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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะของกิจการแตกต่างกัน และศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า  ลักษณะของกิจการที่แตกต่างกัน (รายได้เฉลี่ยต่อปีของกิจการ) มีผล
ต่อคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ เมื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs พระนครศรีอยุธยา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กันทางบวกในระดับสูง หมายถึง 
เมื่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีสูง 
คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีจะสูงตามไปด้วย 
ค าส าคัญ: ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี  คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี 
 

Abstract 
 This independent study aimed to compare the accounting information quality derived from 
accounting software for different types of SMEs, and to study the relationship between accounting 
software selection and accounting information quality with a case study of SMEs in Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province. The study revealed that different types of SMEs (categorized by their average annual 
incomes) could influence the accounting information quality at the significant level of .05. Moreover, the 
data analysis indicated a strongly positive relationship between the accounting software selection of SMEs 
in Phra Nakhon Si Ayutthaya Province and the accounting information quality. This could mean that the 
accounting information quality would increase when the SMEs attitudes towards the accounting software 
selection increased. 
Keywords: Small and Medium Enterprise (SMEs), accounting software, accounting information quality 
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1. บทน า 
 ในอดีตนักบัญชีมีการจัดท าบัญชีด้วยมือ ข้อมูลที่ได้
มักเกิดข้อผิดพลาดและมีความล่าช้า ซึ่งในปัจจุบันมีการ
แข่งขันกันสูง ข้อมูลทางการบัญชีมีความส าคัญต่อการ
ตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เพราะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การแข่งขันในการประกอบธุรกิจหน่วยงานจึงได้มีการ
พัฒนาเปลี่ยนแปลงโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาช่วย คือ ระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี ด้วยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เข้ามาช่วยท าให้ข้อมูลที่
ผู้บริหารได้รับมคีวามถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมทั้งรวดเร็ว
ทันต่อเหตุการณ์และน าไปใช้ในการตัดสินใจด้านต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุไรวรรณ หงส์ชัย [1] โดยเฉพาะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต้องมีระบบ
ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
บริหารจัดการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน
หลายแห่ง ได้น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาช่วย
ในการจัดท าบัญชี  งบการเงินและการรายงานเพื่อการ
บริหาร ท าให้กิจการสามารถจัดท าบัญชี  งบการเงินและ
รายงานเพื่อการบริหารได้อย่างรวดเร็ว แม่นย า และมี
ความถูกต้อง 
     ธุรกิจที่น าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้นั้น 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการท างานเพราะโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีจะมีการประมวลผลอัตโนมัติ
ภายใต้การสั่งการของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
โดยทั่วไปโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีจะมีการวาง
รูปแบบขั้นตอนทางการบัญชีเอาไว้แล้วและสามารถ
ตรวจสอบรายการได้  ส่วนความซับซ้อนของงานที่
แตกต่างกัน ในแต่ละกิจการนั้นจ าเป็นต้องอาศัยความ
หลากหลายและความยืดหยุ่นของโปรแกรมที่แตกต่างกัน 
หากธุรกิจเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่
รองรับงานบัญชีได้อย่างครอบคลุม และมีการพัฒนา
ปรับปรุงโปรแกรมอย่างต่อเนื่อง ก็นับได้ว่าเป็นการ
ตัดสินใจที่ละเอียดรอบคอบ แต่ถ้าเลือกโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีโดยไม่มีหลักเกณฑ์ก็จะท าให้
กิจการต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ 

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพราะการลงทุนในการซื้อ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมาใช้ ถ้าหากเกิดผลดี  
จะท าให้ได้งานที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพื่อให้ได้
โปรแกรมที่มีความคุ้มค่าและมีความเหมาะสมกับ
ระบบงานของธุรกิจเป็นการพัฒนาธุรกิจของตนเองให้
เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ ้
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
     2.1 เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการ
บัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะของ
กิจการแตกต่างกัน  
     2.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
3. ขอบเขตการวิจัย 
     ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ เจ้าของธุรกิจหรือ
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชี ของธุรกิจ 
SMEs ที่เป็นธุรกิจบริการขนาดกลางและขนาดย่อม ใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวนธุรกิจ 144 แห่ง 
(ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 
สสว.) 
     จ ากจ า นวนประชากรที่ มี ทั้ ง หมด  1 44 แห่ ง 
ก าหนดให้มีความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ระดับความ
เช่ือมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน ± 5% ตามแนวคิด
ของทาโร่ ยามาเน่ Yamane,Taro  [2] จากสูตรดังกล่าว
ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 106 ตัวอย่าง 
     โ ด ยจ า กก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้  ผู้ วิ จั ย ส า ม า ร ถ เ ก็ บ
แบบสอบถามได้ 84 ตัวอย่างจาก 106 ตัวอย่างคิดเป็น 
79.25% 
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4. วิธีด าเนินการวิจัย 
     1. ติดต่อเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การเงินและบัญชีของธุรกิจ SMEs เขตพระนครศรีอยุธยา 
ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อแจกแบบสอบถามโดยการส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณีย์หรือการเดินทางไปแจก
แบบสอบถามด้วยตนเอง 
     2.รอการติดต่อกลับหรือส่งแบบสอบถามกลับคืนจาก
ประชากรกลุ่มตัวอย่างของแต่ละธุรกิจหากระยะเวลาเกิน 
2 สัปดาห์ ไม่มีการติดต่อกลับมา ผู้วิจัยจะติดต่อทาง
โทรศัพท์เพื่อสอบถามและติดตาม 
     3.เมื่อได้แบบสอบถามกลับมา จึงท าการตรวจนับ
จ านวนและความครบถ้วนของเอกสารให้เรียบร้อยแล้วจึง
น าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
แต่ละส่วน มดีังนี ้
     1.สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้
วิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยลักษณะ
กิจการและระดับการเห็นด้วย เช่น ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และตารางโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิตศาสตร์ 
     2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อ
ทดสอบหาค่าความแตกต่างของตัวแปรและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ ดังนี้ 
          2.1 วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช้ 
One-way ANOVA เพื่อหาคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 
          2.2 วิเคราะห์สถิติ Independent Samples     
t-test เพื่อหาคู่เฉลี่ยคู่ใดบ้างแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 
          2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ โดยวิธีการของเพียร์
สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ที่ค านวณได้น ามาแปลผล
ในรูปของความสัมพันธ์ โดยก าหนดหลักการดังนี ้
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์          ความหมาย 
0.91 ถึง 1.00 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับสูงมาก 
0.71 ถึง 0.90 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับสูง  
0.51 ถึง 0.70 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับปานกลาง 
0.31 ถึง 0.50 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ า 
0.00 ถึง 0.30 มีความสัมพันธ์กัน อยู่ในระดับต่ าที่สุด 

     เครื่องหมาย +,- หน้าตัวเลขสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
จะบอกถึงทิศทางของความสัมพันธ์โดยที่หาก 
     r มีเครื่องหมาย + หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไป
ในทิศทางเดียวกัน (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่งจะ
มีค่าสูงตามไปด้วย) 
     r มีเครื่องหมาย - หมายถึง การมีความสัมพันธ์กันไป
ในทิศทางตรงกันข้าม (ตัวแปรหนึ่งมีค่าสูง อีกตัวแปรหนึ่ง
จะมีค่าต่ า) 
 
5. ผลการวิจัย 
     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกิจการกลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งน้ี จ านวน  84  กิจการ  พบว่า 
     จ านวนพนักงานในกิจการ  ส่ วนใหญ่มีจ านวน
พนักงาน 1-20 คน จ านวน  47  กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
56.00  รองลงมาคือจ านวนพนักงาน 40 คนขึ้นไป 
จ านวน 26 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 31.00 และ จ านวน
พนักงาน 21-40 คน จ านวน 11 กิจการ คิดเป็นร้อยละ 
13.10  ตามล าดับ 
     จ านวนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ  ส่วนใหญ่มีมูลค่า
ไม่เกิน  15 ล้านบาท จ านวน  58 กิจการ คิดเป็นร้อยละ  
69.00 รองลงมาคือ มูลค่า 15-30 ล้านบาท จ านวน 16 
กิจการ คิดเป็นร้อยละ  19.00 และมูลค่า 30 ล้านบาท
ขึ้นไป จ านวน 10 กิจการ คิด เป็นร้อยละ  11.90 
ตามล าดับ 
     ทุนจดทะเบียน  ส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนต่ ากว่า
หรือเท่ากับ 1,000,000 บาท จ านวน 62 กิจการ คิดเป็น
ร้ อ ย ล ะ   73.80  ร อ ง ล ง ม า คื อ ทุ น จ ด ท ะ เ บี ย น  
1,000,001-5,000,000 บาท  จ านวน 20 กิจการ คิดเป็น
ร้อยละ 23.80  ทุนจดทะเบียน  5,000,000  บาทขึ้นไป  
จ านวน  2  กิจการ  คิดเป็นร้อยละ  2.40  ตามล าดับ 
     รายได้เฉลี่ยของกิจการต่อปี  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ ากวา่  
10,000,000 บาท  จ านวน  52  กิจการ  คิดเป็นร้อยละ  
61.90  รองลงมาคือ มีรายได้ 10,000,001 บาทขึ้นไป  
จ านวน  32  กิจการ  คิดเป็นร้อยละ  38.10  ตามล าดับ 
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ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบญัช ี

ระดับความเห็น 

x̄ SD 
แปล
ผล 

1.ด้านลักษณะการท างานของ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 

4.13 0.7  มาก  

2. ความน่าเชื่อถือของ
บริษัทผู้ผลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

3.95 0.8  มาก  

3. ด้านระบบรักษาความ
ปลอดภัยของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 

4.24 0.7 มาก 

4. ด้านการสนับสนุนและการ
ให้บริการหลังการขาย 

4.14 0.7 มาก 

5. ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนท่ี
เกี่ยวข้องในการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 

3.99 0.8 มาก 

6. ด้านขีดความสามารถของ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี 

3.95 0.8 มาก 

 

จากตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีของธุรกิจ SMEsที่มีต่อ
ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ในภาพรวมพบว่า
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากคือด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม 
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 4.24, S.D. = 0.7) 
รองลงมามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับคือ ด้าน
การสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย (x̄ = 4.14 , 
S.D. = 0.7 ) ด้านลักษณะการท างานของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 4.13 , S.D. = 0.7) ด้าน
ค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดหาโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 3.99, S.D. = 0.8) ความ
น่าเ ช่ือถือของบริษัทผู้ผลิตและโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี (x̄ = 3.95, S.D. = 0.8) และด้านขีด

ความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี (x̄ = 
3.95, S.D. = 0.8)  
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์คุณภาพของสารสนเทศทางการ
บัญชี ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

คุณภาพของสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ได้จาก

โปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญช ี

ระดับความเห็น 

x̄ SD 
แปล
ผล 

1.ความถูกต้องเชื่อถือได ้ 4.28 0.7 มาก 
2.ทันเวลา 4.28 0.7 มาก 
3.ตรวจสอบความถูกต้องได ้ 4.23 0.7 มาก 
4.สามารถแสดงเป็นจ านวนได ้ 4.14 0.7 มาก 
5.สามารถเปรียบเทียบกันได ้ 4.07 0.8 มาก 
6.ความเข้าใจได ้ 4.09 0.8 มาก 

 

จากตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ระดับความคิดเห็นของเจ้าของธุรกิจหรือผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับการเงินและบัญชีของธุรกิจ SMEs ที่มีต่อ
คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากคือด้าน
ความถูกต้องเช่ือถือได้ (x̄ = 4.28 , S.D. = 0.7 ) และ 
ด้านทันเวลา(x̄ = 4.28 , S.D. = 0.7 ) รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ตามล าดับคือ ด้านตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ (x̄ = 4.23 , S.D. = 0.7)ด้านสามารถ
แสดงเป็นจ านวนได้ (x̄ = 4.14 , S.D. = 0.7) ความ
เข้าใจได้ (x̄ = 4.09 , S.D. = 0.8) และ ด้านสามารถ
เปรียบเทียบกันได้ (x̄ = 4.07 , S.D. = 0.8)  
5.1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะ
ของกิจการแตกต่างกันมีคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี
ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน 
     เปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีใน
ลักษณะกิจการที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติความแปรปรวน
ทางเดียว (Analysis of Variance) One-Way ANOVA 
ในการทดสอบเมื่อพิจารณาแต่ละปัจจัยแล้ว พบว่า  
กิจการที่มีจ านวนพนักงาน จ านวนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 
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จ านวนทุนจดทะเบียนแตกต่ างกันมี ผลต่ อคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชีที่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
     เปรียบเทียบคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีในลักษณะ
กิจการที่แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ Independent Samples 
t-test ในการทดสอบแล้ว พบว่า กิจการที่มีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ที่แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
      เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีด้านความถูกต้องเชื่อถือได้และด้านทันเวลา 
ตามรายได้เฉลี่ยต่อปีของกิจการแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
5.2 วิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศทางการ
บัญช ีโดยแทนค่าดังนี ้
X1 = ด้านลักษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี  

X2 = ด้านความน่าเช่ือถือของบริษัทผู้ผลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
X3 = ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี 
X4 = ด้านการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย 
X5 = ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
X6 = ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี 

Y1 = ความถูกต้องเชื่อถือได้ 
Y2 = ทันเวลา 

Y3 = ตรวจสอบความถูกต้องได้ 
Y4 = สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ 
Y5 = .สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
Y6 = .ความเข้าใจได้ 
 

ตารางที่3 แสดงการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชี 

ค่าความสัมพันธ ์r (Pearson Correlation) 

ปัจจัยการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรปูฯ 

คุณภาพของสารสนเทศทางการบญัชี 

Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 

X1 0.552** 0.714** 0.664** 0.606** 0.689** 0.678** 

ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

X2 0.559** 0.685** 0.616** 0.647** 0.651** 0.675** 
ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
X3 0.590** 0.714** 0.587** 0.625** 0.689** 0.662** 

ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

X4 0.619** 0.574** 0.744** 0.752** 0.750** 0.779** 
ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง ปานกลาง สูง สูง สูง สูง 

ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
X5 0.548** 0.665** 0.564** 0.583** 0.555** 0.597** 

ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 

X6 0.647** 0.715** 0.624** 0.611** 0.643** 0.631** 
ระดับความสัมพันธ ์ ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

ทิศทาง (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
        **มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, (+) มีทิศทางเดียวกัน 
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จากตารางที่ 3 แสดงว่าการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
และคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีของธุรกิจ SMEs 
พระนครศรีอยุธยา มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของ
ปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี พบว่า 
     ด้านลักษณะการท างานของโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศ
ทางการบัญชี ด้านทันเวลา อยู่ในระดับสูง และ มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี 
ด้านความถูกต้องเชื่อถือได้ ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือ
ได้ สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกัน
ได้ ความเข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านความน่าเช่ือถือของบริษัทผู้ผลิตและโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ 
ทันเวลา ตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถแสดง
เป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ความเข้าใจได้ 
อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านระบบรักษาความปลอดภัยของโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านทันเวลา อยู่ในระดับสูง 
และ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการ
บัญชี ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ ตรวจสอบความถูกต้อง
เ ช่ือถือได้  สามารถแสดงเป็นจ านวนได้  สามารถ
เปรียบเทียบกันได้ ความเข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย 
ความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี 
ด้านตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถแสดงเป็น
จ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ความเข้าใจได้ อยู่
ในระดับสูง และ มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูกต้องเช่ือถือได้ 
ทันเวลา อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการจัดหา
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูกต้อง
เช่ือถือได้ ทันเวลา ตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ 
สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ 
ความเข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
     ด้านขีดความสามารถของโปรแกรมส าเร็จรูปทางการ
บัญชี มีความสัมพันธ์กับคุณภาพของสารสนเทศทางการ
บัญชี ด้านทันเวลา อยู่ในระดับสูง และ มีความสัมพันธ์

กับคุณภาพของสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูก
ต้องเช่ือถือได้ ตรวจสอบความถูกต้องเช่ือถือได้ สามารถ
แสดงเป็นจ านวนได้ สามารถเปรียบเทียบกันได้ ความ
เข้าใจได้ อยู่ในระดับปานกลาง 
      ภาพรวมปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดย
มีความสัมพันธ์กันในทางบวกในระดับสูง หมายความว่า 
ธุรกิจ SMEs พระนครศรีอยุธยามีทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัย
การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีสูง คุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชีจะสูงตามไปด้วย 

 

6. การอภิปรายผล 
     ผลการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา สามารถน ามาอภิปรายผล ได้ดังนี้ 
6.1 ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่มีลักษณะ
ของกิจการแตกต่างกันมีคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี
ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีแตกต่างกัน 
     ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  กิจการที่มีรายได้
เฉลี่ยต่อปีที่แตกต่างกันมีคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชี
ที่ได้จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีที่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งปัทมาวดี ดวงดารา [3] 
ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการเลือกใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีของสถานประกอบการในเขต
อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มา
จากสถานประกอบการซึ่งมียอดขายที่แตกต่างกันให้
ความส าคัญต่อปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
บัญชีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ณ ระดับความเช่ือมั่น 
0.05 และนางสาวฐิติพร วรฤทธิ์ [4] ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีความ
ได้ เปรียบทางการแข่งขันและความส า เร็ จในการ
ด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่มีประเภทธุรกิจ
แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชีโดยรวมแตกต่างกัน 
     จากการศึกษา การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต้องมี
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดหาโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางการบัญชีและขีดความสามารถ เพราะฉะนั้น
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รายได้ของกิจการจึงมีผลต่อคุณภาพสารสนเทศทางการ
บัญชี เนื่องจากโปรแกรมทางการบัญชีที่มีคุณภาพตาม
ความต้องการอาจมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง    
     การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีจะช่วยให้
ธุรกิจ SMEs ลดความยุ่งยากในการท างานและยังช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้เกิดความรวดเร็วและ
เกิดความผิดพลาดลดน้อยลง ทั้งนี้ ผู้ซื้อควรพิจารณาให้
ละเอียดรอบคอบเพื่อให้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี
มีความเหมาะสมกับธุรกิจและมีคุณภาพคุ้มค่ามากท่ีสุด 
6.2 การเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้
จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
     เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพสารสนเทศ
ทางการบัญชี : กรณีศึกษา ธุรกิจ SMEs ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการ
เลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีกับคุณภาพ
สารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กันทางบวกใน
ระดับสูง หมายถึง ธุรกิจ SMEs พระนครศรีอยุธยามี
ทัศนคติเกี่ยวกับปัจจัยการเลือกใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางการบัญชีสูง คุณภาพสารสนเทศทางการบัญชีจะสูง
ตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ รุ่งรัศมี    
ดีปราศรัย [5] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพก าไรของ
โรงงานอุตสาหกรรม : กรณีศึกษา นิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบัง ผลการศึกษาพบว่า คุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพก าไรมีความสัมพันธ์
กันทางบวกในระดับสูง หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมเขต
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่ให้ความส าคัญเกี่ยวกับ
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีสูงคุณภาพ
ก าไรของบริษัทจะสูงตามไปด้วย และ  ฐิติพร  วรฤทธิ์ 
[4] ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีความได้เปรียบทางการแข่งขัน
และความส าเร็จในการด าเนินงานของธุรกิจ SMEs ใน
ประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า (1) คุณภาพระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ด้านความทันเวลา ด้าน
ความสามารถในการตรวจสอบความถูกต้องได้และด้าน
ความสามารถในการเปรียบเทียบกันได้ มีความสัมพันธ์
และผลกระทบเชิงบวกต่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน
โดยรวม ด้านการสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้น า
ด้านต้นทุน ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว และด้านการ

มุ่งตลาดเฉพาะส่วน (2) คุณภาพระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ด้านความทันเวลา ด้านความสามารถใน
การตรวจสอบความถูกต้องได้และด้านความสามารถใน
การเปรียบเทียบกันได้ มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับความส าเร็จในการด าเนินงานโดยรวม ด้าน
การเงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการ
เรียนรู้และการพัฒนา โดยสรุป คุณภาพระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และความได้เปรียบทางการแข่งขันมี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความส าเร็จใน
การด าเนินงานของธุรกิจ SMEs 
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