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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุท่ีมีตอ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง โดยทําการสอบถามขอมูลจากบุคลากรท่ี
ทํางานดานงานวางแผนงบประมาณ งานบัญชี งานการเงินและงานพัสดุ จํานวน 20 คน และนํามาวิเคราะหโดยใช
คาความถ่ี รอยละ และคาเฉลี่ย ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามโดยรวมเห็นดวยในระดับมาก                       
กับองคประกอบท้ัง 4 ดาน วาสงผลตอประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี โดยในดาน
สารสนเทศ เห็นดวยวาขอมูลท่ีไดทันสมัยเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได ดานบุคลากร เห็นดวยวาบุคลากร
ทํางานดวยความถูกตอง สมํ่าเสมอ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นดวยกับโปรแกรมท่ีใชงานสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใช สามารถใชงานไดสะดวก รวดเร็ว เขาใจงาย ดานผูบริหารเห็นดวยกับการนํา
ขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงาน เขาใจถึงประโยชนและสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบในหนวยงาน สวน
ปญหาพบวา มีเครื่องมืออุปกรณมีไมเพียงพอ ลาสมัย ไมรองรับกับโปรแกรมใหม ขอมูลไมเปนปจจุบัน เครือขายไม
ครอบคลุมท้ังหนวยงานรวมถึงบุคลากรขาดความรูความเขาใจในการทํางานในระบบ ขาดการประสานงานกัน และ
เจาหนาท่ีผูดูแลระบบมีไมเพียงพอ  
 

คําสําคัญ: บุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญช ี
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Abstract 
 The objectives of this research is to study of the Financial accounting and supply 
personal opinions to the accounting information technology system lampang vocational college 
by inquiring information from personnel working in budget planning, accounting, finance and 
supply 20 people and conduct the analysis of data by means of the descriptive statistic, for 
example the frequency value, the percentage value, and the mean value. The result found that 
the personnel they agreed with the factors that affects to the Efficiency of the Technology 
Accounting Information systems at the “Much” level. the aspect of information systems, they 
agreed that the information that is up-to-date and current can be verified. In the aspect of 
personnel, the agreed with the personnel must work with correctness and regularity.  In the 
aspect of technology systems, they agree with the program that can be used the response to 
the users’s demand and convenient, rapid the use, easy to understand. Ad for the 
administrators, they agree that the administrators can bring the data they got from the system 
to use, understand the benefit of bringing the technology system into use encourage the 
technology system of the agency. As for the opinion on the problems and obstacles found that 
the obsolescence and insufficient amount for using and was not supported the function of new 
version programs, the data is not current and the network system is still not covered and 
personnel do not understand the principles of working performance and lack of coordination 
and insufficient amount for admin. Suggestions from the results should be asked for information 
and corrected to meet the needs. And getting people to work, in addition to being qualified to 
work, should be evaluated regularly. Encourage self-development. And should be developed 
system and program when it should be. 
 
Keywords: Financial accounting and supply personal, the Technology Accounting Information  
                systems 
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บทนํา 
 ประเทศไทยในปจจุบันมีการนําเทคโนโลยีมาใชเชื่อมโยงระหวางหนวยงานของรัฐกับภาคเอกชนเพ่ือให
การบริหารงานและการบริการของระบบราชการมีประสทิธิภาพ ใหมีการระบบบริหารโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครบวงจรภายในป 2547 และระบบบริการ ใหบริการผานอิเล็กทรอนิกสไดครบทุกข้ันตอนภายในป 2553                  
แตเนื่องจากความพรอมของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสยังอยูในระดับต่ํา เห็นไดจากการจัดอันดับประเทศท่ีมีการเปด
ขอมูลภาครัฐจาก The Global Open Data Index 2015 ไทยอยูในลําดับท่ี 42 จาก 122 [1] นอกจากนี้ระบบ
สารสนเทศภาครัฐยังไมไดบูรณาการเชื่อมตอกันมากเทาท่ีควร มีการจัดเก็บขอมูลซํ้าซอน เง่ือนไขแตกตางกันทําให
เชือ่มโยงกันยาก ซ่ึงในการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีขององคกรภาครัฐ จะทําการประยุกต
ในการบริหารดานงบประมาณ การบัญชี จัดซ้ือจัดจาง การเบิกจาย  ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายของ
รัฐบาลเนนใหระบบราชการมีประสิทธิภาพและคลองตัว  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางเปนสถานศึกษาท่ีดําเนินงานและไดรับเงินงบประมาณสนับสนุนภายใต
นโยบายการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล มีจํานวนนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาท้ังหมด                   
3,123 คน โครงสรางองคกรประกอบดวยงานท้ังหมด 4 งาน คือ งานแผนงานและความรวมมือ งานวิชาการและ
วัดผล งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา และงานบริหารทรัพยากร ซ่ึงจะเห็นไดวาทุกงานมีความสัมพันธกัน ท้ังการ
บริหารงานและขอมูลตางๆ ท่ีตองใชรวมกัน ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การ
บัญชีและงานพัสดุท่ีมีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีเพ่ือใหทราบและมีขอมูลใชเปนแนวทางในการ
วางแผนปรับปรุงระบบงาน เพ่ือใชในการวางแผน ควบคุม ตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ถูกตองมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 

เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุท่ีมีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง  
 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 องคประกอบท่ีสงผลตอประสิทธิภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ใชแนวคิดหลัก  ดังนี้ 
 แนวคิดท่ี 1  ทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและจริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ [2]  
 เทคโนโลยีสารสนเทศจะใชงานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพตองมีองคประกอบสําคัญ 3 ประการคือ 

1. ระบบประมวลผล เนื่องจากความซับซอนในการปฏิบัติงานและความตองการท่ีหลากหลาย สงผลทําให
การจัดเก็บและประมวลดวยมือไมสะดวก ลาชา องคการจึงตองจัดเก็บและประมวลผลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือใหการทํางานถูกตองและรวดเร็วข้ึน 

2. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม  ระบบสารสนสนเทศท่ีดีตองประยุกตเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสในการ
สื่อสารขอมูลระหวาง คอมพิวเตอร อุปกรณ และผูใช ใหสามารถสื่อสารกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดการขอมูล เปนศิลปะในการจัดรูปแบบและใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือสิ่งท่ีตองคํานึงถึงและถือวาเปนมิติของ

จรรยาบรรณสําหรับผูทํางานกับระบบสารสนเทศ สามารถแบงไดเปน 4 สวน ดังนี้ 
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1. ความเปนสวนตัว (Privacy) เปนความเก่ียวของกับการรวบรวมและใชขอมูลสวนบุคคลและเก็บไวใน
คอมพิวเตอร การละเมิดความเปนสวนตัว 

2. ความถูกตอง (Accuracy) การเก็บขอมูลไวในรูปของอิเล็กทรอนิกสนั้นอาจมีขอผิดพลาดได อาจจะเก็บ
รวบรวมขอมูลท่ีไมถูกตอง หรือมีการแอบเขามาแกไขขอมูลท่ีถูกตองได 

3. ความเปนเจาของ (Property) เปนเรื่องของทรัพยสินทางปญญา การมีสิทธิอันชอบธรรมในการถือ
ครองซอฟตแวร การคัดลอกผลิตภัณฑซอฟตแวร และการลักขโมยซอฟตแวร 

4. การเขามาใชขอมูล (Access) เปนการมีระบบรักษาความปลอดภัยท่ีดีพอของขอมูลในอันท่ีจะปองกัน
คลังขอมูลสวนตัวและขององคการ และระดับชั้นของการเขามาใชขอมูลของพนักงานวาเขามาไดถึงระดับใด 

ในปจจุบันทุกคนตางตองมีความรับผิดชอบในการใชงานระบบสารสนเทศขององคการ โดยมีบทบาท
สําคัญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางประสิทธิภาพ และความพรอมในการแขงขันใหกับองคการ มี
ความเขาใจความตองการของระบบและองคการ ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพขององคการ                 
มีสวนรวมในการออกแบบและการพัฒนาโครงสรางระบบสารสนเทศรวมขององคการ บริหารและตัดสินใจในการ
สรรหาและคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโทรคมนาคม จัดการและควบคุมผลกระทบของ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีตอผูเก่ียวของ เชน บุคลากร ลูกคา ผูขายวัตถุดิบ และตอองคการ ใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางานแกผูใชอ่ืน และเขาใจประเด็นสําคัญดานจริยธรรมท่ีเก่ียวกับ
การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

แนวคิดท่ี 2  ทฤษฎีเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี [3]  
เปนระบบท่ีใชทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของในการบันทึก ประมวลผล และจัดทํา

สารสนเทศทางบัญชีท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจตอผูใช โดยมีกระบวนการดังนี้ 
1. การจดบันทึก คือ การนําขอมูลมาจดบันทึกลงในสมุดรายวันข้ันตน 
2. การจําแนก คือ การนําขอมูลท่ีจดบันทึกไวมาจําแนกหมวดหมูในสมุดข้ันปลาย 
3.  การสรุปผล คือ การนําขอมูลท่ีจําแนกแลวมาสรุปผลเปนรายงานทางการเงิน 
4. การวิเคราะหและแปลความหมาย คือ การนํารายงานทางการเงินมาทําการวิเคราะหในรูปของ               

รอยละ อัตราสวน และแปลผลนําเสนอแกบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือใชในตัดสินใจในธุรกิจตอไป  
ดังนั้น การรวบรวมขอมูลและการติดตอสื่อสารทางการเงินจึงมีความสําคัญ โดยจะแสดงภาพรวมในการ

จัดเก็บ จัดโครงสราง ประมวลผลขอมูล ควบคุมความปลอดภัยและการรายงานสารสนเทศทางการบัญชี ซ่ึง
ปจจุบันการดําเนินงานทางขอมูลบัญชีมีความซับซอนมากข้ึน ทําใหตองกําหนดคุณสมบัติของสารสนเทศใหสัมพันธ
กับการดําเนินงานขององคกร โดยประมวลผลเฉพาะผูใชงานท้ังภายในและภายนอกองคกร เชน นักลงทุน เจาหนี้ 
และผูบริหารเปนตน 
 แนวคิดท่ี 3  แนวคิดเก่ียวกับหนาท่ีของผูบริหารและบทบาทขอมูลสารสนเทศทางการบัญชี  [4]   
 เปนการบริหารเชิงกลยุทธ  การวางแผนและตัดสินใจ  การควบคุม  โดยขอมูลสารสนเทศทางการบัญชีมี
บทบาทสําคัญตอหนาท่ีงานในการกําหนดวาธุรกิจจะดําเนินไปในทิศทางใดในระยะ 5-10  ปขางหนา การวางแผน
ปฏิบัติงานซ่ึงเปนการนําแผนกลยุทธระยะยาวมาจัดทําแผนงานระยะสั้นสําหรับปถัดไป และการวัดผลท่ีเกิดข้ึนจริง
กับแผนงานท่ีวางไวโดยจะควบคุมการปฏิบัติงานและการควบคุมการบริหาร   
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 แนวคิดท่ี 4  แนวคิดเก่ียวกับการบูรณาการระบบสารสนเทศ  [5]  
 เปนการบูรณาการระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวของตามหนาท่ีงาน การปฏิบัติงานของแตละแผนกงาน โดย
เชื่อมตอระบบประยุกตของแตละหนาท่ีงาน และดานการวางแผนทรัพยากรองคกร แบงเปน 2 ประเภท คือ 

1. ระบบสารสนเทศสวนบุคคล (Personel Information System) คือ ระบบสารสนเทศท่ีชวยเสริม
ประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตดานการทํางานของบุคคลในองคกร มักอยูในรูปแบบของการประมวลผลสวนบุคคล 
โดยการนําเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคลมาใชรวมกับโปรแกรมสําเร็จรูป ซ่ึงผูใชสามารถจัดเก็บขอมูลสวนบุคคล 
เพ่ือนํามาวางแผน จัดการและควบคุมการทํางานไดดวยตนเอง 

2. ระบบสารสนเทศกลุมรวมงาน (Workgroup Information System) คือ ระบบสารสนเทศซ่ึงชวย
เสริมประสิทธิภาพ และเพ่ิมผลผลิตดานการทํางานของกลุมบุคคล โดยมีเปาหมายการทํางานและการใชขอมูล
รวมกัน มักจะอยูในรูปแบบการประมวลแบบกลุม เปาหมายเพ่ือการเตรียมสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน
ในการทํางานรวมกันเปนทีมไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน โดยมักมีจุดเนนถึงการใช
ทรัพยากรรวมกันท้ังในสวนขอมูลและสวนฮารดแวร และระบบเครือขาย (Networking System)  
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

ธวัลยา นนทรีย กรุดอินทร [6] งานวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินสําหรับธุรกิจการ
นําเขาและจําหนายเครื่องจักรกลกอสราง โดยการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการดําเนินงานขององคกร 
ผลการศึกษาพบวาสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานในองคกร ลดความผิดพลาดในการดําเนินงาน
และสรางความพึงพอใจแกผูใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน โดยกอนใชไมมีความพึงพอใจแตหลังใช
ระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจมี 27 คน ดานความผิดพลาดกอนใชและหลังใชระบบสารสนเทศ จํานวน 7 คน 
และความพรอมในการใชระบบกอนและหลังใชท้ังหมด 36 คน 

วรรณวิมล  ศรีหิรัญ [7] งานวิจัยเรื่องขอมูลปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิภาพในการใชสารสนเทศทางการ
บัญชีของผูบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลของการวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) พบวา 
ปจจัยการมีสวนรวมของผูใชงาน (ผูบริหาร) ปจจัยการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง ปจจัยลักษณะของปญหา 
ปจจัยคุณลักษณะเฉพาะของผูใชและคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี สงผลตอประสิทธิภาพการใช
สารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในขณะท่ีปจจัยทัศนคติของ
ผูใชงาน (ผูบริหาร) ไมสงผลตอประสิทธิภาพการใชสารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

อาชนเทพ  อัครสุวรรณ [8]  งานวิจัยเรื่ององคประกอบท่ีสงผลตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ ผลการศึกษาพบวา องคประกอบดานคุณภาพของระบบสารสนเทศ                
มีความสําคัญมากท่ีสุดตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ ประกอบดวย 
ความทันสมัยหรอืเปนปจจุบัน มีรูปแบบท่ีงายตอการเขาใจ ตรงตามความตองการของผูใช มีความถูกตองเชื่อถือได 
สมบูรณครบถวน ตรวจสอบความถูกตองได ระบบตอบสนองความตองการของผูใช มีความนาเชื่อถือ งายตอการ
ใชงาน ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งายตอการบํารุงรักษา สามารถใชไดทุกระบบปฏิบัติการ และท่ีสําคัญมีระบบ
รักษาความปลอดภัย ควบคุมการเขาถึงระบบไดดี นอกจากนี้องคประกอบดานคุณภาพของการบริการยังสงผลให
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐประสบผลสําเร็จดวย  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

 เนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษาถึง ความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุ          
ท่ีมีตอระบบสารสนเทศทางการบัญชีโดยมีองคประกอบคือ ดานสารสนเทศ ดานบุคลากร ดานระบบเทคโนโลยี 
และดานผูบริหาร และนํามาสอบถามประชากรและกลุมตัวอยางคือ บุคลากรท่ีทํางานในงานวางแผนงบประมาณ 
งานการเงิน งานบัญชีและงานพัสดุในวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปางท้ังหมด 20 คน 
 1.1  วิธีการศึกษา ใชแบบสอบถาม ประกอบดวยขอมูล 3 สวน คือ ขอมูลท่ัวไป ขอมูลเก่ียวกับความ
คิดเห็นท่ีมีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ปญหาและขอเสนอแนะ 
 1.2  การวิเคราะหขอมูล ทําการวิเคราะหขอมูลโดย สวนท่ี 1 ใชคาความถ่ี และรอยละ สวนท่ี 2                
ใชมาตรวัดแบบ Rating Scale มีเกณฑการใชคะแนนแตละระดับดังนี้ 

                
ระดับความคิดเห็น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

คะแนน 5 4 3 2 1 
 ผลคะแนนท่ีไดนํามาวิเคราะหคาเฉลี่ยและแปลความหมายตามเกณฑดังนี้ 
     คาเฉล่ีย    ความหมาย 
     4.50 –  5.00    มีระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด 
     3.50 –  4.49    มีระดับความเห็นดวยมาก 
     2.50 –  3.49    มีระดับความเห็นดวยปานกลาง 
     1.50 –  2.49    มีระดับความเห็นดวยนอย 
     1.00 –  1.49    มีระดับความเห็นดวยนอยท่ีสุด 
 สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะ เปนคําถามปลายเปดใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาและแจกแจงความถ่ี 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุท่ีมีตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สามารถเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามไดท้ังหมด 
20 ฉบับ นํามาวิเคราะหโดยใชความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย ดังนี้ 
 1.1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  พบวาผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิงท้ังหมด มีอายุมากกวา 40 ป รอยละ 55 รองลงมาอายุนอย
กวา 30 ป รอยละ 20 และอายุ 31-35 ป รอยละ 15 มีระดับการศึกษาปริญญาตรีสูงสุด รอยละ 50 รองลงมา
ระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 40 และต่ํากวาปริญญาตรี รอยละ 10 สวนใหญทํางานดานงานพัสดุ รอยละ 35 
รองลงมาดานงานการเงิน รอยละ 30 และงานวางแผนงบประมาณรอยละ 20 ตําแหนงในงานเปนเจาหนาท่ี                 
รอยละ 70 และหัวหนางาน รอยละ 30 และมีระยะเวลาท่ีทํางานมากกวา 15 ป รอยละ 40 รองลงมาระยะเวลา
ทํางาน 1-5 ป รอยละ 30 และระยะเวลาทํางานนอยกวา 1 ป รอยละ 15 

 1.2  ขอมูลความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุท่ีมีตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชี แสดงคาเฉลี่ยในแตละดานดังนี ้
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ตารางท่ี 1  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดานสารสนเทศ 

ดานสารสนเทศ 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. ขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง เชื่อถือได 4.29 
(มาก) 

0.611 

2. ขอมูลท่ีไดทันสมัยเปนปจจุบันเสมอ 4.36 
(มาก) 

0.633 

3. ขอมูลท่ีไดตรงกับความตองการของผูใชงาน 4.29 
(มาก) 

0.611 

4. ขอมูลท่ีไดมีรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจของผูใชงาน 4.21 
(มาก) 

0.802 

5. ขอมูลท่ีไดรับสามารถตรวจสอบได 4.36 
(มาก) 

0.633 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.30 
(มาก) 

0.658 

  
 จากตารางท่ี 1 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปางท่ีมีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ในดานสารสนเทศ โดยรวมเห็นดวยในระดับ
มาก เม่ือเรียงลําดับ 3 ลําดับพบวาเห็นดวยกับขอมูลท่ีไดทันสมัยเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได คาเฉลี่ย 
4.36 รองลงมาขอมูลท่ีไดมีความถูกตอง เชื่อถือไดและตรงกับความตองการของผูใชงาน คาเฉลี่ย 4.29 และขอมูล
มีรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจของผูใชงาน คาเฉลี่ย 4.21 
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ตารางท่ี 2  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดานบุคลากร 

ดานบุคลากร 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. มีความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 4.43 
(มากท่ีสุด) 

0.514 

2. มีประสบการณตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ 4.36 
(มาก) 

0.633 

3. นําเสนอขอมูลไดตรงกับความตองการของผูบริหาร 4.29 
(มาก) 

0.469 

4. มีความพรอมและเต็มใจใหบริการอยางทันทวงที 4.36 
(มากท่ีสุด) 

0.633 

5. ชวยเหลือเม่ือมีปญหาในการใชงานระบบ 4.29 
(มาก) 

0.726 

6. ทํางานดวยความถูกตอง สมํ่าเสมอ 4.50 
(มากท่ีสุด) 

0.519 

7. มีจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน 4.21 
(มาก) 

0.699 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.34 
(มาก) 

0.599 

  
 จากตารางท่ี 2 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปางท่ีมีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ในดานบุคลากร โดยรวมเห็นดวยในระดับมาก 
เม่ือเรียงลําดับ 3 ลําดับพบวาเห็นดวยกับบุคลากรทํางานดวยความถูกตอง สมํ่าเสมอ คาเฉลี่ย 4.50 รองลงมาคือมี
ความรูความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ คาเฉลี่ย 4.43 และมีประสบการณตรงกับงานท่ีรับผิดชอบรวมถึง
พรอมและเต็มใจใหบริการอยางทันทวงที คาเฉลี่ย 4.36 
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ตารางท่ี 3  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดานระบบเทคโนโลยี 

ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. มีอุปกรณดานคอมพิวเตอรท่ีเพียงพอกับบุคลากรสามารถใชงาน 
   ไดทันทีเม่ือตองการ 

4.29 
(มาก) 

0.476 

2. อุปกรณคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดดีประมวลผลรวดเร็ว  
   ทันสมัย 

4.14 
(มาก) 

0.864 

3. โปรแกรมท่ีใชงานสามารถตอบสนองความตองการของผูใช 4.36 
(มาก) 

0.633 

4. โปรแกรมสามารถใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว เขาใจงาย 4.36 
(มาก) 

0.633 

5. ระบบมีการดูแลรักษาความปลอดภัย 4.29 
(มาก) 

0.611 

6. ระบบงายตอการบํารุงรักษา สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความ 
   เหมาะสม 

4..14 
(มาก) 

0.663 

7. มีงานท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรอยาง 
   เพียงพอและเหมาะสม 

4.00 
(มาก) 

0.784 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.21 
(มาก) 

0.666 

  
 จากตารางท่ี 3 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปางท่ีมีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม             
เห็นดวยในระดับมาก เม่ือเรียงลําดับ 3 ลําดับพบวาเห็นดวยกับโปรแกรมสามารถตอบสนองความตองการของ            
ผูใชและใชงานไดอยางสะดวกรวดเร็ว เขาใจงาย คาเฉลี่ย 4.36 รองลงมาคืออุปกรณเพียงพอกับบุคลากรสามารถ
ใชงานไดทันทีและมีระบบดูแลรักษาความปลอดภัย คาเฉลี่ย 4.29 และอุปกรณคอมพิวเตอรสามารถใชงานไดดี 
ประมวลผลรวดเร็ว ทันสมัย และมีงายตอการบํารุงรักษา สามารถปรับเปลี่ยนไดตามความเหมาะสม คาเฉลี่ย 4.19 
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ตารางท่ี 4  แสดงคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดานผูบริหาร 

ดานผูบริหาร 
คาเฉล่ีย 
(แปลผล) 

คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1. นําขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงาน 4.21 
(มาก) 

0.579 

2. เขาใจถึงวิธีการวิเคราะหขอมูล 4.00 
(มาก) 

0.565 

3. เขาใจถึงประโยชนของการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช 4.21 
(มาก) 

0.555 

4. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 4.14 
(มาก) 

0.864 

5. สนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของ 
   หนวยงาน 

4.21 
(มาก) 

0.579 

คาเฉล่ียรวม 
(แปลผล) 

4.15 
(มาก) 

0.628 

  
 จากตารางท่ี 4 พบวา ความคิดเห็นของบุคลากรดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาลําปางท่ีมีตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ดานผูบริหาร โดยรวมเห็นดวยในระดับมาก เม่ือ
เรียงลําดับ 3 ลําดับพบวาเห็นดวยกับผูบริหารนําขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงาน เขาใจถึงประโยชนของการนําระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช และสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหนวยงาน คาเฉลี่ย 4.21 
รองลงมาคือสนับสนุนและสงเสริมใหมีการพัฒนาเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน คาเฉลี่ย 4.14 และเขาใจถึงการวิเคราะห
ขอมูล คาเฉลี่ย 4.00 

สวนปญหาจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศพบวามีเครื่องมืออุปกรณดานคอมพิวเตอรไมทันสมัย ไมรองรับ
กับเวอรชั่นของโปรแกรม มีอายุการใชงานมาก ไมเพียงพอกับการใชงาน บุคลากรไมเขาใจการเชื่อมโยงขอมูล  
ขาดการประสานงาน ขาดความรูในการปฏิบัติงาน และมีการเปลี่ยนงานคอนขางบอย และเจาหนาท่ีผูดูแลมี             
ไมเพียงพอ ขอมูลไมเปนปจจุบัน และระบบเครือขายไมครอบคลุม  

 
อภิปรายผล 

 การศึกษาเรื่อง  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการเงิน การบัญชีและงานพัสดุท่ีมีตอระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศทางการบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 

1.  ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีทางการบัญชี  ในดานสารสนเทศ  
เห็นดวยวาขอมูลท่ีไดมีความทันสมัยเปนปจจุบันเสมอและมีรูปแบบท่ีงายตอความเขาใจของผูใชงาน และมีความ
ถูกตองเชื่อถือได ตรงกับความตองการของผูใชงาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะขอมูลทางการบัญชีท่ีไดตองเปนไป                
ตามลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน คือมีความเขาใจได เชื่อถือได  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ                         
อาชนเทพ  อัครสุวรรณ  (2558)  ท่ีพบวาคุณภาพของระบบสารสนเทศเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด
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ตอความสําเร็จของระบบเทคโนโลยีสานสนเทศทางการบัญชีในองคกรภาครัฐ  ประกอบดวยความทันสมัยหรือเปน
ปจจุบัน  มีรูปแบบท่ีงายตอการเขาใจ  ตรงตามความตองการของผูใช  ระบบตอบสนองความตองการของผูใช                   
งายตอการใชงานและใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

2. ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีทางการบัญชี  ในดานบุคลากร  
เห็นดวยวาบุคลากรท่ีมีความพรอมและเต็มใจใหบริการอยางทันทวงที ทํางานดวยความถูกตอง สมํ่าเสมอ มีความรู
ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะความรูความสามารถของบุคลากรและความเต็มใจในการ
บริการจะนํามาสูการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  อาชนเทพ  อัครสุวรรณ  (2558)                 
ท่ีพบวาองคประกอบดานคุณภาพของการบริการเปนอีกหนึ่งองคประกอบท่ีสงผลใหระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการบัญชีในองคกรภาครัฐประสบผลสําเรจ็  

3.  ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีทางการบัญชี ในดานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เห็นดวยวาโปรแกรมท่ีใชงานสามารถตอบสนองความตองการของผูใชงาน ใชงานสะดวก  
รวดเร็ว  เขาใจงาย  นอกจากนี้อุปกรณคอมพิวเตอรตองเพียงพอ สามารถใชงานไดทันทีเม่ือตองการ ท้ังนี้อาจเปน
เพราะระบบบัญชีจําเปนตองอาศัยอุปกรณคอมพิวเตอรท่ีทันสมัย รองรับโปรแกรมในเวอรชั่นใหมไดและมีจํานวน
เ พียงพอจึ งจะ ทํ า ให การดํ า เนิ นการด านบัญชี เ กิดประสิทธิ ภ าพ  ซ่ึ ง สอดคล อง กับการ ศึกษาของ                                  
ธวัลยา  นนทรี  กรุดอินทร  (2552)  ท่ีพบวาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาชวยในการดําเนินงานขององคกร
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทํางาน ลดความผิดพลาดในการดําเนินงาน  และสรางความพึงพอใจแก
ผูใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน 

4.  ผูตอบแบบสอบถาม  สวนใหญมีความคิดเห็นตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี ในดาน
ผูบริหาร  เห็นดวยวาผูบริหารนําขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงาน เขาใจถึงประโยชนของการนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช  และสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหนวยงาน ท้ังนี้อาจเปนเพราะขอมูล
ทางดานการเงินบัญชีจะเปนสวนท่ีชวยใหผูบริหารไดวางแผน ควบคุม ตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  วรรณวมิล  ศรีหิรัญ  (2553)  ท่ีพบวาปจจัยการมีสวนรวมของผูใชงาน (ผูบริหาร) 
ปจจัยการสนับสนุนของผูบริหารระดับสูง  สงผลตอประสิทธิภาพการใชสารสนเทศทางการบัญชีของผูบริหาร
บริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  
สรุปผลและขอเสนอแนะ 

1.  สรุปผลจากการวิจัยในครั้งนี้คือ ความคิดเห็นของบุคลากรทางดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุท่ีมี
ตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีของวิทยาลัยอาชีวศึกษาลําปาง ในดานสารสนเทศ ผูตอบ
แบบสอบถามเห็นดวยวาขอมูลท่ีไดตองทันสมัยเปนปจจุบันและสามารถตรวจสอบได ดานบุคลากรเห็นดวยวาตอง
ทํางานดวยความถูกตอง สมํ่าเสมอ ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เห็นดวยวาโปรแกรมท่ีใชงานสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูใชงานและสามารถใชงานไดอยางสะดวก รวดเร็ว เขาใจงาย และดานผูบริหาร             
เห็นดวยวาผูบริหารตองนําขอมูลท่ีไดจากระบบไปใชงาน เขาใจถึงประโยชนของการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช และสนับสนุนสงเสริมใหมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของหนวยงาน 
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2.  ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนําขอมูลมาใชเปนแนวทางในการบริหารและปรับปรุงเพ่ือให
เกิดประโยชนไดดังนี้ 
 2.1  ควรมีการสอบถามความตองการและนํามาตรวจสอบและแกไขระบบเพ่ือใหไดขอมูลตรงกับ
ความตองการของผูใชมากท่ีสุด   
 2.2  การรับบุคลากรเขามาทํางาน ควรใหมีคุณสมบัติตรงกับงานโดยการสอบ สัมภาษณ และควรมี
ประเมินการทํางานของเจาหนาท่ีเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงการพัฒนาตัวเอง 
 2.3  ควรมีนโยบายสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบและโปรแกรมเม่ือถึงเวลา 
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