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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงเร่ืองปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 

(1) การยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี (2) ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากผูที่ใชระบบสารสนเทศ ทางการบัญชีในธุรกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนต

ในอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 150 รายสถิติที่ใชในการวิจัย คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหความถดถอย  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ ลักษณะการ

เก่ียวของของงานและประสบการณ พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุดเปนอันดับแรก เม่ือพิจารณาลักษณะ

เก่ียวของของงานและประสบการณ เปนรายขอ โดยพบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวยสนับสนุนใน

สวนงานท่ีสําคัญของทานไดคาเฉลี่ยรวมสูงสุด การฝกอบรม พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับสอง 

เมื่อพิจารณาการฝกอบรมเปนรายขอ โดยพบวา ทานมีความเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชข้ึีน ความพรอมตอ

การเปลี่ยนแปลง พบวา มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุดเปนอันดับสาม เมื่อพิจารณาความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง

เปนรายขอ โดยพบวา ทานสามารถเรียนรู ระบบงานใหม ไดอยางรวดเร็ว และความเขากันไดระบบ พบวา             

มีคาเฉลี่ยอยูในระดับเปนอันดับสุดทาย เมื่อพิจารณาความเขากันไดของระบบ เปนรายขอ โดยพบวา ระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี ถูกพัฒนาใหใชงานงายไดคาเฉลี่ยรวมสูงสุด ตามลําดับ 

 

คําสําคัญ : ลักษณะการเกี่ยวของของงานและประสบการณ, ความเขากันไดของระบบ, การฝกอบรม, ความ

พรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

 

ABSTRACT 
The research on “Factors Affecting the Usage Acceptance of Accounting 

Information System” has its main objectives to 1) study the level of usage acceptance of 
accounting information system, and 2) study the factors affecting the usage acceptance of 
accounting information system. The questionnaires are used to collect data from 150 
automobile parts business ventures in Krathum Baen district, Samut Sakhon province. The 
statistical descriptive data include percentage, mean, and standard deviation. The data are 
also analyzed by using the regression analysis. 
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The research found that The factors affecting the acceptance of the use of 
accounting information systems are the related characteristics of work and experience, 
found that the average level is highest first. When considering each aspect of the job and 
experience, it is found that the accounting information system helps support your important 
work areas with the highest total average. Training shows that the average is the second 
highest level. When considering the individual training, found that you have a better 
understanding of accounting information systems. The readiness to change was found to 
have the third highest average value. When considering the readiness for each item change, 
it is found that you can quickly learn a new system. And compatibility, the system has 
found that the average is at the last level When considering the compatibility of each 
system by finding that the accounting information system Developed to be easy to use, with 
the highest total average value respectively 

 
Keywords : Work relatedness and experience, system compatibility, training,  readiness 

to Change 
 

บทนํา 

การนําระบบสารสนเทศเขามาใชในองคกรชวยใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก

ยิ่ง ข้ึน ดวยความเชื่อมั่นวาเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะมีสวนชวยใหองคกรตอบสนองตอวัตถุประสงคของ 

การดําเนินธุรกิจ คือ การแสวงหากําไรสูงสุดและแขงขัน ทั้งนี้ การนําระบบสารสนเทศ เขามาใชในองคกรมีหลาย

รูปแบบ เชน การพัฒนาระบบสารสนเทศข้ึนใชเอง การจัดจางหนวยงานภายนอก (Outsourcing) หรือการจัดหา

โปรแกรมสําเร็จรูปใหเหมาะสมกับระบบงานที่ตองการมาใช เปนตนระบบสารสนเทศที่มีมาตั้งแตเดิมนั้นไดถูกสราง

ข้ึนมาเพื่อใหสามารถแกปญหาในแตละหนวยงานแยกกันไป โดยมุงเนนใหมีการประหยัดพลังงานการใชเคร่ืองจักร

แทนคนและการทําใหเปนระบบอัตโนมัติใหมากที่สุด ผลที่ตามมาก็คือ ระบบขอมูลสารสนเทศที่สรางข้ึนมาจะ

แตกตางกันไปตามหนวยงานตาง ๆ และเปนอิสระตอกันทําใหเกิดความลาชาของการไหลหรือการเชื่อมตอของ

ขอมูลระหวางระบบงานที่ตางกัน ซึ่งจะเปนอุปสรรคทําใหไมสามารถสรางระบบงานที่รวดเร็วได ทําใหเกิดความ

ซ้ําซอนของขอมูล และการที่จะใหหนวยงานตาง ๆ ใชขอมูลรวมกันนั้นเปนไปไดยาก เปนอุปสรรคกีดขวางการ

ทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน สภาพแวดลอมการบริหารธุรกิจในปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอยางมากรุนแรงและ

ตอเนื่อง การที่ตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรง และเพื่อการอยูรอดขององคกรตอไปในอนาคต ความสามารถที่

จะปรับตัวและรับมือกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไปนี้จึงเปนสิ่งสําคัญมาก (Kenneth & Jane, 2014) 

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ ระบบในการรวบรวมบันทึกการเก็บรักษาและประมวลขอมูลใหได

สารสนเทศเพื่อนําไปใชในการตัดสินใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรจะมีวิธีการทํางาน

เหมือนระบบบัญชีในระบบบันทึกดวยสมุด โดยมีการรวบรวมขอมูลการนําเขา การประมวลผล การเก็บรักษาและ

การรายงานขอมูลและสารสนเทศ (Romney & Steinbart, 2016) 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปนวงจรที่มีความเก่ียวของกับทุก ๆ ระบบโดยการรับขอมูลมาจาก

กระบวนการอ่ืน ๆ ที่จะนําระบบนี้ไปใชนั้นจึงตองเอาใจใสตอการเตรียมขอมูลที่สนับสนุนตอระบบงานบัญชีเปน

อันดับแรกเพราะจะเปนแนวทางการออกแบบในระบบยอยอ่ืน ๆ ตอไป ปญหาที่สําคัญของการนําระบบนี้ไปใชงาน 
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คือ บุคลากรขององคกรซึ่งเปนตัวแปรสําคัญที่จะทําใหการนําระบบไปใชในองคกรประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว          

มีนักวิจัยจํานวนมากไดดําเนินการทดสอบปจจัยมีผลกระทบตอความสําเร็จและความลมเหลวในการนําระบบไปใช

งาน ซึ่งพบวาความพึงพอใจและการยอมรับของผูใชงานเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหการติดตั้งและการนําระบบไปใชงาน

ประสบผลสําเร็จหรือลมเหลว อยางไรก็ดีการนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใชนั้นสามารถแบงระดับผูใชงาน

ออกไดหลายระดับไมวาจะเปนระดับปฏิบัติการ ระดับผูพัฒนาระบบงานและระดับผูบริหารงาน ซ่ึงตางไดรับ

ผลกระทบจากการติดตั้งและนําระบบไปใชงานทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการยอมรับของผูใชงานระดับ

ปฏิบัติการที่มีตอระบบนี้ คือ ผูใชงานคนสุดทาย (End Users) หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจําในหนาที่งาน

ตาง ๆ และไมเก่ียวของกับการดูแลระบบสารสนเทศขององคกรโดยตรง เชน บุคลากรในสวนหนาที่งานการเงิน งาน

บัญชี งานผลิต งานการตลาด งานทรัพยากรมนุษย เปนตน บุคลากรเหลานี้เปนเพียงผูที่รูหนาที่งานเฉพาะของตน

ตอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ใชงานระบบอยางเต็มศักยภาพรวมทั้งเพื่อชวยใหสามารถบรรลุเปาหมายของ

องคกรตามที่ไดวางไว ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปนซอฟตแวรที่ทําการจัดการเบ็ดเสร็จและสนับสนุนอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตองานอยางครบถวนถูกตองและครอบคลุมทุกหนาที่งานที่องคกรไดดําเนินงาน ถา

ผูใชงานไมยอมรับตอระบบงานที่เกิดข้ึน เนื่องจากความยากในการเชื่อมตอและเขาใจในระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีอาจนําไปสูความลมเหลวในการพัฒนาระบบหากไมพิจารณาและวิเคราะหถึงผูใชงานเปนสําคัญ 

ปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและการฝกอบรมสงผลตอรูปแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

มากที่สุด เมื่อเทคโนโลยีใหม ๆ ที่นํามาใชในองคกร มีความเขากันไดกับระบบงานเกาและเทคโนโลยีนั้นมีความ

เก่ียวของกับงานและประสบการณโดยตรงของผูใชงาน ผูใชงานจะรับรูถึงความงายตอการใชเทคโนโลยีนั้น ๆ และ

สงผลตอการยอมรับเทคโนโลยีในที่สุด ดังนั้น เมื่อองคกรมีนโยบายนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามาใชองคกรควรมีการ

เตรียมความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงใหกับผูใชงาน ดานความเขากันไดของระบบลักษณะการเก่ียวของของงาน

และประสบการณ และการฝกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานในเทคโนโลยีนั้นอยางตอเนื่องเพื่อให

พนักงานรับรูถึงความงายตอการใชงานและรับรูถึงประโยชนที่ไดรับจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีดังกลาวและ

สงผลตอความสําเร็จในการใชโปรแกรมในการปฏิบัติงานใหองคกรในที่สุด (ศศิพร เหมือนศรีชัย, 2557) 

จากปญหาของการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวา

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อจะไดทราบวาหากธุรกิจมีการนําระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีเขามาใชแลวจะมีปจจัยใดบางที่ชวยสงเสริมสนับสนุนใหเกิดประสิทธิภาพในการใชระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีแลวคาดวาจะนําผลลัพธที่ไดจากการวิจัยสามารถเปนขอมูลในการพัฒนาปรับปรุงวางแผน

ระบบการบริหารและเปนแนวทางในการกําหนดทิศทางการประยุกตใชระบบการสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อปรับ

ใหเหมาะสมกับองคกรและสามารถปรับแนวทางในการเปลี่ยนกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหธุรกิจมีโอกาส

เจริญเติบโตไดตอไปในอนาคต 
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วัตถุประสงค 

การศึกษาคร้ังน้ีกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการศึกษาดังน้ี 

1. เพื่อศึกษาระดับของการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ึ

2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 

 

สมมติฐานของการวิจัย  

สมมติฐานที่ 1 (H1) ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใชระบบ

สารสนเทศทางการบัญช ี

สมมติฐานที่ 2 (H2) การฝกอบรมสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

สมมติฐานที่ 3 (H3) ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทาง 

การบัญช ี

สมมติฐานที่ 4 (H4) ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ ทางการบัญชี  

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของขางตน ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยจาก

แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เก่ียวของกับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ซึ่งผูวิจัยไดทําการสรุปและสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การยอมรับการใช 

ระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

ลักษณะการเก่ียวของ 

ของงานและประสบการณ 

การฝกอบรม 

ความเขากันไดของระบบ 

ความพรอม 

ตอการเปลี่ยนแปลง 
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วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดประชากรและกลุมตัวอยางไวดังนี้ 

1. ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ธุรกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนตในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 

จํานวน 527 ราย ที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามการจัดประเภทธุรกิจ

ของนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการคา คือ หมวด C : การผลิต ประเภทกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลําดับที่ 2930          

การผลิตชิ้นสวนและอุปกรณเสริมอ่ืน ๆ สําหรับยานยนต ซ่ึงมิไดจัดประเภทไวในที่อ่ืน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย, 2561) 

2. กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ธุรกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนตในเขตอําเภอกระทุมแบน จังหวัด

สมุทรสาคร จํานวน 150 ราย ที่จดทะเบียนจัดตั้งกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ผูวิจัย จึงใช

วิธีการคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางนั้นดวยวิธีการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยาง ในกรณีที่ทราบจํานวน

ประชากรที่แทจริง (ธานินทร ศิลปจารุ, 2557) โดยใชระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับคาความคลาดเคลื่อน

จากการสุมตัวอยางได 5% โดยคํานวณจากสูตรดังนี้ 

n =    N 

           1+Ne2 

โดย  n  = จํานวนของกลุมตัวอยางที่ตองการ 

  N =  จํานวนประชากรที่ใชในการศึกษา 

e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมรับได รอยละ 0.05 

แทนคาในสูตร n =      527 

             1+527(0.05)2 

ดังนั้น จะไดขนาดของกลุมตัวอยาง ที่ n = 150 ตัวอยาง 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูใชงานคนสุดทาย (End Users) ซึ่งทําหนาที่

ในสวนของระบบยอยหรือวงจรบัญชีของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 4 สวนมี

รายละเอียดดังนี้ 

สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปขององคกรจํานวน 6 ขอ ประกอบดวยการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางบัญชีประเภทระบบสารสนเทศทางการบัญชี โปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีที่ใชในการปฏิบัติงาน ระดับ

การศึกษาของผูใชงานดานบัญชี สาขาที่ผูใชงานดานบัญชีสําเร็จการศึกษา ประสบการณในการดูแลรับผิดชอบงาน

ดานบัญชีของผูใชงานและตําแหนงงานปจจุบันของผูใชงานดานบัญชีโดยมีลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ 

(Check List) และเลือกตอบไดเพียงคําตอบเดียวตามที่กําหนดไว 
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี ซึ่งจําแนกออกเปน 4 แบบ ไดแก ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ (Job Relevant 

and Experiences) ความเขากันไดของระบบ (Compatibility) การฝกอบรม (Training) ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

(Readiness for Change) มีลักษณะ ของขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวน

ทั้งหมด 20 ขอ 

สวนที่ 3 คําถามเก่ียวกับระดับการยอมรับในระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีลักษณะของขอคําถามเปน

มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีจํานวนทั้งหมด 5 ขอ  

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับปจจยัที่ทําใหทานยอมรับการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยในคร้ังนี้ไดทําการศึกษาคนควาขอมูลที่ เ ก่ียวของกับ ลักษณะการเก่ียวของของงานและ

ประสบการณ (Job Relevant and Experiences) ความเขากันไดของระบบ (Compatibility) การฝกอบรม 

(Training) ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness for Change) จากตําราเอกสาร บทความและงานวิจัยที่

เก่ียวของโดยใชกลุมประชากรเปาหมาย คือ ผูใชงานคนสุดทาย (End Users) ทําหนาที่ในสวนของระบบยอยหรือ

วงจรบัญชีของระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดยจะจัดเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม 

การวิเคราะหขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและทําการลงรหัสขอมูลเพื่อนําไปทําการ

วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติโดยมีสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ซึ่งจะ

นําเสนอในรูปแบบของตารางแจกแจงความถ่ีเพื่อบรรยายถึงลักษณะทั่วไปจํานวนและรอยละของผูตอบ

แบบสอบถาม 

2. การวัดระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามในการจัดลําดับความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่สงผลตอ

การยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผูวิจัยใชมาตรการวัดการประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert 

Scale ในการวัดผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซึ่งจะเรียงลําดับความคิดเห็นตั้งแต เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวย

มาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยที่สุด โดยจะใหคะแนนตามลําดับความคิดเห็นดังนี้  

  ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายความวา เห็นดวยมากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายความวา เห็นดวยมาก 

  ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายความวา เห็นดวยปานกลาง 

  ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายความวา เห็นดวยนอย 

  ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายความวา เห็นดวยนอยที่สุด 
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 ทั้งนี้จากคะแนนที่ไดรับแตละขอจะถูกนํามาคาเฉลี่ยของแตละปจจัย เพื่อทําการวิเคราะหและสรุปผล  

โดยจะใชเกณฑในการประเมินดังนี้ 

อันตรภาคชั้น =             พิสัย (Range) 

            จํานวนชั้น (Class) 

   =         5-1 

         5 

   =          0.80 

ดังนั้นเกณฑเฉลี่ยระดับความสําคัญจะเปนดังนี้ 

ระดับคะแนน 4.51 – 5.00 = 5 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยมากที่สุด 

ระดับคะแนน 3.51 – 4.50 = 4 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยมาก 

ระดับคะแนน 2.51 – 3.50 = 3 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยปานกลาง 

ระดับคะแนน 1.51 – 2.50 = 2 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยนอย 

ระดับคะแนน 1.00 – 1.50 = 1 คะแนน หมายความวา ระดับความเห็นดวยนอยที่สุด 

 3. การวัดระดับการยอมรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชมาตรการวัด

การประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert Scale ในการวัดผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางซึ่งจะเรียงลําดับการ

ยอมรับตั้งแต ยอมรับมากที่สุด ยอมรับมาก ยอมรับปานกลาง ยอมรับนอยและยอมรับนอยที่สุด โดยจะใหคะแนน

ตามลําดับความคิดเห็นดังนี้ 

ระดับคะแนน 5 คะแนน หมายความวา ยอมรับมากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4 คะแนน หมายความวา ยอมรับมาก 

  ระดับคะแนน 3 คะแนน หมายความวา ยอมรับปานกลาง 

ระดับคะแนน 2 คะแนน หมายความวา ยอมรับนอย 

ระดับคะแนน 1 คะแนน หมายความวา ยอมรับนอยที่สุด 

  ทั้งนี้จากคะแนนที่ไดรับแตละขอมูลจะถูกนํามาหาคาเฉลี่ยของแตละปจจัย เพื่อทําการวิเคราะหและ

สรุปผล โดยจะใชเกณฑในการประเมินเชนเดียวกับการวัดระดับความเห็นในขอ 2 

4. การวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) แบบข้ันตอน (Stepwise)                

เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
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ผลการวิจัย 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของลักษณะการเกี่ยวของของงานและประสบการณ              

(Job Relevant and Experiences) 

ลักษณะการเกี่ยวของของงานและประสบการณ 

(Job relevant and experiences) 
x� S.D. ระดับ 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชชีวยสนบัสนนุงานทีท่านทําอยูในปจจุบนั 4.59 0.59 มากที่สุด 

ทานมปีระสบการณในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ด ี 3.53 0.49 มาก 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชชีวยใหทานใชความสามารถที่มี ไดอยางเต็มที่  3.61 0.43 มาก 

ทานมปีระสบการณการทาํงานโดยใชคอมพิวเตอรมากอนที่จะใชงานระบบ

สารสนเทศทางการบัญช ี 4.57 0.58 มากที่สุด 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชชีวยสนบัสนนุในสวนงานที่สาํคัญของทานได 4.58 0.59 มากที่สุด 

รวม 4.56 0.47 มากที่สุด 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด x�=4.59 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวย

สนับสนุนงานที่ทานทาํอยูในปจจุบนั อยูในระดับมากที่สุด x�=4.59 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีประสบการณในการ

ใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี อยูในระดับมาก x�=3.53 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวยใหทานใช

ความสามารถที่มีไดอยางเต็มที่ x�=3.61 อยูในระดับมาก ทานมีประสบการณการทํางานโดยใชคอมพิวเตอรมา

กอนที่จะใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี x�=4.57 อยูในระดับมากที่สุด ระบบสารสนเทศทางการบัญชีชวย

สนับสนุนในสวนงานที่สําคัญของทานได x�=4.58 อยูในระดับมากที่สุด 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของความเขากันไดของระบบ (Compatibility) 

ความเขากันไดของระบบ (Compatibility) x� S.D. ระดับ 

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเหมาะสมกับองคกรของทาน 4.57 0.57 มากที่สุด 

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีถูกพัฒนาใหใชงานงาย 4.58 0.58 มากที่สุด 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชถูีกพัฒนาใหมีฟงกชัน่การใชงานตรงตามความ

ตองการ 4.55 0.56 มากที่สุด 

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความซับซอนไมสามารถทํางานรวมกับ

หนวยงานอ่ืน ๆ ในองคกรของทานได 3.55 0.60 มาก 

ทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงาน 

อ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคกรได 4.56 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.57 0.57 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความเห็นเก่ียวกับความเขากันไดของ

ระบบโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด x�=4.58 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ทานคิดวาระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีเหมาะสมกับองคกรของทาน อยูในระดับมากที่สุด x�=4.57 อยูในระดับมากที่สุด ทานคิดวาระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีถูกพัฒนาใหใชงานงายอยูในระดับมากที่สุด x�=4.58 อยูในระดับมากที่สุด ระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีถูกพัฒนาใหมีฟงกชั่นการใชงานตรงตามความตองการ x�=4.55 อยูในระดับมากที่สุด        

ทานคิดวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความซับซอนไมสามารถทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ ในองคกรของ

ทานได x�=3.55 อยูในระดับมากทานคิดวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีสามารถเชื่อมโยงกับหนวยงานอ่ืน ๆ     

ทั้งภายในและภายนอกองคกรไดความตองการ x�=4.56 อยูในระดับมากที่สุด 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของการฝกอบรม (Training)  

การฝกอบรม (Training) x� S.D. ระดับ 

ทานไดรับการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 4.52 0.52 มากที่สุด 

ทานมีความเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีข้ึนหลงัการอบรม 4.55 0.54 มากที่สุด 

การอบรมทําใหทานมัน่ใจในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน 4.54 0.54 มากที่สุด 

การฝกอบรมมีเนื้อหารายละเอียดเพียงพอและมีระยะเวลาที่เหมาะสม 4.52 0.51 มากที่สุด 

ผูฝกสอนมีความรูอยางเพียงพอและสามารถชวยอธิบายใหคุณเขาใจระบบ

สารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน 4.51 0.51 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหระดับความเห็นเก่ียวกับระดับการฝกอบรมโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 

x�=4.55 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ทานไดรับการอบรมการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

x�=4.52 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีความเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีข้ึนหลังการอบรม x�=4.55 อยูใน

ระดับมากที่สุด การอบรมทําใหทานมั่นใจในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน x�=4.54 อยูในระดับ

มากที่สุด การฝกอบรมมีเนื้อหารายละเอียดเพียงพอและมีระยะเวลาที่เหมาะสม =4.52 อยูในระดับมากที่สุด        

ผูฝกสอนมีความรูอยางเพียงพอและสามารถชวยอธิบายใหคุณเขาใจระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากข้ึน x�=4.51 

อยูในระดับมากที่สุด 
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ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับของความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Readiness for Change) 

ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

(Readiness for Change) 
x� S.D. ระดับ 

ทานสามารถเรียนรูระบบงานใหมไดอยางรวดเร็ว 4.57 0.57 มากที่สุด 

ทานมีความกังวลหากมีการเปลีย่นแปลงระบบงานใหม 3.58 0.62 มาก 

ทานไดมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใชใน

องคกร 4.55 0.54 มากที่สุด 

ขอมูลที่อยูในระบบสารสนเทศทางการบญัชีสามารถเรียกขอมูลไดทนัที่รวดเร็ว

และตลอดเวลา 4.53 0.53 มากที่สุด 

การปรับเปลี่ยนระบบงานใหมมผีลดีตอความสามารถในการทาํงาน 

ของทาน 4.54 0.53 มากที่สุด 

รวม 4.54 0.52 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด x�=4.57 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา ทานสามารถเรียนรูระบบงานใหมไดอยางรวดเร็ว 

x�=4.57 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีความกังวลหากมีการเปลี่ยนแปลงระบบงานใหม x�=3.58 อยูในระดับมาก 

ทานไดมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใชในองคกร x�=4.55 อยูในระดับมากที่สุด 

ขอมูลที่อยูในระบบสารสนเทศทางการบัญชีสามารถเรียกขอมูลไดทันที่รวดเร็วและตลอดเวลา x�=4.53 อยูในระดับ

มากที่สุด การปรับเปลีย่นระบบงานใหมมีผลดีตอความสามารถในการทํางานของทาน x�=4.54 อยูในระดับมากที่สุด  

 

ตารางที่ 5 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดบัความคิดเห็นเกีย่วกับการยอมรับในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

การยอมรับในระบบสารสนเทศทางการบัญช ี x� S.D. ระดับ 

หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสาํคัญไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ 

ความตองการของทาน ทานจะรูสึกสนใจและยอมรับการใชงานในระบบ

สารสนเทศทางการบัญช ี 4.53 0.53 มากที่สุด 

ทานมีความยินดทีี่จะแนะนาํเพือ่นรวมงานใหใชระบบสารสนเทศทาง 

การบัญชี  4.52 0.52 มากที่สุด 

ทานรูสึกมีความสุขที่ไดใชระบบสารสนเทศทางการบัญชใีนการปฏิบัติงาน 4.55 0.54 มากที่สุด 

ทานยนิดีที่จะฝกฝนตนเองใหมีความทันสมัยตอการใชระบบสารสนเทศทางการ

บัญชีอยูเสมอ 4.54 0.54 มากที่สุด 

หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสาํคัญไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับ 

ความตองการของทาน ทานจะใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ี 4.51 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.53 0.53 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหระดับความเห็นเก่ียวกับการยอมรับในระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด x�=4.55 เมื่อพิจารณารายดานตามลําดับ พบวา หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสําคัญ

ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของทาน ทานจะรูสึกสนใจและยอมรับการใชงานในระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี x�=4.53 อยูในระดับมากที่สุด ทานมีความยินดีที่จะแนะนําเพื่อนรวมงานใหใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี x�=4.52 อยูในระดับมากที่สุด ทานรูสึกมีความสุขที่ไดใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีในการ

ปฏิบัติงาน x�=4.55 อยูในระดับมากที่สุด ทานยินดีที่จะฝกฝนตนเองใหมีความทันสมัยตอการใชระบบสารสนเทศ 

ทางการบัญชีอยูเสมอ x�=4.54 อยูในระดับมากที่สุด หากปจจัยตาง ๆ ที่ทานเห็นวาสําคัญไดรับการพัฒนาให

สอดคลองกับความตองการของทาน ทานจะใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี x�=4.51 อยูในระดับมากที่สุด 

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 1.313 0.210  5.610 0.000 

1.1 ลักษณะการเก่ียวของของ 

 งานและประสบการณ 0.920 0.251 0.525 8.300 0.000* 

1.2 ความเขากันไดของระบบ  0.505 0.282 0.247 7.310 0.000* 

1.3 การฝกอบรม 0.399 0.270 0.360 9.180 0.000* 

1.4 ความพรอมตอการ 

 เปลี่ยนแปลง 0.350 0.251 0.310 2.700 0.005* 

a. Dependent Variable: Efficiency Work 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 R = 0.725, R2 = 0.515, SE est = 0.44257, a = 1.313 

 ตัวแปรตาม คือ การยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

 ตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 จากตารางที่ 6 พบวา การแสดงคาสัมประสิทธิ์โดยใชวิธีสมการถดถอยเชิงพหุของตัวแปรอิสระแตละตัว 

ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ไดแก ลักษณะ การเก่ียวของของงานและ

ประสบการณ ความเขากันไดของระบบ การฝกอบรมและความพรอม ตอการเปลี่ยนแปลง โดยพบวา ตัวแปรที่สงผล

ตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูงสุด คือ ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ ซึ่งมีคา 

Beta=0.525 ปจจัยรองลงมา ไดแก การฝกอบรม มีคา Beta=0.360 ปจจัยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง มีคา 

Beta=0.310 และปจจัยที่มีผลทายที่สุด คือ ความเขากันไดของระบบ มีคา Beta=0.247 ซึ่งอธิบายผลไดวาปจจัยสงที่

ผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูงสุด คือ ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณ 

ปจจัยรองลงมา คือ การฝกอบรม ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงและปจจัยทายสุด คือ ความเขากันไดของระบบ 
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ตารางที่ 7 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวิจัย 
สมประสิทธิ ์

(Coef) 
คา t test ผลลัพธ 

 H1 ลักษณะการเก่ียวของของงานและ 

ประสบการณ 

 

0.525*** 8.300 ยอมรับ 

H2 ความเขากันไดของระบบ 0.247*** 7.310 ยอมรับ 

H3 การฝกอบรม 

H4 ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

0.360*** 

0.310*** 

9.180 

2.700 

ยอมรับ 

ยอมรับ 

* ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

จากตารางที่ 7 สามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐานไดดังนี ้

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะการเก่ียวของของงานและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใชระบบ

สารสนเทศทางการบัญช ีผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับ

นัยสําคัญทางสถิติที่  0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์ เสนทาง (Coef.) 0.525*** หมายความวา ลักษณะ 

การเก่ียวของของงานและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(t=8.300) 

สมมติฐานที่ 2 ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมี

คาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Coef.) 0.247*** หมายความวา ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใชระบบ

สารสนเทศทางการบัญชี (t=7.310) 

สมมติฐานที่ 3 การฝกอบรมสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผลการทดสอบ

สมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยมีคา

สัมประสิทธิ์เสนทาง (Coef.) 0.360*** หมายความวา การฝกอบรม สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญช ี(t=9.180) 

สมมติฐานที่ 4 ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทาง 

การบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา ขอมูลเชิงประจักษสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย ณ ระดับนัยสําคัญทาง

สถิติที่ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (Coef.) 0.310*** หมายความวา ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผล

ตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ี(t=2.700) 

 

อภิปรายผล 

จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการยอมการใชระบบสารสนเทศทางการบัญช ี

1. ลักษณะเกี่ยวของของงานและประสบการณ 

 จากผลการศึกษานี้  พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

มากที่สุดเปนอันดับแรก คือ ลักษณะเก่ียวของของงานและประสบการณ อาจเปนเพราะงานที่ทําเปนงานที่ตรง
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ความสามารถและสงเสริมใหเกิดความคิดสรางสรรคเปนการเพิ่มประสบการณและความชํานาญตองานที่ปฎิบัติเปน

อยางดี ซึ่งทําใหเกิดความรูสึกความภาคภูมิใจกับงานที่ทําตรงกับความสามารถของตนเองได ผลการศึกษาได

สอดคลองกับงานวิจัยของเสกข ชาญประเสริฐ, 2557 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

องคกร กรณีศึกษา เข่ือนอุบลรัตน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผล

ตอการยอมรับเทคโนโลยี ระบบ ERP ผลการศึกษาพบวา ลักษณะเก่ียวของของงานและประสบการณสงผลตอการ

ยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกร โดยลักษณะเก่ียวของของงานและประสบการณเปนตัวแปร

อิสระและการยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกรเปนตัวแปรตามมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับมาก 

2. การฝกอบรม 

จากผลการศึกษานี้ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากที่สุดเปน

อันดับสอง คือ การฝกอบรม มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีดานการรับรู

ประโยชนที่ไดรับในทุกสวนแตดานการยอมรับขอมูลที่ไดจากการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปนประโยชนตอ

การทํางานจะมีการยอมรับที่นอยกวา เนื่องจากทัศนคติที่มีตอความรูความสามารถและการใหคําอธิบายของผู

ฝกอบรมและในดานการยอมรับดานการรับรูความงายในการใชงานเชนกัน ผลการศึกษาไดสอดคลองกับงานวิจัย

ของศศิพร เหมือนศรีชัย, 2557 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ERP Software ของผูใชงานดานบัญชีมีจุดมุงหมายที่จะ

ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานหลัก (Key-Users) และผูใชงานคนสุดทาย 

(End-Users) ในวงจรบัญชี ผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมสงผลตอการยอมรับ ERP Software ของผูใชงานดาน

บัญชี โดยการฝกอบรมเปนตัวแปรอิสระและการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานดานบัญชีเปนตัว

แปรตามมีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกันในระดับมาก 

3. ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง 

จากผลการศึกษานี้ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากที่สุดเปน

อันดับสาม คือ ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธกับการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ดานการรับรูประโยชนที่ไดรับในทุกสวนแตดานการยอมรับขอมูลที่ไดจากการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีเปน

ประโยชนตอการทํางานจะมีการยอมรับที่นอยกวา เนื่องจากทัศนคติที่มีตอความรูความสามารถและการให

คําอธิบายของผูฝกอบรมและในดานการยอมรับดานการรับรูความงายในการใชงานเชนกัน ผลการศึกษาได

สอดคลองกับงานวิจัยของศศิพร เหมือนศรีชัย, 2557 ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ ERP Software ของผูใชงานดาน

บัญชี มีจุดมุงหมายที่จะศึกษาปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานหลัก (Key-Users) 

และผูใชงานคนสุดทาย (End-Users) ในวงจรบัญชี ผลการศึกษาพบวา ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอ

การยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานดานบัญชี โดยความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงเปนตัวแปรอิสระ

และการยอมรับการใชงาน ERP Software ของผูใชงานดานบัญชีเปนตัวแปรตามมีความสัมพันธไปในทิศทาง

เดียวกันในระดับปานกลาง 
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4. ความเขากันไดของระบบ 

จากผลการศึกษานี้ พบวา ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากที่สุดเปน

อันดับสุดทาย คือ ความเขากันไดของระบบ ถูกพัฒนาใหใชงานงายไดและเหมาะสมกับองคกร ผลการศึกษาได

สอดคลองกับงานวิจัยของเสกข ชาญประเสริฐ, 2557 ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการทรัพยากร

องคกร กรณีศึกษา เข่ือนอุบลรัตน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึงปจจัยที่มีผล

ตอการยอมรับเทคโนโลยี ระบบ ERP ผลการศึกษาพบวา ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับเทคโนโลยี

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกร โดยความเขากันไดของระบบเปนตัวแปรอิสระและการยอมรับเทคโนโลยี

ระบบบริหารจัดการทรัพยากรองคกรเปนตัวแปรตาม มีความสัมพันธไปในทิศทางเดียวกัน ในระดับนอยที่สุด 

 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย 

 1. จากผลการศึกษาที่พบวา ลักษณะของงานที่เก่ียวของและประสบการณสงผลตอการยอมรับการใช

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดังนั้นองคกรควรมีการแบงหนาที่ ความรับผิดชอบอยางชัดเจนและผูบริหารควรมี

การประเมินความรูของผูใชงานกอนนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีเขามาใชในองคกร 

 2. จากผลการศึกษาที่พบวา การฝกอบรมสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดังนั้น 

องคกรควรจัดใหมีการฝกอบรมในการใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่ถูกวิธีใหกับผูใชงานในองคกร  

3. จากผลการศึกษาที่พบวา ความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงสงผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชี ดังนั้น องคกรควรใหผูใชงานไดมีสวนรวมในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อนํามาใชในองคกร 

4. จากผลการศึกษาที่พบวา ความเขากันไดของระบบสงผลตอการยอมรับการใช ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี ดังนั้น องคกรควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อใหผูใชงานไดทํางานสะดวกและรวดเร็ว 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ เพิ่มเติมที่อาจมีผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการยอมรับการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับประชากร  

ในธุรกิจอ่ืน ๆ เพื่อทําการเปรียบเทียบผลที่ไดจากการศึกษาธุรกิจชิ้นสวนอะไหลรถยนตในคร้ังนี้ 

3. การศึกษาคร้ังนี้ เปนการรวบรวมเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามเทานั้นทําใหมีขอจํากัดสําหรับ  

การวิเคราะหในเชิงคุณภาพ ในการวิจัยคร้ังตอไปควรใชวิธีสัมภาษณเชิงลึกกอนเพื่อใช ในการพัฒนาแบบสอบถาม

เพื่อใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง ครอบคลุมมากยิ่งข้ึนและมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
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