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การวิจยั นี้มวี ตั ถุ ประสงค์ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กบั ความได้เปรียบด้าน
ข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จํานวน 80 แห่ง เครื่องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามทางไปรษณีย์ การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และทดสอบสมมุตฐิ านโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู
ผลการวิจยั พบว่ าความสามารถของระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ม ีส่ ว นช่ ว ยให้เกิด ประสิท ธิภ าพของวิธีป ฏิบ ัติท างการบัญ ชี
ความสําเร็จของรายงานทางการเงินและความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี และในการศึกษาครัง้ นี้ยงั พบว่าภาวะผูน้ ําเชิงกลยุทธ์ดา้ น
เทคโนโลยีสารสนเทศและความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทําให้เกิดความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ในขณะที่
ความสามารถในการเรียนรูข้ ององค์กรอย่างต่อเนื่องไม่มผี ลต่อความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ส่วนการศึกษาถึงบรรยากาศของ
ความร่วมมือและการปรับตัวขององค์กรอย่างต่อเนื่องพบว่ามีผลต่อการเร่งความสัมพันธ์ระหว่างบุพปั จจัยและผลลัพธ์ของความสามารถ
ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของธุรกิจชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย โดยสรุปความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มผี ลกระทบ
ต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันดังนัน้ ผูบ้ ริหารของธุรกิจชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยต้องให้ความสําคัญกับการแสวงหาแสวงหา
เทคโนโลยีท่ที นั สมัยในกระบวนการบริหารงาน เพื่อให้องค์กรมีผลการดําเนินงานที่ดมี ากยิง่ ขึน้ และช่วยเพิม่ ขีดความสามารถทางการ
แข่งขันขององค์กรทัง้ ในปั จจุบนั และในอนาคต
คําสําคัญ: ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ข้อมูลทางการบัญชี ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

Abstract

The objective of this study is to examine the relationship between computerized accounting systems capability and
accounting information advantage. An empirical Investigation is conducted on 80 firms in Thailand electronics parts businesses
industry. Data is gathered from these firms, as samples in this study using a mail questionnaire as a research instrument. Data
analysis includes descriptive statistics and multiple regression analysis for hypotheses testing.
The results show that 1) computerized accounting system capability has a positive effects on accounting practice
efficiency, financial report achievement, and accounting information advantage, 2) strategic IT leadership and technology
readiness have a positive effect on computerized accounting system capability 3) collaboration climate plays a positive
moderating role on antecedents and the computerized accounting system capability of Thailand electronics parts businesses
industry. Moreover, the essence and suggestions of the study were already included within.
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1. บทนํา
พั ฒ นาการที่ เ กิ ด ขึ้น อย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี
สารสนเทศส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงทัง้ ทางตรงและทางอ้อมต่ อ
การปรับเปลี่ยนวิธกี ารทํางานทางด้านบัญชีขององค์กรโดยทัวไป
่
เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ การติดต่อสื่อสาร ซึ่งงานทางด้านบัญชีทเ่ี ห็น
ชัดเจนถึงการเปลีย่ นแปลงจากเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การใช้
โปรแกรมสําเร็จรูป ทางด้านบัญ ชีช่ ว ยในการจัดทํ าบัญ ชี การใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยในการตรวจสอบบัญชี การยื่นภาษีต่อ
กรมสรรพากรผ่านระบบอิน เตอร์เน็ ต การยื่น งบการเงิน ต่ อ กรม
พัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การใช้โปรแกรมบริหาร
ทรัพ ยากรองค์ ก ร เป็ นต้ น ซึ่ ง เป็ นที่ ย อมรับ กัน โดยทั ว่ ไปว่ า
เทคโนโลยีในปั จจุบนั กลายเป็ นเครื่อ งมือสนับสนุ น วิธปี ฏิบตั ิงาน
ทางด้านบัญชีทม่ี ปี ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (Laonamtha &
Pongpanpattana, 2014; Huynh & Yaling, 2013; Philips &
Wright, 2009; Abu-Musa, 2006; Khadaroo, 2005; Bell,
Knechel, Payne, & Willingham, 1998) ดังนัน้ องค์กรต่ างๆ จึงมี
การจัดสรรงบประมาณการลงทุ นทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านและสนับสนุ นการบริหาร
เชิง กลยุ ท ธ์ แนวโน้ ม ของการลงทุ น และการใช้เทคโนโลยีข อง
องค์ ก รต่ างๆ เพิ่ม มากขึ้น เรื่อ ยๆ และการลงทุ น ในเทคโนโลยี
สารสนเทศก็ไม่ได้ประสบผลสําเร็จจากการลงทุนทุกครัง้ ดังนัน้ จึง
ต้ อ งมีก ารใช้ ป ระโยชน์ อ ย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ ผลการดํ า เนิ น งานที่ ดี
( Elbarrad, 2012; Davenport, 1998) แ ล ะ ห า ก อ ง ค์ ก ร มี
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจาก
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมจะทําให้
องค์กรสามารถสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันได้
คอมพิวเตอร์เป็ นเครือ่ งมือชนิดหนึ่งทีถ่ ูกผลิตขึน้ มาเพื่อ
ช่ ว ยแบ่ ง เบาภาระของมนุ ษย์ และปั จจุ บ ั น คอมพิ ว เตอร์ ไ ด้
กลายเป็ นสิง่ สําคัญในชีวติ ประจําวันของมนุ ษย์ โดยเฉพาะการใช้
คอมพิวเตอร์ในกระบวนการบริหารงานที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูล
ปริมาณมาก ธุรกิจต้องการความถูกต้องแม่นยําของข้อมูลเพื่อใช้
ในกระบวนการตัด สิน ใจ ในอดีต การจัด ทํ าบัญ ชีโ ดยนั ก บัญ ชีม ี
รูปแบบการจัดทําบัญชีดว้ ยมือ เริม่ จากบันทึกรายการค้าลงในสมุด
บัญ ชีร ายวัน ผ่ า นรายการค้า ไปยังบัญ ชีแ ยกประเภทก่ อ นถู ก
นํ าเสนอเป็ น รายงานทางการเงิน ของกิจการ ซึ่งปั ญ หาของการ
จัดทําบัญชีด้วยมือคือ บางครัง้ พบข้อผิดพลาดในการบันทึกบัญชี
จากความผิ ด พลาดของมนุ ษ ย์ ความล่ า ช้ า ในการจัด ทํ า และ
นําเสนองบการเงินทีไ่ ม่เป็ นปั จจุบนั ทําให้ไม่สามารถใช้ขอ้ มูลทาง
บัญ ชีใ นการตัด สิน ใจได้ อ ย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพมากนั ก ดัง นั ้น
คอมพิวเตอร์จงึ มีบทบาททีส่ าํ คัญมากในการสร้างคุณค่าของข้อมูล
ทางการบัญชี และในปั จจุบนั การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในงานบัญชี
ยังได้หมายความรวมถึงการใช้ระบบอินเตอร์เน็ ตเพื่อช่วยในการ
ทํารายการบัญชีในลักษณะต่างๆ อีกด้วย

ค ว า ม ส าม า ร ถ ข อ งร ะ บ บ บั ญ ชี ค อ ม พิ ว เต อ ร์
(Computerization Accounting Systems Capability : CASC) ใน
การศึกษาครัง้ นี้ หมายถึง ความสามารถของกิจการในด้านการ
เชื่อ มโยงข้อ มู ล ทางการบัญ ชีให้ เป็ นระบบเดีย วกัน ด้ ว ยระบบ
คอมพิวเตอร์ ซึ่งรวมถึงการใช้โปรแกรมทางด้านการบัญ ชี เพื่อ
ช่วยในการจัดทําและนําเสนอรายงาน การทําธุรกรรมทางการบัญชี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพือ่ ให้เป็ นไปตามข้อกําหนด วิธปี ฏิบตั หิ รือ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ป็ นการ
ผสมผสานกันระหว่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการ
สื่อ สารโทรคมนาคม ไม่ ว่ าจะเป็ นคอมพิว เตอร์ร ะบบเครือ ข่ า ย
อินเตอร์เน็ต ระบบโทรศัพท์ดาวเทียม เส้นใยแก้วนํ าแสง ที่ส่งผล
กระทบต่ อ การทํางาน เนื่ อ งจากระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์จะต้อ ง
ออกแบบเพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญ ชีท่มี คี ุ ณลักษณะของ
ข้อมูลครบถ้วนตามแม่บทการบัญชีทจ่ี ําเป็ นต่อการตัดสินใจในทุก
รูปแบบ ซึ่งความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์จะทําให้เกิด
ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี ส่งผลต่อความสําเร็จของ
รายงานทางการเงินที่เหนือกว่าและโดดเด่นกว่า กลายเป็ นความ
ได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี
ธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทอนิกส์เป็ นธุรกิจทีม่ คี วามสําคัญต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย มีมูล ค่ าการส่ งออก 33,028.86
ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.3 ในปี 2557 ซึ่งแนวโน้ ม
ของอุ ต สาหกรรมชิ้น ส่ ว นอิเล็กทรอนิ กส์ย ังคงขยายตัว ได้อ ย่ าง
ต่ อเนื่องโดยเฉพาะฮาร์ดดิสก์ และแผงวงจรไอซี เนื่ องจากความ
ต้องการใช้ในอุ ปกรณ์ ส่อื สารเพิ่มขึ้นอย่างต่ อเนื่อง (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, 2558) กลยุทธ์สาํ คัญทีจ่ ะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมนี้ม ี
ศักยภาพในการแข่งขันมากขึ้น ควรได้รบั การสนับสนุ นด้านการ
วิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลีย่ นการผลิตให้ตรงกับความ
ต้อ งการของตลาด และตอบสนองต่ อ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ของเทคโนโลยี (สํานัก งานเศรษฐกิจอุ ต สาหกรรม, 2557) ธุ รกิจ
ชิ้น ส่ ว นอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ เป็ นกลไกสํ าคัญ ในการสร้า งนวัต กรรม
ให้กบั อุตสาหกรรมจากการเป็ นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ในผลิตภัณฑ์
ต่ างๆ เช่ น ยานยนต์ เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า เครื่อ งมือ ทางการแพทย์
เครื่องมือทางการเกษตร ทําให้ความต้องการผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั มี
มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ท่มี คี วามฉลาดและมีขนาดที่เล็กลงกลายเป็ น
สิน ค้ า ที่อ ยู่ ในความต้ อ งการของตลาด ดัง นั ้น การแข่ งขัน ของ
อุตสาหกรรมนี้จงึ มีการแข่งขันทีด่ ุเดือดและเข้มข้น ต้นทุนการผลิต
ต้องสามารถแข่งขันได้ และในขณะเดียวกันต้องปรับเปลีย่ นได้ตาม
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและความสามารถในการแข่งขัน
เน้ น กระบวนการผลิต ที่ม ีค วามทัน สมัย และมีเทคโนโลยีในการ
บริหารทีเ่ ป็ นอัตโนมัตมิ ากขึน้
ความสามารถของระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ เ ป็ น
ความสามารถหนึ่งขององค์การในการพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน
ได้โดยเน้นการสร้างความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี เพื่อ
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ใช้ส นับ สนุ น การบริห ารต้น ทุ น และการบริห ารการผลิต ชิ้น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ของอุตสาหกรรมนี้ได้ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเลือกเป็ นกลุ่ม
ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษา เรื่อ ง ความสามารถของระบบบั ญ ชี
คอมพิว เตอร์ท่สี ่งผลต่ อความได้เปรีย บด้านข้อ มูลทางการบัญ ชี
เพื่อได้หลักฐานเชิงประจักษ์ ท่ยี นื ยันได้ว่าหากธุรกิจผลิตชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ความสําคัญกับความสามารถด้านระบบบัญชี
คอมพิ ว เตอร์ แ ล้ว จะสามารถสร้า งความได้ เปรีย บด้ า นข้ อ มู ล
ทางการบัญชีท่โี ดดเด่นได้ คําถามหลักงานวิจยั คือ ความสามารถ
ของระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ม ี ค วามสัม พั น ธ์ ก ารสร้ า งความ
ได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชีหรือไม่

2. วัตถุประสงค์การวิ จยั

1. เพื่อ ศึก ษาถึงความสัมพัน ธ์ข องความสามารถของ
ระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ท ัง้ 3 ด้ า น คือ ด้ า นคุ ณ ค่ า ของการ
เชื่อมโยงข้อมูล ทางบัญ ชี ด้านประสิทธิภ าพของการทําธุรกรรม
ทางบัญชีผ่ านระบบอินเตอร์เน็ ต การตระหนักถึงการปฏิบตั ิตาม
ระเบียบข้อบังคับ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ิ
ทางการบัญ ชี ความสํ า เร็จ ของรายงานทางการเงิน และความ
ได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี
2. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของปั จจัยด้านภาวะผูน้ ํ า
เชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และความสามารถในการเรีย นรู้ข ององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
3. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของบรรยากาศของความ
ร่ว มมือ และการปรับตัว ขององค์ก รอย่างต่ อ เนื่ อ งที่ส่งผลต่ อ บุ พ
ปั จจัยและผลลัพธ์ของความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ของธุรกิจชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

3. การทบทวนวรรณกรรมและกรอบแนวคิ ด

ในภาวะที่ม ีก ารแข่ งขัน กัน อย่ า งรุ น แรงเช่ น ปั จจุ บ ัน
ความสามารถในการแข่งขันอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใน การประกอบธุ ร กิ จ คื อ ความสามารถของระบบบั ญ ชี
คอมพิวเตอร์ท่รี วดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ระบบบัญชีจงึ
เป็ น ระบ บ ห นึ่ งที่ ต้ อ งได้ ร ั บ ก ารพั ฒ น าให้ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเพือ่ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
และความจําเป็ นขององค์กร ด้วยเหตุ น้ีรูปแบบการจัดทําบัญชีจงึ
ได้มกี ารพัฒนาและเปลีย่ นแปลงไปโดยมีการนําระบบคอมพิวเตอร์
และระบบโปรแกรมบัญชีมาประยุกต์ใช้กบั งานบัญชี เพื่อช่วยให้
ข้อ มูล ทางบัญ ชีท่ีผู้ บ ริห ารได้ ร ับ มีค วามถู ก ต้ อ งและเชื่อ ถือ ได้
รวมทัง้ รวดเร็วทันต่ อเหตุ การณ์ และนํ าไปใช้ในการตัดสินใจด้าน
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภ าพ คอมพิว เตอร์กลายเป็ น เครื่อ งมือ
ชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงานของนักบัญชี
รูปแบบการจัดทําบัญชีดว้ ยมือ ผู้ทําบัญชีจะทําการบันทึกรายการ
ค้าลงในสมุดบัญชี รวมถึงการจัดทําบัญชีแยกประเภทด้วยตนเอง

อุเทน เลานําทา และนิภาพร อบทอง
ก่อนที่จะออกมาเป็ น รายงานทางการเงิน ของกิจการ ด้วยความ
รวดเร็วถูกต้องแม่นยําในการประมวลผล ความสามารถของระบบ
บัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ จึง เป็ นที่ ย อมรับ มากขึ้น ในด้ า นของการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและสนับสนุ นการดําเนิ นงานขององค์ก ร
ไม่ ว่ า จะเป็ นในด้ า นการเงิน การผลิต การตลาด การบริห าร
ทรัพยากรบุคคล และแน่ นอนรวมถึงการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ช่วยสนับสนุ นงานทางด้านบัญชี ซึง่ เป็ นงานทีม่ คี วามซับซ้อนและมี
ความละเอี ย ดอ่ อน สู ง ห ากสามารถ ประยุ ก ต์ เท คโน โล ยี
คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมแล้ว จะช่วยทําให้เกิดระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีทม่ี คี ุณภาพ (Daoud & Triki, 2013; Komala, 2012;
Soudani, 2012) สามารถนํ าข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในกระบวนการ
บริห ารได้ อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ และสารสนเทศที่ไ ด้ จากระบบ
สารสนเทศทางการบัญ ชีท่มี ีประสิท ธิภ าพจะช่ วยสนับ สนุ น การ
ตัด สิ น ใจเชิ ง กลยุ ท ธ์ (Mahama, 2006) เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สมัย ใหม่ ทํ าให้ เกิด การพัฒ นาชุ ด คํ าสัง่ สํ าเร็จ รูป หรือ ชุ ด คํ าสัง่
เฉพาะที่ส ามารถตอบสนองความต้อ งการของผู้ใช้ข ้อ มูล ได้เป็ น
อย่างดี หน้ าที่ขนั ้ พื้น ฐานของเทคโนโลยีค อมพิวเตอร์ช่วยทําให้
การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเกิดขึน้ อย่างเป็ นระบบ ช่วย
ลดระยะเวลาและเพิ่มความถู กต้ องในการจัดทํ าและนํ าเสนองบ
การเงิน ไปยังผู้ใช้งบการเงินทุกกลุ่ม ทําให้นักบัญชีมเี วลาในการ
ปฏิบตั ิงานเชิงบริหารมากขึ้น ดังนัน้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์จงึ มี
ความสําคัญกับงานบัญชีเป็ นอย่างมาก
3.1 ความสามารถของระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เต อร์
(Computerization Accounting systems Capability) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถของกิจการในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชี
ให้เป็ น ระบบเดีย วกัน ด้ว ยระบบคอมพิว เตอร์ ซึ่งรวมถึงการใช้
โปรแกรมทางด้านการบัญ ชี เพื่อ ช่ ว ยในการจัดทําและนํ าเสนอ
รายงาน การทํ า ธุ ร กรรมทางการบัญ ชีผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เน็ ต
เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกําหนด วิธปี ฏิบตั ิ หรือกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
ระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์เป็ นการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ดิบ และถู ก
ประมวลผลให้กลายเป็ นระบบสารสนเทศทางการบัญชีทส่ี ่งผลต่ อ
การดําเนินงานในหลายด้าน เช่น การปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
แก่ลกู ค้า เพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานให้กบั พนักงานในองค์กรทัง้
ในระดั บ ของการปฏิ บ ั ติ ง าน ประจํ า วั น และกิ จ กรรมพิ เ ศษ
ตอบสนองข้อ มู ล ให้ ก ับ ผู้ ม ีส่ ว นได้เสีย ทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กรได้อย่างแตกต่างจากคู่แข่งขันและส่งผลต่อความสําเร็จใน
ระยะยาว (Soudani, 2012) การศึก ษาครัง้ นี้ ความสามารถของ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ประกอบไปด้วยมิตทิ เ่ี กีย่ วข้อง 3 มิติ คือ
คุณค่าของการเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชี ประสิทธิภาพของการ
ทําธุรกรรมทางการบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต และการตระหนัก
ถึงการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ โดยในแต่ ละด้านนัน้ อธิบาย
จากการทบทวนวรรณกรรมได้ดงั นี้
3.2 คุ ณ ค่ าของการเชื่อ มโยงข้อ มูล ทางบัญ ชี (Valuebased Accounting Information Linkage) หมายถึงความสามารถ
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ของกิจ การในการเก็บ รวบรวมข้อ มูล ทัง้ จากแหล่ งภายในและ
ภายนอกกิจการ โดยการนํ าเอาข้อ มูล ทางการบัญชีมาวิเคราะห์
เพื่อ ใช้ ในการสนั บ สนุ น การทํ างานเพื่อ ก่ อ ให้เกิด กระบวนการ
ทํ า งาน ที่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (Suteeraroj & Ussahawanitchakit,
2010) การเชือ่ มโยงข้อมูลทางการบัญชี เป็ นการบูรณาการข้อมูลที่
มีอยู่ในองค์กรโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศทีส่ าํ คัญ ยกตัวอย่าง
เช่ น การนํ าเอาระบบบริห ารข้อ มูล ทัวทั
่ ง้ องค์ก รผ่ านโปรแกรม
บ ริ ห าร ท รั พ ย าก ร อ งค์ ก ร (Enterprise Resource Planning
Program : ERP program) ซึ่งได้รบั การยืนยัน จากหลัก ฐานเชิง
ประจัก ษ์ จ ากงานวิจ ัย ของ Laonamtha et al. (2014) ซึ่ ง ศึก ษา
เรื่อ ง การบริห ารการวางแผนทรัพ ยากรองค์ก รเชิงกลยุ ท ธ์แ ละ
ความสําเร็จของธุรกิจอาหารในประเทศไทย พบว่าการบริหารการ
วางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงกลยุทธ์มคี วามสัมพันธ์และผลกระทบ
ทางบวกกับ ความได้ เปรีย บด้ านข้อ มู ล ธุ ร กิจ ประสิท ธิผ ลการ
ดําเนินงานของธุรกิจและความสําเร็จของธุรกิจ นอกจากนัน้ ยังพบ
ความสัม พัน ธ์แ ละผลกระทบทางบวกระหว่ างวิส ัย ทัศ น์ เชิงรุ ก
โครงสร้า งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความไม่ แ น่ นอนของ
สภาพแวดล้อมและการบริหารการวางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงกล
ยุ ท ธ์ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง Laonamtha &
Ussahawanitchakit (2012) พบหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ การนําเอา
ระบบการวางแผนทรัพ ยากรองค์ ก รมาใช้ ในกิจ การก่ อ ให้ เกิด
ลักษณะของคุณภาพข้อมูลที่ดี ซึ่งข้อมูลที่ดจี ะต้องมีความทัน ต่ อ
เวลาในการใช้ขอ้ มูลและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้วยเหตุน้ีการ
นํ าเอาระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ม าใช้จึง ส่ง ผลโดยตรงต่ อ ความ
รวดเร็วไม่เพียงแต่การนําเสนองบการเงินให้ทนั ต่อเวลาเท่านัน้ แต่
ยังหมายถึง เกิด การเชื่อ มโยงข้อ มู ล ในส่ ว นต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง
ตอบสนองการทําธุรกรรมกับผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องภายนอกและยัง
เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกํากับดูแล
อีกด้วย
3.3 ประสิท ธิภ าพของการทํ าธุ ร กรรมทางบัญ ชีผ่ า น
ร ะ บ บ อิ น เต อ ร์ เน็ ต (Web-based Accounting Transaction
Efficiency) หมายถึง ประสิทธิภ าพของการทําธุรกรรมทางบัญ ชี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต การจ่ายชําระ การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่ ว ยงานทัง้ ภายในและภายนอก (Silveira, 2003) เป็ น มิติห นึ่ ง
ของความสามารถของระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ท่ีจ ะส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี ความสําเร็จของรายงาน
ทางการเงิน และสร้า งความได้เปรีย บด้านข้อ มูล ทางการบัญ ชี
เนื่องจากการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศในปั จจุบนั ทําได้ง่ายขึน้ และ
เป็ นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปราศจากข้อจํากัดด้านระยะทาง
ระยะเวลา และสถานที่ อัน เป็ นผลจากการสื่อ สารเทคโนโลยี
สารสนเทศทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ความก้าวหน้าและพัฒนาการที่ดขี ้นึ
อย่างเป็ น ลําดับ ซึ่งนับวัน การพึ่งพาข้อ มูล สารสนเทศผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตจะมีเพิม่ มากขึน้ รวมถึงงานทางด้านการบัญชีทจ่ี ะต้อง
มีการใช้ประโยชน์จากระบบอินเตอร์เน็ตเพิม่ ขึน้ ความสามารถของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั มีส่วนสนับสนุ นให้การทํางานทาง
บัญชีมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และส่งผลโดยตรงต่อความรวดเร็ว
ไม่ เพีย งแต่ ก ารนํ าเสนองบการเงิน ให้ ท ัน ต่ อ เวลาเท่ านั น้ แต่ ย ัง
หมายถึ งการตอบสนองการทํ าธุ ร กรรมกับ ผู้ ท่ีม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ ง
ภายนอก เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงาน
กํากับดูแลได้เป็ นอย่างดี ในปี พ.ศ. 2558 เป็ นต้นไปผูป้ ระกอบการ
จดทะเบียนจะต้องเริม่ ยื่นงบการเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ตต่อกรม
พัฒ นาธุ ร กิจการค้าที่เรีย กว่ า DBD e-Filing และมีแ นวโน้ ม ที่จะ
บังคับส่งผ่านระบบอินเตอร์เน็ตแทนการส่งงบการเงินด้วยกระดาษ
แบบเดิมทัง้ หมดในอนาคตอันใกล้ (อุเทน เลานํ าทา, 2557) ส่งผล
ต่อความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเวลาของรายงานทางการเงิน
3.4 การตระหนักถึงการปฏิบตั ิต ามระเบีย บข้อ บังคับ
( Regulation Related Compliance Awareness) ห ม า ย ถึ ง
ความสามารถของกิจการในการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรฐานวิชาชีพทีถ่ ูกกําหนดโดยหน่ วยงานกํากับ (Thaweechan
& Ussahawanitchakit, 2011) การปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบข้อบังคับ
ของหน่ วยงานกํากับเป็ นหน้าทีห่ นึ่งของผูป้ ระกอบการจดทะเบียน
ทีน่ อกเหนือไปจากการมีความรู้ในด้านบัญชีท่ถี ูกต้อง การเรียนรู้
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง การติด ตามข่า วสารต่ างๆ ของหน่ ว ยงานกํ า กับ
เพื่อทีจ่ ะปรับตัวและปฏิบตั ไิ ด้ถูกต้องเพื่อลดการถูกการตรวจสอบ
และลดค่าใช้จ่ายในการถูกปรับ นักบัญชีทด่ี ตี ้องปฏิบตั งิ านภายใต้
มาตรฐานวิช าชีพ ที่กําหนดในเรื่อ งต่ างๆ ทัง้ นี้ เพื่อ คุ ณ ภาพของ
ผลงานจะได้เป็ นที่ประจักษ์ และได้รบั การยอมรับจากผู้ใช้ผลงาน
ของนักบัญชี ซึ่งผลงานของนักบัญชีท่ชี ดั เจนที่สุดคืองบการเงิน
รายงานทางการเงิน ที่ นั ก บัญ ชีไ ทยจัด ทํ า ขึ้น ต้ อ งเป็ นไปตาม
หลักการบัญชีท่รี บั รองโดยทัวไป
่ (GAAP : Generally Accepted
Accounting Principles) และเป็ น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีไทย
(TAS : Thai Accounting Standard) ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้ระบุ
ถึงหลัก การบัญ ชีในเรื่อ งต่ างๆ เพื่อ ให้ส อดคล้อ งและเป็ น ไปใน
ทิศทางเดียวกันในการบันทึกบัญชีแต่ ละเรื่อง หน่ วยงานกํากับที่
สําคัญและเกีย่ วข้องกับการจัดทําบัญชี ได้แก่ สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชู ป ถั ม ภ์ กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กรมสรรพากร
สํานักงานประกันสังคม ซึ่งในปั จจุบนั หน่ วยงานกํากับเหล่านี้ต่างก็
พัฒนาการทํางานของตนโดยอาศัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสือ่ สารเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเสริมประสิทธิภาพของการ
กํ า กับ ดู แ ล ในขณะที่ผู้ ป ระกอบการที่ม ีห น้ า ที่ต้ อ งปฏิบ ัติ ต าม
หน่ วยงานกํากับเหล่านี้ต่างก็มกี ารปรับตัวให้เข้ากับนโยบายและ
วิธปี ฏิบตั ขิ องแต่ละหน่ วยงาน อุเทน เลานําทา (2557) กล่าวว่า ใน
ปี 2558 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ กําหนดให้ม ี
การเปลี่ยนแปลงวิธกี ารนํ าส่งงบการเงิน ของนิติบุคคลในรูปแบบ
เอกสารผ่ านระบบอิเล็ก ทรอนิ กส์ ที่เรีย กว่ า XBRL (eXtensible
Business Reporting Language) ซึ่งรูปแบบรายงานทางการเงินนี้
เป็ น ก ารเพิ่ ม คุ ณ ค่ าข อ งราย งาน ท างก ารเงิ น ใน ข ณ ะที่
ผูป้ ระกอบการส่วนหนึ่งก็ได้ใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตช่วยในการ
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ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กบั ความได้เปรียบ...
ยื่น ภาษี ผ่ านระบบอิน เตอร์ เน็ ต การชําระค่ า ประกัน สังคมของ
นายจ้างและลูกจ้างผ่านระบบธนาคารออนไลน์ ตัวอย่างเหล่านี้เป็ น
การเปลีย่ นแปลงทีช่ ดั เจนของการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการทํา
ธุรกรรมทางการบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็ นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับของแต่ละหน่ วยงานทีต่ ้องปฏิบตั ิ Daoud & Yriki (2013)
กล่าวว่า ในปั จจุบนั นอกจากจะนํ าเอาระบบบัญ ชีค อมพิวเตอร์ท่ี
สํา คัญ อย่ า งระบบสารสนเทศเพื่อ การบริห าร (ERP) เพื่อ ช่ ว ย
เชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีมาใช้สําหรับการปฏิบตั งิ านทางบัญชี
แล้ว ในอนาคตอันใกล้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเหล่านัน้ ยังจะ
เชื่อ มโยงไปถึงระบบงานด้านภาษีอากรและการตรวจสอบบัญ ชี
ด้ว ย สอดคล้อ งกับ แนวคิด รายงานทางการเงิน แบบทัน เวลา
(Real-time Reporting) ที่ต้อ งอาศัย เทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย ในการ
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประสิทธิภาพของการรายงานข้อมูลที่ถูกต้อง
(Trigo, Belfo, & Estebanez, 2014)
3.5 ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ งวิ ธี ป ฏิ บั ติ ท างก ารบั ญ ชี
(Accounting Practice Efficiency) หมายถึง ความสามารถของ
กิจการในการใช้ท รัพ ยากรที่มอี ยู่อย่ างคุ้มค่ าในการเก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล จัด ประเภทและสรุ ป รายงานทางบั ญ ชี (Konthong &
Ussahawanitchakit, 2010) ค ว าม ส าม าร ถ ข อ งร ะบ บ บั ญ ชี
คอมพิ ว เตอร์ เป็ นระบบที่ ถู ก ออกแบบขึ้น มาเพื่ อ แปลงหรือ
ประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ให้เป็ นสารสนเทศที่มปี ระโยชน์ ใน
การตัดสินใจต่อผู้ใช้ เป็ นระบบที่เกีย่ วกับการบันทึก การประมวล
และการวิเคราะห์ข องข้อ มูล ทางเศรษฐกิจและการแสดงผลตาม
รูป แบบทางการเงิน นอกจากนี้ ย ัง เป็ นการสรุ ป กิจ กรรมการ
ดําเนินงานขององค์กร เป็ นการสรุปข้อมูลเพือ่ สะดวกในการบริหาร
และตัดสินใจ พบงานวิจยั ของ Sam, Hoshino, & Tahir (2012) ที่
ได้ ร ะบุ ช ัด เจนในการศึ ก ษาเรื่อ งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ว่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์ ต่อการสนับสนุ นวิธปี ฏิบตั ิ
ทางการบัญชีทง่ี า่ ยและการประยุกต์ใช้จะสําเร็จมากขึน้ หากได้รบั
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
Khadaroo (2005) ที่ร ะบุ ว่ าการทํ าและนํ าเสนอรายงานทางการ
เงิน นั น้ ในแต่ ล ะกิจ การนั น้ ย่ อ มมีค วามแตกต่ างกัน ในด้า นของ
ความสามารถในการใช้ ซึ่งหากกิจการใดมีความสามารถในการใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในงานบัญชีได้ดี กิจการนัน้ ย่อมมีศกั ยภาพ
ในการแข่งขัน โดยเฉพาะประเด็นของการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตเพือ่
ช่ ว ยให้งานบัญ ชีนั น้ พบว่ า กิจ การที่ใช้ร ะบบอิน เตอร์เน็ ต จะมี
ประสิทธิภาพการทํางานทีด่ กี ว่ากิจการทีไ่ ม่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตใน
การทําบัญชี
3.6 ความสํ าเร็จ ของรายงานทางการเงิน (Financial
Report Archievement) หมายถึง ความสามารถของกิจการในการ
จัด ห าและนํ าเสนองบการเงิ น ภ ายใน ระยะเวลาที่ กํ า ห น ด
(Hongsombud & Ussahawanitchakit, 2012) ไม่ว่าจะเป็ นองค์กร
ใดต่ างก็แสวงหาระบบการบริห ารข้อ มูลที่ถู กต้อ ง ครบถ้ว นและ
สะท้อ นกับ สถานการณ์ ปั จ จุ บ ัน เพื่ อ ช่ ว ยในการสนั บ สนุ น การ

อุเทน เลานําทา และนิภาพร อบทอง
ตั ด สิ น ใจ ความสํ า เร็จ ของรายงานทางการเงิน มี ค วามหมาย
หลากหลายและแตกต่ าง จากการทบทวนงานวิจยั ในอดีตพบว่ า
บางงานวิจ ัย ได้ ใ ห้ คํ า นิ ย ามเกี่ย วกับ ความสํ า เร็จ ของรายงาน
ทางการเงินคือ คุณภาพกําไรทีส่ ะท้อนให้เห็นถึงงบการเงินทีไ่ ม่ม ี
การตบแต่งตัวเลข ตบแต่งกําไรเพือ่ ประโยชน์ ดา้ นใดด้านหนึ่งเป็ น
การเฉพ าะ (Ran, Fang, Luo, & Chan, 2015) และอี ก ห ลาย
งานวิจยั ที่ได้ให้คํานิ ยามของคําว่าความสําเร็จของงบการเงิน ว่ า
เป็ น การนํ าเสนอรายงานทางการเงิน ที่มคี วามถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น
เกี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิน ใจและทัน ต่ อ เวลา (Laonamtha et al.,
2014; Komala, 2012) ง า น วิ จั ย ข อ ง Laonamtha &
Ussahawanitchakit (2012) พบหลักฐานเชิงประจักษ์วา่ การนําเอา
ระบบการวางแผนทรัพ ยากรองค์ ก รมาใช้ ในกิจ การก่ อ ให้ เกิด
ลักษณะของคุณภาพข้อมูลที่ดี ซึ่งข้อมูลที่ดจี ะต้องมีความทัน ต่ อ
เวลาในการใช้ขอ้ มูลและเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้วยเหตุน้ีการ
นํ าเอาระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ม าใช้จึง ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ ความ
รวดเร็วไม่เพียงแต่การนํ าเสนองบการเงินให้ทนั ต่อเวลาเท่านัน้ แต่
ยังหมายถึ ง เกิด การเชื่อ มโยงข้อ มู ล ในส่ ว นต่ า งๆ ที่ เกี่ย วข้อ ง
ตอบสนองการทําธุรกรรมกับผู้ท่มี สี ่วนเกี่ยวข้องภายนอกและยัง
เป็ นการปฏิบตั ติ ามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของหน่ วยงานกํากับดูแล
3.7 ค ว าม ไ ด้ เป รี ย บ ด้ า น ข้ อ มู ล ท า งก า ร บั ญ ชี
(Accounting Information Advantage) หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะเชิง
คุณภาพของข้อมูลทีด่ กี ว่าและเหนือกว่าคู่แข่งขันในการตัดสินใจ มี
ประโยชน์ ต่ อ การวิเคราะห์ ประเมิน พยากรณ์ เหตุ ก ารณ์ เชิ ง
เศรษฐกิจ ได้อ ย่ างถู กต้ อ ง (Harash, AI-Timimi, & Radhi, 2014)
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มปี ระโยชน์ อ ย่างมากต่ อ การบริห ารงาน
เชิงกลยุ ทธ์ โดยเฉพาะประเด็น “การใช้ประโยชน์ ข องข้อมูล เพื่อ
การตั ด สิน ใจเชิง กลยุ ท ธ์ ” Harash, AI-Timimi, & Radhi (2014)
ศึกษาพบว่าข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศอิรกั พบว่าส่งผลกระทบโดยต่อการ
ทํางานในลัก ษณะของการนํ าข้อ มูล จากรายงานทางการเงิน ที่ม ี
คุณภาพเพื่อ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เนื่อ งจากข้อมูล
ทางการบัญ ชีเกี่ยวข้อ งกับเหตุ การณ์ เชิงเศรษฐกิจทัง้ ในปั จจุ บนั
และอนาคต แรงจูงใจหลักของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ งกับการนํ าเอา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในงานบัญชี คือ การทีเ่ ทคโนโลยี
ก่อ ให้เกิดทางเลือกด้านสารสนเทศมากขึ้นและมีอิท ธิพ ลต่ อ การ
ตัดสินใจของผูใ้ ช้ระบบ (Nicolaou, 2000)
3.8 ภาวะผู้นํ าเชิงกลยุ ท ธ์ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ
(Strategic IT Leadership) หมายถึง ภาวะผู้นําที่สามารถกระตุ้น
สร้ า งความเชื่ อ มัน่ ให้ ก ับ ผู้ ต ามได้ เ รีย นรู้ เ ทคโนโลยี แบ่ ง ปั น
เทคโนโลยีอ ัน จะส่ ง ผลต่ อ ความสํ า เร็ จ ขององค์ ก ร (Dimitrios,
Damianos, & Vlachos, 2013) โครงสร้ า งทางด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานวิจ ัย นี้ หมายถึ ง ทรัพ ยากรด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ผ สมผสานได้ เป็ นอย่ างดีท่ีเกี่ย วข้อ งกับ อุ ป กรณ์
โปรแกรม การแบ่ ง ปั น ข้อ มู ล การใช้ เทคโนโลยีในการสื่อ สาร
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ทัก ษะของบุ ค คล และความรู้ ค วามเชี่ ย วชาญ จะเห็ น ได้ ว่ า
โครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ จะต้องผสมผสานระหว่าง
อุปกรณ์ เครือ่ งมือ ความสามารถของบุคลากรซึง่ รวมถึงทักษะและ
ความรูท้ เ่ี กีย่ วกับงานทีน่ อกเหนือไปจากการลงทุนในอุปกรณ์ต่างๆ
ทีผ่ บู้ ริหารต้องให้การสนับสนุ นจัดหาให้พร้อมและเพียงพอ เพราะ
ความรู้ข องผู้บริห ารในด้านไอทีและการสนับ สนุ น อย่ างจริงจังมี
อิทธิพลต่อการสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีอย่างมาก
(Ozer & Tınaztepe, 2014; Komala, 2012) ภาวะผู้ นํ าเชิ ง กล
ยุทธ์มบี ทบาทสําคัญต่ อการบริหารองค์กรในสภาพแวดล้อมที่ไม่
แน่ นอนและต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา ผูบ้ ริหาร
จะต้องสนับสนุนให้เกิดความสําเร็จของการบริหารทรัพยากรทีม่ อี ยู่
เพื่อ สนับ สนุ น ความสําเร็จของการบริห ารการเปลี่ย นแปลงด้าน
นวัต กรรม (Aslan, Diken, & Sendogdu, 2011) งานวิ จ ั ย ของ
Hung, Change, Lin, & Shiao (2014) ได้ศกึ ษาถึงการประยุกต์ใช้
เว็บไซต์ในการบริหารงานของธุรกิจผลิตสินค้าในประเทศไต้หวัน
พบว่าปั จจัยทีส่ าํ คัญทีส่ นับสนุนให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาํ เร็จ
คือผูบ้ ริหารระดับสูงของกิจการและบุคลากร สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Boonstra (2013) และ (Dimitrios et al., 2013) ที่ ก ล่ า วว่ า
การส่งเสริมให้นํ าคอมพิวเตอร์มาช่ ว ยในการจัด ทําบัญ ชีเป็ น สิ่ง
สําคัญและควรเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ วิสยั ทัศน์
ของผูน้ ําและเป้ าหมายทีช่ ดั เจนทีพ่ ร้อมสนับสนุ นมุ่งมั ่นทีจ่ ะพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เสริมประสิทธิภาพของการบริหารงานใน
องค์กรเพือ่ ก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
3.9 ค ว า ม พ ร้ อ ม ด้ า น เท ค โน โ ล ยี (Technology
Readiness) หมายถึง กิจการมีเทคโนโลยีทเ่ี ป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะ
เพื่อสนับสนุ นระบบสารสนเทศให้มปี ระสิทธิภาพ (Byrd, Lewis, &
Bradley, 2006) ซึ่งความพร้อมประกอบไปด้ว ยความพร้อมด้าน
อุปกรณ์ ความพร้อมด้านงบประมาณ ความพร้อมในด้านเงินลงทุน
และโครงสร้า งองค์ ก รที่ดี งานวิจ ัย ของ กชกร กรกีร ติ (2554)
ศึกษา เรื่องความพร้อ มในการใช้งานเทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการธุรกิจ พบว่า การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
มีการเพิ่มประสิท ธิภ าพการให้บ ริก ารด้านต่ างๆ ได้แก่ ข้อ มูล มี
ความถูกต้อ งแม่ น ยํ าทํ าให้ลูก ค้าเกิด ความน่ าเชื่อ ถือ ลูก ค้าเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการมาก
ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hung et al. (2014) ที่ได้ศกึ ษาถึง
การประยุกต์ใช้เว็บไซต์ ในการบริห ารงานของธุรกิจผลิต พบว่ า
ปั จ จัย ที่สํ า คัญ ที่ส นั บ สนุ น ให้ ก ารประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยีสํ าเร็จ
นอกเหนือจากผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานแล้ว
คื อ ค วาม พ ร้ อ มด้ า น เท ค โน โล ยี Khadaroo (2005) ศึ ก ษ า
เปรี ย บเที ย บการนํ าเสนอรายงาน ทางการเงิ น ผ่ า น ระบบ
อิน เตอร์เน็ ต ของประเทศมาเลเซี ย และสิง คโปร์ พ บว่ า ทัง้ สอง
ประเทศให้ ค วามสํ า คัญ กับ การนํ า เสนองบการเงิน ผ่ า นระบบ
อิน เตอร์เน็ ต พบว่ าประเทศสิง ค์ โ ปรให้ ค วามสํ าคัญ ที่ม ากกว่ า
ประเทศมาเลเซีย โดยแนวคิดของการศึกษาการยืน่ งบการเงินผ่าน
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ระบบอินเตอร์เน็ตเนื่องมาจากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ระบบ
อิน เตอร์เน็ ต ที่รวดเร็ว เป็ น ประโยชน์ ต่ อการนํ าเสนอข้อ มูล ไปยัง
กลุ่มผู้ใช้ข ้อมูลจากงบการเงิน ได้ส ะดวก รวดเร็วและทัน ต่ อ เวลา
ของการติดตามผลการประกอบการของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
3.10 ความส ามารถ ใน การเรี ย น รู้ อ ย่ า งต่ อเนื่ อ ง
(Continuous Learning Competency) หมายถึง ความสามารถใน
การเรียนรูอ้ ยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองการเปลีย่ นแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็วในกระบวนการบริหาร
(Phillips & Wright, 2009) บทความของ Davenport, 1998 ได้
ระบุ ว่ าการที่อ งค์ ก รจะนํ าระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ม าใช้จ ะต้ อ ง
คํานึงถึงผลกระทบในการดําเนินงานของธุรกิจในเรื่องของ “การนํ า
ระบบมาใช้แล้วสามารถทําให้อ งค์ก รสามารถรับรู้ขอ้ มูลได้อ ย่าง
ทันท่วงที” การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีมผี ลต่อความรูข้ อง
บุ ค ลากรในแขนงต่ างๆ ซึ่งทําให้ค วามรู้นัน้ เกิดความล้าสมัย ได้
โดยง่าย วิสยั ทัศน์ อนั เกิดจากผู้บริหาร โครงสร้างด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว ประกอบกับ ความไม่
แน่ น อนของสภาพแวดล้ อ มที่ เป็ นอยู่ ในปั จ จุ บ ัน ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ
ความสามารถในการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ในการบริหารเชิงกลยุทธ์ ดังนัน้ สิง่
ที่สําคัญ ที่สุ ดในการนํ าเทคโนโลยีมาใช้ค ือ ความสามารถในการ
เรีย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งที่ จ ะทํ า ให้ ร ะบบข้ อ มู ล ประสบผลสํ า เร็ จ
งานวิจยั ของ Komala (2012) ได้ศกึ ษาเรื่อ งความรู้ข องผู้บริห าร
และการสนั บ สนุ น จากผู้บ ริห ารมีผ ลต่ อ ประสิท ธิภ าพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี และ
ได้ผลการศึกษาว่า ความรูข้ องผูบ้ ริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสนับสนุ นมีอทิ ธิพลต่อประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและส่งผลโดยตรงถึงคุณภาพของรายงานทางการเงิน
ทีน่ ําเสนอ ซึง่ ผลการศึกษาสอดคล้องและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
กั บ ก า ร วิ จ ั ย ข อ ง Laonamtha et al. (2014) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษ า ถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ เชิงรุก การสนับสนุ นจากผู้บริหาร
และโครงสร้ า งทางด้ า นเทคโนโลยีท่ี ส่ ง ผลต่ อ การบริห ารการ
วางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจอาหารในประเทศ
ไทย โดยมีความสามารถในการเรียนรู้ขององค์กรเป็ นตัวแปรเร่ง
ความสัมพันธ์ และพบว่าความสามารถในการเรียนรูเ้ ป็ นตัวแปรเร่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างวิสยั ทัศน์ เชิงรุก การสนับสนุ นจากผู้บริหาร
และโครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีอย่างมีนัยสําคัญต่อการบริหาร
การวางแผนทรัพยากรองค์กรเชิงกลยุทธ์
3.11 บรรยากาศความร่วมมือ (Collaboration Climate)
หมายถึง การที่กจิ การเรีย นรู้ท่จี ะตอบสนองได้อ ย่างต่ อเนื่ องต่ อ
การเปลีย่ นแปลงทางด้านเทคโนโลยีขององค์กร ทีเ่ อื้อและส่งเสริม
ต่อการปฏิบตั งิ านให้ประสบผลสําเร็จ ทีมงานจะต้องมีทกั ษะหลาย
ๆ ด้านเพื่อสามารถสร้างความหลากหลายทางด้านทักษะโดยทีม
จะประกอบด้วย ผูบ้ ริหารระดับสูง ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านเทคโนโลยี
และผู้ป ฏิบตั ิงาน (Mahama, 2006) พฤติกรรมของคนในองค์ก ร
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ส่ ว นหนึ่ ง เกิด จากการเชื่อ มโยงระหว่ า งคนและองค์ ก ร ดัง นั ้น
แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้องบรรยากาศของความร่วมมือในองค์กรส่วนหนึ่ง
เกิดจากการให้การสนับสนุ นจากผูบ้ ริหาร (Dimitrios et al., 2013;
Boonstra, 2013; Komala, 2012; Aslan et al., 2011) ส่ ว นหนึ่ ง
เกิดจากความพร้อมด้านโครงสร้างเทคโนโลยีท่เี หมาะสม (กชกร
กรกีรติ, 2554; Hung et al., 2014; Byrd et al., 2006; Khadaroo,
2005) และอีกส่วนหนึ่ งเกิดจากความสามารถในการเรียนรู้ของ
อ งค์ ก รอ ย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Laonamtha et al., 2014; Phillips &
Wright, 2009; Mahama, 2006) ง า น วิ จ ั ย ข อ ง Kelly (1992)
ทําการศึกษาและวิจยั พบว่าความสําเร็จขององค์กร 90% เกิดจาก
ผูต้ ามและอีก 10% ที่เหลือเกิดจากภาวะผู้นํา ซึ่งสามารถอธิบาย
ได้ว่า ความสําเร็จขององค์กรไม่ได้ขน้ึ อยู่กบั ผูบ้ ริหารหรือผูป้ ฏิบตั ิ
ตามอย่างเดียว แต่ ต้อ งให้ความสําคัญระหว่างผู้นํ าและผู้ตามใน
การสร้างบรรยากาศของความร่วมมือระหว่างกัน
3.12 ก า ร ป รั บ ตั ว อ ย่ า ง ต่ อ เนื่ อ ง (Continuous
Organizational Adaptation) หมายถึง ความสามารถของกิจการ
ในการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงได้อ ย่างต่อ เนื่อ ง (Lee, 2001)
การปฏิรูปและการปรับตัวการทํางานขององค์กรอย่างต่ อเนื่องจะ
พัฒนาไปสู่แนวคิดการปรับองค์ก รให้เข้ากับกระบวนการทํางาน
ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพือ่ ก่อให้เกิดความสัมฤทธิ ์ผลของการ
ใช้ร ะบบ หรือ Organization Fit ตามแนวคิด ของ Contingency
Theory (Laonamtha & pongpanpattana, 2014) เมื่ อ นํ า ทฤษฎี
เกี่ย วกับ Contingency มาประยุ ก ต์ ใช้ก ับ การกําหนดโครงสร้าง
องค์กร (Structural contingency theory of organizations) จึงเกิด
Strategic IT
Leadership

Technology
Readiness

Continuous
Learning
Competency

แนวคิด ที่ ว่ า ผลการดํ า เนิ น งานขององค์ ก รขึ้น อยู่ ก ับ การปรับ
โครงสร้างขององค์กรกับความไม่แน่ น อนในการดําเนิ นงาน โดย
ปั จจัยทีอ่ าจก่อให้เกิดความไม่แน่ นอนมีหลายประการ เช่น ขนาด
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมที่เปลีย่ นแปลงไป เป็ นต้น จากทฤษฎี
ความไม่แน่ นอนจึงใช้อธิบายปรากฏการณ์ การประยุกต์ใช้ ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ได้ในมุมมองทีว่ ่า ความสามารถของระบบบัญชี
คอมพิว เตอร์ ช่ ว ยทํ า ให้อ งค์ ก รต้ อ งปรับ เปลี่ย นโครงสร้า งหรือ
กระบวนการทํ างานภายในองค์ ก รเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ ระบบ
โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป ด้ า นการวางแผนทรัพ ยากรและนํ า ไปสู่
ค ว า ม สํ า เร็ จ (Morton & Hu, 2008) อ ย่ า ง ไ ร ก็ ดี ท ฤ ษ ฎี
Contingency ยังสามารถอธิบายด้วยว่าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท่ี
ดีจะต้องขึน้ อยู่กบั ความสามารถในการปรับองค์กร (Organization
Fit) ให้เข้ากับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์อกี ด้วย (Donaldson, 2001)
จากการท บทวนวรรณ กรรมข้ า งต้ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
ความสามารถในการแข่งขันอย่างหนึ่งที่จะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
ใน การประกอบธุ ร กิ จ คื อ ความสามารถของระบบบั ญ ชี
คอมพิว เตอร์ท่ีรวดเร็ว ถู กต้ อ ง และมีประสิท ธิภ าพเพื่อ ช่ ว ยให้
ข้อมูลทีผ่ บู้ ริหารได้รบั มีความถูกต้องและเชือ่ ถือได้ รวมทัง้ รวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์และนํ าไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมได้กรอบแนวคิดการ
วิจยั เรื่อ ง ความสามารถของระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ก ับความ
ได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย สรุปเป็ นกรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจยั ได้
ดังภาพต่อไปนี้

H6a-c (+)

Computerization
Accounting Systems
Capability
H7a-c (+)

•

Value-based
Accounting
Information Linkage

•

Web-based Accounting
Transaction Efficiency

•

Regulation Related
Compliance Awareness

H8a-c (+)

Collaboration
Climate

H9a-c (+)
H10a-c (+)
H11a-c (+)

H1a-b (+)
H2a-b (+)
H3a-b (+)

Accounting
Practice
Efficiency

H4 (+)

Accounting
Information
Advantage
Financial
Report
Achievement

Continuous
Organizational
Adaptation

H5 (+)

H12a-b (+)
H13a-b (+)
H14a-b (+)

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจยั

4. วิ ธีวิจยั

ประชากรกลุ่มตัวอย่าง (Sample Populations) ได้แก่
ธุรกิจชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทย จํานวน 824 กิจการ
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Computerized Accounting System Capability and Accounting Information...
ซึ่งข้อมูลกลุ่มประชากรมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศึกษาโดย
ส่ ง แบบสอบถาม (Questionnaire) ส่ ง ทางไปรษ ณี ย์ โดยให้
ผู้บริห ารฝ่ ายบัญชีเป็ นตัวแทนองค์กรสําหรับให้ขอ้ มูล และได้รบั
แบบสอบถามตอบกลับ มาเพื่อ ใช้ในการประมวลผล ทัง้ สิ้น 80
ฉบับมีอตั ราผลตอบกลับ ร้อยละ 10.07 นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้ทดสอบ
ความอคติของการไม่ตอบกลับ (Non-response Bias Test) ตาม
แนวคิดของ Armstrong & Overton (1977) โดยการเปรียบเทีย บ
ความแตกต่ า ง (t-test) ของตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะองค์ ก ร เช่ น
ประเภทธุร กิจ ทุ น ดําเนิ น งาน จํานวนพนัก งาน และระยะเวลา
ดําเนินงาน ของกลุ่มตอบกลับเร็วกับกลุ่มตอบกลับช้าซึ่งถือเป็ น
ตัวแทนของกลุ่มไม่ตอบพบว่าไม่มนี ยั สําคัญทางสถิตแิ บบสอบถาม
ประกอบด้ว ยคําถาม 6 ส่ ว น ได้แ ก่ 1) ข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม ได้ แ ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์การทํางาน รายได้เฉลีย่ ต่อเดือนและตําแหน่ งงานใน
ปั จจุบนั 2) ข้อ มูล ทั ่วไปของกิจการ ประกอบด้วย รูปแบบธุร กิจ
ประเภทธุ ร กิจ ที่ ต ัง้ ธุ ร กิจ ทุ น ดํ า เนิ น งานในปั จจุ บ ัน จํ า นวน
พนักงาน ระยะเวลาในการดําเนินงาน รายได้จากการขายสินค้า/
ให้บริการต่อปี ระยะเวลาในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการ
จัด ทํ า บัญ ชี 3) คํ า ถามเกี่ย วกับ ความสามารถของระบบบัญ ชี

คอมพิว เตอร์ จํานวน 15 ข้อ 4) ความคิด เห็ น เกี่ย วกับ ปั จจัย ที่
ส่งผลต่อระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ จํานวน 20 ข้อ 5) ความคิดเห็น
เกี่ย วกับ ปั จ จัย ที่ไ ด้ ร บั ผลกระทบจากระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์
จํานวน 13 ข้อ 6) ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การศึกษาครัง้ นี้ใช้
มาตรวัดแบบลิเคิรท์ ประเมินค่ า 5 ระดับ จากเห็น ด้วยมากที่สุ ด
ถึงเห็นด้วยน้อยทีส่ ุด ผ่านการตรวจสอบความตรงด้านโครงสร้าง
และความตรงด้ า นเนื้ อ หาจากผู้ เชี่ย วชาญจํ า นวน 3 คน การ
ประมวลผลทางหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบ
สมมุติฐานโดยใช้ว ิธีการวิเคราะห์ถ ดถอยแบบพหุ คูณ (Multiple
Regression Analysis)
การทดสอบความเที่ ย งตรง (Validity) และความ
เชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) ใช้ เ ทคนิ ค วิเ คราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และค่า
สัม ประสิท ธิแ์ อลฟา ครอนบาค (cronbach’s alpha coefficient)
พบว่าแบบสอบถามมีค่าความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มันในระดั
่
บที่
ยอมรับได้ โดยค่า factor loading มีค่าไม่ต่ํากว่า 0.40 และค่าสัม
ประสิทธ์แอลฟาครอนบาคมีค่าไม่ต่ํ ากว่า 0.70 ตามข้อเสนอของ
Nunnally & Bernstein (1994) (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 ผลการทดสอบความเทีย่ งตรงและความเชือ่ มันของตั
่
วแปร
ตัวแปร
คุณค่าของการเชือ่ มโยงข้อมูลทางบัญชี (VAIL)
ประสิทธิภาพของการทําธุรกรรมทางบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (WATE)
การตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับ (RRCA)
วิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีทม่ี ปี ระสิทธิภาพ (APE)
ความสําเร็จของรายงานทางการเงิน (FRA)
ความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี (AIA)
ภาวะผูน้ ําเชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ (SIL)
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี (TR)
ความสามารถในการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนื่อง (CLC)
บรรยากาศความร่วมมือ (CC)
การปรับตัวอย่างต่อเนื่อง (COA)

5. ผลการวิจยั

จากการศึก ษาข้อ มูล ทัว่ ไปของผู้ต อบแบบสอบถาม
พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ
60.00 มีอ ายุมากกว่ า 40 ปี คิดเป็ น ร้อ ยละ 38.60 มีส ถานภาพ
สมรสแล้ว คิด เป็ นร้อ ยละ 52.50 ระดับ การศึก ษาของผู้ ต อบ
แบบสอบถามสูงกว่าระดับปริญ ญาตรี คิดเป็ น ร้อ ยละ 68.80 มี
ประสบการณ์การทํางานมากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 40.50 และ
ตําแหน่ งของผูต้ อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็ นผู้จดั การฝ่ ายบัญชี
คิดเป็ น ร้อ ยละ 77.50 รูปแบบของธุรกิจของผู้ตอบแบบสอบถาม

Uthen Laonamtha and Niphaphorn Aobthong

Factor Loadings
0.622-0.861
0.815-0.908
0.661-0.870
0.847-0.879
0.835-0.923
0.883-0.948
0.817-0.932
0.752-0.912
0.850-0.956
0.876-0.946
0.852-0.952

Cronbach’s Alpha คําถาม
0.853
5
0.927
5
0.835
5
0.908
5
0.918
4
0.930
4
0.923
5
0.890
4
0.904
3
0.944
4
0.931
4

เป็ นบริษทั จํากัด คิดเป็ นร้อยละ 96.30 ตัง้ อยู่ในเขตภาคกลางเป็ น
ส่วนใหญ่ คิดเป็ นร้อยละ 81.30 มีทุนดําเนินงานในปั จจุบนั ตํ่ากว่า
5 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 48.80 มีจํานวนพนักงานน้ อยกว่า 50
คน คิดเป็ น ร้อยละ 63.80 มีระยะเวลาในการดําเนินงานมากกว่า
15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.50 มีรายได้จากการขายสินค้า/บริการต่อปี
อยู่ระหว่าง 5 ล้าน – 25 ล้านบาท คิดเป็ น ร้อ ยละ 38.80 และใช้
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดทําบัญชีอยู่ในช่วงระหว่าง 5-10 ปี
และมากกว่า 15 ปี เท่ากัน คิดเป็ นร้อยละ 35.00
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ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กบั ความได้เปรียบ...
ค่าสหสัมพันธ์ของทุ กตัวแปรการตรวจสอบภาวะร่ว ม
เส้น ตรงพหุ (Multicolinearity) พบว่ า ตัว แปรมีค วามสัมพัน ธ์ก นั

อุเทน เลานําทา และนิภาพร อบทอง
อย่ างมีนั ย สําคัญ ที่ระดับ 0.01 และมีค่ าสัม ประสิท ธิสหสั
์ มพัน ธ์
ระหว่างคู่ตวั แปรระหว่าง 0.497 – 0.922

ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านความสัมพันธ์ ดังนี้

ตัวแปร
VAIL
WATE
RRCA
COA
VAIL x COA
WATE x COA
RRCA x COA
APE
FRA
FA

วิ ธีปฏิ บตั ิ ทางการบัญชี
ที่มีประสิ ทธิ ภาพ (APE)
EQ1
EQ3
0.623***
0.614***
(0.125)
(0.106)
-0.181*
-0.228**
(0.112)
(0.103)
0.340***
0.116
(0.096)
(0.110)
0.376***
(0.097)
-0.081
(0.124)
0.059
(0.125)
0.038
(0.110)

ความสําเร็จของ
รายงานทางการเงิ น (FRA)
EQ2
EQ4
0.551***
0.576***
(0.130)
(0.131)
-0.260**
-0.098
(0.111)
(0.128)
0.246**
0.149
(0.113)
(0.137)
0.251**
(0.120)
-112
(0.153)
0.344*
(0.155)
-0.028
(0.136)

ความได้เปรียบด้านข้อมูล
ทางการบัญชี (AIA)
EQ5
EQ6

0.837***
(0.064)
0.905***
(0.053)
0.038
(0.110)
0.034
(0.105)
0.790

-0.054
-0.069
-0.1148
-0.170
-0.049
(0.146)
(0.135)
(0.170)
(0.167)
(0.132)
FS
-0.123
-0.072
-0.073
-0.058
0.065
(0.141)
(0.133)
(0.164)
(0.165)
(0.127)
2
Adjust R
0.621
0.683
0.486
0.514
0.691
aBeta coefficients with standard errors in parenthesis, *** p < 0.01, **. p <0.05, * p < 0.10, (N=80)
กับประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี จึงยอมรับสมมุตฐิ านที่
สมมุติฐานที่ 1a – 3a พบว่ าคุ ณ ค่ าของการเชื่อ มโยง
1a – 3a
ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบเชิ ง บวกกั บ
สมมุ ติ ฐ าน 1b – 3b พบว่ า คุ ณ ค่ า ของการเชื่อ มโยง
ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี ประสิทธิภาพของการทํา
ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ม ี ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละผลกระทบเชิ ง บวกกั บ
ธุรกรรมทางบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมีความสัมพันธ์กบั
ความสํ าเร็จ ของรายงานทางการเงิน และการตระหนั ก ถึง การ
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับความสําเร็จของรายงานทางการเงิน จึงยอมรับสมมุตฐิ านที่ 1b
ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี และการตระหนักถึงการ
และ 3b ในขณะเดียวกันพบว่าประสิท ธิภาพของการทําธุรกรรม
ปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
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ทางบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความสําเร็จ
ของรายงานทางการเงิน จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 2b
สมมุติฐาน 12a – 14a พบว่าการปรับ ตัว ขององค์ก ร
อย่ างต่ อ เนื่ อ งที่ศ ึก ษาเป็ นตัว แปรปรับ ผลกระทบทางบวกของ
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างคุ ณ ค่ าของการเชื่อ มโยงข้อ มูล ทางบัญ ชี
ประสิทธิภาพของการทําธุรกรรมทางบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต
การตระหนักถึงการปฏิบตั ติ ามระเบียบข้อบังคับและประสิทธิภาพ
ของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีไม่มคี วามสัมพันธ์กนั อย่างมีนัยสําคัญ
จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 12a - 14a
สมมุติฐาน 12b – 14b พบว่าการปรับ ตัว ขององค์ก ร
อย่ างต่ อ เนื่ อ งที่ศ ึก ษาเป็ นตัว แปรปรับ ผลกระทบทางบวกของ
ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภ าพของการทําธุรกรรมทางบัญชี
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ ตและความสําเร็จของรายงานทางการเงินมี
ความสัมพันธ์กนั ดังนัน้ จึงยอมรับสมมุตฐิ าน 13b ในขณะทีผ่ ลการ
ทดสอบความสัมพันธ์ของคุณค่าของการเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชี
และการตระหนั ก ถึ ง การปฏิ บ ั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ไม่ ม ี
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ความสัมพัน ธ์กบั ความสําเร็จของรายงานทางการเงิน ดังนัน้ จึง
ปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 12b และ 14b
สมมุตฐิ าน 4 พบว่าประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการ
บัญชีมคี วามสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความได้เปรียบด้าน
ข้อมูลทางการบัญชี จึงยอมรับสมมุตฐิ านที่ 4
สมมุตฐิ าน 5 พบว่าความสําเร็จของรายงานทางการเงิน
มีค วามสัม พัน ธ์แ ละผลกระทบเชิงบวกกับ ความได้เปรีย บด้า น
ข้อมูลทางการบัญชี จึงยอมรับสมมุตฐิ านที่ 5
สมมุติฐาน 6a – 7a พบว่ าภาวะผู้นํ าเชิงกลยุ ทธ์ด้าน
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศ และความพ ร้ อ มด้ า น เทค โน โลยี ม ี
ความสัมพัน ธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณค่าของการเชื่อมโยง
ข้อ มู ล ทางบัญ ชี ดัง นั น้ จึง ยอมรับ สมมุ ติ ฐ านที่ 6a และ 7a ใน
ขณะเดีย วกัน พบว่าความสามารถในการเรียนรูข้ ององค์กรอย่าง
ต่ อเนื่องไม่มคี วามสัมพันธ์กบั คุณค่าของการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
บัญชี ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 8a

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคณ
ู (Multiple Regression Analysis) เพือ่ ทดสอบสมมุตฐิ านความสัมพันธ์
ตัวแปร
SIL
TR
CLC

คุณค่าของการเชื่อมโยงข้อมูลทาง
บัญชี (VAIL)
EQ7
0.453***
(0.106)
0.501***
(0.148)
-0.108
(0.159)

CC
SIL x CC
TR x CC
CLC x CC
FA
FS
Adjust R2

-0.015
(0.156)
-0.013
(0.153)
0.570

EQ10
0.394***
(0.134)
0.421**
(0.155)
-0.090
(0.234)
0.087
(0.207)
-0.070
(0.062)
0.954**
(0.167)
-934**
(0.164)
0.010
(0.158)
-0.025
(0.155)
0.584

ประสิ ทธิ ภาพของการทําธุรกรรม
ทางบัญชีผ่านระบบอิ นเตอร์เน็ต
(WATE)
EQ8
EQ11
0.325**
0.232
(0.126)
(161)
0.400**
0.380**
(0.175)
(0.186)
0.004
-0.015
(0.188)
(0.281)
0.218
(0.248)
0.097
(0.075)
0.269
(0.200)
-0.099
(0.197)
0.038
0.003
(0.185)
(0.171)
-0.034
-0.003
(0.181)
(0.186)
0.397
0.402

การตระหนักถึงการปฏิ บตั ิ ตาม
ระเบียบข้อบังคับ (RRCA)
EQ9
0.404**
(0.124)
0.306*
(0.172)
0.041
(0.185)

0.039
(0.182)
0.055
(0.178)
0.417

EQ12
0.331**
(0.153)
0.236
(0.177)
-0.409
(0.268)
0.685**
(0.236)
0.025
(0.071)
0.380
(0.190)
-0.245
(0.187)
0.003
(0.180)
0.092
(0.177)
0.577

aBeta

coefficients with standard errors in parenthesis, *** p < 0.01, **. p <0.05, * p < 0.10, (N=80)
สมมุติฐานที่ 6b – 8b พบว่าภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ดา้ น
ธุ ร กรรมทางบั ญ ชี ผ่ า นระบบอิ น เตอร์ เ น็ ต ดั ง นั ้น จึ ง ยอมรับ
เท คโน โลยี ส ารสน เทศ และความพ ร้ อ มด้ า น เทค โน โลยี ม ี
สมมุติฐานที่ 6b และ 7b ในขณะเดียวกัน พบว่าความสามารถใน
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพของการทํา
การเรีย นรู้ ข ององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ม ี ค วามสัม พั น ธ์ ก ั บ
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ประสิทธิภาพของการทําธุรกรรมทางบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต
ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 8b
สมมุติฐานที่ 6c – 8c พบว่าภาวะผู้นําเชิงกลยุทธ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสัมพัน ธ์และผลกระทบเชิงบวกกับ
การตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ และความพร้อม
ด้านเทคโนโลยีม ีค วามสัม พัน ธ์ แ ละผลกระทบเชิงบวกกับ การ
ตระหนัก ถึงการปฏิบ ัติต ามระเบีย บข้อ บังคับ ดังนั น้ จึงยอมรับ
สมมุติฐานที่ 6c และ 7c ในขณะเดียวกัน พบว่าความสามารถใน
การเรีย นรู้ข ององค์ ก รอย่ างต่ อ เนื่ อ งไม่ ม ีค วามสัม พัน ธ์ ก ับ การ
ตระหนั ก ถึง การปฏิบ ัติต ามระเบีย บข้อ บังคับ ดังนั น้ จึงปฏิเสธ
สมมุตฐิ านที่ 8c
สมมุติ ฐ านที่ 9a – 11a พบว่ าบรรยากาศของความ
ร่วมมือทีศ่ กึ ษาเป็ นตัวแปรปรับผลกระทบทางบวกของความพร้อม
ด้านเทคโนโลยี ความสามารถในการเรียนรูข้ ององค์กร และคุณค่า
ของการเชื่อ มโยงข้อ มูล ทางบัญ ชี พบว่ ามีค วามสัมพัน ธ์ก ัน จึง
ยอมรับ สมมุ ติ ฐ านที่ 10a และ 11a ในขณ ะเดี ย วกั น พบว่ า
บรรยากาศของความร่วมมือไม่มบี ทบาทเร่งความสัมพันธ์ระหว่าง
ภาวะผูน้ ําเชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศและคุณค่าของการ
เชือ่ มโยงข้อมูลทางบัญชี ดังนัน้ จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 9a
สมมุ ติ ฐ าน 9b – 11b พบว่ า บรรยากาศของความ
ร่วมมือทีศ่ กึ ษาเป็ นตัวแปรปรับผลกระทบทางบวกของภาวะผู้นํา
เชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และความสามารถในการเรีย นขององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภ าพของการทําธุรกรรมทางบัญชีผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 9b, 10b และ 11b
สมมุ ติ ฐ าน 9c – 11c พบว่ า บรรยากาศของความ
ร่วมมือทีศ่ กึ ษาเป็ นตัวแปรปรับผลกระทบทางบวกของภาวะผู้นํา
เชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
และความสามารถในการเรีย นขององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไม่ ม ี
ความสัมพันธ์กบั การตระหนักถึงการปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
จึงปฏิเสธสมมุตฐิ านที่ 9c, 10c และ 11c

6. การอภิ ปรายผล

ก าร วิ จ ั ย เรื่ อ ง ค ว าม ส าม ารถ ข อ งร ะ บ บ บั ญ ชี
คอมพิวเตอร์กบั ความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจ
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้
1) ผูบ้ ริหารฝ่ ายบัญชีของธุรกิจชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยมีความเชื่อ มันว่
่ าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ทําให้เกิด
ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ิทางการบัญชีท่ดี ไี ด้ ประสิทธิภาพของ

อุเทน เลานําทา และนิภาพร อบทอง
วิธีป ฏิบ ัติท างการบัญ ชีเกิด ขึ้น จากเทคโนโลยีท่ีท ัน สมัย ในการ
เชื่อมโยงข้อมูล เพื่อเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางานและ
แบ่งปั นข้อมูลในการดําเนินงานร่วมกัน (Trigo et al., 2014) และ
ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Laonamtha & Ussahawanitchakit
(2012) ทีใ่ ห้หลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าการนํ าเอาระบบการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรมาใช้ในกิจการทําให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและก่ อ ให้ เ กิ ด กระบวน การบ ริ ห ารงาน ที่ ม ี
ประสิท ธิภ าพ เนื่ อ งจากงานบัญ ชีซ่ึงปกติก็มคี วามสลับ ซับซ้ อ น
ปริมาณมาก และลักษณะงานซํ้าๆ จึงต้องใช้ความสามารถในการ
ใช้ร ะบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ด ังกล่ า วเพื่อ เพิ่ม ประสิท ธิภ าพการ
ทํ างานด้ านบัญ ชี (O’Donnell, 2000) ดังนั น้ ความสามารถของ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ เป็ นระบบที่ถูกออกแบบขึน้ มาเพื่อแปลง
หรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ให้เป็ นสารสนเทศทีม่ ปี ระโยชน์
ในการตั ด สิน ใจต่ อ ผู้ ใช้ เป็ นระบบที่ เกี่ ย วกับ การบัน ทึ ก การ
ประมวล และการวิเคราะห์ ข องข้ อ มู ล ทางเศรษฐกิ จ และการ
แสดงผลตามรู ป แบบทางการเงิน นอกจากนี้ ย ัง เป็ นการสรุ ป
กิจกรรมการดําเนินงานขององค์กร เป็ นการสรุปข้อมูลเพื่อสะดวก
ในการบริหารและตัดสินใจ พบงานวิจยั ของ Sam et al., (2012) ที่
ได้ ร ะบุ ช ัด เจนในการศึก ษาเรื่อ งการประยุ ก ต์ ใ ช้ ร ะบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ว่าจะช่วยให้เกิดประโยชน์ ต่อการสนับสนุ นวิธปี ฏิบตั ิ
ทางการบัญชีทง่ี ่ายและการประยุกต์ใช้จะสําเร็จมากขึน้ หากได้รบั
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศน์
2) ผูบ้ ริหารฝ่ ายบัญชีของธุรกิจชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทยมีค วามเห็ น ว่ า ระบบบัญ ชีค อมพิว เตอร์ ทํ าให้ เกิด
ความสํ าเร็จของรายงานทางการเงิน ซึ่ งผลของการวิจ ัย ครัง้ นี้
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จ ัย ของ Laonamtha & Ussahawanitchakit
(2012) พบหลักฐานเชิงประจักษ์ ว่าการนํ าเอาระบบการวางแผน
ทรัพ ยากรองค์กรมาใช้ในกิจการก่ อ ให้เกิดลักษณะของคุ ณภาพ
ข้อมูล ทีด่ ี ซึ่งข้อมูลที่ดจี ะต้อ งมีค วามทัน ต่ อ เวลาในการใช้ขอ้ มูล
และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และหากคุณภาพข้อมูลที่ดอี นั เกิด
จากความสําเร็จของรายงานทางการเงินก็จะทําให้ผู้ใช้งบการเงิน
ทุกกลุ่มสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจได้ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Daoud & Yriki (2013) ที่ระบุว่าในปั จจุบนั นอกจาก
จะนํ าเอาระบบบัญชีค อมพิวเตอร์ท่สี ําคัญอย่างระบบสารสนเทศ
เพือ่ การบริหาร (ERP) เพื่อช่วยเชื่อมโยงข้อมูลทางการบัญชีมาใช้
สํ า ห รั บ การป ฏิ บ ั ติ ง าน ท างบั ญ ชี แ ล้ ว ใน อ น าค ต อั น ใก ล้
ความสามารถของระบบบัญ ชี ย ัง จะสามารถเชื่อ มโยงไปถึ ง
ระบบงานของหน่ วยงานกํากับในหลายด้าน เช่น ด้านภาษีอากร
ด้านการนําส่งงบการเงินและการตรวจสอบบัญชีดว้ ย สอดคล้องกับ
แนวคิด รายงานทางการเงินแบบทันเวลา (Real-time Reporting)
ที่เป็ น ไปตามข้อ กําหนดระเบีย บข้อ บังคับต่ างๆ ของหน่ ว ยงาน
กํ ากับ ดู แ ล (Trigo et al., 2014) แต่ สํ า หรับ ความสามารถของ
ระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ใ นมิติ ด้ า นประสิท ธิภ าพของการทํ า
ธุรกรรมทางการบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ ต ในครัง้ นี้พ บว่าไม่ม ี
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ความสั ม พั น ธ์ ก ับ ความสํ า เร็จ ของรายงานทางการเงิน อาจ
เนื่องมาจากว่าการทําธุรกรรมทางบัญชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตอาจ
ไม่เกี่ย วข้อ งกับ ข้อ มูล ที่ป รากฏในงบการเงิน ทัง้ หมด เป็ น เพีย ง
ส่วนประกอบหนึ่งทีอ่ าจจะทําได้แค่ให้เกิดประสิทธิภาพของวิธกี าร
ปฏิบตั งิ านทางบัญชีแต่อาจจะไม่ส่งผลโดยตรงต่อความสําเร็จของ
รายงานทางการเงิน
3) ผู้บริห ารฝ่ ายบัญชีของธุรกิจชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิก ส์
เห็ น ด้ ว ยว่ า ประสิ ท ธิ ภ าพ ของวิ ธี ป ฏิ บ ั ติ ท างการบั ญ ชี แ ละ
ความสําเร็จของรายงานทางการเงินส่งผลต่อความได้เปรียบด้าน
ข้อ มูล ทางการบัญ ชี เนื่ อ งจากว่ า ข้อ มูล ทางด้า นการบัญ ชีเป็ น
ข้อ มูล ที่เกี่ย วข้อ งกับ เหตุ ก ารณ์ เชิงเศรษฐกิจทัง้ ในปั จจุ บ ัน และ
อนาคต แรงจูงใจหลักของงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับการนํ าเอาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในงานบัญ ชี คือ การที่เทคโนโลยี
ก่อ ให้เกิดทางเลือกด้านสารสนเทศมากขึ้นและมีอิทธิพ ลต่ อ การ
ตัดสิน ใจของผู้ใช้ระบบได้รวดเร็ว ทัน ต่ อ การบริห ารเชิงกลยุ ท ธ์
สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ Aslan et al. (2011) ที่ก ล่าวว่ าระบบ
บัญ ชีค อมพิว เตอร์ท่มี ีประสิท ธิภ าพจะส่ งผลกระทบโดยตรงต่ อ
ความได้เปรียบของข้อมูล ที่กจิ การสามารถนํ าไปใช้ต ัดสิน ใจได้
อย่ า งทัน ท่ ว งที แม่ น ยํ า และเป็ นเครื่อ งมือ ในการบริห ารตาม
สภาพแวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได้ และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท่ี
ถูกออกแบบขึน้ มาเป็ นอย่างดี จะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการแปลง
หรือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ทีก่ ่อให้เกิดความรวดเร็วในการ
รับส่งข้อมูลและมีการประมวลผลที่ถูกต้องมากกว่า และสามารถ
เข้า ถึ ง ข้อ มูล ได้ท ั น ที ดัง นั ้น ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี ม ี
ประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผูใ้ ช้ทงั ้ ภายในและภายนอก
4) ผู้บริห ารฝ่ ายบัญชีของธุรกิจชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิก ส์
เห็นด้วยว่าภาวะผูน้ ําเชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลต่อ
ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี้
เป็ นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั ของ Boonstra (2013) ทีร่ ะบุ
ว่าการส่งเสริมให้นําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดทําบัญชีเป็ นสิง่
สําคัญและควรเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ วิสยั ทัศน์
ของผูน้ ําและเป้ าหมายทีช่ ดั เจนทีพ่ ร้อมสนับสนุ นมุ่งมันที
่ จ่ ะพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ เสริมประสิทธิภาพของการบริหารงานใน
องค์กรเพื่อก่อให้เกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขันเป็ นสิง่ สําคัญ
และภาวะผู้นําขององค์กรต้องกระตุ้น ให้พ นัก งานเชื่อ มัน่ เรีย นรู้
ปรับ ตัว และยอมเปลี่ย นแปลงให้เข้ากับ เทคโนโลยีจะทํ าให้ก าร
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากขึน้ (Dimitrios et
al., 2 0 1 3 ) ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง Laonamtha &
Pongpanpattana (2014) ที่พ บว่ า การสนั บ สนุ น ของผู้ บ ริห ารมี
ความสัมพันธ์กบั ประสิทธิผลของระบบบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ
ของบริษัทในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรมของประเทศไทย สรุปได้ว่ า
ผู้บ ริห ารมีส่ ว นสํ าคัญ ในการนํ า เอาโปรแกรมบริห ารทรัพ ยากร
องค์ก ร (Enterprise Resource Planning Systems) มาใช้ในการ
บริห ารข้อ มูล เชิงกลยุ ท ธ์ ซึ่ งทํ า ให้ ก ิจ การมีคุ ณ ภาพของข้อ มู ล
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ทางการบัญ ชีท่ีดีส่ งผลต่ อ การตัด สิน ใจที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ ทํ าให้
รายงานทางการเงินทีน่ ําเสนอมีความครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็วทัน
ต่อการใช้ขอ้ มูล
5) ผู้บริห ารฝ่ ายบัญชีของธุรกิจชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิก ส์
เห็นด้วยว่าความพร้อมด้านเทคโนโลยีมผี ลต่อความสามารถของ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กชกร กรกีรติ
(2554) ศึกษา เรือ่ งความพร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจ พบว่า การนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้มกี ารเพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการด้านต่างๆ ได้แก่ ข้อมูล
มีความถูกต้องแม่นยําทําให้ลูกค้าเกิดความน่ าเชื่อถือ ลูกค้าเกิด
ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจในการให้บริการมาก
ขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hung et al. (2014) ที่ได้ศกึ ษาถึง
การประยุ กต์ ใช้เว็บไซต์ ในการบริห ารงานของธุรกิจผลิต พบว่ า
ปั จ จัย ที่สํ า คัญ ที่ส นั บ สนุ น ให้ ก ารประยุ ก ต์ ใช้ เทคโนโลยีสํ าเร็จ
นอกเหนือจากผู้บริหารและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานแล้ว
คือ ความพร้อมด้านเทคโนโลยี
6) สําหรับปั จจัย ด้านความสามารถในการเรียนรู้ของ
องค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ผู้ บ ริ ห ารฝ่ ายบั ญ ชี ข องธุ ร กิ จ ชิ้ น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์มองว่าไม่สามารถสนับสนุ นความสามารถของระบบ
บัญ ชีค อมพิว เตอร์ไ ด้ อาจเป็ น เพราะการเปลี่ย นแปลงทางด้าน
เทคโนโลยีม ีก ารเปลี่ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ว และต้ อ งอาศัย ผู้ท่ีม ี
ความเชีย่ วชาญเฉพาะในการสนับสนุ นเพิม่ เติม ดังนัน้ จึงสรุปได้ว่า
ความสามารถในการเรียนรูข้ ององค์กรอย่างต่ อเนื่องเลยไม่ส่งผล
ต่อความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
7) ผลการศึก ษาของบรรยากาศของความร่ ว มมือ ใน
บทบาทของตัวแปรเร่งความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบ
(ภาวะผูน้ ํ าเชิงกลยุทธ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ ความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ความสามารถในการเรียนรูข้ ององค์กรอย่างต่ อเนื่อง)
พบว่ าผู้บ ริห ารของธุ ร กิจ ชิ้น ส่ ว นอิเล็ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ เห็ น ด้ว ยถึ ง
อิทธิพลที่จะทําให้เกิดความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
เหตุผลทีก่ ารศึกษาได้ผลลัพธ์เช่นนี้อาจเป็ นเพราะว่ามีปัจจัยสาเหตุ
อื่นที่นอกเหนือไปจากบรรยากาศของความร่วมมือที่จะกระตุ้นให้
เกิด ความสามารถของระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ท่ี ส ร้ า งความ
ได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี ยกเว้นในเรื่องการเป็ นตัวแปร
ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความพ ร้ อ มด้ า นเทคโนโลยี
ความสามารถในการเรีย นรู้ ข ององค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและ
ความสามารถของระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ เท่ า นั ้น ที่ พ บว่ า มี
ความสัมพันธ์กนั บางส่วน และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Hung et
al. (2014) ทีไ่ ด้ศกึ ษาถึงการประยุกต์ใช้เว็บไซต์ในการบริหารงาน
ของธุรกิจผลิต พบว่าปั จจัยที่สําคัญทีส่ นับสนุ นให้การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีสําเร็จคือ ความร่ ว มมือ ร่ว มใจของพนั กงานแล้วและ
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม และสอดคล้องกับงานวิจยั
ของ Laonamtha et al. (2014) ที่พ บว่าองค์ก รที่มคี วามสามารถ
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ในการเรีย นรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งจะทํ า ให้ ก ารบริห ารการวางแผน
ทรัพยากรองค์กรเชิงกลยุทธ์เกิดความสําเร็จ
8) ผู้บริห ารฝ่ ายบัญชีของธุรกิจชิ้น ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ยนื ยันถึงการปรับตัวขององค์กรอย่างต่อเนื่องว่าเป็ นตัวแปรเร่ง
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
และความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี เนื่องจากการปรับตัว
เพี ย งอย่ า งเดี ย วอาจไม่ เ ป็ น ปั จจั ย ที่ เ พี ย งพ อต่ อ การสร้ า ง
ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี ความสําเร็จของรายงาน
ทางการเงินและความได้เปรียบด้านข้อมูลทางการบัญชี อาจต้องมี
การศึกษาให้ล ะเอีย ดลงไปว่ าปั จจัย ด้านการปรับตัว ขององค์ก ร
อย่างต่อเนื่องต้องใช้ควบคู่กบั กลยุทธ์ใดของการบริหารของธุรกิจ
ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยอีกหรือไม่

7. สรุปผลการวิ จยั และข้อเสนอแนะ

การวิ จ ั ย นี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
กับ ความได้เปรีย บด้ า นข้อ มู ล ทางการบัญ ชีข องธุ ร กิจ ชิ้น ส่ ว น
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย เครือ่ งมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งได้แก่ ธุรกิจอาหารใน
ประเทศไทยจํานวน 80 แห่ง เครื่องมือวิจยั เป็ นแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข ้อ มูลใช้ส ถิติเชิงพรรณนา และทดสอบ
สมมุตฐิ านโดยการวิเคราะห์ถดถอยแบบพหุคณ
ู ผลการวิจยั พบว่า
ความสามารถของระบบบัญ ชีค อมพิ ว เตอร์ม ีส่ ว นช่ ว ยให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพของวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชี ความสําเร็จของรายงาน
ทางการเงิน และความได้เปรียบด้านข้อ มูล ทางการบัญ ชี และใน
การศึก ษาครัง้ นี้ ย ังพบว่ าภาวะผู้นํ าเชิงกลยุ ท ธ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยสําคัญทีท่ ําให้
เกิ ด ความสามารถของระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ในขณ ะที่
ความสามารถในการเรีย นรู้ข ององค์ก รอย่างต่ อ เนื่อ งไม่มผี ลต่ อ
ความสามารถของระบบบัญ ชีค อมพิ ว เตอร์ ส่ ว นการศึก ษาถึ ง
บรรยากาศของความร่ ว มมือ และการปรับ ตัว ขององค์ ก รอย่ า ง
ต่อเนื่องพบว่ามีผลต่อการเร่งความสัมพันธ์ระหว่างบุพปั จจัยและ
ผลลัพธ์ของความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของธุรกิจ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก ส์ในประเทศไทย อย่างไรก็ตามงานวิจยั นี้ม ี
ข้อจํากัดของจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บโดยการใช้แบบสอบถาม
ทางไปรษณีย์ซ่งึ มีอตั ราการตอบกลับตํ่า ดังนัน้ งานวิจยั ในอนาคต
อาจใช้ก ารเก็ บ ข้อ มู ล รู ป แบบอื่น นอกจากนี้ นั ก วิจ ัย ควรขยาย
ขอบเขตการศึกษา ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กบั
ความได้เปรีย บด้านข้อ มูล ทางการบัญ ชีก บั กลุ่ มธุ ร กิจอื่น ๆ ใน
ประเทศไทย เพื่อเป็ น การยืนยันผลการวิจยั และเป็ น แนวทางใน
ก ารวางแ ผ น พั ฒ น าก ระบ ว น ก ารบ ริ ห ารงาน เพื่ อ ส ร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขันที่ส่งผลต่อการดําเนินงานขององค์กร
ต่อไป
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8. ประโยชน์ของงานวิ จยั

ผลของการวิจยั มีประโยชน์ต่อการนําไปประยุกต์ใช้ดงั นี้
1. ผลการวิจยั นี้ส ามารถนํ าไปใช้เป็ น แนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน
ประเทศไทย
2. ผู้บริหารของกิจการสามารถนํ าข้อมูลเพื่อสนับสนุ น
การบริหารเชิงกลยุทธ์ให้บรรลุเป้ าหมายทีอ่ งค์กรกําหนดไว้
3. ผลจากการวิจ ัย นี้ ส ามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ ใช้ เป็ น
แนวทางในการสร้างวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีทด่ี ขี ององค์กร
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