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 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยความกรุณาจากอาจารย ์ดร. ดุรยา สุขถมยา 
อาจารยท่ี์ปรึกษาหลกัการคน้ควา้แบบอิสระ ซ่ึงได้ให้ค  าแนะน า ค าปรึกษาตลอดจนการตรวจทาน
แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ดว้ยความเอาใจใส่อยา่งดียิ่ง ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงมา ณ 
โอกาสน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระและกรรมการสอบ
การคน้ควา้แบบอิสระผูซ่ึ้งให้ค  าแนะน าและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆจนการคน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดีและขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควิชาบญัชี และอาจารยว์ิทยากรพิเศษทุก
ท่านท่ีประสิทธิประสาทวชิาความรู้แก่ขา้พเจา้ 

ขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามและให้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์แก่ขา้พเจา้และขอขอบพระคุณเพื่อนๆ ซ่ึงไดใ้ห้ความช่วยเหลือจนท าให้การ
คน้ควา้แบบอิสระน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
 ทา้ยท่ีสุดน้ี ขา้พเจา้ขอกราบขอบพระคุณสมาชิกในครอบครัวท่ีสนับสนุน โดยเฉพาะ 
คุณพ่อ คุณแม่ คุณยาย และคุณไชยเชษฐ์ เกล็ดเครือมาศ ท่ีให้ก าลงัใจตลอดมาจนท าให้การคน้ควา้
แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ขา้พเจา้หวงัวา่การคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
ผูส้นใจทุกๆท่าน หากขาดตกบกพร่องหรือผิดพลาดประการใด ขา้พเจา้ขออภยัเป็นอย่างสูงและหวงั
เป็นอย่างยิ่งว่าการคน้ควา้แบบอิสระน้ี จะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนผูท่ี้
สนใจต่อไป 
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บทคดัย่อ 
 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยที่ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร  ของบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่ม
พนกังานของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่มีการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี  เพื่อ
การวางแผนทรัพยากร จ านวน 200 ราย ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้186 ราย ประมวลผลและ
วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา ประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 ผลการศึกษาพบว่าผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มีประสบการณ์ท างานในสาขาวิชาชีพปัจจุบนั 1-10 ปี มีประสบการณ์ท างาน ในองคก์ร
ปัจจุบนั  1-10 ปี ส่วนใหญ่ท างานในแผนกบัญชีในต าแหน่งเจา้หน้าที่ และท างานในธุรกิจผลิต/
ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนใหญ่มีการใชง้านซอฟตแ์วร์ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
การวางแผนทรัพยากร โดยเฉพาะโปรแกรมไมโครซอฟท์ ไดนามิกส์ เอเอ็กซ์ และมีความพึงพอใจ
ดงักล่าว  ที่ใชง้านในระดบัมาก 
 ในดา้นการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของผูต้อบ
แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีความสนใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากร และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือแจง้ปัญหารวมถึงมีการติดต่อส่ือสารตามโครงสร้าง
องค์กร ซ่ึงผูบ้ริหารมีความเขา้ใจประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากรนอกจากน้ียงัมีความตอ้งการให้ระบบ สารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร 
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สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้แต่ยงัคงพบปัญหาในเร่ืองการจ ากดังบประมาณ
เพือ่พฒันาระบบ 
 ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ ในเร่ืองการที่ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรสามารถแสดง
รูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้รองลงมาปัจจยัดา้นการให้การสนับสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
ในเร่ืองการที่ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรม และปัจจยัดา้นลักษณะของปัญหา ในเร่ือง
การที่ผูติ้ดตั้งระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 เม่ือท าการวิเคราะห์โดยการจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าเพศ 
อาย ุประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ ประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนั ความถ่ีในการใชง้าน และ
ความพึงพอใจในระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของผูต้อบแบบสอบถามมี
ผลต่อการแสดงความเห็นที่แตกต่างกันของผูต้อบแบบสอบถาม แต่พบว่าผูต้อบแบบสอบถามที่มี
ประสบการณ์ท างานในวชิาชีพและมีประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนัในช่วงเวลาที่เท่ากนั มีการ
แสดงความเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผน
ทรัพยากร ในระดบัคะแนนโดยเฉล่ียที่ใกลเ้คียงกนัตามระดบัคะแนนความเห็น 
 นอกจากน้ีเม่ือน าผลการศึกษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
การวางแผนทรัพยากร มาเปรียบเทียบกบั ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะ
ของผูใ้ช้งานนั้ น พบว่าผูใ้ช้งานมีความสนใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากร และมีความเห็น(เพิ่มเติม)ว่าหากมีความเช่ียวชาญในการใช้งานด้วยถึงจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน ดังนั้นหากผูใ้ชง้านมีการศึกษาและฝึกฝนการใช้งานให้เกิดความ
เช่ียวชาญก็ยอ่มส่งผลใหเ้กิดประสิทธิภาพในการท างานต่อไป และในดา้นการสนับสนุนของผูบ้ริหาร
ระดับสูงนั้น พบว่า นอกจากผูบ้ริหารในกิจการจะมีความเขา้ใจในประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรแล้ว ยงัคงตอ้งมีการส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรมดว้ยถึงจะ
ก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน ดงันั้นการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารถือไดว้า่เป็นปัจจยัส าคญั
ในการพฒันาความรู้เพือ่ก่อใหเ้กิดการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
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ABSTRACT 
 
 This independent study aimed to study and compare factors affecting efficiency of 
using accounting information systems for enterprise resource planning of companies in Northern 
Region Industrial Estate, Lamphun Province. In order to collect data, questionnaires were 
distributed to 200 employees of companies in the Northern Region Industrial Estate, Lamphun 
province, who used accounting information systems for enterprise resource planning; but the 
complete data were from 186 of them.  Data processing and analysis were conducted by the 
descriptive statistics, consisting of frequency, percentage and mean. 
 The findings presented that most respondents were female, graduated in Bachelor’s 
degree, and had been working in the current professional field and in their current organization for 
1-10 years. The majority worked in Accounting Division in the position of officer at the electronic 
components production and assembly business.  Most of them used the accounting information 
system for enterprise resource planning, especially Microsoft Dynamics AX program, and satisfied 
with its operation at high level.  
 The results of the study on the use of accounting system for enterprise resource 
planning showed that most respondents were interested in this system and involved in raising 
suggestions or reporting incurred troubles, as well as communicating, according to organizational 
structure, with people involved. The results suggested that administrators of their organizations 
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realized on advantages of this accounting system for enterprise resource planning. In addition, the 
respondents needed this system to present outputs in comparative format; but it had the problem on 
restricted budget for system development. 
 The respondents ranked their opinions towards factors affecting efficiency of using 
accounting information systems for enterprise resource planning as follows. The highest level of 
opinion was given to the quality of information system factor, especially for its function that 
presented outputs in comparative format. Then, the support of executive administrator factor, 
especially for the support of administrators to arrange training workshops, and the problem factor, 
especially for the rapid solution as offered by the accounting information system service provider 
who installed the system were followed.  
 The results of the analysis as classified by general information of the respondents 
suggested that genders, age range, range of professional working experience, range of working 
experience in the current organization, frequencies in using the system and satisfactions on the 
accounting information system for enterprise resource planning caused the different levels of 
opinions. Nevertheless, those who had similar ranges of professional working experience and 
working experience in the current organization averagely had the similar level of opinions.  
 Furthermore, the results of comparative study between the use of accounting 
information system for enterprise resource planning and the opinions of respondents towards factors 
affecting efficiency of using it were presented hereafter. In user specification factor, it presented that 
the users were interested in the accounting information system for enterprise resource planning and 
(additionally) agreed that the system would bring the greatest benefits to those who were proficient 
in using it. Thus, for the better efficiency, the users should gain their proficiency in using the system 
by studying and practicing.  In support of executive administrator factor, it presented that in addition 
to the understanding of business administrators towards benefits of the accounting information 
system for enterprise resource planning, the administrators should promote the arrangement of 
training workshops for the users for the highest efficiency. Thus, the support from administrators 
was considered as the significant factor to gain knowledge of the users towards using the accounting 
information system for enterprise resource planning for the better efficiency.  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 หลักกำรและเหตุผล 

ในปัจจุบนั เทคโนโลยสีารสนเทศไดเ้ขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานในทุกๆ
ส่วนขององคก์ร  ไม่ว่าจะเป็นทางดา้นการตลาด  การเงิน  การผลิต  การจดัการดา้นทรัพยากรบุคคล 
และที่ส าคญัคือทางดา้นการบญัชี  ที่ไดมี้การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่ทนัสมยัมาใชใ้นการ
ด าเนินงานในองคก์ร เน่ืองมาจากความกา้วหน้าทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่สามารถพฒันาระบบเพื่อ
การใชง้านที่สะดวก  รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  ทั้งยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการ
ของแต่ละองคก์รที่หลากหลาย  ซ่ึงถือวา่มีบทบาทและมีความส าคญัเป็นอยา่งมากต่อการพฒันาองคก์ร 
ดงันั้นเทคโนโลยสีารสนเทศจึงถือเป็นปัจจยัส าคญัต่อความไดเ้ปรียบโดยเปรียบเทียบของธุรกิจ ไม่ว่า
จะเป็นการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อสร้างความไดเ้ปรียบดา้นกลยทุธ ์และความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบเม่ือ
กิจการสามารถปฏิบติังานบางอยา่งไดดี้กว่าคู่แข่ง  เพื่อให้ธุรกิจประสบความส าเร็จและเป็นผูน้ าใน
ที่สุด (นิตยา วงศภ์ินนัทว์ฒันา, 2555 : 1) 

ธุรกิจในประเทศไทยในปัจจุบนัมีการขยายตวัและมีความตอ้งการที่จะพฒันาองค์กร
ไปสู่การเป็นองคก์รที่มีความสามารถในการแข่งขนัระดบัสากล  ท าใหอ้งคก์รจ าเป็นตอ้งเตรียมความ
พร้อมดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรขององคก์ร  โดยการน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีเขา้มาใช้
เพื่อการบริหารจดัการทรัพยากร ดงัจะเห็นไดจ้ากการน าระบบการวางแผนทรัพยากรองคก์รส าหรับ
องค์กรขนาดใหญ่ เช่น ระบบ SAP หรือ Oracle eBusiness Suite และ Axapta ส าหรับองค์กรขนาด
กลาง เช่น Microsoft Dynamics AX มาใช้เพื่อการบริหารทรัพยากรของกิจการ  ซ่ึงเป็นการรวม
กระบวนการทางธุรกิจที่มีความต่อเน่ืองเช่ือมโยงกนัระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในองคก์ร  เพื่อรวม
ฐานขอ้มูลขององคก์รให้เป็นแหล่งเดียวกนั  แลว้ขอ้มูลที่ไดก้็จะถูกรวบรวมและรายงานต่อผูบ้ริหาร 
เพือ่ใชใ้นการบริหารจดัการหน้าที่งานทางธุรกิจ เช่น การบริหารลูกคา้สัมพนัธ์และการบริหารห่วงโซ่
อุปทาน และระบบสนบัสนุน เช่น การบริหารทรัพยากรบุคคล การบญัชี การบริหารการเงิน และดา้น
อ่ืนๆ (นิตยา วงศภ์ินนัทว์ฒันา, 2555 : 63-64)  

การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใชเ้พื่อการวางแผนทรัพยากรของกิจการ  หาก
น ามาใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพก็ยอ่มก่อใหเ้กิดประสิทธิผลแก่กิจการ แต่การที่กิจการจะสามารถน ามาใช้
ให้เกิดประสิทธิภาพนั้น  กิจการควรที่จะทราบถึงปัจจยัที่จะมีผลต่อการน ามาใช้ เช่นปัจจยัดา้นคุณ
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ลักษณะเฉพาะของผูใ้ช้งาน   การมีส่วนร่วมของผูใ้ช้งาน โครงสร้างองค์กร  การสนับสนุนของ
ผู ้บ ริหารระดับ สูง   คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี  และลักษณะของปัญหา             
เพือ่ที่จะสามารถน ามาวางแผนเพือ่แกไ้ขปัญหาและพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือประสิทธิผลแก่
กิจการในระยะยาวได ้และการที่จะทราบถึงปัจจยัที่ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการใชง้านระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรนั้ นควรจะต้องศึกษาจากบุคคลากรผูใ้ช้งาน 
เน่ืองจาก  ระบบดังกล่าวมุ่งเน้นกระบวนการทางธุรกิจที่ เก่ียวข้องหรือส่งผลกระทบต่อหลาย
หน่วยงานภายในองค์กร (พลพธู ปียวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม, 2551 : 71) ดังนั้นกลุ่มผูใ้ช้งานที่
ส าคญัต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แผนกบญัชี แผนกการเงิน แผนกขาย และแผนกอ่ืนๆ ทั้งระดับ
ผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการที่มีการใชง้านระบบ ซ่ึงถือเป็นกลุ่มประชากรที่ส าคญัต่อการประเมิน
ปัจจยัที่ก  าหนดมาว่ามีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพในการใชง้านระบบอย่างไร นอกจากน้ียงัเป็น
กลุ่มที่สามารถให้ขอ้มูลที่น่าเช่ือถือได ้ ซ่ึงส่งผลต่อการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
งานระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร  

ปัจจุบนัไดมี้การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของกิจการ
มาใชใ้นภาคธุรกิจการผลิตและอุตสาหกรรมในประเทศไทยกนัอยา่งแพร่หลาย  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การลงทุนขา้มชาติ  เช่น  ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จงัหวดัล าพนู  ซ่ึงเป็นเขตประกอบการที่
มีสดัส่วนการลงทุนที่สูงที่สุดในภาคเหนือ  คือประมาณ  66,144  ลา้นบาท  มีแรงงานประมาณ 46,454  
คน  มีโรงงานที่เปิดด าเนินงาน  79  โรงงาน  66 บริษทั (ส านกังานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2556 : 
1-18)  ซ่ึงนับว่าเป็นเขตประกอบการที่น่าสนใจแห่งหน่ึงในภาคเหนือ และจากการศึกษาเบื้องตน้ของ
ผูศึ้กษาพบว่ามีกิจการในเขตประกอบการดังกล่าวมีการน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรมาใชจ้  านวน 27 บริษทั  แต่ยงัคงประสบปัญหาหรือขอ้จ ากดับางประการใน
การน าระบบดงักล่าวน ามาใช ้และยงัคงตอ้งการพฒันาประสิทธิภาพในการใชง้านอยา่งต่อเน่ือง 

ดงันั้นผูศึ้กษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชง้านระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร  ของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  
จงัหวดัล าพูน  โดยศึกษาจากกลุ่มผูใ้ช้งานในแผนกบญัชี  และแผนกอ่ืนๆที่มีการใชง้านระบบ  ซ่ึง
ขอ้มูลที่ได้จะท าให้ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้งาน  และเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ขเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการใชง้านต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพือ่ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู 
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1.3 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1) เพือ่ใหท้ราบถึงปัจจยัที่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการ

บญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของกิจการ  
2) เพื่อเป็นแนวทางให้บริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูนหรือองคก์ร

อ่ืนๆ น าไปใช้ในการปรับปรุงแกไ้ข เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของกิจการ ในอนาคตต่อไป 
 
1.4 นิยำมศัพท์   

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภำพ  หมายถึง  องคป์ระกอบ หรือสภาวะที่เอ้ือ และเก้ือหนุน ที่
มีอิทธิพลต่อกระบวนการท างานหรือการปฏิบัติงานใดๆ โดยมีความมุ่งหวงัถึงผลส าเร็จของการ
ท างานนั้นๆ 

ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีเพื่อกำรวำงแผนทรัพยำกร หมายถึง ระบบการท างาน
ระบบหน่ึง ซ่ึงประกอบดว้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากรมนุษย ์ และนโยบายของบริษทั  ที่ใช้
ในกระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กรโดยมีการรวบรวมสารสนเทศต่างๆของแต่ละ
หน่วยงานในองค์กรให้อยู่ในฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการสารสนเทศของ
หน่วยงานและบุคคลต่างๆทัว่ทั้งองคก์ร 

บริษัทในนิคมอุตสำหกรรมภำคเหนือ จังหวัดล ำพูน ที่ใช้ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชี
เพื่อกำรวำงแผนทรัพยำกร  หมายถึง  บริษทัหรือผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมทัว่ไป และอุตสาหกรรม
ส่งออก ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่ก  าหนดไวส้ าหรับการประกอบอุตสาหกรรมและกิจการอ่ืนที่เป็น
ประโยชน์  หรือเก่ียวเน่ืองกบัการประกอบอุตสาหกรรมที่อยูใ่นเขตภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน  และมี
การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรมาใชใ้นกิจการ 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

2.1  แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการ

วางแผนทรัพยากรของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู  ผูศ้ึกษาไดน้ าแนวคิด  และ
ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง มาเป็นกรอบเพือ่ใชใ้นการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

2.1. แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของกิจการ 
2.2. แนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี

เพือ่การวางแผนทรัพยากรของกิจการ 
 

2.1. แนวคดิเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของกิจการ 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems: AIS) คือ  ระบบ

การท างานระบบหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วย เทคโนโลยสีารสนเทศ  ทรัพยากรมนุษย ์ และนโยบายของ
บริษทั ซ่ึงเน้นในเร่ืองการใช้ขอ้มูลทางบญัชีที่เกิดจากการด าเนินกิจกรรมทางธุรกิจ  เช่น  การเก็บ
รวบรวมและบนัทึกรายการคา้และเหตุการณ์ทางธุรกิจต่างๆ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานของรายการที่เกิดขึ้น  
รวมถึงการประเมินผลและน าเสนอขอ้มูลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผน  การสั่ง
การ  การควบคุมและการตดัสินใจ (Romney & Steinbart , 2006 : 6)  

ปัจจุบันธุรกิจได้มีการน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาใช้ในการวางแผน
ท รัพยากรธุรกิ จ (Enterprise Resources Planning) หรือ มี ช่ื อ เรียก เป็นค าย่อว่า  “ERP” ซ่ึ ง เป็ น
กระบวนการจดัการระบบธุรกิจระบบหน่ึง ที่มีการเช่ือมโยงเอาหนา้ที่ในการปฏิบติังานของหน่วยงาน
ต่างๆภายในองค์กร  โดยท าหน้าที่ในการจดัหาเพื่อเตรียมความพร้อมของทรัพยากร (Resources)  
ทั้งหมด  เช่น  เคร่ืองจกัร  แรงงาน  วสัดุและอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกโรงงานอุตสาหกรรม  ซ่ึง
รวมไปถึงกิจกรรมระหวา่งโรงงานอุตสาหกรรมเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และบริการที่ดี
ที่สุด ซ่ึงจะส่งผลไปถึงระบบจดัซ้ือและระบบบญัชี (วชิยั ไชยมี, 2551 : 7)  

การน าโปรแกรมส าเร็จรูปประเภทวางแผนทรัพยากรองคก์ร (ERP Software) ซ่ึง  ERP  
เป็นโปรแกรมส าเร็จรูปที่ถูกพฒันาขึ้นมาส าหรับใชง้านในหลายธุรกิจ  ไม่ไดเ้ฉพาะเจาะจงออกแบบ
มาส าหรับธุรกิจใดธุรกิจหน่ึงโดยเฉพาะ  ดงันั้น นอกจากโปรแกรม  ERP  จะตอ้งสามารถตอบสนอง
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ความตอ้งการใชข้อ้มูลของทุกคนในองคก์รไดแ้ลว้  ERP  ยงัตอ้งมีความยดืหยุน่พอที่จะถูกน าไปใช้
งานไดก้บัธุรกิจหลายๆ  ธุรกิจดว้ย (พลพธู ปียวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม, 2549 : 62)  

ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ระบบวางแผนทรัพยากรองคก์ร เป็นระบบสารสนเทศที่สนับสนุน
กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมด ภายในระบบเดียว ส่งผลให้การเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างระบบสารสนเทศ
เป็นไปได้ง่าย นอกจากน้ียงัมีการจดัเก็บขอ้มูลขององค์กรทั้งหมดไวเ้พียงที่เดียว ท าให้สามารถน า
ขอ้มูลทั้งหมดที่อยูแ่หล่งเดียวนั้นมาประมวลผลเพื่อใหข้อ้มูลกบัผูบ้ริหารในการตดัสินใจอยา่งรวดเร็ว 
(นิตยา วงศภ์ินนัทว์ฒันา, 2555 : 54) 

 
2.2. แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการ
วางแผนทรัพยากรของกิจการ 

2.2.1 ความหมายของค าว่า “ประสิทธิภาพ” ตามค านิยามของ ติน ปรัชญพฤทธ์ิ (2537: 
12) ไดแ้บ่ง ไว ้3 ประเภท คือ 

- ประสิทธิภาพในแง่มุมของค่าใชจ่้าย (Input cost or a location efficiency) หมายถึง 
การใชต้น้ทุนอยา่งคุม้ค่า หรือการท าใหม้ากขึ้นโดยมีการสูญเสียนอ้ยลง 
  - ประสิทธิภาพในแง่มุมของกระบวนการบริหาร (Process efficiency) หมายถึง การ
ท างานด้วยวิธีการ หรือเทคนิคที่สะดวกสบายกว่าเดิม ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบและ
ขั้นตอน 
  - ประสิทธิภาพในแง่มุมของผลลพัธ์ (Output efficiency)  หมายถึง การท างานที่มี
ผลก าไร หรือท างานใหท้นัเวลา มีคุณภาพ และสมัฤทธ์ิผล 

ดงันั้นประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน จึงหมายถึง การปฏิบติังานดว้ยความรวดเร็ว
มีคุณภาพ เกิดความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร และบรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์ององคก์ร ซ่ึงใน
การปฏิบติังานใหเ้กิดประสิทธิภาพนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัหลายประการ  

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศ
ทางการบญัชีเพือ่การบริหารทรัพยากรของกิจการ โดยผูศึ้กษาไดแ้บ่งกลุ่มปัจจยัที่ใชใ้นการศึกษา  เป็น 
2 ดา้น ซ่ึงมีที่มาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวขอ้ง คือ ด้านบุคคลและองค์กร และด้านระบบ
สารสนเทศ โดยมีที่มาจากแนวคิดที่เก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดงักล่าวดงัน้ี 

2.2.2 แนวคดิเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรและการบริหารองค์กร 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 264-265) และธงชัย สันติวงษ์ (2538: 283-285) ได้น าเสนอ

แนวคิดเก่ียวกบัการศึกษาพฤติกรรมองคก์รที่จะน าไปสู่การด าเนินงานที่มีประสิทธิผลขององคก์ร ซ่ึง
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ปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพล และมีความสัมพนัธต่์อความส าเร็จขององคก์รภายใตส้ภาวะโลกาภิวฒัน์ มีอยู ่
4 ปัจจยั ดงัน้ี 

 ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ความมีประสิทธิผลขององค์กร ได้รับอิทธิพลจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ประกอบดว้ย  

    - ความสามารถในการพยากรณ์  
    - ความเขา้ใจเก่ียวกบัความซบัซอ้นของสภาพแวดลอ้ม  
    - ความเขา้ใจเก่ียวกบัความเป็นศตัรูหรือภาวะที่ไม่เอ้ืออ านวย 
 ปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ลกัษณะของสมาชิกขององคก์รที่มีอิทธิพลต่อองคก์รมี

ดงัน้ี  
 - เป้าหมายส่วนบุคคลของพนกังานตอ้งมีความสอดคลอ้งกนักบัเป้าหมายขององคก์ร  

   - พนกังานตอ้งเป็นผูท้ี่มีทกัษะ และความสามารถ เหมาะสมกบังานที่ปฏิบติั  
   - ส่ิงจูงใจที่ช่วยใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
   - มีทศันคติที่ดีต่องานและองคก์ร ซ่ึงจะท าให้พนักงานเกิดความผูกพนัและมีความ

จงรักภกัดีต่อองคก์าร  
   - ค่านิยมที่สนบัสนุนหรืออยูเ่บื้องหลงัความส าเร็จขององคก์ร 
 ปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อองคก์รโดยรวม ก็คือ  
   -  ความเหมาะสมของโครงสร้างการจดัแผนงานที่มีการประสานงานกนัในแต่ละ

กิจกรรมเป็นอยา่งดี  
   - การน าเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัมาใชใ้นการด าเนินงาน  
   - การออกแบบโครงสร้างขององคก์รใหมี้ขนาดที่เหมาะสม  
   - การเจริญเติบโตขององคก์ารตามช่วงเวลาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 ปัจจัยด้านการบริหาร เป็นแนวทางซ่ึงผูบ้ริหารใช้ในการบริหารองค์กรให้เกิด

ประสิทธิผล ประกอบดว้ย  
  - การพฒันากลยทุธแ์ละออกแบบเทคนิคต่างๆ  
  - การใหร้างวลั ซ่ึงเป็นส่ิงจูงใจส าหรับผูป้ฏิบติังาน 
  - การควบคุม โดยการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย  
  - การติดต่อส่ือสารระหวา่งผูบ้ริหารและพนกังานในองคก์ร  
  - ความเป็นผูน้ าของผูบ้ริหารที่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์   
  - การตดัสินใจโดยผูบ้ริหารหรือใหพ้นกังานไดมี้ส่วนร่วม 
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ในการศึกษาถึ งพฤ ติกรรมองค์กรเก่ี ยวกับการมี ส่ วน ร่วมของผู ้ใช้งาน  ใน
กระบวนการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี ตามแนวคิดของ Romney & Steinbart  (2006: 657-
658) ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกับวงจรชีวิตของการพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชี (The System 
Development Life Cycle) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนในการการพฒันาระบบ 8 ระดบั คือ  

 การริเร่ิมระบบ เป็นขั้นตอนที่เก่ียวกบัการคน้หาโครงการของระบบงานที่ตอ้งการ
พฒันา และพจิารณาทางเลือกในการพฒันาระบบงานสารสนเทศที่มีความคุม้ค่ามากที่สุด 

 การก าหนดวัตถุประสงค์ เป็นขั้นตอนในการก าหนดวตัถุประสงค์ของผูใ้ช้ว่า
ตอ้งการอะไร เพือ่จะไดอ้อกแบบระบบใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามที่ผูใ้ชต้อ้งการ 

 การก าหนดความต้องการ เป็นขั้นตอนในการจดัเก็บรวบรวมความตอ้งการต่างๆ
จากผูใ้ชง้าน (User’s Requirement) เพือ่น าไปใชใ้นการพฒันาระบบในขั้นถดัไป 

 การตรวจสอบความถูกต้อง เป็นขั้นตอนในการวิเคราะห์ เพื่อจ  าแนกปัญหาและ
แบ่งความตอ้งการออกเป็นกลุ่ม เพือ่ใชใ้นการก าหนดขอบเขตใหก้บัสารสนเทศที่จะพฒันา 

 การก าหนดแหล่งที่มาของข้อมูล เป็นขั้นตอนในการก าหนดแหล่งที่มาของขอ้มูลที่
จะน าเขา้ระบบ 

 การก าหนดการไหลของงาน เป็นขั้นตอนในการก าหนดทิศทางการส่งต่อขอ้มูลใน
ระบบ 

 การพัฒนาข้อมูลน าเข้า เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบฯ เพือ่ใหส้ามารถน าขอ้มูล
จากภายในหรือภายนอกองคก์รเขา้ระบบฯ เช่น ขอ้มูลรายการคา้ (Transaction) และรายการที่บนัทึก
ในสมุดรายวนั (Journal Entries) 

 การพัฒนาข้อมูลส่งออก เป็นขั้นตอนในการพฒันาระบบเพื่อให้สามารถน าขอ้มูล
ออกจากระบบ เพือ่ใชใ้นการตดัสินใจ วางแผน ควบคุม หรือใชใ้นการวเิคราะห์ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น 
ซ่ึงอาจจะอยูใ่นรูปของเอกสาร หรือรายงานในรูปแบบต่างๆตามที่ผูใ้ช้ตอ้งการ เช่น กราฟ ตาราง 
ขอ้ความ รูปภาพ เป็นตน้ 

ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นกระบวนการพฒันาระบบที่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการมีส่วนร่วม
ของผูใ้ชง้าน  

ในดา้นของการบริหารองคก์ร การไดรั้บการสนับสนุนจากผูบ้ริหารระดับสูง นับว่ามี
ส่วนส าคัญต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้ประสบความส าเร็จ ซ่ึง Laudon and 
Laudon (1996: 533) ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกับการให้การสนับสนุนของผู ้บริหารระดับสูง (Top 
Management Support) เพื่อให้การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีประสบความส าเร็จ 4 
ประการ คือ  
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-  ความสนใจในการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นองคก์รอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  
-  ความสนใจและใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผูใ้ชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ  
-  ความเขา้ใจในบทบาท  
-  การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร เช่น การจดัสรรงบประมาณทางดา้นเทคโนโลยี

สารสนเทศน าเขา้ ซ่ึงแนวคิดดงักล่าวเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร  
2.2.3  แนวคดิเกี่ยวกับคุณภาพ และปัญหาของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีส่วนส าคญั และมีความเก่ียวขอ้งโดยตรง

กับการใช้งานระบบ ซ่ึง Romney & Steinbart , 2006 : 6 ได้เสนอแนวคิดเร่ืองคุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 7 ประการ คือ  

     - เกี่ ย ว ข้ องกับ การ ตัด สิน ใจ  (Relevance) หม ายถึ ง  ส ารสน เทศที่ ดี ต้อ ง มี
ความสมัพนัธก์บังานที่ตอ้งการวเิคราะห์ หากเป็นสารสนเทศที่ไม่ตรงประเด็นจะท าใหเ้สียเวลาในการ
ท างาน 

- ถูกต้องเช่ือถือได้ (Accuracy & Reliable) หมายถึง สารสนเทศจะตอ้งไม่น าขอ้มูล
ที่ผดิพลาดเขา้สู่ระบบ เพราะเม่ือน าไปประมวลผลแลว้ จะท าใหส้ารสนเทศที่ผดิพลาดตามไปดว้ย 

- สมบูรณ์ครบถ้วน (Completeness) หมายถึง สารสนเทศที่ดีจะตอ้งมีข้อมูลใน
ส่วนส าคญัครบถว้น เช่น ถา้รายงานการสั่งซ้ือวตัถุดิบรายเดือน หากไม่มียอดสั่งซ้ือรวมแลว้ ก็ถือว่า
เป็นสารสนเทศที่ไม่สมบูรณ์ 

- ทันเวลา (Timeliness) หมายถึง ตอ้งเป็นสารสนเทศที่มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ เม่ือ
ตอ้งการใชเ้พือ่การตดัสินใจจะท าใหมี้ขอ้มูลถูกตอ้งมากขึ้น 

- ตรวจสอบความถูกต้องได้ (Verifiability) หมายถึง สารสนเทศที่ดีตอ้งสามารถ
ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้โดยอาจตรวจสอบจากแหล่งที่มาของสารสนเทศ เป็นตน้ 

- สามารถเข้าใจได้ (Understandability) หมายถึง สารสนเทศที่ดีตอ้งไม่ซับซ้อน 
ง่ายต่อการท าความเขา้ใจ  

- สามารถเข้าถึงได้  (Accessible) หมายถึง สารสนเทศที่ ดีต้องสามารถเข้าถึง
แหล่งขอ้มูลไดง่้าย และทนัต่อการน าขอ้มูลไปใชเ้พือ่การตดัสินใจ 

 แนวคิดดงักล่าวถือเป็นตวัวดัคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี และถือเป็น
ปัจจยัทางดา้นสารสนเทศที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ี 

การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใชใ้นการปฏิบติังาน อาจเกิดปัญหาขึ้นไดใ้น
ระหว่างการปฏิบัติงาน ซ่ึง พลพธู ปียวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม (2551  : 254) ได้เสนอแนวคิด
เก่ียวกับ “ ปัญหาในทางปฏิบัติในการน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กรภาคธุรกิจ ในประเทศไทย ”         
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3 ประการ คือ 1) การที่บริษทัที่ปรึกษาติดตั้ง ERP ขาดประสบการณ์และความช านาญในการติดตั้ง
ระบบ 2) ปัญหาการท างานผิดพลาด (Bug) ของระบบ 3) ปัญหาด้านต้นทุนการน า ERP มาใช ้          
ซ่ึงปัญหาดงักล่าวมีที่มาจากปัจจยัทั้งภายในและภายนอกองคก์ร และหากทราบถึงสาเหตุของปัญหา 
และน ามาแกไ้ขก็ยอ่มส่งผลดีต่อการน าระบบ ERP มาใชใ้นองคก์ร  

จากแนวคิดดงักล่าวขา้งตน้เป็นแนวคิดที่ผูศ้ึกษาใชเ้ป็นกรอบในการศึกษาถึงปัจจยัที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการบริหารทรัพยากรของกิจการ โดยผูศึ้กษา
ไดแ้บ่งกลุ่มปัจจยัที่ใชใ้นการศึกษาเป็น 2 ดา้น คือ ดา้นบุคคลและองคก์ร และดา้นระบบสารสนเทศ 
ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัทั้งหมด 6 ปัจจยั โดยอา้งอิงแนวคิดดงัน้ี   

ด้านที่ 1 ดา้นบุคคลและองคก์ร ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั คือ 
1) คุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน โดยอา้งอิงจากปัจจยัดา้นทรัพยากรมนุษย ์ทั้ง 5 ปัจจยั 

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 264-265) และธงชยั สนัติวงษ ์(2538: 283-285) 
2) การมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน โดยการแบ่งระดบัของการมีส่วนร่วมตามขั้นตอนการ

พฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีทั้ง 8 ขั้นตอน ของ Romney & Steinbart  (2006: 657-658) 
3) โครงสร้างองค์กร โดยอ้างอิงจากปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กร ทั้ ง 5 ปัจจัย             

ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2550: 264-265) และธงชยั สนัติวงษ ์(2538: 283-285) 
4) การสนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูง โดยอ้างอิงจากแนวคิดเก่ียวกับการให้การ

สนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงทั้ง 4 ประการ ของ Laudon and Laudon (1996: 533) 
ด้านที่ 2 ดา้นระบบสารสนเทศ ประกอบดว้ย 2 ปัจจยั คือ 
1) คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี โดยอ้างอิงจากแนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ

ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีทั้ง 7 ประการ ของ Romney and Steinbart  (2006: 6)  
2) ลักษณะของปัญหา โดยอ้างอิงจากแนวคิดเก่ียวกับปัญหาในทางปฏิบติัในการน า

ระบบ ERP มาใช ้3 ประการ ของ พลพธู ปียวรรณ และ สุภาพร เชิงเอ่ียม (2551 : 254) 
 

2.3 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง  
วรรณวิมล ศรีหิรัญ (2553)  ไดศ้ึกษาถึง  ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชส้ารสนเทศ

ทางการบัญชีของผูบ้ ริหารบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงได้ท  าการรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถามไปยงั ผูบ้ริหารระดบักลางของบริษทัที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ซ่ึงเป็นผูบ้ริหารระดับสูงในส่วนงานบญัชี  จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัการมีส่วนร่วมของผูใ้ช้งาน  
ปัจจยัการสนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูง  ปัจจยัลักษณะของปัญหา  ปัจจยัคุณลักษณะของผูใ้ช ้    
และคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี  ส่งผลต่อการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีของผูบ้ริหาร
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บริษัทในตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  ในขณะที่ปัจจัยทัศนคติของผู ้ใช้งานไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีของผูบ้ริหารบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ศศิพร เหมือนศรีชัย (2555) ได้ศึกษาถึง  ปัจจยัที่มีผลต่อการยอมรับ  ERP Software  
ของผูใ้ชง้านดา้นบญัชี  ซ่ึงไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถามไปยงัเจา้หน้าที่บญัชีใน
องคก์รเอกชน  จากการศึกษาพบวา่  โดยรวมแลว้ผูใ้ชง้านให้การยอมรับ  ERP Software  ที่ใชง้านอยู่
ในระดบัมาก  และความพร้อมต่อการเปล่ียนแปลงและการฝึกอบรมนั้น  ส่งผลต่อรูปแบบการยอมรับ
เทคโนโลยมีากที่สุด  และนอกจากน้ียงัพบว่าเม่ือน าเทคโนโลยใีหม่มาใชใ้นองคก์รซ่ึงมีความเขา้กนั
ได้กับระบบงานเก่า  และเทคโนโลยีนั้ นมีความเก่ียวข้องกับงานและประสบการณ์โดยตรงของ
ผูใ้ชง้าน  ผูใ้ชง้านจะรับรู้ถึงความง่ายต่อการใชง้านและส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยใีนที่สุด 

Almashaqba and Al-jedaiah (2010)ได้ศึกษาถึง  ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการใช้งาน
ระบบ ERP  ของกิจการในเขตอุตสาหกรรมประเทศจอร์แดน  ที่ประสบความส าเร็จในการเร่ิม
น าไปใช้  ซ่ึงได้ท  าการรวบรวมขอ้มูลโดยการใช้แบบสอบถามไปยงัพนักงานผูเ้ช่ียวชาญในหลาย
ระดบัที่มีการใชร้ะบบ ERP ในบริษทั  จากการศึกษาพบว่า  ปัจจยัความพึงพอใจของผูใ้ชง้านระบบ 
ERP ไม่มีผลต่อสมมติฐาน  หมายความว่า  ผูใ้ช้งานมีความสะดวกในการใช้ระบบ ERP ปัจจยัการ
ฝึกอบรมมีผลกระทบอยา่งมีนัยส าคญัต่อการใชง้านระบบ ERP ในเร่ืองค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมที่
บริษทัไม่ได้เห็นความส าคญั  และพบว่าบริษทัแม่เป็นบุคคลส าคญัที่ควบคุมระบบการใช้งาน  และ
ปัจจยัความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้   และมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งาน
ระบบ ERP เน่ืองมาจากเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัขึ้น  ท าใหง่้ายต่อการใชง้านมากขึ้น 

Hasibuan and Dantes (2012) ได้ ศึก ษาถึ ง  ก ารล าดับ ความส าคัญ ขอ งปั จจัย สู่
ความส าเร็จในการน าระบบ ERP มาใช้ โดยได้ท  าการส่งแบบสอบถามไปยงับริษัทในประเทศ
อินโดนีเซียที่ใช้  ERP  อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป  จ านวน 74 บริษทั ผูต้อบแบบสอบถามคือ เจา้หน้าที่
ปฏิบตัิการคอมพวิเตอร์ และผูใ้ชง้านทั้งหมดในบริษทั  ผูศึ้กษาไดมี้การก าหนดปัจจยัจ านวน 20 ปัจจยั
ในแต่ละระดับขั้นทั้ง 5 ของวงจรการน าระบบ ERP มาใช้ ประกอบด้วย  1) วตัถุประสงค์  2) การ
เตรียมการ  3) การเลือกเทคโนโลย ี 4) การน ามาใชแ้ละปรับปรุง  5) การใชง้าน และจากการศึกษา
พบว่า  ปัจจยัที่มีความส าคญัที่สุดคือ  การส่ือสาร  และขั้นตอนที่ส าคญัที่สุด  คือการเลือกเทคโนโลยี
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บทที่ 3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู มีระเบียบวิธี
การศึกษาดงัน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1. ขอบเขตเนื้อหา 
เน้ือหาในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบดว้ยการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้

งานระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของกิจการ โดยศึกษาจากกลุ่มผูใ้ชง้าน
ในแผนกบญัชี และแผนกอ่ืนๆที่มีการใชง้านระบบ ทั้งระดบัผูบ้ริหาร และระดบัปฏิบติัการ ของบริษทั
ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยการก าหนดปัจจยัที่ใชใ้นการศึกษาทั้งหมด 2 ดา้น 
ซ่ึงแบ่งเป็น 6 ปัจจยั ตามที่ไดก้ล่าวถึงในแนวคิดเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของกิจการ  

3.1.2. ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ  พนักงานของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

จ านวน 27 บริษทั โดยผูศึ้กษาไดท้  าการส ารวจเบื้องตน้ทางโทรศพัทจ์ากกิจการที่เปิดด าเนินการในเขต
ดงักล่าว จ  านวน  75 โรงงาน 66 บริษทั ที่มีการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากร โดยในประชากร 27 บริษทัน้ีมีจ  านวนพนักงานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านจ านวน 327 คน 
จ าแนกเป็นพนักงานแผนกบญัชี 176  คน และแผนกอ่ืนๆที่มีการใชง้านอีก 151 คน (ส านักงานนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ, 2556 : 1-18)  

3.1.3. กลุ่มตัวอย่าง 
ขนาดตวัอยา่งในการศึกษาในคร้ังน้ี ก าหนดขนาดตวัอยา่งโดยการค านวณหาจากกลุ่ม

พนกังานของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่มีการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี  เพื่อ
การวางแผนทรัพยากร จ านวน 327 คน จ าแนกเป็นพนกังานแผนกบญัชี 176  คน และแผนกอ่ืนๆ ที่มี
การใช้งานระบบฯ  151 คน ทั้ งระดับผูบ้ริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยก าหนดความน่าเช่ือถือ         
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ทีร่ะดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัระดบัร้อยละ 95 ค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 โดยใชห้ลกัการค านวณของ
ยามาเน่ (Yamane, 1967: 98) ดงัสูตรต่อไปน้ี 

 n = 
N

(1+Ne2)
 

 

เม่ือ N คือ ขนาดของประชากร = 327  คน 
      e คือ ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได ้(ก าหนดค่าเท่ากบั 5% จะไดค้่าเท่ากบั 0.05) 
      n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
สามารถค านวณกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

n = 
327

(1+327(0.05)2)
 

n = 
327

(1+327(0.0025))
 

n = 
327

(1+0.8175)
 

n = 179.92 คน 
n  180 ตวัอยา่ง 

ดังนั้ น  ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษา เท่ ากับ  180 ตัวอย่าง และเผื่อ
แบบสอบถามที่ไม่ไดรั้บการตอบกลบัอีกร้อยละ 11 จ านวน 180 × 11% = 20 ตวัอยา่ง รวมจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งทั้งหมด 180 + 20 = 200 ตวัอยา่ง 

 
ดงันั้น จ  านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา เท่ากับ 200 ตวัอย่าง และแบ่งเป็น

สดัส่วนตามกลุ่มพนกังานที่เก่ียวขอ้งกบัการใชง้านดงัน้ี 
รายการ พนกังานแผนกบญัชี พนกังานแผนกอ่ืนๆ รวม 

จ านวน (ประชากร) 176 151 327 

จ านวน (กลุ่มตวัอยา่ง) 200 ×
176
327

= 108 200 ×
151
327

= 92 200 

 
3.2 วิธีการศึกษา 

3.2.1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อ มูลปฐมภู มิ  (Primary Data)  จากการ เก็บรวบรวมข้อ มูล   โดยการใช้

แบบสอบถาม (Questionnaire)  เป็นเคร่ืองมือในการสอบถามพนักงานในพนักงานแผนกบญัชี และ
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แผนกอ่ืนๆ ที่มีการใชง้านระบบฯ ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  จงัหวดัล าพูน จ านวน 
200 คน 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data)  โดยการศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  งานวิจัยและ
การศึกษาที่เก่ียวขอ้ง  ซ่ึงมีที่มาจากแหล่งต่างๆ  ทั้ งเอกสาร ต ารา และการคน้ควา้ผ่านทางระบบ
อินเตอร์เน็ต รวมถึงขอ้มูลจากเอกสารของส านกังานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

3.2.2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เคร่ืองมือที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูล  คือแบบสอบถาม (Questionnaire)  ซ่ึงได้มีการ

พฒันามาจากการน าแนวคิด งานวจิยั รวมถึงบทความที่เก่ียวขอ้ง โดยน ามาปรับให้สอดคลอ้ง  กบัเร่ือง
ที่ก  าลงัศึกษา และท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pilot test) โดยการทดลองใชแ้บบสอบถามกบักลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อหาขอ้บกพร่องและน ามาแกไ้ขก่อนน ามาใชจ้ริง โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน 
ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ ต  าแหน่งงาน การศึกษา  
ประสบการณ์การท างาน โดยขอ้ค  าถามในส่วนน้ีเป็นค าถามแบบเลือกตอบ 

ส่วนที่ 2 เป็นการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การ
วางแผนทรัพยากร ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน โดยก าหนด  ขอ้ค  าถาม
เป็นกลุ่มตามกลุ่มปัจจยัที่ก  าหนดมาทั้งหมด 6 ปัจจยั โดยขอ้ค  าถามในส่วนน้ีเป็นการเลือกตอบใน
ลกัษณะการประเมินค่าเป็น 5 ระดบั  หรือมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale)  

ส่วนที่ 3 เป็นการจดัเก็บขอ้มูลความเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จังหวดัล าพูน  ว่าปัจจัยต่างๆที่ก  าหนดมาทั้ งหมด 6 ปัจจัย มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรมากนอ้ยเพียงใด โดยขอ้ค  าถามในส่วนน้ีเป็นการ
เลือกตอบในลักษณะการประเมินค่าเป็น 5 ระดบั  หรือมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale) และในส่วนทา้ย
ของค าถามในแต่ละดา้นปัจจยัที่ก  าหนดมา จะมีค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามระบุปัจจยัอ่ืนๆ
ที่เห็นวา่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 

ส่วนที่ 4 เป็นส่วนขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นค าถามปลายเปิดใหผู้ต้อบแบบสอบถามระบุ
ขอ้เสนอแนะที่เก่ียวขอ้งเพิม่เติม และปัจจยัอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม  จะน ามาประมวลผลโดยโปรแกรม  Minitab  
โดยในการวเิคราะห์ขอ้มูลมีการแบ่งการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
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ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 1 จะน ามาวเิคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 
Statistic) เพือ่อธิบายลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ประกอบดว้ยค่าความถ่ี (Frequency) 
 ร้อยละ (Percentage) 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามส่วนที่ 2 และ3  จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic)  เพือ่ประเมินระดบัของปัจจยัต่างๆ และศึกษาวา่ปัจจยัใดมีผลต่อประสิทธิภาพ
การใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร  ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรม
ภาคเหนือ  จงัหวดัล าพูน โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อย ซ่ึงขอ้ค  าถามในส่วน
น้ีเป็นแบบการเลือกในลักษณะการประเมินค่าเป็น 5 ระดับ หรือมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale) และ
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 

คะแนน                           ระดับความเห็น 
   5                                 มากที่สุด 
   4                                 มาก  
   3                                 ปานกลาง 
   2                                 นอ้ย 
   1                                 นอ้ยที่สุด 

วธีิการแปลผลแบบสอบถามส่วนน้ีใชค้ะแนนเฉล่ียในแต่ละระดบัชั้นมาหาค่าพิสัย (ค่า
มากสุด-ค่าน้อยสุด) และการใชสู้ตรการค านวณหาความกวา้งของอนัตรภาคชั้น (Class interval) ได้
ดงัน้ี 

         ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  
คะแนนที่มีค่ามากสุด - คะแนนที่มีค่านอ้ยสุด

จ านวนชั้น
 

=     
5 - 1
5

=  0.80 

ดงันั้น สามารถก าหนดเกณฑเ์ฉล่ียของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัน้ี 
ค่าเฉลี่ย                         การแปลความหมายระดับความเห็น 
4.21 - 5.00              เป็นค่าระดบัความเห็นดว้ยมากที่สุด 
3.41 - 4.20              เป็นค่าระดบัความเห็นดว้ยมาก                
2.61 - 3.40              เป็นค่าระดบัความเห็นดว้ยปานกลาง 
1.81 – 2.60              เป็นค่าระดบัความเห็นดว้ยนอ้ย 
1.00 – 1.80              เป็นค่าระดบัความเห็นดว้ยนอ้ยที่สุด 
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นอกจากน้ีขอ้มูลในส่วนค าถามปลายเปิดจากแบบสอบถามส่วนที่ 3 จะน ามาวิเคราะห์
โดยใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา เพือ่อธิบายขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัที่เก่ียวขอ้งเพิม่เติม 

ข้อมูลจากแบบสอบถามส่วนที่  4  จะน ามาวิเคราะห์โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
พรรณนา เพือ่อธิบายขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ รวมถึงปัจจยัอ่ืนๆที่เก่ียวขอ้ง 

 
3.4 สถานที่ใช้ในการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
จงัหวดัล าพนู  

 
3.5 ระยะเวลาในการศึกษา 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการศึกษา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
การวางแผนทรัพยากรของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการ
วางแผนทรัพยากร ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู โดยการศึกษาในคร้ังน้ีได้
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดจ านวน 200 ราย ซ่ึงสามารถเก็บ
รวบรวมไดจ้  านวน 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 93 โดยน ามาท าการประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลผล
การศึกษาเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ประกอบด้วยขอ้ค  าถามทั้งหมด 11 ขอ้ ได้แก่  เพศ  อายุ การศึกษา ประสบการณ์การ
ท างาน ต าแหน่งงาน ประเภทธุรกิจขององคก์รที่ท  างาน ช่ือซอฟตแ์วร์ระบบ ERP ที่ใชง้าน ความถ่ี
และความพงึพอใจในระบบ ERP ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4 . 1 – 4 . 11 ประกอบค า
บรรยายตามล าดบัดงัน้ี 
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 34 18.28 

หญิง 152 81.72 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศชายจ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 

18.28 และเป็นเพศหญิงจ านวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 81.72 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามช่วงอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

21-30 ปี 92 49.47 

31-40 ปี 79 42.47 

41-50 ปี 15 8.06 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 49.47 รองลงมามีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.47 และมีอายุระหว่าง 41-50 ปี       
คิดเป็นร้อยละ 8.06 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.3  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา 

การศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพ 1 0.54 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง 17 9.14 

ปริญญาตรี 149 80.10 

ปริญญาโท 19 10.22 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.3  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี คิดเป็นร้อยละ 80.10 รองลงมาส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 10.22  และส าเร็จ
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง คิดเป็นร้อยละ 9.14 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างานใน 
                    สาขาวชิาชีพปัจจุบนั 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 8 4.30 

1 – 10 ปี 107 57.53 

11 – 20 ปี 59 31.72 

21 – 30 ปี 12 6.45 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.4  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในสาขา

วิชาชีพปัจจุบนั 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.53 รองลงมา 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.72 และ 21-30 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 6.45 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.5  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ท างานใน 
                   องคก์รปัจจุบนั 

ประสบการณ์ท างาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 14 7.52 

1 – 10 ปี 122 65.59 

11 – 20 ปี 44 23.66 

21 – 30 ปี 6 3.23 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ท างานในองคก์ร

ปัจจุบนั 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.59 รองลงมา 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.66 และ 21-30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 3.23 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามแผนกที่ท  างานในองคก์ร 
                    ปัจจุบนั 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ 

สารสนเทศ 1 0.54 

ควบคุมการผลิต 12 6.45 

ขาย 3 1.61 

จดัซ้ือ 60 32.26 

บญัชี/การเงิน 103 55.38 

วางแผนวตัถุดิบ(MRP) 7 3.76 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.6  พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในแผนกบญัชี/การเงิน คิด

เป็นร้อยละ 55.38 รองลงมาแผนกจดัซ้ือ คิดเป็นร้อยละ 32.26 และแผนก Product control คิดเป็นร้อย
ละ 6.45 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งการท างานใน 
                   องคก์รปัจจุบนั 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ 

หวัหนา้ส่วนงาน (Supervisor) 3 1.61 

เจา้หนา้ที่ปฏิบตัิการ 162 87.10 

ผูจ้ดัการแผนก 8 4.30 

รองผูจ้ดัการแผนก 11 5.91 

หวัหนา้แผนกบญัชี 2 1.08 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่  4.7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในต าแหน่งเจา้หน้าที่

ปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 86.02 รองลงมาต าแหน่งรองผูจ้ดัการแผนก คิดเป็นร้อยละ 5.91 และ
ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนก คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.8   แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามประเภทธุรกิจที่ผูต้อบ 
                     แบบสอบถามท างานอยูใ่นปัจจุบนั 

ธุรกิจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 123 66.13 

ผลิตช้ินส่วนจกัรเยบ็ผา้/จกัรเยบ็ผา้ 3 1.61 

ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่เคร่ืองยนต ์ 9 4.84 

ผลิตเลนส์ 25 13.44 

ผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใชบ้นเคร่ืองบิน 26 13.98 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างานในธุรกิจผลิต/ประกอบ

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 66.13 รองลงมาท างานในธุรกิจผลิตอุปกรณ์เคร่ืองใช้บน
เคร่ืองบิน คิดเป็นร้อยละ 13.98  และในธุรกิจผลิตเลนส์ คิดเป็นร้อยละ 13.44 ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.9  แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามรายช่ือซอฟตแ์วร์ระบบ  
                   ERP ที่ใชง้าน 

ซอฟต์แวร์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ACCPAC 16 8.60 
LN 27 14.52 
MFG Pro 29 15.59 
MS DYNAMIC AX 52 27.96 
MS Navision 18 9.68 
SAP 24 12.90 
Smarterm 20 10.75 

รวม 186 100.00 
 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชง้านซอฟตแ์วร์ระบบ ERP MS 

DYNAMIC AX คิดเป็นร้อยละ 27.96 รองลงมาใช้งาน MFG Pro คิดเป็นร้อยละ 15.59  และใช้งาน 
LN คิดเป็นร้อยละ 14.52 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10   แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความถ่ีในการใชง้าน 
                      ระบบ ERP  

ความถี่ในการใช้งาน จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 คร้ังต่อสปัดาห์ 5 2.69 

2-3 คร้ังต่อสปัดาห์ 20 10.75 

4-5 คร้ังต่อสปัดาห์ 15 8.06 

ทุกวนั 146 78.49 

รวม 186 100.00 

 
จากตารางที่ 4.10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใชง้านระบบ ERP ทุกวนั คิดเป็น

ร้อยละ 78.49 รองลงมาใชง้าน 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10.75  และ4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ คิด
เป็นร้อยละ 8.06 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.11   แสดงจ านวน และร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามความพงึพอใจในการใช้ 
                      งานระบบ ERP 

ความพึงพอใจ จ านวน (คน) ร้อยละ 

นอ้ยที่สุด 3 1.61 

นอ้ย 6 3.23 

ปานกลาง 74 39.78 

มาก 95 51.08 

มากที่สุด 8 4.30 

รวม 186 100.0 

จากตารางที่ 4 .11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่พงึพอใจระบบ ERP ที่ใชง้าน
มาก คิดเป็นร้อยละ 51.08 รองลงมาพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 39.78  และพึงพอใจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 4.30 ตามล าดบั 
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4.2  การใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบด้วยข้อค  าถามทั้ งหมด 28 ข้อ ซ่ึงสามารถแสดงผล

การศึกษาโดยแบ่งตามประเภทของปัจจยั ทั้งหมด 6 กลุ่มปัจจยั ตามตารางที่ 4 .12 – 4.17 ประกอบค า
บรรยายตามล าดบัดงัน้ี 

4.2.1 คุณลักษณะเฉพาะของผู้ตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยขอ้ค  าถามทั้งหมด 5 ขอ้ คือค  าถามขอ้ที่ 1-5 ไดแ้ก่ 

ความสนใจในระบบ ERP ความรู้เก่ียวกบัการใชง้าน ประสบการณ์การใชร้ะบบ ความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการใชข้อ้มูลจากระบบ และความสามารถในการพฒันารูปแบบการใชข้อ้มูลดว้ยตวัเอง ซ่ึง
สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.12 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผลค่าเฉล่ีย เก่ียวกบั คุณลกัษณะเฉพาะของ 
                    ผูต้อบแบบสอบถาม 

คุณลักษณะเฉพาะ 
ของผู้ใช้งาน 

ระดับคุณลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งาน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

1. ความสนใจในระบบ ERP 
25 116 44 - 1 3.88 

(38.10) (36.81) (21.25)  (1.10) (มาก) 

2. มีความรู้เก่ียวกับการใช้
งานระบบ ERP 

5 53 105 19 4 3.19 

(2.69) (28.49) (56.45) (10.22) (2.15) (ปานกลาง) 

3. มีประสบการณ์การใช้
ระบบ ERP 

5 63 100 12 6 3.26 

(2.69) (33.87) (53.76) (6.45) (3.23) (ปานกลาง) 

4. มีความรู้ความเข้าใจการ
ใชข้อ้มูลจากระบบ ERP 

2 56 112 10 6 3.20 

(1.08) (30.11) (60.22) (5.38) (3.23) (ปานกลาง) 

5. มีความสามารถพัฒนา
รูปแบบ Report ดว้ยตนเอง 

3 52 67 58 6 2.94 

(1.61) (27.96) (36.02) (31.18) (3.23) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.29 
(ระดับ) (ปานกลาง) 
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จากตารางที่ 4.12 พบวา่ คุณลกัษณะเฉพาะของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ียใน
ระดับปานกลาง และมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจใน
ระบบ ERP มากที่สุด รองลงมาผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบ ERP และมีความรู้
ความเขา้ใจการใชข้อ้มูลจากระบบ ERP ตามล าดบั 

 

4.2.2  การมีส่วนร่วมของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ คือค  าถามขอ้ที่ 6 - 10  ไดแ้ก่ 

การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมวางระบบ ERP ในองคก์ร มีส่วนร่วมในการก าหนดความตอ้งการของผูใ้ช้
ระบบ มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบขอ้มูลน าเขา้ มีส่วนร่วมในการก าหนดระบบควบคุมการใช้
งาน และมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ หรือแจง้ปัญหาการใชร้ะบบ ERP ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษา
ตามตารางที่ 4. 13 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.13 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผลค่าเฉล่ีย เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของผูต้อบ 
                    แบบสอบถาม 

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ใช้งาน 

ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

6. มีส่วนร่วมในการวาง
ระบบ 

27 20 78 32 29 2.91 

(14.52) (10.75) (41.94) (17.20) (15.59) (ปานกลาง) 

7. มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร
ก าหนดความตอ้งการ 

2 56 54 53 21 2.81 

(1.08) (30.11) (29.03) (28.49) (11.29) (ปานกลาง) 

8. มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร
ก าหนดรูปแบบข้อมูล
น าเขา้ 

1 33 67 69 16 2.65 

(0.54) (17.74) (36.02) (37.10) (8.60) (ปานกลาง) 

9. มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร
ก าหนดระบบควบคุม
การใชง้าน 

3 47 56 61 19 2.75 

(1.61) (25.27) (30.11) (32.80) (10.22) (ปานกลาง) 
10. มี ส่ วน ร่วมในก าร
เส น อ แน ะ  ห รื อ แ จ้ ง
ปัญหา 

20 93 51 13 9 3.55 

(10.75) (50.00) (27.42) (6.99) (4.84) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 2.93 

(ระดับ) (ปานกลาง) 
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จากตารางที่ 4.13 พบว่า การมีส่วนร่วมของของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ีย
ในระดบัระดบัปานกลาง ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการเสนอแนะหรือแจง้ปัญหามากที่สุด 
แต่มีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบขอ้มูลน าเขา้นอ้ยที่สุด 

 
4.2.3 โครงสร้างองค์กรของผู้ตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 5 ข้อ คือ ค  าถามขอ้ที่ 11 – 15 

ไดแ้ก่ โครงสร้างองคก์รเป็นตวัก าหนดทิศทางของขอ้มูลสารสนเทศ การติดต่อส่ือสารตามหนา้ที่งาน 
การใชง้านระบบเป็นไปตามทิศทางของสายการบงัคบับญัชา ระบบงานในองคก์รช่วยให้การใชง้าน
ระบบไดส้ะดวก และระบบงานในองคมี์ส่วนในการเขา้ถึงขอ้มูล ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาตาม
ตารางที่ 4 . 14 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.14 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผลค่าเฉล่ีย เก่ียวกบัโครงสร้างองคก์รของ 
                    ผูต้อบแบบสอบถาม  

โครงสร้างองค์กร 

ระดับโครงสร้างองค์กร 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

11. โครงสร้างองคก์รก าหนด
ทิศทางของสารสนเทศ 

12 118 49 6 1 3.72 

(6.45) (63.44) (26.34) (3.23) (0.54) (มาก) 

12. ติดต่อส่ือสารตาม
โครงสร้างองคก์ร 

33 113 34 6 - 3.93 

(17.74) (60.75) (18.28) (3.23)  (มาก) 

13. ใชง้านระบบ ERP ตาม
ทิศทางของสายบงัคบับญัชา 

10 102 67 6 1 3.61 

(5.38) (54.84) (36.02) (3.23) (0.54) (มาก) 

14. ระบบงานมีส่วนช่วยใน
การใชง้านระบบ ERP 

11 93 74 7 1 3.57 

(5.91) (50.00) (39.78) (3.76) (0.54) (มาก) 

15. ระบบงานช่วยในการ
เขา้ถึงและไดรั้บขอ้มลู 

11 94 75 5 1 3.59 

(5.91) (50.54) (40.32) (2.69) (0.54) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.68 

(ระดับ) (มาก) 
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จากตารางที่ 4 .14 พบวา่ โครงสร้างองคก์รของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะที่เก่ียวขอ้ง
กบัการใชร้ะบบ ERP โดยมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 3 อนัดับแรก ไดแ้ก่ มีการติดต่อส่ือสารตามโครงสร้าง
องคก์รมากที่สุด รองลงมาคือโครงสร้างองคก์รเป็นตวัก าหนดทิศทางของสารสนเทศ  และการใชง้าน
ระบบ ERP ตามทิศทางของสายบงัคบับญัชา ตามล าดบั 

 
4.2.4 การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง  
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 5 ข้อ คือ ค  าถามขอ้ที่ 16 – 20 

ได้แก่ ผู ้บริหารมีความเข้าใจประโยชน์ของระบบ ERP ผู ้บริหารมีการส่ือสารให้พนักงานเห็น
ความส าคญัของพนกังาน ผูบ้ริหารมีการสนับสนุนทรัพยากร ผูบ้ริหารมีการเพิม่ขีดความสามารถของ
ระบบ ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.15 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผลค่าเฉล่ีย เก่ียวกบั การสนบัสนุนของ 
                     ผูบ้ริหารระดบัสูงในองคก์รของผูต้อบแบบสอบถาม 

การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูง 

ระดับการสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลีย่  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

16. ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
ประโยชน์ของระบบ 

11 135 33 5 2 3.80 

(5.91) (72.58) (17.74) (2.69) (1.08) (มาก) 

17. ผูบ้ริหารส่ือสารให้พนกังาน
เห็นความส าคญัของตน 

6 72 98 7 3 3.38 

(3.23) (38.71) (52.69) (3.76) (1.61) (ปาน
กลาง) 

18. ผูบ้ริหารมีการสนบัสนุน
ทรัพยากร 

14 88 78 6 - 3.59 

(7.53) (47.31) (41.94) (3.23)  (มาก) 

19. ผูบ้ริหารสนบัสนุนให้มีการ
เพ่ิมขีดความสามารถของระบบ  

9 128 38 9 2 3.72 

(4.84) (68.82) (20.43) (4.84) (1.08) (มาก) 

20. ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้มี
การจดัฝึกอบรม 

9 89 70 16 2 3.47 
(4.84) (47.85) (37.63) (8.60) (1.08) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.59 

(ระดับ) (มาก) 
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จากตารางที่  4.15 พบว่า การสนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูงในองค์กรของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก  และมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารมี
ความเขา้ใจประโยชน์ของระบบ ERP รองลงมาผูบ้ริหารสนบัสนุนให้มีการเพิ่มขีดความสามารถของ
ระบบ  และผูบ้ริหารไดใ้หก้ารสนบัสนุนทรัพยากร ตามล าดบั 

 
4.2.5 คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู้ตอบแบบสอบถาม  
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 21 - 24  

ไดแ้ก่ ระบบ ERP ที่ใชง้านตรงกบัความตอ้งการขอ้มูลในระบบ ความถูกตอ้งของขอ้มูลในระบบ ERP 
ที่ใช ้สามารถแสดงรายงานในรูปแบบที่เปรียบเทียบกนัได ้และสามารถช่วยในการท างานเช่ือมต่อกบั
ระบบต่างๆไดส้ะดวก ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.16 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.16 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผลค่าเฉล่ีย  เก่ียวกับคุณภาพของระบบ 

สารสนเทศทางการบญัชีของผูต้อบแบบสอบถาม 

คุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการ

บัญชี 

ระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

21. ระบบ ERP ตรงตาม
ความตอ้งการ 

2 126 49 7 2 3.64 

(1.08) (67.74) (26.34) (3.76) (1.08) (มาก) 

22. ข้อมูลในระบบ ERP 
ท่ีใช ้มีความถูกตอ้ง 

3 135 40 7 1 3.71 

(1.61) (72.58) (21.51) (3.76) (0.54) (ปานกลาง) 

23. ระบบ ERP สามารถ
แสดงรูปแบบท่ีสามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้

31 115 31 8 1 3.90 

(16.67) (61.83) (16.67) (4.30) (0.54) (มาก) 

24. ระบบ  ERP ช่วยให้
ท  างานเช่ือมต่อกับระบบ
ต่างๆได ้

14 98 67 6 1 3.63 

(7.53) (52.69) (36.02) (3.23) (0.54) (มาก) 

ค่าเฉลีย่รวม 3.72 

(ระดับ) (มาก) 
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จากตารางที่  4.16 พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผู ้ตอบ
แบบสอบถามรวมโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัมาก และมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ หากการ
ที่ระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัไดจ้ะท าให้ไดรั้บประโยชน์เพื่อน าไป
ประกอบการตดัสินใจไดดี้ขึ้น รองลงมาขอ้มูลในระบบ ERP ที่ใชง้านอยูมี่ความถูกตอ้ง และระบบ 
ERP ตรงตามความตอ้งการ ตามล าดบั 

 

4.2.6 ลักษณะของปัญหาจากการใช้งานระบบ ERP ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบด้วยค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 25 - 28 

ได้แก่ ระบบ ERP ที่ใช้งานอยูมี่ความซับซ้อน เป็นปัญหา ผูติ้ดตั้งระบบขาดประสบการณ์และความ
ช านาญ ระบบเกิดปัญหาขณะใชง้าน และการจ ากดังบประมาณเพื่อใชใ้นการพฒันาระบบ ERP ซ่ึง
สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.17 ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 4.17 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการแปลผลค่าเฉล่ีย  เก่ียวกบัลกัษณะของปัญหาจากการ 
                   ใชง้านในระบบ ERP ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ลักษณะของปัญหา 

ระดับลักษณะของปัญหา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 

ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
25. ระบบ ERP ท่ีใชมี้
ความยุง่ยากและเป็น
ปัญหา 

1 20 129 32 4 3.10 
(2.15) (17.20) (69.35) (10.75) (0.54) (ปานกลาง) 

26. ผูติ้ดตั้งระบบขาด
ประสบการณ์ และ
ความช านาญ 

6 18 56 84 22 2.47 

(3.23) (9.68) (30.11) (45.16) (11.83) (นอ้ย) 

27. ระบบ ERP ท่ีใช้
งานเกิดปัญหาอยู่
บ่อยคร้ัง 

10 33 65 78 - 2.87 

(5.38) (17.74) (34.95) (41.94)  (ปานกลาง) 

28.มีการจ ากดั
งบประมาณเพ่ือการ
พฒันาระบบ ERP 

5 47 112 18 4 3.17 

(2.69) (25.27) (60.22) (9.68) (2.15) (ปานกลาง) 

ค่าเฉลีย่รวม 2.90 

(ระดับ) (ปานกลาง) 
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 จากตารางที่ 4.17 พบวา่ ลกัษณะของปัญหาจากการใชง้านในระบบ ERP ของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยรวมมีค่าเฉล่ียในระดบัปานกลาง และมีค่าเฉล่ียมากที่สุด 3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ กิจการ
มีการจ ากดังบประมาณเพื่อการพฒันาระบบ ERP รองลงมาระบบ ERP ที่ใชมี้ความยุ่งยากและเป็น
ปัญหา และระบบ ERP ที่ใชง้านเกิดปัญหาอยูบ่่อยคร้ัง ตามล าดบั 

 
4.3  ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร 

แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบด้วยข้อค  าถามทั้งหมด 35 ขอ้ ซ่ึงสามารถแสดงผล
การศึกษาแบ่งตามประเภทของปัจจยั ทั้งหมด 6 กลุ่มปัจจยั และมีค  าถามปลายเปิดให้เพิ่มเติมปัจจยัที่
เก่ียวขอ้งในแต่ละกลุ่มปัจจยั ตามตารางที่ 4.18 – 4.25 ประกอบค าบรรยายตามล าดบัดงัน้ี 

4.3.1 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยในด้านคุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้ใช้งานต่อประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ERP  

แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 1 - 5  และ ขอ้
ที่ 6 ส าหรับเพิม่เติมปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 1-5 สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.18 ดงัน้ี 

 
     ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยั   
                          ดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ชง้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี 

                    เพือ่การวางแผนทรัพยากร 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้

ระบบ ERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้ใช้งาน 

            

1. ความสนใจในระบบ  
16 131 34 5 - 3.85 

(8.60) (70.43) (18.28) (2.69)   (มาก) 

2. ความรู้เก่ียวกับการ
ใชง้านระบบ  

19 122 38 6 1 3.82 

(10.22) (65.59) (20.43) (3.23) (0.54) (มาก) 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 
                    ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ชง้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศ 
                    ทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร (ต่อ) 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบ 

ERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

3.ความเช่ียวชาญในการ
ใชร้ะบบ   

44 99 40 3 - 3.99 

(23.66) (53.23) (21.51) (1.61)   (มาก) 

4. ค ว าม รู้ ค ว าม เข้ าใ จ
ระบบ  

32 113 35 6 - 3.92 

(17.20) (60.75) (18.82) (3.23)   (มาก) 

5. ความรู้ความเข้าใจการ
ใชข้อ้มูลจากระบบ  

23 73 86 4 - 3.62 

(12.43) (38.92) (46.49) (2.16)   (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.84 

(ระดับ) (มาก) 

 
จากตารางที่  4 .18 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านคุณ

ลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้านวา่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP ในระดบัมาก โดยมีความเห็นว่า
ความเช่ียวชาญในการใช้ระบบ ERP ในทุกโมดุล มีผลต่อความถูกตอ้ง และความรวดเร็วในการใช้
ระบบมากที่สุด รองลงมาในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจในระบบ และความสนใจในระบบ ตามล าดบั  

2) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
เพิม่เติมในดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้านต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP ดงัน้ี 

2.1) ผูใ้ชง้านรู้ความตอ้งการในการใชข้อ้มูลของตนเอง ในระดบัมาก จ านวน  1 ท่าน 
2.2) ผูใ้ชง้านรู้จกัเรียนรู้ และท าความเขา้ใจระบบ ERP ในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 
2.3) ผูใ้ช้งานมีทกัษะและความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ในระดับมาก จ านวน       

1 ท่าน 
2.4) วยัวุฒิ (Generation) , อายุ และต าแหน่งในการท างาน ในระดับมาก จ านวน        

1 ท่าน 
2.5) ความรู้ความเข้าใจของผู ้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู ้ใช้งาน ในระดับมากที่ สุด 

จ  านวน 1 ท่าน 
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4.3.2 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน         
ต่อประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ERP   

แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 6 - 11  และ 
ขอ้ที่ 12 ส าหรับเพิม่เติมปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 6 - 11 สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.19 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบั 
ปัจจยัดา้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศ 
ทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 

ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพ
การใช้ระบบ ERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน             

7. การมีส่วนร่วมในการวาง
ระบบ 

18 110 24 34 - 3.60 

(9.68) (59.14) (12.90) (18.28)  (มาก) 

8. ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร
ก าหนดความตอ้งการ  

39 90 22 35 - 3.72 

(20.97) (48.39) (11.83) (18.82)  (มาก) 

9. ก าร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใน ก าร
ก าหนดรูปแบบขอ้มูลน าเขา้  

18 103 25 40 - 3.53 

(9.68) (55.38) (13.44) (21.51)   (มาก) 

10. ก าร มี ส่ วน ร่ ว ม ใน ก าร
ก าหนดระบบควบคุมการใช้
งาน  

16 95 38 5 32 3.31 

(8.60) (51.08) (20.43) (2.69) (17.20) 
(ปาน
กลาง) 

11. ก าร มี ส่ วน ร่ ว ม ใน ก าร
เสนอแนะ หรือแจง้ปัญหา  

44 98 39 5 - 3.97 

(23.66) (52.69) (20.97) (2.69)   (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 

(ระดับ) (มาก) 
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จากตารางที่ 4.19 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการมีส่วน
ร่วมของผูใ้ชง้านวา่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP ในระดบัมาก โดยมีความเห็นวา่การมีส่วน
ร่วมในการเสนอแนะและแจง้ปัญหาจากการใชง้าน มีผลต่อความถูกตอ้ง และประสิทธิภาพในการใช้
ระบบ ERPมากที่ สุด รองลงมาในเร่ืองความรู้ความเข้าใจในระบบ และความสนใจในระบบ 
ตามล าดบั  

2) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
เพิม่เติมในดา้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้านต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP ดงัน้ี 

2.1) การมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหา ในระดบัมากที่สุด จ  านวน 1 ท่าน 
2.2) การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบ ในระดบัมาก จ านวน 1 

ท่าน 
2.3) การมีส่วนร่วมในการทดสอบระบบ ในระดบัปานกลาง จ านวน 1 ท่าน 
2.4) การมีส่วนร่วมในการก าหนดระบบทุกขั้นตอนระบบในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 

 
4.3.3 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยด้านโครงสร้างองค์กรต่อ

ประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ERP  
แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 4 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 13 - 16 และ 

ขอ้ที่ 17 ส าหรับเพิม่เติมปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
1) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 13 - 16 สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.20 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 

ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์รที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการ 
บญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบ 

ERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

โครงสร้างองค์กร             
13.การก าหนดทิศทางของ
สารสนเทศตามโครงสร้าง
องคก์ร 

15 89 79 3 - 3.62 

(8.07) (47.85) (42.47) (1.61)   (มาก) 



 

32 

ตารางที่ 4.20 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 
ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์รที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการ 

                   บญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร (ต่อ) 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบ 

ERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

14. การติดต่อส่ือสารตาม
โครงสร้างองคก์ร 

14 89 76 7 - 3.59 

(7.53) (47.85) (40.86) (3.76)   (มาก) 

15. ระบบการท างานใน
องคก์รท่ีดี 

22 132 30 2 - 3.94 

(11.83) (70.97) (16.13) (1.08)   (มาก) 

16. การเข้าถึ งและได้รับ
ข้อ มูลตามระบบงานใน
องคก์รท่ีดี 

23 115 46 2 - 3.85 

(12.37) (61.83) (24.73) (1.08)   (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.75 

(ระดับ) (มาก) 

 
จากตารางที่ 4.20 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับปัจจยัดา้นโครงสร้าง

องคก์รวา่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP ในระดบัมาก โดยมีความเห็นวา่ระบบการท างานใน
องค์กรที่ดี  มีผลต่อความถูกต้อง ความรวดเร็วและทันเวลาในการใช้งานระบบ ERP มากที่ สุด 
รองลงมา คือเร่ืองการเขา้ถึงและไดรั้บขอ้มูลตามระบบงานในองคก์รที่ดีและการก าหนดทิศทางของ
ขอ้มูลสารสนเทศตามโครงสร้างองคก์ร ตามล าดบั  

2) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 17 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
เพิม่เติมในดา้นโครงสร้างองคก์รต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP ดงัน้ี 

2.1) ระบบการอนุมติัตามล าดบังาน ในระดบัปานกลาง จ านวน 1 ท่าน 
2.2) ทศันคติของผูบ้ริหารในการจดัโครงสร้างองคก์ร ในระดบัมาก จ านวน 1 คน 
2.3) การแบ่งแยกหนา้ที่ผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน ในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 
2.4) ความล่าชา้จากการติดต่อกบัหน่วยงานอ่ืนๆ ในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 
2.5) การใชร้ะบบใหเ้หมาะสมกบัโครงสร้างองคก์ร ในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 
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4.3.4 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการสนับสนุนของผู้บริหารต่อ
ประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ERP  

แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 18 - 22  และ 
ขอ้ที่ 23 ส าหรับเพิม่เติมปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 18 - 22 สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4. 21 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.21 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ 
สารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบ 

ERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

การสนับสนุนของผู้บริหาร
ระดับสูง 

      

18. การท่ีผูบ้ริหารมีความ
เขา้ใจประโยชน์ของระบบ 

62 98 23 3 - 4.18 

(33.33) (52.69) (12.37) (1.61)  (มาก) 

19. การท่ี ผูบ้ริหารส่ือสาร
ให้พนกังานเห็น
ความส าคญัของตน 

64 92 26 4 - 4.16 

(34.41) (49.46) (13.98) (2.15)  (มาก) 

20. การท่ี ผูบ้ริหารมีการ
สนบัสนุนทรัพยากร 

36 93 53 4 - 3.87 

(19.35) (50.00) (28.49) (2.15)  (มาก) 

21. การท่ีผูบ้ริหาร
สนบัสนุนให้มีการเพ่ิมขีด
ความสามารถของระบบ 

50 70 61 5 - 3.89 

(26.88) (37.63) (32.80) (2.69)   (มาก) 

22. การ ท่ี ผู ้บ ริห าร มีก าร
ส่ ง เส ริ ม ใ ห้ มี ก า ร จั ด
ฝึกอบรม 

67 94 20 5 - 4.20 

(36.02) (50.54) (10.75) (2.69)   (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.06 

(ระดับ) (มาก) 
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จากตารางที่  4.21 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับปัจจัยด้านการ
สนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูงว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP ในระดับมาก โดยมี
ความเห็นว่าการที่ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรม มีผลต่อความคุม้ค่าในการใชท้รัพยากร และ
ประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ERP มากที่สุด รองลงมาในเร่ืองผูบ้ริหารระดับสูงมีความเข้าใจถึง
ประโยชน์ของระบบ ERP และการที่ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อผูใ้ชง้านระบบ ERP ตามล าดบั  

2) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 22 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
เพิม่เติมในดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP ดงัน้ี 

2.1) การสนับสนุนในการปรับปรุงระบบให้ทนัสมยั ในระดับมากที่สุด จ านวน   
1 ท่าน 

2.2) จดัใหมี้การประเมินระบบเป็นประจ าทุกๆปี ในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 
 

4.3.5 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี ต่อประสิทธิภาพในการใช้ระบบ ERP  

แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 24 - 28  และ 
ขอ้ที่ 29 ส าหรับเพิม่เติมปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 24 - 28 สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.22 ดงัน้ี 

ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับ
ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ 

                      สารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบ

ERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

คุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี 

            

24. การท่ีระบบ ตรงตาม
ความตอ้งการ 

65 99 20 2 - 4.22 

(34.95) (53.23) (10.75) (1.08)   (มากท่ีสุด) 

25. การท่ีระบบ สามารถ
ให้ขอ้มูลท่ีมีความถูกตอ้ง
เช่ือถือได ้

44 118 22 2 - 4.10 

(23.66) (63.44) (11.83) (1.08)   (มาก) 
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    ตารางที่ 4.22 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั
ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ 

                      สารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร (ต่อ) 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้

ระบบERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

26.การท่ีระบบ สามารถ
แสดงรูปแบบท่ีสามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้

82 
(44.09) 

81 
(43.55) 

21 
(11.29) 

2 
(1.08) 

- 
  

4.31 
(มากท่ีสุด) 

27. การท่ีระบบ สามารถ
ให้ท างานเช่ือมต่อกับ
ระบบต่างๆได ้

65 65 54 2 - 4.04 

(34.95) (34.95) (29.03) (1.08)   (มาก) 
28. การท่ีระบบมีความ
ยุ่งยากซับซ้อน และเกิด
ปัญหา 

36 115 32 3 - 3.99 

(19.35) (61.83) (17.20) (1.61)   (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.13 

(ระดับ) (มาก) 

 
จากตารางที่ 4.22 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นคุณภาพของ

ระบบสารสนเทศว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าหาก
ระบบ ERP สามารถแสดงรายงานในรูปแบบที่เปรียบเทียบกนัได ้มีผลต่อคุณภาพของสารสนเทศและ
ประสิทธิภาพในการใชร้ะบบมากที่สุด รองลงมาในเร่ืองหากระบบ ERP ตรงตามความตอ้งการ และ 
สามารถใหข้อ้มูลที่ถูกตอ้งเช่ือถือได ้ตามล าดบั 

2) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
เพิม่เติมในดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP ดงัน้ี 

2.1) สามารถใหข้อ้มูล Real time ในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 
2.2) สามารถส ารองขอ้มูลระบบ (Backup system) ในระดับปานกลาง จ านวน 1 

ท่าน 
2.3) ระบบไม่ซับซ้อนเกินไป และสะดวกต่อการใช้งาน ในระดับมากที่ สุด 

จ  านวน 1 ท่าน 
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4.3.6 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของปัญหาต่อประสิทธิภาพใน
การใช้ระบบ ERP  

แบบสอบถามในส่วนน้ีประกอบดว้ยค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ คือ ค  าถามขอ้ที่ 30 - 34 และ 
ขอ้ที่ 35 ส าหรับเพิม่เติมปัจจยัที่เก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 30 - 34 สามารถแสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.23 ดงัน้ี 
 

ตารางที่ 4.23 แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบั 
                   ปัจจยัดา้นลกัษณะของปัญหาที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการ 
                   บญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้

ระบบERP 

ระดับความเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบERP 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยทีสุ่ด 
ค่าเฉลี่ย  
(ระดับ) 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

(ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ลักษณะของปัญหา             

30. การท่ีผูติ้ดตั้งระบบ 
ERP มีประสบการณ์ 
และความช านาญ 

46 118 21 1 - 4.12 

(24.73) (63.44) (11.29) (0.54)   (มาก) 

31. การท่ีผูติ้ดตั้งระบบ 
ERP แกไ้ขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 

50 113 2 2 - 4.13 

(26.888) (60.75) (11.29) (1.08)   (มาก) 

32. การท่ีระบบ ERP 
เกิดปัญหาขณะใชง้าน 

75 58 53 - - 4.12 

(40.33) (31.18) (28.49)     (มาก) 

33. การติดตามแกไ้ข
ปัญหาจากการใชง้าน 

50 110 25 1 - 4.12 

(26.88) (59.14) (13.44) (0.54)   (มาก) 

34. การจ ากดั
งบประมาณเพ่ือใชใ้น
การพฒันาระบบ ERP 

21 69 92 3 1 3.57 

(11.29) (37.10) (49.46) (1.61) (0.54) (มาก) 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.01 

(ระดับ) (มาก) 
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จากตารางที่ 4.23 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นลกัษณะของ
ปัญหาว่ามีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าหากผูติ้ดตั้งระบบ
สามารถแก้ไขปัญหาได้อยา่งรวดเร็ว มีผลต่อความรวดเร็ว ทนัเวลาและความถูกตอ้งในการใชง้าน
ระบบ ERP มากที่สุด 

2) ในส่วนค าถามขอ้ที่ 35 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้ความเห็นเก่ียวกบัปัจจยัอ่ืนๆ 
เพิม่เติมในดา้นลกัษณะของปัญหาต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP ดงัน้ี 

2.1) ความรับผดิชอบของผูท้ี่เก่ียวขอ้งเม่ือเกิดปัญหา ในระดบัมาก จ านวน 1 ท่าน 
2.2) ขาดคนที่เขา้ใจปัญหา และแกไ้ขปัญหาที่เกิดจากระบบ ในระดบัมาก จ านวน 

1 ท่าน   
2.3) ระบบมีความซับซ้อน ให้ขอ้มูลที่ไม่ครบถว้นถูกตอ้ง ในระดบัมาก จ านวน     

1 ท่าน 
2.4) บุคลากรที่ใหก้ารสนบัสนุนไม่มีความรู้ที่เพยีงพอ ในระดบัปานกลาง จ านวน 

1 ท่าน 
 
4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในคร้ังนี ้

จากแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ผูต้อบแบบสอบถามได้มีการแสดงความเห็นเพิ่มเติม
เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพิม่เติมดงัน้ี 

1) ผู ้บริหารระดับสูงต้องเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์  เพื่อสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการพฒันาระบบ ERP และผลกัดนัให้ทีมงานที่เก่ียวขอ้งร่วมกนัปรับปรุงขอ้บกพร่อง
ต่างๆ และพฒันาใหดี้ขึ้น เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการที่แทจ้ริงของผูใ้ชง้าน 

2) ผูบ้ริหารระดับสูงของกิจการและผูบ้ริหารดา้น IT ตอ้งให้ความส าคญัในการพฒันา
ระบบ ERP 

3) หากไดรั้บการฝึกอบรมเร่ืองการใชง้านบ่อยคร้ังขึ้นกว่าน้ี จะท าให้สามารถใชง้านได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) ระบบยงัมีขีดจ ากดัเน่ืองจากไม่ครอบคลุมความตอ้งการในการใชร้ะบบ ERP ท  าใหใ้ช้
งานไม่สะดวก 
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4.5  การเปรียบเทียบความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 ผูศ้ึกษาไดเ้ปรียบเทียบโดยใชต้ารางแจกแจงความถ่ีแบบสองทาง หรือ  Crosstabs โดยจ าแนก
ตามเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน ความถ่ีในการใช้งาน และความพึงพอใจของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ซ่ึงสามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
 

4.5.1 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หากจ าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงผลการศึกษาตามไดต้ารางที่    
4.24 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.24 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศของผูต้อบ 
                    แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 

เพศ         

 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP  

คุณลักษณะ
ผู้ใช้ 

การมีส่วน
ร่วม 

โครงสร้าง
องค์กร 

การสนับสนุน 
ผู้บริหาร 

คุณภาพของ
สารสนเทศ 

ลักษณะของ
ปัญหา 

 ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย   ค่าเฉลี่ย  

 (ระดับ)   (ระดับ)   (ระดับ)   (ระดับ)   (ระดับ)   (ระดับ)  

ชาย 
3.66 3.35 3.54 3.93 3.90 3.81 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

หญิง 
3.88 3.69 3.77 4.09 4.18 4.06 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางที่  4.24 พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามเพศชายมีความเห็นว่าปัจจัยด้านการ

สนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูงมีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP มากที่สุด  ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามเพศหญิง มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ มากที่สุด 
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4.5.2 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หากจ าแนกตามอายขุองผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงผลการศึกษาตามไดต้ารางที่    
4.25 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 4.25 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายขุองผูต้อบ 
                    แบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 

อาย ุ

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

คุณลักษณะ
ผู้ใช้ 

การมีส่วน
ร่วม 

โครงสร้าง
องค์กร 

การสนับสนุน 
ผู้บริหาร 

คุณภาพของ
สารสนเทศ 

ลักษณะของ
ปัญหา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

(ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) 

21-30 
3.73 3.30 3.67 3.93 4.17 4.01 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

31-40 
3.95 4.00 3.78 4.23 4.12 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

41-50 
3.87 3.68 3.75 3.92 3.97 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางที่ 4.25 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายรุะหว่าง 21-30 ปี และ 31-40 ปี มี

ความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศมีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP มากที่สุด 
ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีอายุระหว่าง 41-50ปี มีความเห็นต่อปัจจยัด้านลักษณะของปัญหา
สารสนเทศ มากที่สุด 

 
4.5.3 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามประสบการณ์ท างานใน
วิชาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หากจ าแนกตามประสบการณ์ท างานในวชิาชีพของผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงผล
การศึกษาตามตารางที่ 4.26 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.26 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ 
                   ท  างานในวชิาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช ้
                   ระบบ ERP 

ประสบการณ์
ท างานใน
วิชาชีพ   

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

คุณลักษณะ
ผู้ใช้ 

การมี
ส่วน
ร่วม 

โครงสร้าง
องค์กร 

การสนับสนุน 
ผู้บริหาร 

คุณภาพของ
สารสนเทศ 

ลักษณะ
ของปัญหา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

(ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 
4.18 4.05 4.19 4.23 4.18 4.40 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มากที่สุด) 

1-10 ปี 
3.74 3.37 3.67 3.93 4.13 3.98 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

11-20 ปี 
4.00 4.04 3.77 4.32 4.19 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) 

21-30 ปี 
3.75 3.62 3.74 3.78 3.87 4.07 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางที่ 4.26 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ท างานในวชิาชีพนอ้ยกว่า 

1 ปี และ 21-30 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นลกัษณะของปัญหามีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 
มากที่สุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ 1-10 ปี มีความเห็นต่อปัจจยั
ดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศมากที่สุด  และผูต้อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ท างานใน
วชิาชีพ 11-20 ปี  มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง มากที่สุด 

 
4.5.4 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามประสบการณ์ท างานใน
องค์กรปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หากจ าแนกตามประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
แสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.27 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.27 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์ 
                    ท  างานในองคก์รปัจจุบนัของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อ 
                   ประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 

ประสบการณ์
ท างานใน
องค์กร
ปัจจุบัน 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

คุณลักษณ
ะผู้ใช้ 

การมีส่วน
ร่วม 

โครงสร้า
งองค์กร 

การสนับสนุน 
ผู้บริหาร 

คุณภาพของ
สารสนเทศ 

ลักษณะ
ของปัญหา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

(ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) 

นอ้ยกวา่ 1 ปี 
4.20 4.21 4.10 4.26 4.33 4.44 

(มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) 

1-10 ปี 
3.75 3.43 3.66 3.98 4.12 3.94 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

11-20 ปี 
4.01 4.02 3.84 4.27 4.17 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) 

21-30 ปี 
3.50 3.30 3.49 3.63 3.60 4.10 

(มาก) 
(ปาน
กลาง) 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางที่ 4.27 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนั

น้อยกว่า 1 ปี และ 21-30 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้านลกัษณะของปัญหามีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
ระบบ ERP มากที่สุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนั 1-10 ปี มี
ความเห็นต่อปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ มากที่ สุด และผู ้ตอบแบบสอบถามที่ มี
ประสบการณ์ท างานในองคก์รปัจจุบนั 11-20 ปี  มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง มากที่สุด 

 
4.5.5 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามความถี่ในการใช้งานระบบ 
ERP ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

หากจ าแนกตามความถ่ีในการใช้งานระบบ ERP ของผู ้ตอบแบบสอบถามสามารถ
แสดงผลการศึกษาตามตารางที่ 4.28 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.28 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการใช ้  
                   งานของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 

ความถี่ในการ
ใช้งาน 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

คุณลักษณะ
ผู้ใช้ 

การมี
ส่วน
ร่วม 

โครงสร้าง
องค์กร 

การสนับสนุน 
ผู้บริหาร 

คุณภาพของ
สารสนเทศ 

ลักษณะ
ของปัญหา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

(ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) 

1 คร้ัง/สปัดาห์ 
4.52 4.04 4.05 4.16 4.32 4.16 

(มากที่สุด) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) 

2-3  คร้ัง/
สปัดาห์ 

3.79 3.33 3.54 3.80 3.99 3.85 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

4-5  คร้ัง/
สปัดาห์ 

3.96 4.04 3.98 4.08 4.37 4.27 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ทุกวนั 
3.81 3.61 3.72 4.09 4.12 4.01 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางที่ 4.28 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามที่มีความถ่ีในการใชง้านสปัดาห์ละ 1 คร้ัง 

มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ช ้มากที่สุด ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีความถ่ีในการใช้
งาน 2-3 คร้ัง/สัปดาห์, 4-5 คร้ัง/สัปดาห์ และ ทุกวนั มีความเห็นต่อปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ มากที่สุด 

 
4.5.6 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ

ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามความพึงพอใจของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

หากจ าแนกตามความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามสามารถแสดงผลการศึกษาตาม
ตารางที่ 4.29 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.29 แสดงค่าเฉล่ีย ของระดบัความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความพงึพอใจของ 
                   ผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 

ความพึง
พอใจ 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

คุณลักษณะ
ผู้ใช้ 

การมีส่วน
ร่วม 

โครงสร้าง
องค์กร 

การสนับสนุน 
ผู้บริหาร 

คุณภาพของ
สารสนเทศ 

ลักษณะ
ของปัญหา 

ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ย 

(ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) (ระดับ) 

นอ้ย 
4.30 4.27 4.19 4.23 4.27 4.20 

(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก) 

นอ้ยที่สุด 
3.87 3.60 3.85 3.60 3.87 3.87 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

ปาน
กลาง 

3.82 3.63 3.68 3.98 4.08 3.92 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มาก 
3.85 3.57 3.72 4.14 4.19 4.09 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

มากที่สุด 
3.53 3.75 3.90 3.85 3.85 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางที่ 4.29 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจในระบบ ERP ในระดบั

น้อยที่สุด มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ช,้ ดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ และดา้น
ลกัษณะของปัญหาในระดบัเฉล่ียที่เท่ากนั ส่วนผูต้อบแบบสอบถามที่มีความพึงพอใจในระบบ ERP
ในระดบัน้อย มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ช ้มากที่สุด  ผูต้อบแบบสอบถามที่มีความ
พึงพอใจในระบบ ERPในระดับปานกลางและมาก มีความเห็นต่อปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ
สารสนเทศ มากที่สุด และผูต้อบแบบสอบถามที่มีความพงึพอใจในระบบ ERPในระดบัมากที่สุด และ
มาก มีความเห็นต่อปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์ร มากที่สุด 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อ
การวางแผนทรัพยากรของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการ
วางแผนทรัพยากร ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู 

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดศึ้กษาจากกลุ่มประชากรทั้งหมด 327 คนจากกลุ่มพนักงาน
ของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่มีการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี  เพื่อการ
วางแผนทรัพยากร และไดก้ าหนดขนาดตวัอยา่งจ านวน 200 ราย โดยใชห้ลกัการค านวณของยามาเน่ 
(Yamane) และได้ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงสามารถเก็บรวบรวม
ขอ้มูลได ้186 ราย คิดเป็นร้อยละ 93 จากนั้นน าขอ้มูลที่รวบรวมไดม้าท าการประมวลผลและวเิคราะห์
ขอ้มูลทางสถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย โดยท าการเปรียบเทียบ
ความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของระดบัคะแนนในแต่ละปัจจยั 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มพนักงานของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
ที่มีการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี  เพือ่การวางแผนทรัพยากร สามารถสรุปผลการศึกษาได้
ดงัน้ี 

5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผูต้อบแบบสอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 81.72 อยูใ่นช่วงอาย ุ21 - 30 ปี   
คิดเป็นร้อยละ 49.47 ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 80.10 มีประสบการณ์ท างาน
ในสาขาวชิาชีพปัจจุบนั 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 57.53 มีประสบการณ์ท างาน ในองคก์รปัจจุบนั 1-10 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 65.59 ท างานในแผนกบญัชี คิดเป็นร้อยละ 55.38  ท างานในต าแหน่งเจา้หนา้ที่  คิดเป็น
ร้อยละ 86.02 ท างานในธุรกิจผลิต/ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ คิดเป็นร้อยละ 66.13 ใช้งาน
ซอฟต์แวร์ระบบ ERP MS DYNAMIC AX  คิดเป็นร้อยละ 27.96 ใช้งานระบบ ERP ทุกวนั  คิดเป็น
ร้อยละ 78.49 และมีความพงึพอใจระบบ ERP  ที่ใชง้านในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 51.08  
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5.1.2 การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร
สามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามตารางที่ 5.1 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 5.1 แสดงการสรุปค่าเฉล่ีย และการแปลผลค่าเฉล่ีย (ระดบั) เก่ียวกบัการใชร้ะบบสารสนเทศ 
                  ทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากรของผูต้อบแบบสอบถาม 

การใช้งานระบบ ERP ค่าเฉลี่ย ระดับ 
เร่ืองที่มีระดับค่าเฉลีย่ 

มากที่สุด 

1. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน 3.29 ปานกลาง ความสนใจในระบบ ERP 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน 2.93 ปานกลาง 
ส่วนร่วมในการเสนอแนะ 
หรือแจง้ปัญหา 

3. ดา้นโครงสร้างองคก์ร 3.68 มาก 
ติดต่อส่ือสารตาม
โครงสร้างองคก์ร 

4. ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

3.59 มาก 
ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจ
ประโยชน์ของระบบ ERP 

5. ดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

3.72 มาก 
ระบบ ERP สามารถแสดง
รูปแบบที่สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้

6. ดา้นลกัษณะของปัญหา 2.90 ปานกลาง 
การจ ากดังบประมาณเพือ่
การพฒันาระบบ ERP 

รวม 3.35 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 5.1 สรุปไดว้่า ผูต้อบแบบสอบถามมีการใชร้ะบบ ERP ซ่ึงสามารถแบ่งตาม

ประเภทของปัจจยั ทั้งหมด 6 กลุ่มปัจจยั ดงัน้ี 
1) ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีความสนใจในระบบ 

ERP มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.29 คะแนน 
2) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน ผูต้อบแบบสอบถามมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ 

หรือแจง้ปัญหามากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.93 คะแนน 
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3) ด้านโครงสร้างองคก์ร ผูต้อบแบบสอบถามมีการติดต่อส่ือสารตามโครงสร้าง
องคก์รมากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.68 คะแนน 

4) ด้านการสนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูง ผูต้อบแบบสอบถามมีผูบ้ริหารใน
องคก์รที่มีความเขา้ใจประโยชน์ของระบบ ERP โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.59 คะแนน 

5) ดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็น
ดว้ยมากที่สุดในเร่ืองระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้โดยมีค่าคะแนน
เฉล่ีย 3.72 คะแนน 

6) ดา้นลกัษณะของปัญหา องคก์รของผูต้อบแบบสอบถามมีการจ ากดังบประมาณ
เพือ่การพฒันาระบบ ERP มากที่สุด โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย 2.90 คะแนน  

เม่ือท าการเปรียบเทียบขอ้มูลเก่ียวกบัการใชร้ะบบ ERP ของผูต้อบแบบสอบ พบว่า
มีความเห็นมีความเห็นดว้ยมากที่สุดในดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เร่ือง ระบบ 
ERP สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้รองลงมาในดา้นโครงสร้างองคก์ร เร่ืองการ
ติดต่อส่ือสารตามโครงสร้างองคก์ร และในดา้นการสนับสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง เร่ืองผูบ้ริหารมี
ความเขา้ใจประโยชน์ของระบบ ERP  

 
5.1.3  ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร 
จากผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการ

บญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร สามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามตารางที่ 5.2 ดงัน้ี 
ตารางที่  5.2 สรุปค่าเฉล่ีย และระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจัยที่ มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 
ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ 

ERP 
ค่าเฉลี่ย 

ระดับ
ความเห็น 

เร่ืองที่มีระดับความเห็นด้วย
มากที่สุด 

1. ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน 3.84 มาก ความเช่ียวชาญในการใชร้ะบบ  
ERP 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน 3.63 มาก การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะ หรือแจง้ปัญหา  

3. ดา้นโครงสร้างองคก์ร 3.75 มาก ระบบการท างานในองคก์รที่ดี 

4. ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง 

4.06 มาก การที่ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้
มีการจดัฝึกอบรม 
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ตารางที่  5.2 สรุปค่าเฉล่ีย และระดับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกับปัจจัยที่ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร (ต่อ) 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการ
ใช้ระบบ ERP 

ค่าเฉลี่ย 
ระดบั

ความเห็น 
เร่ืองที่มีระดับความเห็นด้วย

มากที่สุด 

5. ดา้นคุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

4.13 มาก การที่ระบบ ERP สามารถ
แสดงรูปแบบที่สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้

6. ดา้นลกัษณะของปัญหา 4.01 มาก การที่ผูติ้ดตั้งระบบ ERP 
แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

รวม 3.90 มาก  

 
จากตารางที่ 5.2 สรุปได้ว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นเก่ียวกับปัจจยัที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร โดยสามารถแบ่งตาม
ประเภทของปัจจยั ทั้งหมด 6 กลุ่มปัจจยั ดงัน้ี 

1) ดา้นคุณลกัษณะเฉพาะของผูใ้ชง้าน ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.84 คะแนน ในระดบัมาก 
และมีความเห็นดว้ยมากที่สุดในเร่ือง ความเช่ียวชาญในการใชร้ะบบ ERP 

2) ดา้นการมีส่วนร่วมของผูใ้ชง้าน ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.63 คะแนน ในระดบัมาก และ
มีความเห็นดว้ยมากที่สุดในเร่ือง การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ หรือแจง้ปัญหา 

3) ด้านโครงสร้างองค์กร ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.75 คะแนน ในระดับมาก และมี
ความเห็นดว้ยมากที่สุดในเร่ือง ระบบการท างานในองคก์รที่ดี 

4) ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.06 คะแนน ในระดบั
มาก และมีความเห็นดว้ยมากที่สุดในเร่ือง การที่ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมใหมี้การจดัฝึกอบรม 

5) ดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.13 คะแนน 
ในระดบัมาก และมีความเห็นดว้ยมากที่สุดในเร่ือง การที่ระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถ
เปรียบเทียบกนัได ้

6) ด้านลักษณะของปัญหา ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.01 คะแนน ในระดับมาก และมี
ความเห็นดว้ยมากที่สุดในเร่ือง การที่ผูติ้ดตั้งระบบ ERP แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

เม่ือท าการเปรียบเทียบความเห็นของผูต้อบแบบสอบเก่ียวกับปัจจัยที่ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร พบวา่มีความเห็นดว้ย
มากที่สุดในด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เร่ืองการที่ระบบ  ERP สามารถแสดง
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รูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกนัได ้รองลงมาในดา้นการสนับสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง เร่ืองการที่
ผูบ้ริหาร  มีการส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรม และในดา้นลกัษณะของปัญหา เร่ืองการที่ผูติ้ดตั้งระบบ 
ERP แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

 
5.1.4  ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในคร้ัง

นี้ 
จากผลการศึกษาพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามไดมี้การแสดงความเห็นเพิม่เติมเก่ียวกบั

ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP โดยความเห็นเพิ่มเติมส่วน
ใหญ่ เก่ียวกับบทบาทของผู ้บริหารระดับสูงของกิจการ และผู ้บริหารด้าน IT ว่าควรเข้าใจถึง
ความส าคญัและประโยชน์ของระบบ ERP เพื่อสนับสนุนในการพฒันาระบบให้ดีขึ้น รวมถึงหาก
ผูใ้ชง้านไดรั้บการฝึกอบรมเก่ียวกบัการใชง้านมากขึ้นกว่าน้ี จะท าสามารถใชง้านระบบ ERP ไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

5.1.5 การเปรียบเทียบความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร จ าแนกตามข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เม่ือน าผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรมาท าการเปรียบเทียบ โดยการจ าแนกตามเพศ อาย ุ
ประสบการณ์ในการท างาน ความถ่ีในการใช้งาน และความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึง
สามารถแสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี  
 1) จ  าแนกตามเพศของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามเพศชายมี
ความเห็นดว้ยมากที่สุดต่อปัจจยัในดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง ส่วนผูต้อบแบบสอบถาม
เพศหญิงมีความเห็นดว้ยมากที่สุดต่อปัจจยัในดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

2) จ  าแนกตามอายุของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ความเห็นด้วยมากที่สุดต่อปัจจัยในด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี และในด้าน
ลกัษณะของปัญหา ตามล าดบั 

3) จ  าแนกตามประสบการณ์ท างานในวิชาชีพของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยมากที่สุดต่อปัจจยัในดา้นลกัษณะของปัญหา รองลงมาปัจจยั
ในดา้นการสนับสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง และปัจจยัในดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี ตามล าดบั 
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4) จ าแนกตามประสบการณ์ท างานในองค์กรปัจจุบนั พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความเห็นด้วยมากที่ สุดต่อปัจจัยในด้านลักษณะของปัญหา รองลงมาปัจจัยในด้านการ
สนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูง และ ปัจจยัในด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ตามล าดบั 

5) จ าแนกตามความถ่ีในการใชง้าน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ย
มากที่สุดต่อปัจจยัในดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ช้งาน และปัจจยัในดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ตามล าดบั 

6) จ  าแนกตามความพึงพอใจ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยมาก
ที่สุดต่อปัจจยัในด้านคุณลกัษณะของผูใ้ชง้าน รองลงมาปัจจยัในดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ปัจจยัในดา้นโครงสร้างองคก์ร และปัจจยัในดา้นลกัษณะของปัญหา ตามล าดบั 

 

5.1.6 การเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากร และ ระดับความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามต่อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร 

จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการเปรียบเทียบขอ้มูลการใชร้ะบบ ERP กบัระดบัความเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามต่อปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการ
วางแผนทรัพยากรสามารถสรุปผลการศึกษาไดต้ามตารางที่ 5 - 3 ดงัน้ี 

 
ตารางที่ 5.3 แสดงการเปรียบเทียบความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชร้ะบบ ERP กบั   
                  ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 

ปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบ 

ERP 

ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERPมากที่สุด 

เกี่ยวกับการใช้ระบบ ERP เกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 

1. ดา้นคุณลกัษณะ เฉพาะ 
ของผูใ้ชง้าน 

ความสนใจในระบบ ERP ความเช่ียวชาญในการใชร้ะบบ  ERP 

2. ดา้นการมีส่วนร่วมของ
ผูใ้ชง้าน 

ส่วนร่วมในการเสนอแนะ หรือแจง้
ปัญหา 

การมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ หรือ
แจง้ปัญหา 

3. ดา้นโครงสร้างองคก์ร ติดต่อส่ือสารตามโครงสร้างองคก์ร ระบบการท างานในองคก์รท่ีดี 

4. การสนบัสนุนของ
ผูบ้ริหารระดบัสูง 

ผูบ้ริหารมีความเขา้ใจประโยชน์ของ
ระบบ ERP 

การท่ีผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้มีการ
จดัฝึกอบรม 
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ตารางที่ 5.3 แสดงการเปรียบเทียบความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการใชร้ะบบ ERPกบั  
                ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบERP (ต่อ)  

                  ปัจจยัที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการใช้

ระบบ ERP 

ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERPมากที่สุด 
เกี่ยวกับการใช้ระบบ ERP เกี่ยวกับปัจจยัที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP 
5. ดา้นคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

ระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบท่ี
สามารถเปรียบเทียบกนัได ้

การท่ีระบบ ERP สามารถแสดง
รูปแบบท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัได ้

6. ดา้นลกัษณะของ
ปัญหา 

การจ ากดังบประมาณเพ่ือการพฒันา
ระบบ ERP 

การท่ีผูติ้ดตั้งระบบ ERP แกไ้ข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

 

จากตารางที่ 5.3 สรุปไดว้่า เม่ือน าผลการศึกษามาเปรียบเทียบพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่
แสดงความเห็นเก่ียวกับการใช้ระบบ ERP มีความเห็นด้วยมากที่สุดในเร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะ  หรือแจ้งปัญหา เก่ียวกับการใช้ระบบ ERP และระบบ  ERP สามารถแสดงรูปแบบที่
สามารถเปรียบเทียบกันได ้เช่นเดียวกับความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยที่ มีผลต่อ
ประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของบริษทัในนิคม
อุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพนู สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.2.1 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นต่อปัจจยัทั้ง 6 ปัจจยัที่ก  าหนดมาวา่มีผล
ต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP ในระดบัมาก ซ่ึงพบว่ามีปัจจยัที่ส่งผลกระทบมากที่สุด คือ ปัจจยั
ด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ ในเร่ืองการที่ระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ รองลงมาปัจจยัด้านการให้การสนับสนุนของผูบ้ริหารระดับสูง ในเร่ืองการที่
ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรม และปัจจยัดา้นลกัษณะของปัญหา ในเร่ืองการที่ผูติ้ดตั้ง
ระบบ ERP แกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ วรรณวมิล ศรีหิรัญ (2553)  
ที่ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้สารสนเทศทางการบญัชีของผูบ้ริหารบริษทัใน
ตลาดหลักทรัพย ์และยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Almashaqba and Al-jedaiah (2010) ที่ได้
ศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการใช้งานระบบ ERP ของกิจการในเขตอุตสาหกรรมประเทศ
จอร์แดน ซ่ึงสามารถสรุปการเปรียบเทียบความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาก่อนหน้าน้ี และแนวคิดที่
เก่ียวขอ้ง ตามตารางที่ 5 - 4 ดงัน้ี  
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ตารางที่ 5.4 สรุปผลการเปรียบเทียบผลการศึกษากบัความสอดคลอ้งกบังานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง กบัแนวคิดที่เก่ียวขอ้ง 

ผลการศึกษา 

ความสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกีย่วข้อง ความสอดคล้องกับแนวคดิที่เกี่ยวข้อง 

วรรณวิมล  
ศรีหิรัญ (2553)   

Almashaqba and 
Al-jedaiah (2010) 

การให้การ
สนับสนุนของ
ผู้บริหาร

ระดับสูงทั้ง 4 
ประการ 

คุณภาพของ
ระบบ

สารสนเทศ
ทางการบัญชี
ทั้ง 7 ประการ 

แนวคดิเกี่ยวกับ
ปัญหาในทาง
ปฏิบัติในการน า

ระบบ ERP มาใช้ 3 
ประการ  

1. ดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
- เร่ืองการที่ระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบที่
สามารถเปรียบเทียบกนัได ้      

2. ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูง 
- เร่ืองการที่ผูบ้ริหารมีการส่งเสริมใหมี้การจดั
ฝึกอบรม 

    

3. ดา้นลกัษณะของปัญหา 
- เร่ืองการที่ผูติ้ดตั้งระบบ ERP แกไ้ขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว 
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5.2.2 เม่ือน าผลการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรมาท าการเปรียบเทียบ โดยการจ าแนกตามขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม พบว่าเพศ อาย ุประสบการณ์ท างานในวิชาชีพ ประสบการณ์ท างานในองคก์ร
ปัจจุบนั ความถ่ีในการใชง้าน และความพึงพอใจในระบบ ERP ของผูต้อบแบบสอบถามมีผลต่อการ
แสดงความเห็นที่แตกต่างกนัของผูต้อบแบบสอบถาม แต่พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์
ท างานในวิชาชีพและมีประสบการณ์ท างานในองค์กรปัจจุบันในช่วงเวลาที่ เท่ากัน มีการแสดง
ความเห็นต่อปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบ ERP ในระดบัคะแนนโดยเฉล่ียที่ใกลเ้คียงกนั
ตามระดบัคะแนนความเห็น 

 
5.3 ข้อจ ากัดของการศึกษา 

เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปฏิบติัการ ซ่ึงอาจท าใหค้วามคิดเห็นที่
ไดอ้ยูใ่นระดบัผูใ้ชง้าน และผูต้อบแบบสอบถามมีการแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในดา้นปัจจยัอ่ืนๆที่
เก่ียวขอ้งในระดบัต ่า จึงไม่สามารถทราบความคิดเห็นในส่วนน้ีเพิม่เติมมากนกั 
 
5.4 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใชร้ะบบสารสนเทศทางการ
บญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดัล าพูน ผูศ้ึกษาไดมี้
ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) จากผลการศึกษาในส่วนของปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร ซ่ึงพบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจยัด้าน
คุณภาพของระบบสารสนเทศในระดับสูงสุด ในเร่ืองการที่ระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบที่
สามารถเปรียบเทียบกนัได ้ดงันั้นหากกิจการเล็งเห็นถึงความส าคญัของปัจจยัดงักล่าว ดงันั้นผูศึ้กษาจึง
มีความเห็นว่า การพฒันาในดา้นคุณภาพของระบบสารสนเทศมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพการใช้
งาน ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพขอ้มูลสารสนเทศที่ไดจ้ากระบบเพื่อใชใ้นการบริหารทรัพยากรของ
องคต่์อไป 

2) จากการน าผลการศึกษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบ ERP มาเปรียบเทียบกบั ความเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP พบว่าผลการศึกษาใน
ดา้นคุณลักษณะเฉพาะของผูใ้ช้งานนั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความเห็นว่าตนมีความ
สนใจในระบบ ERP และส่วนใหญ่มีความเห็นว่าความเช่ียวชาญในการใช้ระบบ ERP มีผลต่อ
ประสิทธิภาพในการใชร้ะบบมากที่สุด ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่นอกจากผูใ้ชง้านจะมีความสนใจในระบบ 
ERP แลว้ ยงัคงตอ้งมีความเช่ียวชาญในการใชง้านดว้ยถึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้
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งาน ดังนั้นหากผูใ้ช้งานมีการศึกษาและฝึกฝนการใช้งานให้เกิดความเช่ียวชาญก็ย่อมส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานต่อไป 

3) จากการน าผลการศึกษาเก่ียวกบัการใชร้ะบบ ERP มาเปรียบเทียบกบั ความเห็นของ
ผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ ERP พบว่าผลการศึกษาใน
ดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหารระดบัสูงนั้นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นว่าผูบ้ริหาร
ในกิจการของตนมีความเขา้ใจประโยชน์ของระบบ ERP และส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการที่ผูบ้ริหารมี
การส่งเสริมให้มีการจดัฝึกอบรมจะมีผลต่อประสิทธิภาพในการใชร้ะบบมากที่สุด ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า
นอกจากผูบ้ริหารในกิจการของตนมีความเขา้ใจประโยชน์ของระบบ ERP แล้ว ยงัคงต้องมีการ
ส่งเสริมใหมี้การจดัฝึกอบรมดว้ยถึงจะก่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชง้าน ดงันั้นหากผูบ้ริหาร
มีการส่งเสริมใหมี้การจดัฝึกอบรม เพือ่พฒันาความรู้ในการใชง้านระบบมากขึ้นท าใหเ้กิดการใชง้านที่
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ส าหรับผูท้ี่ตอ้งการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร อาจท าการเปล่ียนแปลงขอบเขตการศึกษาให้เหมาะสมมาก
ขึ้น โดยอาจเปล่ียนกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหาร หรือเจา้ของกิจการ ซ่ึงอาจมีมุมมองที่แตกต่างจากผล
การศึกษาในคร้ังน้ี หรืออาจเปล่ียนขอบเขตของกิจการเป็นเขตนิคมอุตสาหกรรมอ่ืนๆ องค์กรหรือ
ธุรกิจประเภทอ่ืนๆ เพือ่ที่จะไดท้ราบความคิดเห็นที่แตกต่างและหลากหลายมากขึ้น 
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แบบสอบถาม 
เรียน      ท่านผูต้อบแบบสอบถาม 

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการคน้ควา้แบบอิสระตามหลกัสูตรปริญญามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการบญัชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จงัหวดั
ล าพนู 

ผูศึ้กษาจึงใคร่ขอความกรุณาจากท่านไดช่้วยตอบแบบสอบถามชุดน้ีตามความเป็นจริง และ
ขอไดโ้ปรดตอบให้ครบทุกขอ้ โดยขอ้มูลที่ได้จะน าไปใช้ในการศึกษาเท่านั้น ผูศึ้กษาขอรับรองว่า
ขอ้มูลทั้ งหมดจะถือเป็นความลับและจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูต้อบแบบสอบถาม โดยได้แบ่ง
แบบสอบถาม ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1    ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม   
ส่วนที่  2  การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากรของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม 
ส่วนที่ 3  ความเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้

ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพือ่การวางแผนทรัพยากร 
ส่วนที่ 4  ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพิม่เติม 
ความหมาย “ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร (Enterprise 

Resource Planning: ERP)” หมายถึง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนกิจกรรมทางธุรกิจ ที่ใช้ใน
กระบวนการบริหารจดัการทรัพยากรขององค์กร ซ่ึงประกอบด้วย วงจรรายได้ วงจรรายจ่าย วงจร
ทรัพยากรมนุษย/์เงินเดือนค่าจา้ง วงจรการผลิต และระบบบญัชีแยกประเภททัว่ไปและการรายงาน 
โดยมีการรวบรวมสารสนเทศใหอ้ยูใ่นฐานขอ้มูลเดียวกนั 

ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

(นางสาวนฤมล พรหมจกัร์) 
นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวชิาการบญัชี
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  หากเป็นค าตอบอ่ืนๆโปรดเขียนค าตอบลงในช่องวา่ง  

1. เพศ 
 ชาย                                                        หญิง 

2. อายปัุจจุบนั 
 ต  ่ากวา่ 20 ปี                                           21-30ปี 
 31-40 ปี                                                 41-50ปี 
 มากกวา่ 50 ปี 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
 ปวช.                                                      ปวส. 
 ปริญญาตรี                                             ปริญญาโท 
สูงกวา่ปริญญาโท 

4. ประสบการณ์ในการท างานในสาขาวชิาชีพปัจจุบนั  
 นอ้ยกวา่ 1 ปี                                          1-10 ปี  
 11-20 ปี                                                 21-30 ปี 
 มากกวา่ 30 ปี 

5. ประสบการณ์ในการท างานในองคก์รปัจจุบนั  
 นอ้ยกวา่ 1 ปี                                          1-10 ปี  
 11-20 ปี                                                 21-30 ปี 
 มากกวา่ 30 ปี 

6. แผนกที่ท  างานในปัจจุบนั 
 แผนกบญัชี                                             แผนกการเงิน 
 แผนกบญัชีและการเงิน                          แผนกขาย  
 แผนกจดัซ้ือ                                            อ่ืนๆ........................................ 

7. ต าแหน่งการท างานในปัจจุบนั 
 เจา้หนา้ที่                                                รองผูจ้ดัการแผนก/ฝ่าย 
 ผูจ้ดัการแผนก/ฝ่าย                                 ผูจ้ดัการสาขา 
 ผูบ้ริหาร                                                  อ่ืนๆ......................................... 
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8. องคก์รของท่านประกอบธุรกิจประเภทใด 
 ผลิต / ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์   ผลิตช้ินส่วนและอะไหล่เคร่ืองยนต ์
 อ่ืนๆ..................................................... 

9. ช่ือซอฟตแ์วร์ระบบ ERP ที่บริษทัของท่านใชง้านอยู ่
 ACC PAC                     MS NAVISION                      MS DYNAMIC AX               
 SAP                               Oracle eBusiness Suite           
 อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................................................................................ 

10. ความถ่ีในการใชง้านระบบ ERP ของท่านมีมากแค่ไหน 
 ทุกวนั                                4-5 คร้ังต่อสปัดาห์           2-3 คร้ังต่อสปัดาห์  
 สปัดาห์ละคร้ัง 

11. ท่านมีความพงึพอใจในระบบ ERP ที่กิจการของท่านใชอ้ยูห่รือไม่ 
 มากที่สุด                          มาก                                   ปานกลาง   
 นอ้ย                                 นอ้ยที่สุด 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัที่ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สุด 

รายละเอียด 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

คุณลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งาน      
1. ท่านมีความสนใจในระบบ ERP      
2. ท่านมีความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบ ERP 
ในทุกโมดูล 

     

3. ท่านมีประสบการณ์การใชร้ะบบ ERP จนเกิด
ความเช่ียวชาญ 

     

4. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชข้อ้มูล
จากระบบ ERP เพือ่การตดัสินใจ 

     

5. ท่านมีความสามารถในการพฒันารูปแบบการ
ใช้ข้อมูลด้วยตัวท่าน เอง เช่น  ระบบรายงาน 
(reports) 
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รายละเอียด 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน      
  6. ท่านมีส่วนร่วมในการริเร่ิมวางระบบ ERP ใน
องคก์รของท่าน 

     

7. ท่านมีส่วนร่วมในขั้นตอนการก าหนดความ
ต้องการของผู ้ใช้ระบบ ERP เช่น รูปแบบของ
รายงานที่ตอ้งการ เป็นตน้ 

     

8. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบข้อมูล
น าเขา้ และแหล่งที่มาของขอ้มูล หรือร่วมก าหนด
กระบวนการท างาน 

     

9. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดระบบควบคุมการ
ใช้งาน เช่น การเข้าถึงข้อมูล และการก าหนด
ผูใ้ชง้าน 

     

10. ท่านมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ หรือแจ้ง
ปัญหาการใชร้ะบบ  

     

โครงสร้างองค์กร      
  11. โครงสร้างองคก์รของท่านเป็นตวัก าหนดวา่
ขอ้มูลสารสนเทศจะถูกส่งต่อไปในทิศทางใดบา้ง 

     

12. ในการปฏิบติังาน ท่านติดต่อส่ือสารกบับุคคล
หรือหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร หรือหน้าที่
งาน 

     

13. การใช้งานระบบ ERP จะเป็นไปตามทิศทาง
ของสายการบงัคบับญัชา และตามความรับผดิชอบ
ในหนา้ที่งาน 

     

14. ระบบงานในองค์กรมีส่วนช่วยให้ท่านใช้งาน
ระบบ ERP ไดอ้ยา่งสะดวก 
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รายละเอียด 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

15. ระบบงานในองคก์รท าใหท้่านเขา้ถึงและไดรั้บ
ขอ้มูลไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเวลา 

     

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง      
16. ผูบ้ริหารระดับสูงมีความเขา้ใจถึงประโยชน์
ของระบบ ERP 

     

17. ผูบ้ริหารส่ือสารให้พนักงานเห็นความส าคญั
ของตนเองว่าเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยสร้างระบบ ERP 
ที่มีคุณภาพได ้

     

18. ผูบ้ริหารระดับสูงมีการสนับสนุนทรัพยากร 
เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ และบุคลากร ส าหรับ
ระบบงาน ERP 

     

19. ผูบ้ริหารระดับสูงสนับสนุนให้มีการเพิ่มขีด
ความสามารถของระบบ ERP เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านมากขึ้น 

     

20. ผูบ้ริหารระดับสูงมีการส่งเสริมให้มีการจัด
ฝึกอบรมเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพการใช้ระบบ 
ERP 
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รายละเอียด 

ระดับคะแนน 

(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี      
  21. ระบบ ERP ที่ท่านใชง้านอยูต่รงกบัความ
ตอ้งการใชง้าน 

     

22. ท่านคิดว่าข้อมูลในระบบ ERP ที่ท่านใช้มี
ความถูกตอ้ง 
ระดบัใด 

     

23. หากระบบ ERP สามารถแสดงรายงานใน
รูป แบบที่ เป รียบ เที ยบ กัน ได้  เช่ น  ผล ก าร
ด าเนินงานของปี น้ีกับปีที่ ผ่านมา หรือ ก าไร 
ส่วนเกินของธุรกิจของท่าน กับคู่แข่ง จะท าให้
ท่านได้รับประโยชน์  เพื่อน าไปประกอบการ
ตดัสินใจไดดี้ขึ้น 

     

24. ท่านคิดว่าระบบ ERP สามารถช่วยให้ท  างาน 
และเช่ือมต่อกบัระบบต่างๆไดอ้ยา่งสะดวก 

     

ลักษณะของปัญหา      
 25. ระบบ ERP ที่ท่านใชอ้ยูมี่ความยุง่ยากซบัซอ้น 
และเป็นปัญหาแก่ผูใ้ช ้

     

26. ผู ้ติดตั้ งระบบขาดประสบการณ์ และความ
ช านาญในการใหบ้ริการ 

     

27. ระบบ ERP ที่ท่านใช ้เกิดปัญหาขณะใชง้านอยู่
บ่อยคร้ัง 

     

28. กิจการของท่านมีการจ ากดังบประมาณเพื่อใช้
ในการพฒันาระบบ ERP 
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ส่วนที่ 3 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร 
ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องระดบัที่ตรงกบัความเห็นของท่านมากที่สุด 

รายละเอียด 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

คุณลักษณะเฉพาะของผู้ใช้งาน      
1. ท่านคิดวา่ ความสนใจในระบบ ERP มีผลต่อ
ความถูกตอ้ง และความรวดเร็วในการใชร้ะบบ 

     

2. ท่านคิดว่าความรู้เก่ียวกับการใช้งานระบบ 
ERP ในทุกโมดูล มีผลต่อความถูกต้อง และ
ความรวดเร็วในการใชร้ะบบ 

     

3. ท่านคิดว่าความเช่ียวชาญในการใช้ระบบ 
ERP มีผลต่อความถูกตอ้ง และความรวดเร็วใน
การใชร้ะบบ 

     

4. ท่านคิดวา่ความรู้ความเขา้ใจในระบบ ERP มี
ผลต่อความถูกตอ้ง และความรวดเร็วในการใช้
ระบบ 

     

5. ท่านคิดว่าความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับการใช้
ขอ้มูลจากระบบ ERP มีผลต่อความถูกตอ้ง และ
ความรวดเร็วในการใชร้ะบบ 

     

6. ปัจจยัอ่ืนๆในดา้นคุณลกัษณะของผูใ้ชง้าน ที่
ท่านเห็นวา่มีผลต่อความถูกตอ้ง และความ
รวดเร็วในการใชร้ะบบ 
…………………………………………………
… 
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รายละเอียด 
 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

การมีส่วนร่วมของผู้ใช้งาน      
7. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการวางระบบ 
ERP  มีผลต่อความถูกตอ้งและประสิทธิภาพใน
การใชร้ะบบ 

     

8. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในขั้ นตอนการ
ก าหนดความตอ้งการของผูใ้ชร้ะบบ ERP มีผล
ต่อความถูกต้องและประสิทธิภาพในการใช้
ระบบ 

     

9. ท่านคิดว่าการมี ส่วนร่วมในการก าหนด
รูปแบบขอ้มูลน าเขา้ และแหล่งที่มาของขอ้มูล 
มีผลต่อความถูกตอ้งและประสิทธิภาพในการ
ใชร้ะบบ ERP 

     

10. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการก าหนด
ระบบควบคุมการใช้งาน มีผลต่อความถูกตอ้ง
และประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP 

     

11. ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
และแจ้งปัญหาจากการใช้งาน มีผลต่อความ
ถูกตอ้งและประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP 

     

12. ปั จจัยอ่ืนๆในด้านการมี ส่วน ร่วมของ
ผูใ้ชง้านที่ท่านเห็นว่า มีผลต่อความถูกตอ้งและ
ประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ ERP  

     

โครงสร้างองค์กร      
13. ท่านคิดว่าการก าหนดทิศทางของข้อมูล
สารสนเทศตามโครงสร้างองคก์ร มีผลต่อความ
ถูกตอ้ง ความรวดเร็วและทนัเวลาในการใชร้ะบบ 
ERP 
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รายละเอียด 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

14. ท่านคิดว่าการติดต่อส่ือสารกับบุคคลหรือ
หน่วยงานตามโครงสร้างองค์กร มีผลต่อความ
ถูกตอ้ง ความรวดเร็วและทนัเวลาในการใชร้ะบบ 
ERP 

     

15. ท่านคิดว่าระบบการท างานในองค์กรที่ดี มี
ผลต่อความถูกตอ้ง ความรวดเร็วและทนัเวลาใน
การใชร้ะบบ ERP 

     

16. ท่านคิดวา่ระบบงานในองคก์รที่ดีท  าใหเ้ขา้ถึง
และไดรั้บขอ้มูลจากระบบ ERP ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
รวดเร็ว และทนัเวลา 

     

17. ปัจจยัอ่ืนๆในดา้นโครงสร้างองคก์ร ที่ท่าน
เห็นวา่มีผลต่อความถูกตอ้ง ความรวดเร็วและ
ทนัเวลาในการใชร้ะบบ ERP 
…………………… 

     

การสนับสนุนของผู้บริหารระดับสูง      
18. ท่านคิดวา่หากผูบ้ริหารระดบัสูงมีความเขา้ใจ
ถึงประโยชน์ของ ระบบ ERP มีผลต่อความคุม้ค่า
ในการใชท้รัพยากร และประสิทธิภาพในการใช้
ระบบ 

     

19. ท่านคิดว่าการที่ผูบ้ริหารให้ความส าคญัต่อ
ผูใ้ชง้านระบบ ERP มีผลต่อความคุม้ค่าในการใช้
ทรัพยากร และประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 

     

20. ท่านคิดว่าการที่ผูบ้ริหารสนับสนุนทรัพยากร
ที่ เก่ี ยวข้อ งมี ผล ต่อ ความ คุ้ม ค่ าใน ก ารใช้
ทรัพยากร และประสิทธิภาพในการใช้ระบบ 
ERP 

     

21. ท่านคิดว่าหากผูบ้ริหารระดับสูงสนับสนุน
ให้มีการเพิ่มขีดความสามารถของระบบ ERP มี
ผลต่อความคุ้มค่ าในการใช้ท รัพยากร และ
ประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 

     

      



 

66 

รายละเอียด 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

22. ท่านคิดว่าการที่ผูบ้ริหารส่งเสริมให้มีให้มี
การจดัฝึกอบรมสามารถ มีมีผลต่อความคุม้ค่าใน
การใช้ทรัพยากร และประสิทธิภาพในการใช้
ระบบ ERP 

     

23. ปัจจยัอ่ืนๆในดา้นการสนบัสนุนของผูบ้ริหาร
ระดบัสูง ที่ท่านเห็นวา่มีผลต่อความคุม้ค่าในการ
ใชท้รัพยากร และประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 
ERP 
……………………………………… 

     

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี      
24. ท่านคิดว่าหากระบบ ERP ตรงตามความ
ต้องการ มีผลต่อคุณภาพของสารสนเทศและ
ประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 

     

25. ท่านคิดว่าหากระบบ ERP สามารถให้ขอ้มูล
ที่ ถู ก ต้อ ง เช่ื อ ถื อ ได้  มี ผล ต่ อ คุณ ภ าพ ขอ ง
สารสนเทศและประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 

     

26. ท่านคิดว่าหากระบบ ERP สามารถแสดง
รายงานในรูปแบบที่เปรียบเทียบกนัได ้มีผลต่อ
คุณภาพของสารสนเทศและประสิทธิภาพในการ
ใชร้ะบบ 

     

27. ท่านคิดว่าหากระบบ ERP สามารถช่วยให้
ท  างาน และเช่ือมต่อกับระบบต่างๆได้อย่าง
สะดวก มีผลต่อคุณภาพของสารสนเทศและ
ประสิทธิภาพในการใชร้ะบบ 

     

28. ท่านคิดวา่หากระบบ ERP มีความยุง่ยาก
ซบัซอ้น จะท าใหเ้กิดปัญหาแก่ผูใ้ชง้าน และท า
ใหเ้กิดความล่าชา้ 

     

29. ปั จจัย อ่ืน ๆในด้ าน คุณ ภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี ที่ท่านเห็นว่ามีผลต่อ
คุณภาพของสารสนเทศ และประสิทธิภาพใน
การใชร้ะบบ.................................... 
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รายละเอียด 

ระดับคะแนน 
(5=เห็นดว้ยมากที่สุด, 1=เห็นดว้ยนอ้ยที่สุด) 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ที่สุด 

ลักษณะของปัญหา      
30. ท่านคิดว่าการที่ผูติ้ดตั้งระบบมีประสบการณ์ 
และความช านาญในการให้การบริการ มีผลต่อ
ความรวดเร็ว ทนัเวลาและความถูกตอ้งในการใช้
ระบบ ERP 

     

31. ท่านคิดว่าหากผูติ้ดตั้งระบบแก้ไขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว มีผลต่อความรวดเร็ว ทนัเวลาและ
ความถูกตอ้งในการใชร้ะบบ ERP 

     

32. ท่านคิดว่าหากระบบ ERP เกิดปัญหาขณะใช้
งาน มีผลต่อความรวดเร็ว ทันเวลาและความ
ถูกตอ้งในการใชร้ะบบ ERP 

     

33. ท่านคิดว่าหากมีการติดตามการแก้ไขปัญหา
จากการใชง้าน มีผลต่อความรวดเร็ว ทนัเวลาและ
ความถูกตอ้งในการใชร้ะบบ ERP 

     

34. ท่านคิดว่าการจ ากดังบประมาณเพื่อใชใ้นการ
พฒันาระบบ ERP มีผลต่อความรวดเร็ว ทนัเวลา
และความถูกตอ้งในการใชร้ะบบ ERP 

     

35. ปัจจยัอ่ืนๆ ที่เก่ียวกบัลกัษณะของปัญหาต่างๆ 
ที่ท่านเห็นวา่มีผลต่อความรวดเร็ว ทนัเวลาและ
ความถูกตอ้งในการใชร้ะบบ ERP 
………….………………………………………
………………………………………………… 
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ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอืน่ๆ (ถ้ามี) 
................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.............................................................................. 

 ขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงที่ใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม  
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ประวตัิผู้เขียน 

 
ช่ือ – นามสกลุ  นางสาวนฤมล  พรหมจกัร์ 
 
วัน เดือน ปี เกิด 4 กรกฎาคม   2526 
 
ประวัติการศึกษา ปีการศึกษา 2548 บญัชีบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการบญัชี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
ประสบการณ์ในการท างาน 2549 – 2551 เจา้หน้าที่บญัชี บริษทั แอ๊ดวานซ์ อะ

โกร จ ากดั (มหาชน) 
 2551 – 2557 (ปัจจุบนั) หวัหนา้ส่วนงานบญัชี บริษทั  

โฮยา กลาสดิสค ์(ประเทศไทย) จ  ากดั 
 

 

 


