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การคน้ควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมบญัชีส านักงาน
ศาลยุติธรรมในพื้นท่ีภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ ศาลในสังกดัส านกังานอธิบดีผูพ้ิพากษาภาค 5 ศาล
อุทธรณ์ภาค 5  และศาลแรงงานภาค 5 จากสมมติฐานการวิจัยได้ก าหนดตั้ งไว้ 2 ข้อ คือ  1) 
องคป์ระกอบของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ การน า
โปรแกรมบัญชีส านักงานศาลยุติธรรมมาใช้ 2 ) คุณสมบัติของโปรแกรมบัญชีส านักงานศาล
ยุติธรรม ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการน าโปรแกรมบญัชีส านกังานศาลยุติธรรมมา
ใช้ โดยใชแ้นวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี แนวคิดดา้นปัจจยัท่ีควรพิจารณาในการ
เลือกโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี แนวคิดในการประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี และแนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารจดัการภาครัฐแนวใหม่ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรจ านวน 74 คน 

ผลการศึกษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 94.60 มีอาย ุ
ช่วง  30-34 ปี และ 35-39 คิดเป็นร้อยละ 25.68  จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
86.49 ต  าแหน่งการเงินและบญัชี คิดเป็นร้อยละ 93.25 สถานภาพเป็นข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 
94.60 มีประสบการณ์ในการท างาน ระหว่าง 1-5 ปี จ  านวน คิดเป็นร้อยละ 25.68 ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานในกลุ่มงานคลงั ส่วนคลงั ระหวา่ง 5-9 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.54  

ด้านองค์ประกอบของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีท่ี ส่งผลต่อประสิทธิภาพ   
ประสิทธิผล ของการใช้โปรแกรมบัญชีส านักงานศาลยุ ติธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นเก่ียวกับองค์ประกอบของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 



 

จ 

ประสิทธิผล ของการใช้โปรแกรมบญัชีส านักงานศาลยุติธรรมโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
(ค่าเฉล่ีย 3.06) 

ด้านคุณสมบัติของโปรแกรมบัญชีส านักงานศาลยุติธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ของการใช้โปรแกรมบัญชีส านักงานศาลยุติธรรม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความเห็นเก่ียวกับคุณสมบัติของโปรแกรมบญัชีส านักงานศาลยุติธรรมส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ของการใช้โปรแกรมบญัชีส านกังานศาลยุติธรรมโดยรวม อยูใ่นระดบัมาก (ค่าเฉล่ีย 
3.41) 

ด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการน าโปรแกรมบญัชีส านักงานศาลยุติธรรมมาใช ้
พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพประสิทธิผลของการน าโปรแกรมบญัชี
ส านกังานศาลยติุธรรมมาใชโ้ดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ีย 3.23) 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชี ท่ีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการน าโปรแกรมบัญชีส านักงานศาลยุติธรรมมาใช้ พบว่า
องค์ประกอบของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพนัธ์ทางบวกกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของการน าโปรแกรมบัญชีส านักงานศาลยุติธรรมโดยมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ 

ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างคุณสมบติัของโปรแกรมบญัชีส านกังานศาลยุติธรรม ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการน าโปรแกรมบญัชีส านกังานศาลยติุธรรมมาใช ้พบวา่ คุณสมบติั
ของโปรแกรมบญัชีส านกังานศาลยุติธรรมมีความสัมพนัธ์ทางบวกต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ของการน าโปรแกรมบญัชีส านักงานศาลยุติธรรมมาโดยมีความสัมพนัธ์กนัอย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this independent study was to evaluate the usage of the Court of Justice’s 
accounting program in the Upper Northern Region,  including the Administrative Office of the 
Chief Justice, Region V, the Administrative Office of the Court of Appeal, Region V and the 
Administrative Office of the Labour Court, Region V. There were two hypotheses: 1) the 
accounting program’s components influence on the effectiveness of the Courts of Justice’s 
program usage and 2) the influence of the accounting program’s qualifications on the 
effectiveness of the Court’s program usage according to the concepts of the accounting 
information systems, choice of the accounting program evaluation of the program and the new 
concept of public management. The data were collected by questionnaire on a population of 74 
people. 

The findings reveal that most of the population was female (94.60%), 30-34 years old 
and 35-39 years old (25.68%), graduats with Bachelor degrees (86.49%), holders of positions in 
finance and accounting (93.25%), government officers (94.60%), with work experience of 1-5 
years (25.66%), and have worked with the finance division for 5-9 years (40.54%). 
 According to the hypothesis of the influence of accounting program’s components on the 
effectiveness of the Court’s program usage, the population’s opinion of the program’s 
components was at the moderate level (average of 3.06). 
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According to the hypothesis of the influence of accounting program’s qualifications on 
the effectiveness of the Court’s program usage, the population’s opinion of the program’s 
qualifications was at the high level (average of 3.41). 
 According to the effectiveness of the accounting program in the Court’s  offices, the 
population’s opinion of the accounting program’s effectiveness was moderate (average of 3.23). 

According to the relation of the accounting program’s components and their effectiveness 
on the court’s programs usage, the relation of the components and the effectiveness on usage was 
positive with statistical significance. 

According to the relation of the accounting program’s qualifications and the effectiveness 
of the Court’s usage, the relation of the program’s qualifications and the effectiveness on program 
usage were positive with statistical significance. 


