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การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบบัญชีสามมิติ ในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พาขวัญ ชูอ�ำไพ1, ชลิตา ศรีนวล2

บทคัดย่อ
การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบ
บัญชีสามมิติ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
จ�ำแนกตามการรับรู้การท�ำงานของระบบ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้มีสิทธิ
ใช้งานระบบบัญชีสามมิติใน สจล. และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive
sampling) จ� ำ นวนทั้ ง สิ้ น 97 ตั ว อย่ า ง แบบสอบถามเป็ น เครื่ อ งมื อ หลั ก ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก คือ ข้อมูลส่วนบุคคล การรับรู้
การท�ำงานของระบบ และความพึงพอใจต่อการใช้งาน ข้อมูลเก็บรวบรวมระหว่าง
เดื อ นมกราคมถึ ง กั น ยายน 2558 และวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
ซึ่งประกอบด้วยความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
ใช้สถิตกิ ารวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way ANOVA) ในการวิเคราะห์
ข้อมูล
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความพึงพอใจของการใช้งานระบบบัญชี
สามมิติของ สจล. แตกต่างกัน หากจ�ำแนกการรับรู้การท�ำงานของระบบ นั่นคือ
การรั บ รู ้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ ข องระบบ การรั บ รู ้ ก ารออกแบบระบบ และ
การรับรู้สิ่งสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานแตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติของ สจล. แตกต่างกัน ณ ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 และ
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานทัว่ ไป คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
2
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ผลการศึ ก ษา พบว่ า ความพึ ง พอใจการใช้ ง านระบบบั ญ ชี ส ามมิ ติ ข อง สจล.
ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยการรับรูป้ ระสิทธิภาพจากการใช้งานระบบมีคา่ เฉลีย่
มากที่สุดเท่ากับ 3.18 รองลงมา คือ การรับรู้ด้านการออกแบบการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.04 และปัญหาด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 2.96 ตามล�ำดับ ดังนัน้ ผูด้ แู ลระบบควรให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบบัญชีสามมิติเป็นอันดับแรก
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User Satisfaction Analysis of the Three-Accrual Basis Accounting
Dimensions Software Program at Thailand’s King Mongkut’s
Institute of Technology Ladkrabang
Phakhwan Chooamphai1, Chalita Srinuan2

Abstract
The study compared user satisfaction, program performance, and user
perception regarding three-accrual basis accounting dimensions as used by the
Thai university King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, and were
classified following program performance perception. 97 individuals were
selected for interview by use of purposive sampling method. Data was collected
using a questionnaire which consisted of three parts: personal information,
program performance perception, and user satisfaction. Data were collected
during January to September 2015. Data were analyzed using descriptive
statistics: frequency, percentage, mean, and standard deviation, and One-way
analysis of variance (ANOVA). Hypotheses testing results showed that system
efficiency and usefulness, system design and system support affect user
satisfaction significance at the 0.01 level. Moreover, overall user satisfaction was
average. Perception of system efficiency and usefulness had the highest mean
rating score (3.18) following by system design (3.04), and system support
considered the least perceived factor (2.96). Therefore, accounting units which
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utilize the three-dimensional accrual basis ofaccountingprogram should focus on
system support first in order to create end-user satisfaction.
Keywords: Satisfaction, Efficiency, Three Dimensions Accrual Basis Accounting
Program
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บทน�ำ
ในการบริหารองค์กร ผู้บริหารควรให้ความส�ำคัญกับทุกๆ ส่วนงาน เพื่อให้
องค์กรสามารถแข่งขันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การเงินและการบัญชี
เป็นอีกส่วนหนึง่ ทีม่ คี วามส�ำคัญต่อความอยูร่ อดขององค์กร ในการน�ำเสนอและเปิดเผย
การด�ำเนินงาน สภาพคล่องและฐานะการเงินขององค์กร ปัจจุบันองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้น�ำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบันทึก ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูล
ทั้งนี้ เพื่อลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน สถาบัน
การศึกษาเป็นอีกหนึง่ องค์กรทีน่ ำ� ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้จดั การกับข้อมูล
ด้านการเงินและบัญชีที่เรียกกันว่า ระบบบัญชีสามมิติ
โดยปกติในแต่ละปีงบประมาณ (1 ตุลาคมของแต่ละปีถึง 30 กันยายนของปี
ถัดไป) หน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาล รวมทั้งสถาบันการศึกษาในก�ำกับของรัฐ จะต้องมี
การเสนอเพื่อของบประมาณ โดยระบบการเงินและบัญชีรูปแบบเดิมจะท�ำหน้าที่คุม
การใช้จ่าย เพราะการใช้จ่ายในแต่ละรายการนั้นจะมีขั้นตอนการด�ำเนินการ ตั้งแต่
การขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานเพื่อด�ำเนินการ หลังจากนั้นจะมีการด�ำเนินการ
จัดซื้อ จัดจ้าง หรือใช้จ่าย มีการวางฎีกาไปที่กรมบัญชีกลางเพื่อขอเบิกจ่าย และ
มีขั้นตอนการจ่ายเงินซึ่งจะจบการท�ำงานของแต่ละรายการ หลังจากนั้นข้อมูลรายการ
ใช้จ่ายจะเข้าสู่ระบบบัญชีเพื่อแยกท�ำรายงานทางการเงินและบัญชี ซึ่งจะเห็นได้ว่า
ลักษณะการท�ำงานดังกล่าวเป็นการท�ำงานที่เน้นในเรื่องของการควบคุมการใช้จ่าย
มากกว่าที่จะน�ำเอาข้อมูลมาใช้ในเรื่องการบริหารและการประเมินผลงานหรือการคิด
ต้นทุน ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบบัญชีราชการในอดีตจึงแตกต่างกับระบบบัญชี
ของบริษัทที่พยายามจะเน้นในเรื่องการสร้างรายงานเพื่อการบริหารและการจัดการ
เป็นส�ำคัญ มีการสร้างงบก�ำไรขาดทุน หรือแยกประเภทเพือ่ คิดต้นทุน ดังนัน้ ระบบบัญชี
สามมิ ติ จึ ง เป็ น ระบบสารสนเทศทางบั ญ ชี อี ก ระบบหนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
การท�ำงานในเชิงบริหารของหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษามากขึ้น
ระบบบัญชีสามมิติเป็นระบบสารสนเทศทางบัญชีที่พิจารณาความสัมพันธ์
ในสามมิติ ดังนี้ มิติแรก คือ มิติหน่วยงาน มีการแยกการท�ำงานของหน่วยงานต่างๆ
ออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อสะท้อนถึงการท�ำงานของแต่ละหน่วยงาน มิติที่สอง คือ
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แผนงาน การท�ำงานของแต่ละหน่วยงานจะต้องมีแผนงานทีช่ ดั เจน และก�ำหนดไว้กอ่ น
ล่วงหน้า ดังนัน้ มิตนิ จี้ งึ มองทีป่ ระสิทธิผลของแผนงานได้ และควบคุมให้เป็นไปตามแผน
และมิติที่สาม คือ กองทุน เปรียบเสมือนกองเงินที่แยกออกเป็นกองๆ แต่ละกอง
มีกฎเกณฑ์การรับ - จ่ายอย่างชัดเจน การใช้เงินของแผนงานใด หน่วยงานใด จะต้องมี
ความชัดเจน มีระบบงบประมาณ และวัตถุประสงค์ของกองทุนชัดเจน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง งาน (สจล.) ได้เริม่ ใช้
โปรแกรมบัญชีพึงรับ - จ่ายระบบสามมิติของสถาบัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2548 และ
มีการส�ำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบัญชี 3 มิติ ในปี 2555 โดยจ�ำแนกเป็น
4 ด้าน ดังนี้ ความรวดเร็วในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศ ประสิทธิภาพของระบบ
สารสนเทศ ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จากระบบสารสนเทศ และความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล
พบว่า ความรวดเร็วในการเข้าใช้ระบบสารสนเทศและประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ผู้ใช้มีความพึงพอใจน้อยที่สุด ผลการส�ำรวจดังกล่าวเป็นการน�ำเสนอข้อมูลเบื้องต้น
ส�ำหรับผู้บริหารในการพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีสามมิติ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
การศึกษาถึงรายละเอียดของแต่ละด้าน รวมทั้งระยะเวลาของการให้บริการระบบบัญชี
สามมิติที่ต่อเนื่อง การพัฒนาระบบและกระบวนการจัดอบรมและจัดท�ำคู่มือใช้งาน
ที่ สจล. ด�ำเนินการ อาจผลส่งการรับรู้ประสิทธิภาพการใช้งานของระบบในด้านต่างๆ
เพิ่มมากขึ้นจากอดีต ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารทราบข้อมูลเกี่ยวกับความพอใจและ
สภาพปัญหาในการใช้งานระบบดังกล่าวทีเ่ ป็นปัจจุบนั ผูว้ จิ ยั เห็นว่าการศึกษาความพึง
พอใจและปัญหาจากการใช้งานโปรแกรมบัญชีพึงรับ-จ่ายระบบสามมิติมีความส�ำคัญ
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะการศึกษาจ�ำแนกตามการรับรู้การท�ำงานของระบบ ด้านการรับรู้
ประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ ข องระบบ การรั บ รู ้ ก ารออกแบบระบบ และการรั บ รู ้
การสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน ทั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง
แก้การใช้งานระบบดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ ของ สจล.
จ�ำแนกตามการรับรู้การท�ำงานของระบบ
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การทบทวนวรรณกรรม และกรอบแนวคิด
ในปัจจุบันการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางบัญชีมาใช้เกิดขึ้น
กับองค์กรต่างๆ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ ให้การบันทึกบัญชีสามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นสารสนเทศในการตัดสินใจ
ของผู้บริหารองค์กร (พลพธู ปิยวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม, 2555) ซึ่งประสิทธิภาพ
ของระบบสารสนเทศนอกจากจะพิจารณาจากปัจจัยน�ำเข้า (Input) กับผลผลิต (Output)
แล้ว ความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�ำคัญ (Herbert, 1960: 180 - 181)
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงทบทวนทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีกับระบบสารสนเทศทางบัญชี
Venkatesh et al. (2003) ได้พัฒนาทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใช้
เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology หรือ UTAUT)
ขึ้นเพื่ออธิบายถึงการยอมรับการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคล ซึ่งอาศัยความสัมพันธ์
ของปัจจัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากทฤษฎีที่เกิดขึ้นมาก่อน เช่น ทฤษฎีการกระท�ำตามหลัก
เหตุและผล (The theory of reasoned action หรือ TRA) ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน
(Theory of planned behavior หรือ TPB) แบบจ�ำลองการยอมรับนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี (A technology acceptance model หรือ TAM และ แบบจ�ำลองการใช้
ประโยชน์เครือ่ งคอมพิวเตอร์สว่ นบุคคล (Model of PC utilization หรือ MPCU) เป็นต้น
และในปัจจุบันทฤษฎี UTAUT ถูกน�ำไปใช้ศึกษาและพยากรณ์การยอมรับการใช้
เทคโนโลยีของพนักงานในองค์กรภาคธุรกิจหรือการใช้งานเทคโนโลยีของผู้บริโภค
ทีห่ ลากหลาย อาทิ อุตสาหกรรมธนาคาร อุตสาหกรรมสือ่ และบันเทิง และอุตสาหกรรม
โทรคมนาคมและการสื่อสาร เป็นต้น
ทฤษฎี UTAUT อธิบายถึงปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความตัง้ ใจแสดงพฤติกรรมหรือ
การใช้งาน ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) ความคาดหวังในประสิทธิภาพ
(Performance Expectancy) ซึ่งหมายถึง ประโยชน์ในการใช้งาน ความถูกต้องแม่นย�ำ
ของข้อมูลทีไ่ ด้จากการใช้งาน 2) ความคาดหวังในความพยายาม (Effort Expectancy)
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หรือความง่ายในการใช้งาน ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้ใช้งาน
3) อิทธิพลของสังคม (Social Influence) อาทิ บุคคลใกล้ชิดหรือสื่อต่างๆ และ
4) สภาพสิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือสิ่งสนับสนุนในการใช้งานมีความสัมพันธ์โดยตรง
ต่อพฤติกรรมการใช้ ในขณะเดียวกันปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ได้แก่
เพศ อายุ ประสบการณ์ และ ความสมัครใจในการใช้งาน เป็นปัจจัยเสริมที่มีผลต่อ
การใช้งานเช่นกัน
หากพิ จ ารณาระบบสารสนเทศทางบั ญ ชี ซึ่ ง เป็ น การใช้ ค อมพิ ว เตอร์
ในการประมวลผลข้อมูลทางการเงินและบัญชี เพื่อน�ำเสนอในรูปรายงานทางบัญชี
รายงานทางการเงินและรายงานการบริหารขององค์กร ซึง่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานขององค์กรได้หลายด้าน อาทิ การเก็บบันทึกรายการ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง กั บ องค์ ก ร การประมวลผลข้ อ มู ล ให้ ไ ด้ ส ารสนเทศที่ มี ป ระโยชน์ ต ่ อ
การวางแผน การสั่งการและการควบคุม การควบคุมสินทรัพย์ เป็นต้น (นิพันธ์
เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร, 2554) และยังช่วยลดปัญหาการตัดสินใจ
ผิดพลาดการมีข้อมูลมากเกินไป (Information Overload) ของผู้บริหารได้อย่างมี
ประสิทธิผลด้วย (Hurt, 2010: 276) ดังนัน้ ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี
ควรประกอบไปด้วย ความถูกต้องเชื่อถือได้ สอบถามความถูกต้องได้ ความสมบูรณ์
ของสารสนเทศ และความทันเวลา (แน่งน้อย ใจอ่อนน้อม, 2548)
นอกจากนี้ การออกแบบระบบและสิ่งสนับสนุนการใช้งานระบบยังเป็นปัจจัย
ทีส่ ง่ ผลต่อการใช้งานและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผใู้ ช้งานด้วย โดยการออกแบบระบบ
หมายรวมถึงการวิเคราะห์และสร้างระบบ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ระบบจะเริ่มต้นจาก
การหาความต้องการ (Requirement) ของระบบสารสนเทศว่าคืออะไร หรือต้องการ
เพิ่มเติมอะไรเข้าไปในระบบ เพื่อให้การสร้างระบบสารสนเทศนั้นให้ใช้งานได้จริง และ
ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบสารสนเทศเดิมที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้
การอ�ำนวยความสะดวกหรือสิง่ สนับสนุนในการใช้ระบบสารสนเทศ โดยผ่านกระบวนการ
สือ่ สาร อบรม เผยแพร่ในสือ่ รูปแบบต่างๆ ยังช่วยท�ำให้ผใู้ ช้งานมีความรูเ้ ข้าใจทีถ่ กู ต้อง
มากขึ้น และน�ำสารสนเทศไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 (2560)
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบัญชีสามมิติในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ

151

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ระบบสารสนเทศทางบัญชีเป็นระบบสารสนเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
องค์กร ประสิทธิภาพของระบบ การออกแบบและการมีสิ่งสนับสนุนการใช้งานที่ดี
ส่งผลต่อผลลัพธ์ในการใช้งานทีต่ รงตามความต้องการหรือเกินความต้องการของผูใ้ ช้งาน
และท�ำให้ผู้ใช้งานมีความรู้สึกที่ดี เกิดความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศดังกล่าวได้
ความพึงพอใจ เป็นทัศนคติอย่างหนึ่งเป็นสภาวะรับรู้ภายใน ซึ่งเกิดจาก
ความคาดหวังไว้ หรือประสบการณ์ของบุคคล ถ้าได้รับตามที่คาดหวัง ความพึงพอใจ
ก็จะเกิดขึ้น ถ้าได้น้อยกว่าที่คาดหวังก็จะท�ำให้เกิดความไม่พึงพอใจ
Fred (1998: 126) กล่าวว่า ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน หมายถึง
เรื่องที่เกี่ยวกับความรู้สึก หรือทัศนคติที่มีต่องานที่เขาปฏิบัติว่ามีมากน้อยเพียงใด
และถ้าพบว่าดีก็จะเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่ถ้าหากพบว่าไม่ดีก็จะเกิด
ความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน
จากความหมายความพึงพอใจ สรุปได้ว่า เป็นผลที่เกิดจากความรู้สึกหรือ
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานของบุคคลว่ามีมากน้อยเพียงใด และถ้าพบว่าดีก็จะเกิด
ความพึงพอใจในใช้งาน แต่ถ้าหากพบว่าไม่ดีก็จะเกิดความไม่พึงพอใจในการใช้งาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึ ก ษาความพึ ง พอใจต่ อ ระบบสารสนเทศทางบั ญ ชี เป็ น การศึ ก ษา
เพื่อวิเคราะห์ความรู้สึกของผู้ใช้ที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทางบัญชี ในองค์กร
ซึ่งแต่ละองค์กรจะมีระบบสารสนเทศทางบัญชีที่แตกต่างกันไป และมีปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความพึงพอใช้หรือการใช้งานที่ต่างกันไปด้วยเช่นกัน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของระบบ
โสภิตา แพรด�ำ (2546) ท�ำการศึกษาเชิงทดลองกับกลุ่มเจ้าหน้าที่งานบัญชี
ของส�ำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในการใช้งาน
ระบบบัญชี 3 มิติ พบว่า ผูใ้ ช้มคี วามพอใจต่อระบบอยูใ่ นระดับดี ต่อมาธัญนันท์ กระดาษ
(2549) พัฒนารายงานระบบ งบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์
พึงรับ - พึงจ่ายลักษณะ 3 มิตผิ า่ นระบบอินเตอร์เน็ตในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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พระนครเหนือเพื่อรองรับการสนับสนุนข้อมูลตลอดจนการตัดสินใจในการบริหารงาน
ทัง้ ทางด้านการเงินและบัญชีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ มีประสิทธิภาพ
และท�ำให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยพัฒนาประสิทธิภาพของระบบด้านความต้องการของ
ผู้ใช้งาน การใช้งาน และความปลอดภัยในการใช้งาน และพบว่าระดับความพึงพอใจ
ของผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบงบประมาณ
ระบบพัสดุ ระบบงานการเงิน และระบบบัญชี ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับดี ซึง่ สอดคล้อง
กับการศึกษาเชิงประจักษ์ในการใช้งานระบบสารสนเทศทางบัญชีของดวงฤดี ชีวานุกลู
(2556) ทีร่ ะบุวา่ ประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางบัญชี สามารถวัดได้จากความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ครบถ้วน ความเข้าใจได้และความทันต่อเวลาของสารสนเทศ ดังนั้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้หรือทัศนคติต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชี
จะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ
จากการทบทวนงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง พบว่า ปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ
ทางบัญชีของหน่วยงานภาครัฐ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส�ำนักงาน
คลังเขต เป็นต้น ทีพ่ บมากทีส่ ดุ 3 อันดับ คือ ปัญหาด้านเทคโนโลยีของระบบ รองลงมา
คือ ปัญหาด้านโครงสร้างระบบข้อมูลรายรับ และปัญหาการรับเงินโดยไม่มีฐานข้อมูล
(สุมาลี สุวรรณพิบูลย์, 2552) นอกจากนี้ สุรัสวดี ทีเขียว (2553) และพรเพ็ญ
เพ็ชรไพฑูรย์ (2554) ได้เพิม่ เติมประเด็นความส�ำคัญของการออกแบบระบบหรือเว็บไซต์
ให้ง่ายต่อ การใช้งาน ไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็วในการท�ำรายการและความปลอดภัย
อีกด้วย ซึง่ สอดคล้องผลการศึกษาของภัทราวดี ทองมาลา (2558) เกีย่ วกับการยอมรับ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ที่พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
การรับรูค้ วามง่ายในการใช้งาน และความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีได้สง่ ผลต่อ
การใช้งาน ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้หรือทัศนคติต่อการออกแบบของระบบ
สารสนเทศทางบัญชีจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสิ่งสนับสนุน
สิ่งสนับสนุนหรือสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศทาง
บัญชี ในทีน่ หี้ มายรวมถึง สิง่ สนับสนุนทางกายภาพและบุคลากร เพือ่ ให้การใช้งานระบบ
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สารสนเทศทางบัญชีมีประสิทธิภาพ
วัชรี พยัคฆ์ (2551) พบว่า ปัญหาที่เกิดจากการใช้งานระบบสารสนเทศทาง
บัญชีในมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง เกิดจากบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจด้านการบันทึก
บัญชี ความพร้อมในการใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์และการใช้คอมพิวเตอร์ในการบันทึกบัญชี
ในระดับปานกลาง และแตกต่างกันตามประสบการณ์การท�ำงาน เช่นเดียวกับปัญหา
ทีเ่ กิดขึน้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (วรรณา เจริญนาน, 2556, สุมาลี สุวรรณพิบลู ย์,
2552 และสุรัสวดี ทีเขียว, 2553) องค์กรรัฐวิสาหกิจและเอกชนให้ความส�ำคัญ
ในสิ่งสนับสนุนการใช้งานเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากการศึกษาของอารดา จันทสมบูรณ์
(2553) และเสาวรัตน์ บุญสง่า (2555) ที่พบว่า หากองค์กรที่มีการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางบัญชี มีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากรจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจ
ต่อการใช้งานระบบได้ ดังนัน้ การสร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบรวบรวมและประมวลผล
และการสร้างทักษะในการใช้งานระบบสารสนเทศ รวมทัง้ จัดหาสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการใช้งานจึงเป็นสิ่งสนับสนุนที่จ�ำเป็น ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจและการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ระบบสารสนเทศในองค์กร (ดวงฤดี ชีวานุกูล, 2556 และศศิธร
ราชพิบูลย์, 2558)
กรอบแนวคิด
จากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องท�ำให้สามารถสร้างกรอบ
แนวคิดรวมส�ำหรับการศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบัญชี
สามมิติในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดังภาพที่ 1
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ปัจจัยด้านประสิทธิภาพ
ปัจจัยด้านการออกแบบ

ความพึงพอใจของ
การใช้งานระบบ
บัญชีสามมิติ

ปัจจัยด้านสิ่งสนับสนุน
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดของการศึกษาที่ได้แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตาม
สมมติฐานในการศึกษาครั้งได้แก่
H1: การรับรู้ด้านประสิทธิภาพที่แตกต่างกันไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจ
ในการใช้งานของระบบบัญชีสามมิติที่แตกต่างกัน
H2: การรั บ รู ้ ด้า นการออกแบบที่แตกต่า งกันไม่ ส ่ ง ผลต่ อความพึ ง พอใจ
ในการใช้งานของระบบบัญชีสามมิติที่แตกต่างกัน
H3: การรั บ รู ้ ด ้ า นสิ่ ง สนั บ สนุ น ที่ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ส ่ ง ผลต่ อ ความพึ ง พอใจ
ในการใช้งานของระบบบัญชีสามมิติที่แตกต่างกัน

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ซึ่งเป็นกระบวนการท�ำวิจัยที่น�ำข้อมูล
เชิงปริมาณมาวิเคราะห์ สรุปผล และน�ำเสนองานวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ลักษณะประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นประชากรที่มีจ�ำนวนจ�ำกัด (Finite
Population) ซึ่งคือ เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ผู้ใช้งานระบบสามมิติ ของส�ำนักงานคณะ
และวิทยาลัยต่างๆ ของ สจล. ที่มีสิทธิ์ในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติจ�ำนวน 100 ราย
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โดยอ้างอิงจากฐานข้อมูลที่ส�ำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้ท�ำการเก็บบันทึกฐานข้อมูล
ของผู้ใช้งานระบบดังกล่าวอย่างสม�่ำเสมอจากทุกคณะ ดังนั้น การสุ่มตัวอย่างจึงเป็น
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้จึงเท่ากับจ�ำนวน
ประชากรทัง้ หมด จากจ�ำนวนแบบสอบถาม 100 ชุดทีด่ ำ� เนินการแจก ได้รบั แบบสอบถาม
กลับมาทั้งสิ้น 97 ชุด คิดเป็นร้อยละ 97
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถาม โดยแบบสอบถามที่สร้างขึ้น
มาจากการทบทวนทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อารดา จันทสมบูรณ์ (2553),
สุรัสวดี ทีเขียว (2553) และภัทราวดี ทองมาลา (2558) เป็นหลักและปรับข้อค�ำถาม
ให้สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาครัง้ นี้ ซึง่ แบบสอบถามประกอบด้วย
3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบไปด้วย เพศ อายุ
ต�ำแหน่ง คณะหรือส�ำนักที่สังกัด ประสบการณ์ในการใช้ระบบบัญชีสามมิติ โปรแกรม
ของระบบบัญชีสามมิติที่ท่านใช้งานมากที่สุด ซึ่งเป็นค�ำถามปลายปิดมีจ�ำนวนค�ำถาม
ทั้งสิ้น 6 ข้อ
ส่ ว นที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ การรั บ รู ้ ก ารใช้ ง านด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพ
การออกแบบ และสิง่ สนับสนุน มีลกั ษณะค�ำถามเป็นปลายปิด (Closed-End Question)
รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ และเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
โดยมีการให้คะแนนรวมเป็นอันตรภาคชั้น
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบบัญชี
สามมิติของ สจล. มีลักษณะค�ำถามเป็นปลายปิด (Closed-End Question) รวมทั้งสิ้น
4 ข้อ และเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยมี
การให้คะแนนรวมเป็นอันตรภาคชั้น
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สถิติที่ใช้ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติพื้นฐานประกอบด้วยความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และ
ส่วนเบีย่ งมาตรฐานในการวิเคราะห์ผลข้อมูลส่วนบุคคลและการพรรณนาค่าของตัวแปร
ต้นและตัวแปรตาม และใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ซึ่งคือ การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และการเปรียบเทียบเชิงพหุคูณด้วย
Fisher's Least Significant Difference (LSD) ซึง่ เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ ในกรณีที่การวิเคราะห์ความแปรปรวนปฏิเสธสมมติฐานหลักและ
ต้องการดูว่ามีค่าเฉลี่ยคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการศึกษา
จากการศึกษากลุม่ ตัวอย่างผูใ้ ช้งานระบบบัญชีสามมิติ ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 97 ตัวอย่าง พบว่า ผู้ใช้งานส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุในช่วง 31-40 ปี มากทีส่ ดุ ร้อยละ 56.70 โดยส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่
ที่ให้ข้อมูลมากถึงร้อยละ 96.90 มีเพียงร้อยละ 3.10 เท่านั้นที่เป็นระดับผู้บริหารและ
มีประสบการณ์ในใช้ระบบบัญชีสามมิติ โดยส่วนใหญ่อยู่ที่ 7 ปีขึ้นไปถึง ร้อยละ 36.08
รองลงมา คือ 5 - 7 ปี ร้อยละ 29.90 ส่วนโปรแกรมของระบบบัญชีสามมิติที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานมากทีส่ ดุ คือ งานด้านพัสดุ มีจำ� นวนร้อยละ 41.24 และงานด้านการเงิน
มีจ�ำนวนร้อยละ 28.87 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง
ลักษณะส่วนบุคคล
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปี
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกว่า 50 ปี
รวม
ต�ำแหน่ง
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่
รวม
คณะ/ส�ำนักที่สังกัด
ส�ำนักงานต่างๆ
คณะต่างๆ
วิทยาลัยต่างๆ
รวม

จ�ำนวน

N=97
ร้อยละ

4
93
97

4.10
95.90
100.00

2
55
24
16
97

2.10
56.70
24.70
16.50
100.00

3
94
97

3.10
96.90
100.00

42
50
5
97

43.30
51.50
5.20
100.00
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ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของตัวอย่าง (ต่อ)
ลักษณะส่วนบุคคล
ประสบการณ์ในการใช้ระบบบัญชีสามมิติ
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ปี
2 - 4 ปี
5 - 7 ปี
มากกว่า 7 ปี
รวม
โปรแกรมของระบบบัญชีสามมิตทิ ที่ า่ นใช้งาน
มากทีส่ ดุ
พัสดุ
งบประมาณ
การเงิน
บัญชี
รวม

จ�ำนวน

N=97
ร้อยละ

12
21
29
35
97

12.37
21.65
29.90
36.08
100.00

40
20
28
9
97

41.24
20.62
28.87
9.27
100.00

ในส่วนของการรับรู้การท�ำงานของระบบด้านต่างๆ พบว่า ภาพรวมของ
การรับรู้ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้งาน ระบบบัญชีสามมิติของ สจล.
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 จัดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย พบว่า
ความเหมาะสมของเมนูการใช้งานและขั้นตอนการบันทึกข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
มีความถูกต้องของการประมวลผล สูตรการค�ำนวณและรายงานต่างๆ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.45 ความรวดเร็ ว ในการตอบสนองระบบ มี ค ่ า เฉลี่ ย เท่ า กั บ 3.06 การจั ด การ
รักษาความปลอดภัยและก�ำหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29
การเชื่อมต่อของระบบบัญชีมีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90 และ
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ความง่ายของการใช้งานระบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลางทุกปัจจัยย่อย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 การรับรู้การท�ำงานระบบบัญชีสามมิติ ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์
ในการใช้งานของ สจล.
ปัจจัยชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
การรับรู้

ความเหมาะสมของเมนูการใช้งาน
และขั้นตอนการบันทึกข้อมูล
ความถูกต้องของการประมวลผล
สูตรการค�ำนวณและรายงานต่างๆ
ความรวดเร็ ว ในการตอบสนอง
ระบบ
การจั ด การรั ก ษาความปลอดภั ย
และก�ำหนดสิทธิใ์ นการเข้าถึงข้อมูล
การเชื่ อ มต่ อ ของระบบบั ญ ชี
มีประสิทธิภาพต่อการใช้งาน
ความง่ายของการใช้งานระบบ
เฉลี่ยทุกปัจจัยชี้วัด

3.22

0.53

ปานกลาง

3.45

0.60

ปานกลาง

3.06

0.70

ปานกลาง

3.29

0.64

ปานกลาง

2.90

0.61

ปานกลาง

3.16
3.18

0.48
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง

ภาพรวมของด้านการออกแบบระบบระบบบัญชีสามมิติของ สจล. มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.04 จัดอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาในแต่ละปัจจัย พบว่า ความสวยงาม
ความทันสมัย และน่าสนใจของหน้าระบบบัญชี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.95 มีการจัด
วางรูปแบบของระบบบัญชีง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.05 และ
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.11
ทั้งหมด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัย ดังตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 การรับรู้การท�ำงานระบบบัญชีสามมิติ ด้านการออกแบบของ สจล.

2.95

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.40

ระดับ
การรับรู้
ปานกลาง

3.05

0.45

ปานกลาง

3.11

0.61

ปานกลาง

3.04

0.49

ปานกลาง

ปัจจัยชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ความสวยงาม ความทันสมัยและ
น่าสนใจของหน้าระบบบัญชี
การจัดวางรูปแบบของระบบบัญชี
ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
ขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร
อ่านได้ง่ายและสวยงาม
เฉลี่ยทุกปัจจัยชี้วัด

ภาพรวมของด้านสิง่ สนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ
ของ สจล. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 จัดอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัย
พบว่า ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.95 มีเอกสาร/
คู่มือประกอบการใช้งานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.06 และมีช่องทาง
ในการติดต่อ/สอบถามปัญหาอย่างเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ทั้งหมดมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับปานกลางทุกปัจจัยย่อย ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การรับรู้การท�ำงานระบบบัญชีสามมิติ ด้านสิ่งสนับสนุนและการให้บริการ
ของ สจล.

2.95

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.64

ระดับ
การรับรู้
ปานกลาง

3.06

0.53

ปานกลาง

2.88

0.67

ปานกลาง

2.96

0.61

ปานกลาง

ปัจจัยชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ความรวดเร็วในการให้บริการและ
แก้ไขปัญหา
เอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน
มีความชัดเจนเข้าใจง่าย
มีช่องทางในการติดต่อ/สอบถาม
ปัญหาอย่างเพียงพอ
รวม

เมื่อพิจารณาถึงระดับความพึงพอใจ พบว่า ภาพรวมของความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้งานระบบบัญชีสามมิติของ สจล. อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
รวมเท่ากับ 3.15 ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 4 รายการ คือ ระบบบัญชีช่วยท�ำให้
การท�ำงานรวดเร็วขึน้ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.18 ระบบบัญชีชว่ ยลดปริมาณการใช้กระดาษ
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 ระบบบัญชีอ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำรายงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.06 และท�ำให้การก�ำกับการด�ำเนินงาน ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิผลเพิม่ ขึน้
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติของ สจล.

3.18

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.38

ระดับ
การรับรู้
ปานกลาง

3.23

0.75

ปานกลาง

3.06

0.54

ปานกลาง

3.18

0.42

ปานกลาง

3.16

0.52

ปานกลาง

ปัจจัยชี้วัด

ค่าเฉลี่ย

ระบบบัญชีช่วยท�ำให้การท�ำงาน
รวดเร็วขึ้น
ระบบบัญชีช่วยลดปริมาณการใช้
กระดาษ
ระบบบั ญ ชี อ� ำ นวยความสะดวก
ในการจัดท�ำรายงาน
ท�ำให้การก�ำกับการด�ำเนินงานได้
อย่ า งสะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
เพิ่มขึ้น
รวม

ผลการทดสอบสมมติฐาน
1. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรที่มีผลต่อความพึงพอใจที่มีต่อ
การใช้งานระบบบัญชีสามมิติของ สจล.
การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระกับคะแนนเฉลีย่ ความพึงพอใจทีม่ ตี อ่
การใช้งานระบบบัญชีสามมิติของ สจล. โดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One Way ANOVA) โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพและ
ประโยชน์ของระบบ ปัจจัยด้านการออกแบบระบบ และปัจจัยด้านการสนับสนุนและ
การให้บริการการใช้งาน จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวแปร
พบว่า ทั้ง 3 ปัจจัยเป็นตัวแปรที่มีความส�ำคัญต่อความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบ
บัญชีสามมิติของ สจล. ที่ระดับนัยส�ำคัญ 0.01 ซึ่งค่า Sig ที่ได้จากการทดสอบครั้งนี้
มีค่าเท่ากับ 0.00 ทั้ง 3 ตัวแปร ดังตารางที่ 6 หรือกล่าวได้ว่า ผลการศึกษาปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ทัง้ 3 สมมติฐานทีก่ ำ� หนดไว้ ดังนัน้ จึงต้องทดสอบเพือ่ หาค่าความแตกต่าง
ทั้ง 3 ตัวแปร โดยใช้วิธี LSD
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ตารางที่ 6 การทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ One-Way ANOVA
ตัวแปร
ด้านประสิทธิภาพ
ด้านการออกแบบ
ด้านสิ่งสนับสนุน

F
5.62
10.60
4.94

Sig
0.00*
0.00*
0.00*

หมายเหตุ: * มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ 0.01
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบบัญชีสามมิติของ สจล. ในด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้งาน พบว่า
มีผลการประเมินเฉลี่ยแตกต่างกันทุกคู่อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรือ
อธิบายได้ว่า หากผู้ใช้งานมีระดับการรับรู้ประสิทธิภาพมากจะมีความพึงพอใจต่อ
การใช้งานระบบบัญชีสามมิติมากกว่าผู้ใช้งานมีระดับการรับรู้ปานกลางและน้อย
โดยมี ผ ลต่ า งเฉลี่ ย 0.96 และ 1.95 ตามล� ำ ดั บ และผู ้ ใ ช้ ง านมี ร ะดั บ การรั บ รู ้
ประสิทธิภาพปานกลางจะมีความพึงพอใจต่อระบบบัญชีสามมิติมากกว่าผู้ใช้งาน
มีระดับการรับรู้น้อย โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.98 ดังตารางที่ 7
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ตารางที่ 7 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ รายคูร่ ะดับการรับรูด้ า้ นประสิทธิภาพของระบบ
กับความพึงพอใจในการใช้งาน
ด้านประสิทธิภาพ
น้อย
ปานกลาง
มาก

น้อย
0.98*
1.95*

ปานกลาง
0.96*

มาก
-

หมายเหตุ: * ประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้งานที่มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง
ที่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบบัญชีสามมิติของ สจล. ในด้านการออกแบบ พบว่า มีผลการประเมินเฉลี่ย
แตกต่างกันทุกคู่อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 หรืออธิบายได้ว่า หากผู้ใช้งาน
มีระดับการรับรู้มากต่อด้านออกแบบระบบจะมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชี
สามมิตมิ ากกว่าผูใ้ ช้งานมีระดับการรับรูป้ านกลางและน้อย โดยมีผลต่างเฉลีย่ 0.75 และ
1.00 ตามล�ำดับ และผูใ้ ช้งานมีระดับการรับรูป้ ระสิทธิภาพปานกลางจะมีความพึงพอใจ
ต่อระบบบัญชีสามมิติมากกว่าผู้ใช้งานมีระดับการรับรู้น้อย โดยมีผลต่างเฉลี่ย 0.75
ดังตารางที่ 8
ตารางที่ 8 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับการรับรู้ด้านการออกแบบระบบ
กับความพึงพอใจในการใช้งาน
ด้านการออกแบบ
น้อย
ปานกลาง
มาก

น้อย
0.75*
1.75*

ปานกลาง
1.00*

มาก
-

หมายเหตุ: * การออกแบบในการใช้งานที่มีค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่แตกต่างกัน
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ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบบัญชีสามมิติของ สจล. ในด้านสิ่งสนับสนุนและการให้บริการ พบว่า มีผล
การประเมินเฉลี่ยแตกต่างกัน 5 คู่ ได้แก่ ผู้ใช้งานมีระดับการรับรู้มากต่อสิ่งสนับสนุน
และการให้บริการจะมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชีสามมิติมากกว่าผู้ใช้งาน
มีระดับการรับรู้ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยมีผลต่างเฉลี่ย 2.50 1.31 และ 0.92
ตามล�ำดับ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานมีระดับการรับรู้ปานกลางและน้อยต่อสิ่งสนับสนุน
และการให้บริการ จะมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชีสามมิติมากกว่าผู้ใช้งาน
มีระดับการรับรู้น้อยที่สุด โดยมีผลต่างเฉลี่ย 1.58 และ 1.18 ตามล�ำดับ ดังตารางที่ 9
ตารางที่ 9 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ระดับการรับรู้ด้านสิ่งสนับสนุนและ
การให้บริการกับความพึงพอใจในการใช้งาน
ด้านสิ่งสนับสนุนการใช้งาน

น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก

1.18*
1.58*
2.50*

0.39
1.31*

0.92*

-

หมายเหตุ: * สิง่ สนับสนุนและการให้บริการทีม่ คี า่ เฉลีย่ ของกลุม่ ตัวอย่างทีแ่ ตกต่างกัน
อภิปรายผล
การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบบัญชีสามมิติใน สจล. ผู้วิจัย
ด�ำเนินการอภิปรายผลวิจัยดังนี้
1) เมื่อผู้ใช้งานรับรู้ประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้งานของระบบบัญชี
สามมิติจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของโสภิตา
แพรด�ำ (2546) และธัญนันท์ กระดาษ (2549) ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการพัฒนาระบบบัญชี
สามมิติในสถาบันการศึกษาของรัฐให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน สามารถใช้งานได้
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และความปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อน�ำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และสอดคล้อง
ผลการศึกษาของกับดวงฤดี ชีวานุกูล (2556) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้
ขององค์กรกับประสิทธิภาพระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจน�ำเข้า - ส่งออก
เฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศไทย พบว่า ระบบสารสนเทศทางบัญชีที่มีประสิทธิภาพ
จะช่วยท�ำให้ข้อมูลด้านบัญชีการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย ไม่ซ�้ำซ้อนและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริหารได้อย่างทันท่วงที และจากผลการศึกษา
นี้ พบว่า ผู้ดูแลและพัฒนาระบบควรให้ความส�ำคัญและสร้างมั่นใจให้แก่ผู้ใช้งาน
ในเรื่ อ งความถู ก ต้ อ งของการประมวลผล สู ต รการค� ำ นวณและรายงานต่ า งๆ
เนื่องจากเป็นประเด็นที่ผู้ใช้บริการประสบมากที่สุด ทั้งนี้ อาจจะปรับปรุงได้โดย
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล วิธีการประมวลและการออกแบบรายงานที่ง่าย
ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้งาน รองลงมาคือ การจัดการรักษาความปลอดภัยและก�ำหนด
สิทธิใ์ นการเข้าถึงข้อมูล ความเหมาะสมของเมนูการใช้งานและขัน้ ตอนการบันทึกข้อมูล
ตามล�ำดับ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติของสจล.
2) ระดับการรับรู้ด้านออกแบบระบบบัญชีสามมิติของผู้ใช้งานจะส่งผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรัสวดี ทีเขียว (2553) และ
พรเพ็ญ เพ็ชรไพฑูรย์ (2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการเงิน
ให้หน่วยงานรัฐและ พบว่า การออกแบบระบบหรือเว็บไซต์ให้งา่ ยต่อการใช้งาน ไม่ซบั ซ้อน
สะดวกรวดเร็วในการท�ำรายการ เป็นประเด็นส�ำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้ใช้งานนอกจากนี้ภัทราวดี ทองมาลา (2558) ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับระบบ
จัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พบว่า การออกแบบระบบให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน และความสามารถในการควบคุมเทคโนโลยีได้ดว้ ยตนเองส่งผล
ต่อความพึงพอใจในการใช้งาน และจากผลการศึกษานี้ พบว่า ผู้ดูแลและพัฒนา
ระบบควรให้ความส�ำคัญผู้ใช้งานในเรื่องของขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษร
ในระบบบัญชีเป็นอันดับแรก และรองลงมาคือ ปัญหาในเรื่องการจัดวางรูปแบบของ
ระบบบัญชี ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface)
ที่มีความเรียบร้อย ใช้งานง่าย และอาจต้องค�ำนึงถึงการเข้าใช้งานระบบบัญชีสามมิติ
ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device) ในปัจจุบันด้วยนั้น จะช่วยท�ำให้ผู้ใช้งาน
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มีความสะดวกในการใช้ง่ายและเกิดความพึงพอใจในงานมากขึ้น
3) ระดับการรับรู้ด้านสิ่งสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบบัญชี
สามมิติของผู้ใช้งานจะส่งผลต่อความพึงพอใจในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของอารดา จันทสมบูรณ์ (2553) และเสาวรัตน์ บุญสง่า (2555) ที่ พบว่า องค์กร
ที่น�ำระบบสารสนเทศทางบัญชี หากมีการเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์และบุคลากร
สนับสนุนการใช้งานหรือการให้บริการจะท�ำให้เกิดความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบได้
อย่างดี อีกทั้งการจัดสิ่งสนับสนุนและการให้บริการที่ดียังส่งผลต่อการพยายาม
สร้างทักษะในการใช้งานและพัฒนาระบบสารสนเทศให้ดีขึ้นของบุคลากรในองค์กร
อีกด้วย (ดวงฤดี ชีวานุกูล, 2556 และศศิธร ราชพิบูลย์, 2558) และจากผลการศึกษานี้
พบว่า ผู้ดูแลและพัฒนาระบบควรให้ความส�ำคัญผู้ใช้งานในเรื่องการพัฒนาระบบ
สนับสนุนในการใช้งาน อาทิ ความชัดเจนของเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน ซึ่งเป็น
สิ่งผู้ใช้งานระบบมีความต้องการมากที่สุด โดยรูปแบบของเอกสาร/คู่มือประกอบ
การใช้งาน ควรมีค�ำอธิบายที่ชัดเจนผู้ใช้งานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และควรอยู่
ในต�ำแหน่งที่ผู้ใช้งานสามารถสืบค้นได้ง่าย รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการ
และแก้ไขปัญหา และการสร้างช่องทางติดต่อสือ่ สาร/สอบถามปัญหาให้มคี วามพอเพียง
ตามล�ำดับ เพื่อสร้างความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชีสามมิติของสจล.

สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษา
การวิ เ คราะห์ ค วามพึ ง พอใจของผู ้ ใ ช้ ง านระบบบั ญ ชี ส ามมิ ติ ใ นสถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยการใช้แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารของส�ำนักงาน คณะ และวิทยาลัย
ต่างๆ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวนทั้งสิ้น
97 ตัวอย่าง สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใช้งานระบบบัญชี
สามมิตขิ อง สจล. พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุในช่วง 31 - 40 ปี
โดยส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ผู้ตอบแบบสอบมีประสบการณ์ในการใช้ระบบบัญชีสามมิติ 7 ปี
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ขึ้นไป ส่วนโปรแกรมของระบบบัญชีสามมิติที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานมากที่สุด คือ
งานด้านพัสดุ
ผลประเมิ น ระดั บ การรั บ รู ้ ด ้ า นประสิ ท ธิ ภ าพและประโยชน์ ใ นการใช้ ง าน
ด้านการออกแบบและด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบบัญชีสามมิติ
ของ สจล. พบว่า มีระดับการรับรู้ปานกลางทั้งสามด้าน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18
3.04 และ 2.96 ตามล�ำดับ ในส่วนของระดับความพึงพอใจในการใช้งานอยูใ่ นระดับปานกลาง
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยการรับรูด้ า้ นประสิทธิภาพและประโยชน์
ของระบบ ปัจจัยการรับรู้ด้านการออกแบบระบบ และปัจจัยการรับรู้ด้านสิ่งสนับสนุน
และการให้บริการการใช้งานทีแ่ ตกต่างกันมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบบัญชี
สามมิติของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังที่แตกต่างกัน
ที่ระดับนัยส�ำคัญที่ 0.01

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
จากผลการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นว่าการสร้างความพึงพอใจในการใช้งาน
ระบบบัญชีสามมิติ ผู้ดูแลและพัฒนาระบบต้องค�ำนึงถึงปัจจัยดังนี้
1) ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ในการใช้งาน ผู้ดูแลและพัฒนาระบบ
ควรให้ความส�ำคัญและสร้างมัน่ ใจให้แก่ผใู้ ช้งานในเรือ่ งการจัดการรักษาความปลอดภัย
และก�ำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงเป็นอันดับแรก เนื่องจากเป็นประเด็นที่ผู้ใช้บริการ
ประสบมากที่ สุ ด ทั้ ง นี้ อาจจะปรั บ ปรุ ง ได้ โ ดยการก� ำ หนดสิ ท ธ์ ใ นการเข้ า ใช้
การสร้างความปลอดภัยของรหัสผ่าน รวมทั้งระบบแจ้งเตือนเมื่อมีการเข้าใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต รองลงมาคือ ปัญหาในเรื่องของความถูกต้องของการประมวลผล และ
ปัญหาในเรื่องของความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบตามล�ำดับ
2) ด้านการออกแบบระบบ ผูด้ แู ลและพัฒนาระบบควรให้ความส�ำคัญผูใ้ ช้งาน
ในเรือ่ งการจัดวางรูปแบบของระบบบัญชีเป็นอันดับแรก และรองลงมาคือ ปัญหาในเรือ่ ง
ของขนาดตัวอักษร และรูปแบบตัวอักษรในระบบบัญชี ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
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ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface) ที่มีความเรียบร้อย ใช้งานง่าย และอาจต้อง
ค�ำนึงถึงการเข้าใช้งานระบบบัญชีสามมิติผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device)
ในปัจจุบนั ด้วยนัน้ จะช่วยท�ำให้ผใู้ ช้งานมีความสะดวกในการใช้งา่ ยและเกิดความพึงพอใจ
ในงานมากขึ้น
3) ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งานระบบ ผูด้ แู ลและพัฒนาระบบ
ควรให้ ค วามส� ำ คั ญผู้ใ ช้ง านในเรื่องการพัฒนาระบบสนั บ สนุ นในการใช้ ง าน อาทิ
ความชัดเจนของเอกสาร/คูม่ อื ประกอบการใช้งาน ซึง่ เป็นสิง่ ผูใ้ ช้งานระบบมีความต้องการ
มากที่สุด โดยรูปแบบของเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งาน ควรมีค�ำอธิบายที่ชัดเจน
ผู้ใช้งานสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และควรอยู่ในต�ำแหน่งที่ผู้ใช้งานสามารถสืบค้น
ได้งา่ ย รองลงมาคือ ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา และการสร้างช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร/สอบถามปัญหาให้มีความพอเพียง ตามล�ำดับ
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบัญชีสามมิติในสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ
ในการรวบรวมข้อมูล ในการวิจัยครั้งถัดไปผู้พัฒนาและดูแลระบบอาจจะเก็บข้อมูล
เชิงลึกด้วยวิธีการสัมภาษณ์จากผู้ใช้งานประกอบเพื่อให้ได้ข้อมูลมาปรับปรุงระบบ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ ผลงานวิจัย
นีอ้ าจมีขอ้ จ�ำกัดบางประการในการประยุกต์ใช้งาน เนือ่ งจากบริบทของสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานของรัฐทีใ่ ช้ระบบบัญชีสามมิตแิ ต่ละแห่งอาจมีความแตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม
ปัจจัยทางทฤษฎีที่น�ำมาศึกษาในงานวิจัยนี้สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในกับระบบ
สารสนเทศทางบัญชีอื่นๆ ของหน่วยงานภาครัฐได้ อาทิ ระบบบ�ำเหน็จบ�ำนาญ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-pension) ระบบจัดซื้อจัดจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณ คณะการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังที่ได้สนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้
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