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1. บทน า 
ประเทศไทยในปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีมาใช้

เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐกับภาคเอกชน
เพ่ือให้การบริหารงานและการบริการของระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพ มีให้มีการระบบบริหารโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจรภายในปี 2452 
และระบบบริการ ให้บริการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้
ครบทุกขั้นตอนภายในปี 2442 

เนื่องจากความพร้อมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ยังอยู่ในระดับต่ า เห็นได้จากการจัดอันดับประเทศที่
มีการเปิดข้อมูลภาครัฐจาก The Global Open 
Data Index 2015 ไทยอยู่ในล าดับที่ 52 จาก 122 
นอกจากนี้ระบบสารสนเทศภาครัฐยังไม่ได้บูรณาการ
เชื่อมต่อกันมากเท่าที่ควร มีการจัดเก็บข้อมูลซ้ าซ้อน 
เงื่อนไขการจัดเก็บข้อมูลแตกต่างกันไปในแต่ละ
หน่วยงาน ท าให้เชื่อมโยงกันยาก ซึ่งในการปรับปรุง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กร
ภาครัฐ จะท าการประยุกต์ในการบริหารจัดการด้าน
งบประมาณ การบัญชี จัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่าย ให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล เน้น
ให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว   
ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง เพ่ือ
น ามาเป็นข้อมูลและแนวทางให้ผู้บริหารและส่วนงาน
ที่เกี่ยวข้องใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อไป 

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เ พ่ื อ ศึ ก ษ า อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง  

2.2 เพ่ือน าเสนอแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุ งระบบงานเ พ่ือการวางแผน ควบคุม 
ตัดสินใจของผู้บริหารและส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 

เนื้อหาในการวิจัยครั้ งนี้ ได้ท าการศึกษาถึง 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
เทค โน โ ลยี ส า ร สน เทศทา งกา รบัญชี  โ ด ยมี
องค์ประกอบคือ ด้านสารสนเทศ ด้านบุคลากร ด้าน
ระบบเทคโนโลยี  และด้านผู้บริหาร และน ามา
สอบถามประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ บุคลากรที่
ท างานในงานวางแผนงบประมาณ งานการเงิน งาน
บัญชีและงานพัสดุในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง
ทั้งหมด 20 คน 
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3.1 วิธีการศึกษา ใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วย
ข้อมูล 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และปัญหาและข้อเสนอแนะ 

3.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ท าการวิเคราะห์ข้อมูล
โดย ส่วนที่ 1 ใช้ค่าความถี่ และร้อยละ ส่วนที่ 2 ใช้
มาตรวัดแบบ Rating Scale มีเกณฑ์การใช้คะแนน
แต่ละระดับดังนี้ 

ระดับความคิดเห็น  คะแนน 
     มากที่สุด      4 
     มาก       5 
     ปานกลาง                        2 
     น้อย                              2 
     น้อยที่สุด                         1 
ส่วนที่ 2 ปัญหาและข้อเสนอแนะ เป็นค าถาม

ปลายเปิดใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหาและแจกแจง
ความถี ่
4. ผลการวิจัย 

การศึ กษา เ รื่ อ ง  องค์ประกอบที่ ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีในวิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง สามารถ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามได้ทั้งหมด 20 
ฉบับ น ามาวิเคราะห์โดยใช้ความถี่ ค่าร้อยละ และ
ค่าเฉลี่ย ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง

ทั้งหมด มีอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 44 รองลงมา
อายุน้อยกว่า 20 ปี ร้อยละ 20 และอายุ 21-24 ปี 
ร้อยละ 14 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด             
ร้อยละ 40 รองลงมาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 
50 และต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 10 ส่ วนใหญ่
ท างานด้านงานพัสดุ ร้อยละ 24 รองลงมาด้านงาน
การเงิน ร้อยละ 20 และงานวางแผนงบประมาณ 

 

ร้อยละ 20 ต าแหน่งในงานเป็นเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 20 
และหัวหน้างาน ร้อยละ 20 และมีระยะเวลาที่
ท างานมากกว่า  14 ปี  ร้อยละ 50 รองลงมา
ระยะเวลาท างาน 1-4 ปี ร้อยละ 20 และระยะเวลา
ท างานน้อยกว่า 1 ปี ร้อยละ 14 

4.2 ข้อมูลองค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี แสดง
ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้านดังนี้ 
ตารางที่ 1   แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้านสารสนเทศ 

ด้านสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

1. ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 4.30 
(มาก) 

2. ข้อมูลที่ได้ทันสมัยเป็นปัจจุบันเสมอ 4.35 
(มาก) 

2. ข้อมูลที่ได้ตรงกับความต้องการของ  
   ผู้ใช้งาน 

4.40 
(มาก) 

5. ข้อมูลที่ได้มีรูปแบบที่ง่ายต่อความ 
   เข้าใจของผู้ใช้งาน 

4.35 
(มาก) 

5. ข้อมูลที่ได้รับสามารถตรวจสอบได ้ 4.35 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.35 
(มาก) 

 ความคิดเห็นในด้านสารสนเทศ โดยรวมเห็นด้วย
ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ 2 ล าดับพบว่าเห็นด้วย
กับข้อมูลที่ ได้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้งาน 
ค่าเฉลี่ย 5.50 รองลงมาข้อมูลที่ ได้ทันสมัยเป็น
ปัจจุบันเสมอ ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ใช้งานและ
สามารถตรวจสอบได้ ค่าเฉลี่ย 5.24 และข้อมูลมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ ค่าเฉลี่ย 5.20 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้านบุคลากร 

ด้านบุคลากร 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

1. มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่ 
   รับผิดชอบ 

4.50 
(มากที่สุด) 

2. มีประสบการณ์ตรงกับงานที่รับผิดชอบ 4.35 
(มาก) 

2. น าเสนอข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของ              
   ผู้บริหาร 

4.30 
(มาก) 

5. มีความพร้อมและเต็มใจให้บรกิารอยา่ง 
   ทันทว่งที 

4.50 
(มากที่สุด) 

5. ช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาในการใช้งานระบบ 4.45 
(มาก) 

6. ท างานด้วยความถูกตอ้ง สม่ าเสมอ 4.50 
(มากที่สุด) 

7. มีจ านวนเพยีงพอกับปริมาณงาน 4.15 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.39 
(มาก) 

ความคิดเห็นในด้านบุคลากร โดยรวมเห็นด้วย
ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ 2 ล าดับพบว่าเห็นด้วย
กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ มีความพร้อมและเต็มใจให้บริการ
ทันท่วงที และท างานด้วยความถูกต้อง สม่ าเสมอ 
ค่าเฉลี่ย 5.40 รองลงมาคือช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาใน
กา ร ใ ช้ ง า น ใน ร ะบบ  ค่ า เ ฉ ลี่ ย  5 . 5 4  แล ะมี
ประสบการณ์ตรงกับงานที่รับผิดชอบ ค่าเฉลี่ย 5.24 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่  2  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น เกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้ าน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

1. มีอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ที่เพียงพอกับ 
   บุคลากรสามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ 

4.35 
(มาก) 

2. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้ดี      
   ประมวลผลรวดเร็ว ทันสมัย 

4.25 
(มาก) 

2. โปรแกรมที่ใช้งานสามารถตอบสนองความ 
   ต้องการของผู้ใช้ 

4.40 
(มาก) 

5. โปรแกรมสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว        
   เข้าใจง่าย 

4.40 
(มาก) 

5. ระบบมีการดูแลรักษาความปลอดภยั 4.25 
(มาก) 

6. ระบบง่ายต่อการบ ารุงรักษา สามารถ  
   ปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

4.00 
(มาก) 

7. มีงานที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาอปุกรณ์  
   คอมพวิเตอร์อยา่งเพียงพอและเหมาะสม 

3.85 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.21 
(มาก) 

ความคิดเห็นในด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยรวมเห็นด้วยในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ 2 
ล าดับพบว่าเห็นด้วยกับโปรแกรมที่ใช้งานสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ใช้งานได้สะดวก 
รวดเร็ว เข้าใจง่าย ค่าเฉลี่ย 5.50 รองลงมาคือ
อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์มีเพียงพอกับบุคลากร 
สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ ค่าเฉลี่ย 5.24 
และอุปกรณ์คอมพิว เตอร์สามารถใช้ งานได้ดี  
ประมวลผลรวดเร็ว ทันสมัย และมีระบบดูแลรักษา
ความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 5.24 

 
 
 
 
 



 
 

ตารางที่  5  แสดงค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของ 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีใน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ด้านผู้บริหาร 

ด้านผู้บริหาร 
ค่าเฉลี่ย 
(แปลผล) 

1. น าข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งาน 4.20 
(มาก) 

2. เข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 4.05 
(มาก) 

2. เข้าใจถึงประโยชน์ของการน าระบบ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 

4.20 
(มาก) 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
   เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

4.15 
(มาก) 

5. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ 
   เทคโนโลยีของหน่วยงาน 

4.20 
(มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 
(แปลผล) 

4.16 
(มาก) 

ความคิดเห็นในด้านผู้บริหาร โดยรวมเห็นด้วย
ในระดับมาก เมื่อเรียงล าดับ 2 ล าดับพบว่าเห็นด้วย
กับผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งาน เข้าใจ
ถึงประโยชน์ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ และสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีของหน่วยงาน ค่าเฉลี่ย 5.20 
รองลงมาคือสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ย 5.14 และเข้าใจถึง
การวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 5.04 

ส่วนปัญหาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่ามีเครื่องมืออุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ไม่ทันสมัย 
ไม่รองรับกับเวอร์ชั่นโปรแกรม มีอายุการใช้งานมาก 
ไม่เพียงพอกับการใช้งาน บุคลากรไม่เข้าใจการ
เชื่อมโยงข้อมูล ขาดการประสานงาน ขาดความรู้ใน
การปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อย 
และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมีไม่เพียงพอ ข้อมูลไม่ เป็ น
ปัจจุบัน และระบบเครือข่ายไม่ครอบคลุม  

 
 
 

5. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
4.1  สรุปผลจากการวิจัย ในครั้ งนี้ คือ  ด้ าน

สารสนเทศ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่าข้อมูลที่
ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ด้านบุคลากร
เห็นด้วยว่ามีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ และท างานด้วยความถูกต้อง สม่ าเสมอ 
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นด้วยว่ า
โปรแกรมที่ใช้งานสามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้ ใช้งานและสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว เข้าใจง่าย และด้านผู้บริหาร เห็นด้วยว่า
ผู้บริหารน าข้อมูลที่ได้จากระบบไปใช้งาน เข้าใจถึง
ประโยชน์ของการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้  และสนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีของหน่วยงาน 

4.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถน า
ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการบริหารและปรับปรุง
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ได้ดังนี้ 

1) ควรมีการสอบถามความต้องการและน ามา
ตรวจสอบและแก้ไขระบบเพ่ือให้ได้ข้อมูลตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้มากที่สุด   

2) การรับบุคลากรเข้ ามาท างาน ควรให้มี
คุณสมบัติตรงกับงานโดยการสอบ สัมภาษณ์ และ
ควรมีประเมินการท างานของเจ้าหน้าที่เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงการพัฒนาตัวเอง 

2) ควรมีนโยบายสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
และโปรแกรมเมื่อถึงเวลา 
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ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินส าหรับ
ธุรกิจการน าเข้าและจ าหน่ายเครื่องจักรกล
ก่อสร้าง.รายงานการวิจัย วิทยาลัยราชพฤกษ์.  

 
 



 
 

[2] วรรณวิมล  ศรีหิรัญ.2442.ข้อมูลปัจจัยที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพในการใช้สารสนเทศทางการ
บัญชีของผู้บริหารในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย . ร า ย ง า น ก า ร วิ จั ย  ค ณ ะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร.  
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ส่งผลต่อความส าเร็จของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีในองค์กรภาครัฐ.             
สารนิพนธ์  สาขาการบัญชี คณะการบัญชี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.  

 
 
 


