
113

Vol. 15, No.2, July - December 2016

การสังเคราะห์งานวจิัยเก่ียวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงิน 
ของธุรกิจนําเข้าในประเทศไทยโดยการวิจัยชาติพันธ์ุวรรณนาอภิมาน: 

การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก 
Synthesis of Research on Financial Accounting Information  

System under the Import Sector in Thailand by A  
Meta-Ethnography Research: A Grounded Theory 

 
ณัฐพัชร์  อภิวัฒน์ไพศาล1 

Nathapat  Aphiwatpisan 
สหนนท์  ตั้งเบญจสริิกุล2 

Sahanon  Tungbenchasirikul 
รสชงพร  โกมลเสวิน3 

Rosechongporn  Komolsevin 
อัศวิทย ์ อิทธภูิริพัฒน์4 

Ussawit  Ittipuriphat 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านสาเหตุของงานวิจัยระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า และสังเคราะห์รายงานการวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของ
ธุรกิจนําเข้าด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานจากงานวิจัยจํานวน 16 เรื่อง ที่มีลักษณะตรง
ตามเกณฑ์การคัดเลือกงานวิจัยผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าคุณลักษณะของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การเงินของธุรกิจนําเข้ามี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย / ผู้วิจัย
องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีระบบ องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระ และองค์ประกอบด้านคุณภาพงานวิจัย 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study the causes component of financial 
accounting information system under the business import sectors, as well as to synthesize 
16 research papers conducted to explore the financial accounting information system of 
the business import sectors. The researcher used the meta-ethnography technique to 
investigate the said 16 master’s special projects that met the predetermined selection 
criteria. Results indicated that the financial accounting information system of the business 
import sector consists of four components: general characteristics of research and 
researchers, system technologies, contents, and quality of research. 

 
Keywords: Accounting Information System, Import Business, Research Synthesis, Meta 
 Ethnography 

 
บทนํา 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีถูกออกแบบขึ้นมา
เพื่อแปลงหรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน (อุทัยวรรณ 
จรุงวิภู, 2550; Bodnar & Hopwood, 2004) รวมถึง
ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน (Moscove, Simkin, & 
Bagranoff , 2002) จากระบบย่อยต่างๆ  ให้ เป็น
สารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้ใช้ (พลพธู 
ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม, 2555; อุทัยวรรณ 
จรุงวิภู, 2550; Moscove et al, 2002) โดยใช้วิธีการ
ท า งบั ญชี เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ท า งบั ญ ชี 
(Boockholdt, 1999) ซึ่งอาจจะเป็นระบบที่ทําด้วยมือ
หรือใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้ (อุทัยวรรณ จรุงวิภู, 2550; 
Bodnar & Hopwood, 2004) และยังก่อให้เกิดประโยชน์
ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผน การดําเนินการและ
การควบคุมที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยใน
สินทรัพย์และทําให้เกิดความม่ันใจได้ว่าข้อมูลที่หามาได้
มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ (Romney & Steinbart, 
2015) 
 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีพื้นฐาน
มาจากระบบบัญชี ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลทาง
การเงิน อันประกอบด้วย แบบฟอร์ม เอกสารต่างๆ 
บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและ
อุปกรณ์ ที่นํามาใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงาน
และการเงินของกิจการให้แก่ ฝ่ายการจัดการ ทั้ ง
สินทรัพย์ หน้ีสิน รายได้ ค่าใช้จ่าย และการประเมินผล
การดําเนินงานอย่างถูกต้อง เพื่อช่วยให้ฝ่ายจัดการ

สามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนให้
ลุล่วงไปด้วยดี เป็นระบบแบบแผนที่ดี และเพื่อเสนอ
ข้อมูลแก่ผู้บริหาร ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และบุคคล 
ภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ (วิไล วีระปรีย,    
จงจิตต์ หลีกภัย และประจิต หาวัตร, 2551; สมเดช 
โรจน์คุรีเสถียร, 2556) 
 อย่างไรก็ตาม การทําบัญชีของธุรกิจนําเข้านั้น
ประสบปัญหาหลากหลาย เช่น เกิดการทุจริตในกิจการ 
(ธวัลยา นนทรีย์, 2547; วิภา เหรียญอร่าม, 2548) 
ระบบงานที่ทําด้วยมือ (manual system) ทําให้เกิด
ปัญหาความล่าช้า (ธวัลยา นนทรีย์ ,  2547; วิภา 
เหรียญอร่าม, 2548) ระบบไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้ (ณธน กรุดอินทร์, 2550) ไม่มีการ
แบ่ งแยกหน้ าที่ ความรับผิดชอบที่ ชั ด เจน  (วิภา  
เหรียญอร่าม, 2548; สุธรรม สุกิตติวราพันธุ์, 2540) 
และขาดการควบคุมภายใน (ปัณยดา วนพงษ์รุ่งเรือง, 
2542; สุธรรม สุกิตติวราพันธุ์, 2540) นอกจากนี้ กิจการ
บางแห่งว่าจ้างสํานักงานบัญชี ทําให้ขาดข้อมูลสินค้า 
ข้อมูลลูกค้า รวมถึงยอดการเคล่ือนไหวของสินค้า ทําให้
ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถระบุความต้องการที่ชัดเจน ไม่มี
คู่มือการทํางาน รวมถึงผังองค์กร (วิภา เหรียญอร่าม, 
2548) การเรียกดูข้อมูลไม่ทันต่อเหตุการณ์ ข้อมูลมี
ความผิดพลาด การรายงานต่อผู้บริหารไม่ทันเวลา 
(ธวัลยา นนทรีย์, 2547) แผนกอื่นไม่สามารถดึงข้อมูลไป
ใช้ได้ทันที เพราะต้องรอไฟล์ข้อมูล ตลอดจนไม่สามารถ
นําข้อมูลที่มีอยู่ไปวิเคราะห์ได้ทันที (พีรพล สุจินัย, 2548) 
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เป็นต้น ในการนี้บริษัทบางแห่งนําเทคโนโลยีมาใช้เพียง
บางส่วน และ/หรือเป็นระบบเดี่ยว (stand alone 
system) ซึ่งการทํางานไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ ทําให้
ใช้เวลามาก เกิดความซ้ําซ้อน และไม่มีระบบการทํางาน 
เช่น ไม่มีการกําหนดจุดส่ังซื้อ แต่จะใช้วิจารณญาณของ
พนักงาน (ปัณยดา วนพงษ์รุ่งเรือง, 2542) และยังมีการ
ใช้โปรแกรมในการทํางานหลายโปรแกรมทั้งโปรแกรม
ทางบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปเฉพาะทาง และโปรแกรม
ทั่วไปที่ทําให้การป้อนข้อมูลเข้าระบบและการออก
รายงานยุ่งยากและซับซ้อนมากขึ้น (สุรศักดิ์ ตื้อปั้น, 
2553) 
 เมื่อปริมาณงานวิจัยมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ประกอบ
กับผลการวิจัยอาจคล้ายคลึงและแตกต่างกัน ซึ่งยังไม่มี
ข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การเงินของธุรกิจนําเข้า ดังนั้น ควรมีการรวบรวม
งานวิจัยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยวิธีการที่เป็นระบบ
และเช่ือถือได้ เพื่อหาข้อยุติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า ในการ
นี้การสังเคราะห์งานวิจัย (research synthesis) เป็น
เทคนิควิธีการวิจัยที่นําข้อค้นพบจากงานวิจัยที่มีอยู่
กระจัดกระจาย ที่ศึกษาปัญหาวิจัยเรื่องเดียวกันมาสรุป
รวมเพื่อตอบคําถามวิจัยที่ต้องการด้วยวิธีการทางสถิติ 
หรือการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและนําเสนอข้อสรุป
อย่างมีระบบ ทําให้เกิดความเข้าใจปรากฏการณ์อย่าง
ลุ่มลึกเกินกว่าระดับความรู้ความเข้าใจที่นักวิจัยจะได้
จากงานวิจัยแต่ละเรื่อง (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล 
ว่องวานิช, 2542) เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นความรู้ใหม่ 
จากงานวิจัยเดิม และผลสรุปที่ได้มีความถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ เป็นการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยอย่างคุ้มค่า
กับการลงทุน และสามารถช้ีแจงแนวทางการพัฒนา
งานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นปัญหาวิจัยนั้นๆ ใน
อนาคต (นงลักษณ์ วิรัชชัย และสุวิมล ว่องวานิช, 2542; 
อุทุมพร จามรมาน, 2531; Lipsey & Wilson, 2001) 
ทั้งน้ี การสังเคราะห์งานวิจัยจะกระทําได้เมื่อมีงานวิจัย
หรือมีการศึกษาหาคําตอบในปัญหาเดียวกันตั้งแต่       
2 เรื่องขึ้นไป โดยวิธีวิทยาการสังเคราะห์งานวิจัยถือว่า 
มีความสําคัญต่อความก้าวหน้าของศาสตร์ต่างๆ คือ    
1) ทําให้ทราบสภาวะปัจจุบันของข้อความรู้ต่างๆ 2) เป็น
ประโยชน์ต่อการกําหนดตัวแปรและสมมติฐานการวิจัย

ให้มีประสิทธิภาพ และ 3) การสังเคราะห์งานวิจัยมี
ประโยชน์ต่อการนําความรู้ไปสู่การปฏิบัติ เนื่องจากการ
สังเคราะห์งานวิจัยทําให้ได้ความรู้อันเป็นข้อสรุปที่
ชัดเจนทําให้การนําไปประยุกต์ใช้ ในภาคปฏิบัติมี
ประสิทธิภาพ (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2557; อดุลย์ วังศรีคูณ, 
2543; Hess, 2000; Noblit & Hare, 1988) 
 สําหรับการสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้าเป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพโดยผู้วิจัยใช้วิธีวิ เคราะห์ชาติพันธุ์
วรรณนาอภิมาน (meta-ethnography) (Noblit & Hare, 
1988) ซึ่งได้รับการพัฒนาใหม่มีคุณค่าในการสังเคราะห์
งานวิจัยเชิงคุณภาพ ผลของการสังเคราะห์จะทําให้ได้
คําตอบที่กว้างขวาง ลุ่มลึก และชัดเจนเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า และ
สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวงการวิชาการและ
วงการธุรกิจต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบด้านสาเหตุของงานวิจัย
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า
ในด้านคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย / ผู้วิจัย ด้าน
เทคโนโลยีระบบ ด้านเนื้อหาสาระ และด้านคุณภาพ
งานวิจัย 
 2. เพื่อสังเคราะห์รายงานการวิจัยระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า ด้วยการวิเคราะห์
ชาติพันธุ์วรรณนาอภิมาน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัย 
 การสังเคราะห์งานวิจัยคือการนํารายงานวิจัย
จํานวนมากที่ศึกษาปัญหาวิจัยเดียวกัน มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบ เพื่อสรุปความคล้ายคลึง และความแตกต่าง
ระหว่างงานวิจัยแต่ละเรื่อง รวมทั้งการอธิบายถึงสาเหตุ
ที่มาของความแตกต่างเหล่านั้น ทําให้เกิดองค์ความรู้ที่
จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง (นงลักษณ์ 
วิรัชชัย, 2557) และสามารถนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ได้สอดคล้องกับลักษณะของปัญหา นับเป็นผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณค่า เนื่องจากเป็นการสร้างข้อความรู้ที่
ผ่านวิจัยอย่างต่อเนื่องในเงื่อนไขและบริบทที่มีความ
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หลากหลาย (สุวิมล ว่องวานิช, 2545) โดยนําหน่วยย่อยๆ 
หรือส่วนย่อยมาประกอบให้เป็นเนื้อเรื่องเดียวกัน      
จนเกิดเป็นส่ิงใหม่ขึ้นที่ไม่เคยมีการนําส่ิงต่างๆ เหล่านี้ 
มารวมเข้าด้วยกันมาก่อน ผลการวิจัยที่เป็นข้อความรู้
จากงานวิจัยหลายๆ เรื่องมาประกอบให้เป็นเนื้อเรื่อง
เดียวกันโดยบูรณาการงานวิจัยให้สามารถสรุปอ้างอิงได้ 
(อุทุมพร จามรมาน, 2527; อุทุมพร จามรมาน, 2531; 
Cooper, Hedges, & Valentine 1994)  
 
 แนวคิดเกี่ยวกับการสังเคราะห์งานวิจัยเชิง
คุณภาพ : การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาอภิมาน 
 การวิ จั ยชาติพั นธุ์ ว ร รณนาอ ภิมาน  (meta  
ethnography) คือ ระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อวิพากษ์ข้อมูลสําหรับการสังเคราะห์ 
เปรียบเทียบผลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ศึกษาความ- 
สัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัย จะมุ่งเน้นที่การแปล
ความหมาย หรือการอธิบายเชิงตีความมากกว่าการสรุป
หรือการนําเน้ือหามารวมกัน ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ คือ 
ช่วยควบคุมในเรื่องของอคติ หลีกเล่ียงความคลาดเคลื่อน
ในการแปลความ สามารถเช่ือมโยงงานวิจัยต่างๆ เข้า
ด้วยกันได้ นํามาสู่การสร้างทฤษฎีฐานราก (grounded 
theory) ทั้งนี้ Noblit and Hare (1988) แบ่งประเภท
การแปลความหมายของการวิจัยชาติพันธุว์รรณนาอภิมาน
เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การแปลความเทียบกลับไปกลับมา 
(reciprocal translations) การแปลความเชิงหักล้าง 
(reputational synthesis) และการแปลความเพื่อเสนอ
ประเด็นการโต้แย้ง (lines-of-argument synthesis) 
ขั้นตอนการวิจัยมี 7 ขั้นตอน ได้แก่ การกําหนดปัญหา
วิจัยการตัดสินใจเลือกงานวิจัยที่จะนํามาสังเคราะห์  
การอ่านงานวิจัย การกําหนดกรอบแสดงความสัมพันธ์
เชื่อมโยงระหว่างงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ การแปล
ความหมายหรือตีความเทียบเคียงระหว่างงานวิจัยที่
นํามาสังเคราะห์ การสังเคราะห์การแปลความหมาย 
และการสรุปและรายงานผลการสังเคราะห์ (Noblit 
and Hare, 1988) 
 การวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมาน ใช้ตัวแปรและ
ข้อมูลหลายประเภทอันจะส่งผลต่อคุณภาพของงาน 
วิจัยและผลการวิเคราะห์ ซึ่งในระบบการวิจัยชาติพันธุ์

วรรณนาอภิมานใช้ตัวแปร 4 ด้าน ได้แก่ ด้านทั่วไปของ
งานวิจัย/ผู้วิจัย ด้านวิธีวิทยาการวิจัย ด้านเนื้อหาสาระ 
และด้านคุณภาพงานวิจัย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2557) 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจัยนี้ ศึกษาองค์ประกอบด้านสาเหตุ และ
องค์ประกอบผลผลิตที่ได้ มีรายละเอียดดังนี้  
 องค์ประกอบด้านสาเหตุมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1) องค์ประกอบด้านคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย / 
ผู้วิจัย ประกอบด้วย ปีที่ทํางานวิจัยเสร็จ ชื่ออาจารย์ที่
ปรึกษา จํานวนหน้าเฉพาะเน้ือหา จํานวนหน้าเฉพาะ
ภาคผนวก จํานวนหน้าทั้งหมด เพศ ระดับการศึกษาของ
ผู้วิจัย และหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัย 2) องค์ประกอบ
ด้านเทคโนโลยีระบบ ประกอบด้วย เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบของเครื่อง 
ลูกข่ายหรือไคลเอนต์ (client) เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบ
ของเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (server) และวิธี
ดําเนินงานของโครงการ 3) องค์ประกอบด้านเนื้อหา
สาระ ประกอบด้วย ปัญหาในการทําวิจัย ความต้องการ
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี จํานวน
วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์การวิจัย จํานวนระบบงานท่ี
พัฒนา ระบบงานที่พัฒนา จํานวนขั้นตอนในการดําเนิน
โครงการ จํานวนแผนกในองค์กร ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การอ้างอิง 
จํานวนคุณสมบัติของระบบ คุณสมบัติของระบบ จํานวน
ความต้องการของระบบ ความต้องการของระบบ จํานวน
แฟ้มข้อมูล ปัญหาในการพัฒนาระบบ และโครงสร้าง
องค์กร และ 4) องค์ประกอบด้านคุณภาพงานวิจัย คือ 
คะแนนประเมินคุณภาพของงานวิจัยแต่ละเรื่องตาม
แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย  
 องค์ประกอบผลผลิตที่ ได้ คือ ทฤษฎีฐานราก
เกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจ
นําเข้าในประเทศไทยทั้งนี้ ที่มาของกรอบแนวคิดการ
วิจัยได้ปรับมาจากแนวทางการสังเคราะห์งานวิจัยของ
นักวิชาการในประเทศไทย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2557; 
บุบผา เมฆศรีทองคํา, 2547; โยธิน แสวงดี, 2557) 
ซึ่งนํามาสู่กรอบแนวคิดการวิจัยดังนี้ 
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การวิจัยชาติพันธ์ุวรรณนาอภิมาน 
การวิจัยชาติพันธ์ุวรรณนาอภิมานเป็นระเบียบวิธีการสังเคราะห์งานวิจัยเชิงคุณภาพท่ีนําข้อค้นพบของ
งานวิจัยแต่ละเรื่องท่ีศึกษาในปัญหาวิจัยเดียวกันมาสังเคราะห์ทําการแปลความเทียบกลับไปกลับมา 

การแปลความเชิงหักล้าง และการแปลความเพ่ือเสนอประเด็นโต้แย้ง 
 

งานวิจัยที่มุ่งพัฒนาระบบ 
 

องค์ประกอบด้านสาเหตุ 
- องค์ประกอบด้านคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย / ผู้วิจัย - องค์ประกอบด้านเทคโนโลยีระบบ 
- องค์ประกอบด้านเนื้อหาสาระ                                - องค์ประกอบด้านคุณภาพงานวิจัย 

 
องค์ประกอบผลผลิตที่ได้ 

ทฤษฎีฐานรากเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้าในประเทศไทย  
 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 กลุ่มประชากร คือ งานวิจัยระดับปริญญาโทเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า
ในประเทศไทย ท่ีเผยแพร่ระหว่างปี พ.ศ. 2537 – 2555 
จํานวน 16 เรื่อง ทั้งนี้ ผู้วิจัยสืบค้นงานวิจัยจากฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ไทย (Thai LIS digital collection) ฐาน-
ข้อมูลห้องสมุดของมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย 
เช่น ห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม เป็นต้น โดยมีเกณฑ์ในการการคัดเลือก
งานวิจัย คือ 1) ชื่อเรื่อง ประกอบด้วยคําว่า “ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงิน” และคําว่า “นําเข้า” 
2) เป็นธุรกิจในภาคพาณิชยกรรม และจัดจําหน่ายใน
ประเทศ จากนั้นสํารวจความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เนื้อหาภายในรายงานการวิจัย พบงานวิจัยที่ตรงตาม
เกณฑ์ทั้งหมด 16 เรื่อง เป็นงานวิจัยของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยทั้งหมด 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจํานวน 2 ชุด ได้แก่ แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย ที่ปรับปรุงมาจากเคร่ืองมือ
วิจัยของนงลักษณ์ วิรัชชัย (2557) และแบบบันทึกข้อมูล

คุณลักษณะงานวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การเงินของธุรกิจนําเข้าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 1. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย ประกอบด้วย
ประเด็นการประเมินทั้ งหมด  4 ประเด็น  ได้แก่  
การกําหนดปัญหาวิจัย การทบทวนวรรณกรรม วิธี-
ดําเนินการวิจัย และการสรุปผลการวิจัย ซึ่งมีจํานวน  
19 ข้อ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ เป็นแบบมาตร
ประเมินค่า 5 ระดับ กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนแบบ
รูบริคส์ (scoring rubrics) โดยมีเกณฑ์การให้น้ําหนัก
คะแนน 5 ระดับ คือ คุณภาพงานวิจัยอยู่ในระดับดีมาก 
(5 คะแนน) ระดับดี (4 คะแนน) ระดับปานกลาง 
(3 คะแนน) ระดับค่อนข้างต่ํา (2 คะแนน) และระดับต่ํา 
(1 คะแนน) และมีเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ีย
น้ําหนักคะแนน 5 ระดับ คือ คุณภาพงานวิจัยอยู่ใน
ระดับดีมาก (4.21-5.00 คะแนน) ระดับดี (3.41-4.20 
คะแนน) ระดับปานกลาง (2.61-3.40 คะแนน) ระดับ
ค่อนข้างต่ํา (1.81-2.60 คะแนน) และระดับต่ํา (1.00-
1.80 คะแนน) 
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 การประเมินคุณภาพงานวิจัยทําโดยผู้เชี่ยวชาญท่ีมี
ความรู้ เฉพาะทางในศาสตร์การวัดและประเมินผล
การศึกษา ซึ่งเข้าร่วมการประเมินคุณภาพงานวิจัย
จํานวน 3 คน และรวมตัวผู้วิจัยด้วย จากนั้นร่วมกัน
ประเมินคุณภาพงานวิจัยจํานวน 2 เรื่องจากทั้งหมด   
16 เรื่อง โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยซึ่งให้
คะแนนจากเกณฑ์การประเมินที่ ผู้วิจัยสร้างขึ้น และ
ร่วมกันพิจารณาและตัดสินในกรณีที่มีความเห็นแตกต่าง
กันจนเป็นที่ยอมรับได้ของทั้ง 4 คน เมื่อได้ข้อสรุปที่เป็น
มาตรฐานในการตัดสินคุณค่าแล้ว ผู้วิจัยได้ประเมิน
คุณภาพงานวิจัยอีก 14 เรื่องด้วยตนเองตามเกณฑ์ที่เคย
ทํามาจาก 2 เรื่องแรก 
 2. แบบบันทึกข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยจํานวน 
25 ข้อ และคู่มือลงรหัสข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบด้าน
คุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย/ผู้วิจัย ด้านเทคโนโลยี
ระบบ และด้านเนื้อหาสาระ 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยดําเนินการดังนี้     
1) ตรวจสอบคุณลักษณะของงานวิจัย โดยคัดเลือกเฉพาะ
งานวิจัยที่ตรงตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 2) อ่านงานวิจัย
เพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัย 3) อ่านงานวิจัยโดยละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอ่านงานวิจัยซ้ําๆ อย่างละเอียดทีละ
ประเด็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเน้ือหาสาระทั้งหมด 
โดยไม่มีการตีความ จากนั้นเก็บและบันทึกข้อมูล
คุณลักษณะงานวิจัยลงในแบบบันทึกคุณลักษณะ
งานวิจัยเป็นรายฉบับ 4) ตรวจสอบความถูกต้อง และ
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลแต่ละชุดอีกครั้ ง       
5) จัดเตรียมแฟ้มข้อมูลในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูลดําเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. การ สั ง เคราะห์อ ง ค์ประกอบด้ านสา เหตุ 
ประกอบด้วย ด้านคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย / 
ผู้วิจัย ด้านเทคโนโลยีระบบด้านเนื้อหาสาระ และด้าน
คุณภาพงานวิจัย โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และค่าสถิติ
พื้นฐาน ได้แก่ ความถี่ และค่าร้อยละ 
 2. การสังเคราะห์การแปลความหมายของการวิจัย
ชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า โดยการวิเคราะห์
แบบการแปลความหมาย 3 ลักษณะ โดยการเทียบเคียง
ระหว่างงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ ได้แก่ 1) การแปล

ความหมายเทียบกลับ ไปกลับมา  ( rec ip rocal  
translations) หากผลการวิจัยสอดคล้องกัน 2) การแปล
ความเชิงหักล้าง (reputational synthesis) หากผล 
การวิจัยขัดแย้งกัน และ 3) การแปลความเพื่อเสนอ
ประเด็นการโต้แย้ง (line of argument synthesis) ใน
กรณีที่ผลการวิจัยมีทั้งสอดคล้องกัน และขัดแย้งกัน
จากน้ันทําการสังเคราะห์ความหมายท่ีได้ ในลักษณะ
การสร้างทฤษฎีฐานราก (grounded theory) เพื่อให้ได้
องค์ความรู้ที่เป็นภาพรวมของงานวิจัยทุกเรื่องเกี่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า 
 
ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้าน
สาเหตุของงานวิจัยระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การเงินของธุรกิจนําเข้า จํานวน 4 ด้าน มีดังนี้ 
 1. ด้านคุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย / ผู้วิจัย 
 ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย
พบว่า มีการทํางานวิจัยเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทาง 
การบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้าระหว่างปี พ.ศ. 2538 
ถึง 2553 อย่างต่อเนื่องในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม รับเป็นอาจารย์
ที่ปรึกษามากที่สุด รองลงมา คือ รองศาสตราจารย์    
วันเพ็ญ กฤตผล โดยรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ กฤตผล 
รับเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่ปี พ .ศ. 2539 – 2546 และ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร เชิงเอี่ยม จะรับเป็นที่
ปรึกษาทั้งหมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา งานวิจัย
มีจํานวนหน้าเฉพาะเนื้อหา 61 – 120 หน้ามากที่สุด 
จํานวนหน้าเฉพาะภาคผนวก 26 – 50 หน้ามากที่สุด และ
จํานวนหน้าทั้งหมด 61 – 120 หน้ามากที่สุดในกรณีนี้ยัง
พบว่า ผู้ทําวิจัยเป็นเพศหญิงโดยส่วนใหญ่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี และทํางานในหน่วยงานเอกชนมาก
ที่สุด  
 2. ด้านเทคโนโลยีระบบ 
 ผลการสังเคราะห์เทคโนโลยีระบบที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ
นําเข้าจากงานวิจัยทั้ง 16 เรื่อง พบว่าเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 1) เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบ 2) เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบของเครื่องลูกข่าย หรือ
ไคลเอนต์ และ 3) เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบของเคร่ือง
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แม่ข่าย หรือเซิร์ฟเวอร์ผลการสังเคราะห์งานวิจัยพบว่า 
หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ความจุของหน่วยเก็บ
ข้อมูล (hard disk) ขนาดของหน่วยความจําสํารอง 
(RAM) ชนิดของเครื่องพิมพ์ ระบบปฏิบัติการ ระบบ

จัดการฐานข้อมูล (DBMS) และเครื่องมือที่ใช้ในการ
พัฒนาระบบพบว่า นิยมใช้เทคโนโลยี สรุปเป็นตารางได้
ดังนี้ 
 

 
ตารางที่ 1  เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
ในการพัฒนาระบบ 

Hardware Software 

CPU Hard 
Disk(GB) 

RAM 
(MB) Printer OS DBMS Tool 

1. เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การพัฒนาระบบ 

Pentium M 40-80 512 Laser Window XP Oracle 
-Microsoft Office 
-Microsoft Visio

2. เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
ระบบ Client 

Pentium 4 40 256 
-Dot 

Matrix 
-Laser 

Window XP Oracle 
Microsoft Office 

 

3. เทคโนโลยีท่ีใช้ใน
ระบบ Server 

Pentium 4 80 512 ไมร่ะบ ุ Window 
Server 2003

Oracle 
Microsoft Office 

 
 
 3. ด้านเน้ือหาสาระ 
 ผลการสังเคราะห์สภาพปัจจุบันเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้าจาก
งานวิจัยทั้ง 16 เรื่อง ผู้วิจัยได้ค้นพบองค์ประกอบด้าน
เนื้อหาสาระ มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. ปัญหาในการทําวิจัยพบว่า ปัญหาภายในมี
มากกว่าปัญหาภายนอก ปัญหาภายในท่ีพบมีสาเหตุ   
มาจากบุคลากรมากที่สุด รองลงมา คือ ปัญหาด้าน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และด้านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ 
ตามลําดับ ทั้งนี้ ปัญหาจากบุคลากรเกิดจากการทุจริต 
ความล่าช้าในการทํางาน การทํางานด้วยระบบมือซึ่ง
ยากต่อการค้นหาข้อมูล ระบบงานเกิดความซ้ําซ้อน 
รวมถึงการใช้คนจํานวนมากเกินไป และสําหรับปัญหา
ภายนอกที่พบเกิดจากการว่าจ้างสํานักงานบัญชี ทําให้
ขาดข้อมูลสินค้า ข้อมูลลูกค้า เกิดปัญหาในการรวบรวม
ข้อมูล ข้อมูลมีความผิดพลาด รวมถึงไม่สามารถตัดสินใจ
ได้ทันเวลา 
 2. ความต้องการในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีพบว่า มีความต้องการมากที่สุดในเรื่องการ
เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน รองลงมา คือ ต้องการมี

ระบบบัญชีที่ดี และต้องการข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ ตามลําดับ 
 3. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีพบวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ 
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล รองลงมา คือ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานและเพ่ือสนับสนุนข้อมูลในการ
ตัดสินใจ ตามลําดับ 
 4. ระบบงานที่ พัฒนาขึ้ นมี จํ านวนมากที่ สุ ด         
8 ระบบงานย่อย โดยระบบที่มีความสําคัญที่สุดที่ถูก
พัฒนาขึ้นในทุกบริษัท คือ ระบบบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป และระบบสินค้าคงเหลือซึ่งมีความสําคัญเท่ากัน 
ระบบที่มีความสําคัญเท่ากันลําดับที่ 2 คือ ระบบสั่งซื้อ 
ระบบขาย และระบบเจ้าหนี้ ระบบที่มีความสําคัญ 
ลําดับที่ 3 คือ ระบบลูกหนี้ ระบบที่มีความสําคัญลําดับ
ที่ 4 คือ ระบบการรับเงิน และระบบการจ่ายเงิน ส่วน
ระบบอื่นๆ มีความสําคัญรองลงไป 
 5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย หลัง
การสังเคราะห์งานวิจัยแล้วพบประโยชน์ 2 ประเด็น คือ 
1) การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จะช่วยให้
องค์กรสามารถลดเวลาในการทํางาน การทํางานสะดวก 
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มากขึ้น เกิดความรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จ่าย และเพื่อให้
การบริการลูกค้าตรงตามความต้องการ และ 2) เกิด
ความถูกต้อง เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ จะช่วยให้องค์กรมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย เชื่อถือได้ และรายงานทางการ
เงินเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
 6. การทบทวนวรรณกรรมพบว่า มีจํานวนการ
ทบทวนวรรณกรรม 3-8 เรื่อง โดยผู้วิจัยทบทวน
วรรณกรรม จํานวน 5 เรื่อง มากที่สุด ซึ่งการทบทวน
วรรณกรรมที่สําคัญมี 4 หัวเรื่องหลักเรียงจากมากไป
น้อย ได้แก่ 1) มาตรฐานการบัญชี เรื่องการรับรู้รายได้ 
2) การบัญชี เรื่องประกาศสภาวิชาชีพบัญชีเรื่องการ
ยกเว้นการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชี 3) ระบบบัญชี
และการควบคุมภายใน เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน และ 4) คอมพิวเตอร์ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศ 
 7. การอ้างอิงพบว่า ผู้วิจัยมีการอ้างอิงทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ โดยจํานวนการอ้างอิงทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษที่มากที่สุดมีจํานวน 9 เล่ม หาก
พิจารณาเฉพาะการอ้างอิงภาษาไทยพบว่า มีจํานวน 
3-11 เล่ม โดยจํานวนที่มีการอ้างอิงมากที่สุด คือ 7 เล่ม 
และหากพิจารณาเฉพาะการอ้างอิงภาษาอังกฤษพบว่า 
มีจํานวน1-6 เล่ม โดยจํานวนที่มีการอ้างอิงมากที่สุด คือ 
3 เล่ม 
 8. คุณสมบัติของระบบพบว่า จํานวนคุณสมบัติ
ของระบบที่ต้องการมี 5-10 ประการ โดยมีจํานวนที่
ต้องการมากที่สุด 8 ประการ ทั้งนี้ ความต้องการสูงที่สุด 
มี 2 ประการ ได้แก่ ระบบการรักษาความปลอดภัย 
(security) และการสอบถามข้อมูลและการจัดทํารายงาน 
(inquiry and report) 
 9. ความต้องการของระบบพบว่า จํานวนความ
ต้องการระบบที่พัฒนาขึ้น คือ 4-7 ระบบ โดยมีความ
ต้องการมากที่สุดจํานวน 5 ระบบ ได้แก่ 1) การจัดทํา
เอกสารและรายงาน (document and report 
generation) 2) การบันทึกข้อมูล (data entry) 
3) สภาพแวดล้อมของระบบ (system environment) 
4) การจัดเก็บข้อมูล (data storage) และ 5) การ
ประมวลผลรายการ (transaction processing) ทั้งนี้ 
ระบบที่มีความต้องการมากที่สุด คือ การจัดทําเอกสาร
และรายงาน เช่น สามารถรวบรวมข้อมูลทางบัญชีมา

จัดทํารายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ให้ข้อมูล
ที่เพียงพอในการทํารายงานเพ่ือการวิเคราะห์ของผู้บริหาร 
รองลงมา คือ การบันทึกข้อมูล เช่น ระบบสามารถบันทึก
รายการทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง และระบบสามารถ
บันทึกรายการทางบัญชีครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป เป็นต้น 
 10. ปัญหาในการพัฒนาระบบพบว่า เกิดปัญหา   
2 ลักษณะ ได้แก่ 1) ปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ และ 2) ปัญหาด้านเทคนิคทั้งนี้ปัญหาในการ
วิเคราะห์และออกแบบระบบมีมากกว่า ซึ่งเกิดจาก
ผู้ใช้งานมากที่สุด รองลงมา คือ เกิดจากนโยบายของ
บริษัท และเกิดจากตัวผู้พัฒนาระบบเอง ตามลําดับ 
สําหรับปัญหาด้านเทคนิคพบว่า เกิดจากการติดตั้งมาก
ที่สุด รองลงมา คือ เกิดจากการทํางานของโปรแกรม
ปัญหาการออกรายงานปัญหาฮาร์ดแวร์ปัญหาที่เกิดจาก
ฐานข้อมูล และปัญหาด้านความปลอดภัย ตามลําดับ 
 11. โครงสร้างองค์กรพบว่า จํานวนแผนกในองค์กร
ที่มีมากที่สุด คือ 6 แผนก โดยลักษณะของโครงสร้าง
องค์กรประกอบไปด้วย 4 ส่วนงานหลักที่สําคัญ ซึ่งแบ่ง
ตามลําดับขั้นการบริหารองค์กรดังนี้ คือ 1) ผู้บริหาร
ระดับสูง เช่น กรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้น ประธาน
กรรมการบริษัท 2) ผู้บริหารระดับกลาง เช่น กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้จัดการ 3) ระดับปฏิบัติการ ประกอบด้วย
ฝ่ายจัดซ้ือ ฝ่ายขายและการตลาด ฝ่ายธุรการ ฝ่ายบุคคล 
ฝ่ ายค ลัง สิน ค้า  และฝ่ ายบัญชีและการ เ งิน  และ          
4) หน่วยงานอิสระ ประกอบด้วย ผู้สอบบัญชี ฝ่าย
ตรวจสอบภายใน และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4. ด้านคุณภาพงานวิจัย 
 ผลการประเมินคุณภาพงานวิจัยโดยรวมพบว่า 
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์มี คุณภาพอยู่ ในระดับดี     
โดยมีค่าเฉล่ีย (mean) เท่ากับ 3.63 จากคะแนนเต็ม 5   
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) เท่ากับ 
0.62 ค่าสูงสุด  (maximum) เท่ากับ 5 ค่าต่ําสุด 
(minimum) เท่ากับ 3 ค่าความเบ้ (skewness)  
เท่ากับ 0.42 และค่าความโด่ง (kurtosis) เท่ากับ -0.45 
ซึ่งหมายความว่า การแจกแจงของข้อมูลไม่เป็นโค้งปกติ 
มีลักษณะการแจกแจงแบบเบ้ขวาเล็กน้อย นอกจากน้ี 
คะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัยมีการกระจายน้อย ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าคุณภาพของงานวิจัยแต่ละเรื่องมีความ
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ใกล้เคียงกัน และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี มีเพียงประเด็น
การทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องสําหรับงานวิจัย   
บางเล่มที่ยังไม่สอดคล้องกับปัญหาวิจัย จึงเป็นผลให้
คะแนนประเมินคุณภาพงานวิจัยในประเด็นดังกล่าว   
อยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา 
 เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละประเด็นในการ
ประเมินคุณภาพรายงานวิจัย พบว่า 
 1. ประเด็นการวิจัยที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
ประกอบด้วย 1) ประเด็นการกําหนดปัญหาวิจัย คือ 
กําหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสมและ      
มีเหตุผลรองรับ 2) ประเด็นการทบทวนวรรณกรรม คือ 
การทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้องมีความทันสมัย      
3) ประเด็นวิธีดําเนินการวิจัยมี 2 ประเด็น คือ ขั้นตอน
การวิจัยมีความชัดเจน และลักษณะการนําเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความครบถ้วนและเหมาะสม และ     
4) ประเด็นการสรุปผลการวิจัย คือ รูปแบบรายงาน
ถูกต้องตามหลักวิชา 
 2. ประเด็นการวิจัยที่มีคุณภาพอยู่ในระดับค่อนขา้ง
ต่ํา ได้แก่ ประเด็นการทบทวนวรรณกรรม คือ การ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 

 3. สําหรับประเด็นอื่นๆ มีคุณภาพในระดับปานกลาง
ถึงระดับดี อาทิ ชื่อเรื่องมีความชัดเจน ความสําคัญและ
ที่มาสมเหตุสมผล การทบทวนวรรณกรรมทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศมีสัดส่วนเหมาะสม 
 
 ตอนที่ 2 ผลการสังเคราะห์การแปลความหมาย
ของการวิจัยชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า 
 ผลการสังเคราะห์การแปลความหมายของการวิจัย
ชาติพันธุ์วรรณนาอภิมานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของธุรกิจนําเข้าพบระบบบัญชีย่อย 8 ระบบ 
ได้แก่ ระบบสั่งซื้อต่างประเทศ ระบบเจ้าหนี้ต่างประเทศ 
ระบบการจ่ายเงิน ระบบขาย ระบบลูกหนี้ ระบบการ 
รับเงิน ระบบสินค้าคงเหลือ และระบบบัญชีแยกประเภท
ทั่วไป สาระสําคัญของแต่ละระบบบัญชีย่อยแสดงถึง
กิจกรรมเกิดขึ้นที่เหมือนกัน ผลการสังเคราะห์งานวิจัย
ก่อให้เกิดทฤษฎีฐานรากที่เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้า
ในประเทศไทย ดังนี้ 
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ภาพที่ 2  ทฤษฎีฐานรากรูปแบบความสัมพันธ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีการเงินของธุรกิจนําเข้าในประเทศไทย 
 
การอภิปรายผลการวิจัย 
 1. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านสาเหตุ 
(ด้านเน้ือหาสาระ) พบว่า 
  1.1 ปัญหาในการทําวิจัย ผลการสังเคราะห์
พบว่า ปัญหาของระบบบัญชีของธุรกิจนําเข้าเกิดจาก
บุคลากรมากท่ีสุด มีสาเหตุมาจากการทุจริต ความล่าช้า
ในการทํางาน ความยากต่อการค้นหาข้อมูล ระบบงาน
เกิดความซํ้าซ้อน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการทําบัญชีของ
ธุรกิจนําเข้ามีความยากและซับซ้อน ซึ่งกิจการบางแห่ง
จัดทําบัญชีหลายชุด ทําให้การควบคุมภายในทําได้ยากขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการทุจริต นอกจากนี้ ยังอาจ
เป็นเพราะนักบัญชีขาดความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชี
ของธุรกิจนําเข้า ทั้งหลักการบัญชีและหลักกฎหมาย

ภาษีอากรที่มีความซับซ้อน อีกทั้งการไม่นําเทคโนโลยี
เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน หรือนํามาช่วยเพียง
บางส่วน ทําให้ระบบการทํางานเกิดความซ้ําซ้อน เกิด
ความล่าช้าในการทํางาน การนําเสนอรายงานจึงไม่ทัน
ต่อเหตุการณ์ และไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้บริหาร  
  ผลการสังเคราะห์งานวิจัยสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2556) ที่กล่าวถึงปัญหาใน
การทําบัญชีของธุรกิจนําเข้า ว่าเกิดจากการขาดความรู้
ความเข้าใจในลักษณะของธุรกิจ และระบบบัญชีของ
ธุรกิจนําเข้ารวมถึงความผิดพลาดจากการทําบัญชีหลาย
ชุด ตลอดจนขาดความรู้ความเข้าใจกฎหมายภาษีอากร 
ไม่นําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการจัดทําบัญชี และ
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การนําเสนอข้อมูลที่ละเอียดเกินความจําเป็น (สมเดช 
โรจน์คุรีเสถียร, 2556) และแม้ว่าในปัจจุบันเทคโนโลยี
สารสนเทศมีบทบาทอย่างมากในการช่วยทําบัญชี แต่ก็
ยังพบปัญหาการทุจริตในการทําบัญชี กล่าวคือ เกิดการ
ทุจริตโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ การทุจริตโดย
ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทําของพนักงานในปัจจุบัน 
และอดีตพนักงาน ดังน้ัน กิจการควรจะทําให้มีโอกาส
น้อยในการทุจริต เช่น มีระเบียบในการว่าจ้างและการ
ปลดพนักงานที่เหมาะสม มีวิธีการจัดการกับพนักงานที่
ไม่พอใจบริษัท นอกจากนี้ กิจการสามารถทําให้การ
ทุจริตเป็นเรื่องยาก เช่น มีการพัฒนาระบบการควบคุม
ภายในที่ดี มีนโยบายในการหยุดงานและการหมุนเวียน
หน้าที่การทํางาน การป้องกันระบบจากไวรัส รวมถึง
การควบคุมโน้ตบุ๊ก เป็นต้น (ศรัณย์ ชูเกียรติ, 2557) 
  1.2 ความต้ อ งก า ร ในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ผลการสังเคราะห์พบว่า 
กิจการต้องการเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน และ
ต้องการมีระบบบัญชีที่ดี ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะระบบบัญชี
มีความสําคัญต่อองค์กร เป็นกลไกสําคัญที่ส่งผลต่อความ
น่าเชื่อถือของรายงานผลการดําเนินงานและฐานะ
การเงิน ในรูปของรายงานทางการเงิน และก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานภาครัฐ 
นักลงทุน พนักงาน และผู้บริหารองค์กร ดังนั้น หาก
กิจการมีระบบบัญชีที่ดี จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของ
บุคคลภายนอกและเกิดภาพลักษณ์ที่ดี นอกจากนี้     
ยังพบว่า คุณลักษณะของสารสนเทศที่ดีที่จะเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน มี 7 คุณลักษณะ คือ 1) มี
สาระสําคัญ (relevant) 2) เชื่อถือได้ (reliable) 
3) ครบถ้วน (complete) 4) ทันเวลาต่อการตัดสินใจ 
(timely) 5) เข้าใจง่าย (simple format) 6) ตรวจทาน
ได้ (verifiable) และ 7) คุ้มทุน (cost effective) 
(พลพธู ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม, 2555) ทั้งนี้ 
ในการวัดประสิทธิภาพการทํางาน มีหลักเกณฑ์ที่ใช้   
ในการประเมิน 3 ข้อ ได้แก่ 1) การบรรลุวัตถุประสงค์ 
2) การกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 3) การ
เปรียบเทียบผลที่ ได้รับกับส่ิงที่กําหนดไว้ (ดุษณีย์     
ส่องเมือง, 2555) ซึ่งนําไปสู่ผลลัพธ์ในภาพรวมที่จะทํา
ให้องค์กรมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น และมี
ระบบบัญชีที่ดี 

  1.3 วั ตถุ ป ระสง ค์ของการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ผลการสังเคราะห์พบว่า 
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี คือการพัฒนาระบบฐานข้อมูล ทั้งนี้ 
เนื่องมาจากระบบฐานข้อมูล (database system) มี
วิธีการจัดการข้อมูลโดยการนําซอฟต์แวร์ของระบบการ
จัดการฐานข้อมูลมาใช้ เพื่อให้ โปรแกรมประยุกต์ 
(application program) หลายโปรแกรมสามารถค้นหา
หรือเข้าถึงข้อมูลได้ทันทีที่ต้องการ (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 
2555) ฐานข้อมูลมีข้อดีหลายประการ เช่น 1) มี
ความ เ ป็นอิสระของข้อมู ลจากโปรแกรม  (data 
independence) 2) มีความสมํ่าเสมอของข้อมูล (data 
consistency) 3) การป้อนและจัดเก็บข้อมูลกระทํา
เพียงครั้งเดียว (one-time data entry and storage) 
4) การผสมผสานของข้อมูล (data integration) 
ฐานข้อมูลเป็นแหล่งรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันไว้ด้วยกัน 
จึงช่วยลดกิจกรรมในการบํารุงรักษา การปรับปรุงข้อมูล
ทําที่ฐานข้อมูลเพียงแห่งเดียว ทําให้ข้อมูลมีความถูกต้อง 
และสร้างความน่าเชื่อถือ 5) ความเป็นเจ้าของข้อมูล
ร่วมกัน (shared data ownership) และ 6) การรวม
ข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางของข้อมูล (centralized data) 
(นิตยา วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2553) ดังนั้น การใช้ระบบ
ฐานข้อมูลในองค์กรจะก่อให้เกิดประโยชน์คือช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และเกิดความถูกต้อง 
เชื่อถือได้ของผลลัพธ์ 
  1.4 ระบบที่พัฒนาขึ้น ผลการสังเคราะห์พบว่า 
ระบบงานที่มีความสําคัญมากที่สุด ได้แก่ ระบบบัญชี
แยกประเภททั่วไป และระบบสินค้าคงเหลือ ทั้งนี้ 
เนื่องจากระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป มีจุดกําเนิดมา
จากระบบบัญชีย่อยๆ หลายระบบ ทําหน้าที่ในการเก็บ
รวบรวม บันทึกรายการค้า การปรับปรุงยอดบัญชีใน
แฟ้มหลัก การเสนอรายงานทางการเงิน และการควบคุม
ภายใน (พลพธู ปียวรรณ และสุภาพร เชิงเอี่ยม, 2555) 
ทุกกิจการจําเป็นต้องมีระบบบัญชีแยกประเภทท่ัวไป 
เนื่องจากผลลัพธ์ของการจัดทําบัญชี คือ การจัดทํา
รายงานทางการเงิน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของระบบบัญชี
แยกประเภททั่วไป 
  นอกจากน้ียังพบว่า ในธุรกิจนําเข้านั้นระบบ
สินค้าคงเหลือมีความจําเป็นเท่ากับระบบบัญชีแยก
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ประเภททั่วไป ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะการส่ังซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศมีต้นทุนสูงเมื่อเทียบกับการส่ังซื้อสินค้าใน
ประเทศ ดังน้ัน กิจการจําเป็นต้องมีการจัดการที่ดี เพื่อ
ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสินค้าให้เกิดขึ้นน้อยที่ สุด      
มีความถูกต้อง รวดเร็ว เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ สําหรับ
ระบบบัญชีสินค้าคงเหลือที่ดีนั้น พลพธู ปียวรรณ และ
กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท (2559) ได้ให้หลักการเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ดีของระบบบัญชี สินค้าคงเหลือดังนี้       
1) บันทึกการดําเนินการไว้ทั้งหมด และดําเนินการ
สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของผู้ดําเนินการ 2) จัดทํา
รายงานสถานะสินค้าคงเหลือที่สอดคล้องกับหลักการ
บัญชี และเกณฑ์อื่นๆ 3) มีการควบคุมการนําสินค้า
คงเหลือไปใช้โดยให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบของ
ผู้บริหารแต่ละระดับ 4) ให้มีความแตกต่างน้อยที่สุด
ระหว่างสินค้าคงเหลือที่บันทึกไว้กับสินค้าคงเหลือที่มี 
อยู่จริง และ 5) ให้ข้อมูลสินค้าคงเหลือแก่ผู้บริหารใน
เวลาที่ต้องการ 
  1.5 คุณสมบัติของระบบ และความต้องการ
ของระบบ ผลการสังเคราะห์พบว่า คุณสมบัติของระบบ
ที่เป็นที่ต้องการขององค์กรมากที่สุดมี 2 ประการ คือ 
ระบบการรักษาความปลอดภัย (security) และการ
สอบถามข้อมูลและการจัดทํารายงาน (inquiry and 
report) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะในปัจจุบันคอมพิวเตอร์เข้า
มามีบทบาทในงานบัญชีมากขึ้น เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ 
มีความสามารถในการเก็บข้อมูล ประมวลผล และช่วย
ให้การส่ือสารง่ายและรวดเร็วมาก ตลอดจนดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ได้ในหลากหลายสถานที่ ดังนั้น หากไม่มี
ความระมัดระวังหรือนําไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อาจ
ส่งผลเสียหายต่อองค์กรเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในเรื่อง
ของข้อมูลทางบัญชีซึ่งมีความสําคัญ และควรถูกเปิดเผย
โดยบุคคลที่ได้รับอนุญาต และในเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น 
โดยในปัจจุบันการใช้คอมพิวเตอร์ในการขโมยข้อมูล 
ดัดแปลง หรือแก้ไขข้อมูลโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต
สามารถทําได้ง่ายขึ้น และการตรวจสอบทําได้ยากขึ้น  
  การสอบถามข้อมูล และการจัดทํารายงานนั้น
เป็น คุณสมบัติอี กประเภทหน่ึงที่ อง ค์กรต้องการ      
ทั้งนี้ เนื่องจากเอกสารต่างๆ มีความสําคัญหลายประการ 
เช่น ช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้ถูกต้อง เป็นเครื่องมือ
ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ทําให้พบข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น 

และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ และเป็นเครื่องมือของ    
ผู้ตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้สอบบัญชีในการประเมิน
ประสิทธิ ภาพของการควบ คุมภายใน  (วั ชนีพร       
เศรษฐสักโก, 2555) ดังนั้น เอกสารจึงเป็นแหล่งข้อมูล
สําคัญที่ใช้ตอบคําถาม และช่วยในการจัดทํารายงาน
เพื่อให้ได้รายงานที่ สําคัญทางบัญชี ทั้งรายงานทาง
การเงิน และรายงานเพื่อการบริหาร เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การ ตัด สินใจ  และการวางแผนและการควบคุม 
(Romney & Steinbart, 2015) ดังนั้น ระบบที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารเกี่ยวกับรายงาน
ต่างๆ จึงมีความสําคัญ เนื่องจากผู้บริหารต้องการ
สารสนเทศที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้ทันเวลา คุณสมบัติของระบบเกี่ยวกับการสอบถาม
ข้อมูล และการจัดทํารายงานจึงเป็นระบบที่มีความ
ต้องการมากที่สุด 
  1.6 ปัญหา ในการพัฒนาระบบ  ผลการ
สังเคราะห์งานวิจัยพบว่า ปัญหาในการพัฒนาระบบ
เกิดขึ้นจาก 2 ลักษณะ ดังนี้ 
   1.6.1 ปัญหาในการวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบ เกิดจาก 3 สาเหตุ คือ 1) จากผู้ใช้งาน 2) จาก
นโยบายบริษัท และ 3) จากตัวผู้พัฒนาระบบเอง ทั้งนี้ 
อาจเน่ืองมาจากองค์กรไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน และยังเกิดจากผู้พัฒนาระบบท่ี
ไม่สามารถเก็บรวบรวมความต้องการที่ชัดเจนได้       
ไม่เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ ขาดการวางแผน ความรู้
ไม่เพียงพอ และขาดประสบการณ์จึงทําให้เกิดปัญหาใน
การพัฒนาระบบ 
   1.6.2 ปัญหาด้านเทคนิค เกิดจากสาเหตุ
หลัก คือ การทํางานของโปรแกรม และปัญหาเกี่ยวกับ
รายงาน ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะขั้นตอนการวิเคราะห์
ปัญหายังไม่ครอบคลุมทําให้เกิดความผิดพลาดในการ
ออกแบบโปรแกรม ซึ่งมีผลต่อการเขียนโปรแกรมที่
ผิดพลาดตามมา ดังนั้น เมื่อประมวลผลระบบงานจึงไม่
สามารถรายงานได้ตามท่ีต้องการ 
  1.7 โครงสร้างองค์กร ผลการสังเคราะห์พบว่า 
ส่วนงานบัญชีและการเงินเป็นส่วนงานที่ สําคัญของ
องค์กรทุกแห่ง ทั้งนี้ จําเป็นต้องแบ่งแยกงานทางบัญชี
และ ง านทา งก าร เ งิ นออกจากกั นอย่ า ง ชั ด เ จน     
เนื่องจากหลักการสําคัญอย่างหนึ่งของการควบคุม
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ภายใน คือ การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน นอกจากนี้ ปัจจัยสําคัญส่วนหนึ่งที่มีอิทธิพล   
ต่อบรรยากาศของการควบคุมภายใน คือ การจัด
โครงสร้างองค์กร (organizational structure) และ 
การมอบหมายอํานาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(assignment of authority) ทั้งนี้ การจัดโครงสร้าง
องค์กรโดยการแบ่งสายงาน หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนการกําหนดความรู้ความ- 
สามารถของบุคลากรในแต่ละตําแหน่งงาน จะช่วย
สนับสนุนให้การทํางานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
เพราะผู้ปฏิบัติงานจะได้ทราบหน้าที่ความรับผิดชอบ
และขอบเขตของอํานาจในการปฏิบัติงาน โดยองค์กร
ควรเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อป้องกันความซ้ําซ้อน
ในการทํางาน และเพื่อเป็นการระบุขอบเขตภาระงานได้
อย่างชัดเจน (ดุษณีย์ ส่องเมือง, 2555; Hall, 2013)  
 2. ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบด้านสาเหตุ
เกี่ยวกับคุณภาพงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์ พบว่า 
คุณภาพรายงานการวิจัยในภาพรวมอยู่ในระดับดี แต่ยัง
ขาดประเด็นที่สําคัญเรื่อง “การทบทวนวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาวิจัย” โดยมีคะแนน
ประเมินคุณภาพในระดับค่อนข้างต่ํา ทั้งนี้ แม้ว่า
งานวิจัยที่นํามาสังเคราะห์จะมีการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับเรื่องที่ทําวิจัย แต่อาจยังให้
รายละเอียดไม่ชัดเจน และไม่มีการสังเคราะห์สรุป
เนื้อหา หรือมีการสรุปเนื้อหาเพียงบางส่วนเท่านั้น จึงทํา
ให้คะแนนประเมินในส่วนนี้อยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. นักพัฒนาระบบบัญชีควรทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะมาตรฐานการบัญชีที่มีความสําคัญ
มากที่สุดในการพัฒนาระบบ ซึ่งปัจจุบันสภาวิชาชีพ
บัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ออกมาตรฐานการบัญชี
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนําเข้า
หลายฉบับ ซึ่งผู้พัฒนาระบบจําเป็นต้องทําความเข้าใจ
เพื่อให้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยติดตามการ
เปล่ียนแปลงที่เว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 
 

 2. การพัฒนาระบบบัญชี ผู้บริหารควรให้ความ-
สําคัญเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะ
ความสามารถในการเช่ือมโยงข้อมูล เพื่อเกิดประสิทธิภาพ
ในการทํางาน  
 3. ผู้บริหารองค์กร  รวมถึง ผู้บริหารบัญชีควร
สนับสนุนให้พนักงานบัญชีเข้าร่วมอบรม สัมมนา เพื่อให้
มีความรู้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหา
ภายในที่เกิดขึ้นที่มีสาเหตุมาจากตัวบุคลากรมากที่สุด 
 4. ผู้บริหารองค์กรควรสนับสนุนฮาร์ดแวร์ และ
ซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมกับงานทางบัญชี โดยเลือกซอฟต์แวร์
ที่รองรับการทํางานทางบัญชี และเลือกฮาร์ดแวร์ที่ใช้
งานเข้ากันได้กับซอฟต์แวร์ เพิ่มประสิทธิภาพการ  
ทํางาน ซึ่งผลการวิจัยพบว่า มีความต้องการเพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานมากท่ีสุด 
 5. ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา
อภิมานมีการศึกษาแต่ยังไม่แพร่หลายมากนัก ดังนั้น 
ผู้สนใจสามารถนําหลักการวิเคราะห์ดังกล่าวไปเป็น
ต้นแบบต่อยอดสําหรับการทําวิจัยในสาขาวิชาอื่นๆ 
ทางด้านบริหารธุรกิจได้ 
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