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บทคัดย่อ
การวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการใช้ระบบ SAP โมดูล FI ของ
พนักงานบัญชีในบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทัง้ นี้ SAP FI คือระบบบัญชีการเงินของระบบปฏิบตั กิ ารทรัพยากรองค์กรโดยรวมทีป่ ระกอบด้วย
ส่วนประกอบย่อยๆ ได้แก่ ระบบบัญชีแยกประเภท ระบบบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ ระบบบัญชีทรัพย์สิน
ระบบบัญชีธนาคาร ระบบการจัดการค่าใช้จ่ายเดินทาง ระบบจัดการการลงทุน และระบบกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีรูปแบบความส�ำเร็จทางระบบสารสนเทศ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 380 คน ซึ่งมีเพียง 191 ชุด ได้รับตอบกลับและ
มีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
งานวิจยั นีใ้ ช้สถิตกิ ารวิเคราะห์สหสัมพันธ์และวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู เพือ่ การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจยั พบว่า พนักงานบัญชีสว่ นใหญ่ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพของระบบมากทีส่ ดุ ส�ำหรับ
ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และปัจจัยด้านองค์กรนั้นเป็นความส�ำคัญรองลงมาตามล�ำดับ
ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยทั้ง 4 ด้านดังกล่าวยังมีอิทธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จด้านบุคลากรและด้าน
องค์กรอีกด้วยทั้งนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีอิทธิพลเชิงบวกมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์กร
ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ตามล�ำดับ
ค�ำส�ำคัญ: ปัจจัยความส�ำเร็จด้านบุคลากร ปัจจัยความส�ำเร็จด้านองค์กร

Abstract
This research aims to study the success factors of SAP in FI module implementation
in listed Information Technology and telecommunication organizations on the Stock Exchange of
Thailand (SET). The SAP FI is financial accounting systems embedded in Enterprise Resources
Planning (ERP) that comprise of finance accounting general ledger, finance accounting accounts
receivable and payable, finance accounting asset accounting, finance accounting bank accounting,
finance accounting travel management, finance accounting fund management, and finance accounting
legal consolidation. The concept and Information System Success Model (IS Success Model) are
used in the research. The population is the listed Information Technology and telecommunication
organizations on the SET and 380 samples are accountants who work in organizations. Only 191
complete and returned surveys are used for data analysis stage.
Correlation and multiple regression analysis are used as the data analysis in this research.
The research found that system quality factor is the most important in the samples’ opinion. User
factor, consulting factor and organization factor are less important respectively. Moreover, all four
factors positively influence on employee success and organization success indicators. Particularly,
system quality factor is the highest influence on both indicators. In addition, user factor, consulting
factor and organization factor are less influence on both indicators respectively.
Keywords: Employee Success Factor, Organization Success Factor
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ธุรกิจสือ่ สารโทรคมนาคมเป็นอีกหนึง่ ธุรกิจทีไ่ ด้มกี ารน�ำระบบงาน SAP มาใช้ในองค์กร เนือ่ งจาก
ธุรกิจโทรคมนาคมเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทั้งในประเทศ และต่างประเทศ และยังเป็นกิจการที่ต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและประกาศของคณะกรรมส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
(กสทช.) ในเรื่องต่างๆ รวมถึงเรื่องรายงานและข้อมูลทางด้านบัญชี จึงท�ำให้ระบบข้อมูลสารสนเทศเป็น
สิ่งที่มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะด้านข้อมูลทางการเงินและบัญชี ซึ่งระบบงาน SAP ที่น�ำมาใช้งาน จะต้อง
บรรลุเป้าหมายองค์กรอย่างแท้จริง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ จึงจะส่งผลให้เกิด
ความส�ำเร็จในการน�ำมาใช้งาน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มา
ใช้ในงานบัญชีโดยศึกษาจากผู้ใช้งานระบบ SAP โดยตรงได้แก่ พนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการ ระดับ
อาวุโส ระดับผู้เชี่ยวชาญ และระดับผู้จัดการ เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำ SAP มา
ใช้ในงานบัญชีว่ามีปัจจัยอะไรบ้าง และกิจการมีการบริหารจัดการอย่างไรเพื่อให้ประสบความส�ำเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กรได้ รวมถึงปัญหาและปัจจัยทีอ่ าจเป็นอุปสรรคต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบซอฟแวร์
ดังกล่าวมาใช้งาน โดยเฉพาะองค์กรที่ท�ำธุรกิจเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพราะ
เป็นองค์กรที่ต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพและมีความสามารถในการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา
งานวิจยั ครัง้ จึงมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล
FI มาใช้ในงานบัญชีในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาใช้ในกิจการ โดยมีการใช้ทรัพยากร
บุคคล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง (Peripheral) เช่น จอภาพและเครื่องพิมพ์ เพื่อท�ำหน้าที่หลัก
ในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดท�ำสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information) ให้แก่
ผู้ใช้ภายในและผู้ใช้ภายนอกของกิจการ (วัชนีพร เศรษฐสักโก, 2551) ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจส่วนใหญ่ได้
น�ำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน ดังนั้น จึงท�ำให้มีการน�ำซอฟต์แวร์ส�ำเร็จรูปมาใช้งานในการจัด
ท�ำสารสนเทศทางการบัญชีกันอย่างแพร่หลาย
ระบบงาน SAP ERP
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร หรือ ระบบ ERP (Enterprise Resource Planning System)
คือแนวความคิดในการบริหารเพือ่ วางแผนและจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สงู สุดทัว่ ทัง้ บริษทั โดยการ
เชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อ การผลิต การขาย ลอจิสติกส์ บัญชี การเงิน
และงานบุคคล เป็นต้น เข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบเพือ่ มุง่ ไปสูผ่ ลก�ำไรสูงสุด (ประพจน์ สุขมานนท์, 2547)
การน�ำระบบ SAP มาใช้งาน
การศึกษาด้านองค์กร
การสนับสนุนจากผูบ้ ริหารมีผลต่อความส�ำเร็จของการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร
ซึ่งประกอบด้วยการสนับสนุนด้านการเงินการจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้งาน การให้ความส�ำคัญต่อ
โครงการ ซึง่ จะท�ำให้พนักงานทัว่ ไปให้ความส�ำคัญต่อโครงการนีเ้ ช่นเดียวกับผูบ้ ริหารด้วยทัง้ นีก้ ารสนับสนุน
ดังกล่าวจะส่งผลต่อความส�ำเร็จของบุคลากรในองค์กรและความส�ำเร็จขององค์กรด้วย (Holland and Light,
2003) นอกจากนี้ ปัจจัยด้านองค์กรถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI
(Financial Accounting) มาใช้ในงานบัญชีเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการวิจัย Wang และ Chen (2006) พบว่า
องค์กรควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนในด้านการจัดสรรทรัพยากรทางด้าน IT อย่างเพียงพอเพราะ
ทรัพยากรด้าน IT จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้การน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูปมาใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยด้านองค์กรมีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จต่อ
บุคลากร และปัจจัยความส�ำเร็จต่อองค์กร
การศึกษาด้านผู้ใช้งาน
ผูใ้ ช้งานเป็นบุคคลทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องโดยตรงกับการใช้งานระบบ SAP จึงมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั
การฝึกอบรมการใช้งานระบบใหม่ที่ครอบคลุมกับสิ่งที่จะต้องเผชิญในการท�ำงานแต่ละวัน เพื่อให้มีความ
มัน่ ใจในการรับมือกับการท�ำงานจริงและสามารถปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงบุคลากรต้อง
ให้ความร่วมมือในการปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานให้สอดคล้องกับระบบ SAP ทัง้ นีจ้ ะท�ำให้เกิดความส�ำเร็จใน
การพัฒนาและติดตัง้ ระบบ SAP ได้เป็นอย่างมาก (อัญญารัตน์ ธนไพศาลกิจ, 2552) เขมวันต์ ปิตวิ รี ารัตน์
และคณะ (2551) อัญญารัตน์ ธนไพศาลกิจ (2552) และ Yang (2009) ระบุว่าปัจจัยทางด้านผู้ใช้งาน เป็น
ปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้ในงานบัญชี ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการให้
ความร่วมมือในการอบรมการใช้งานระบบ SAP ของ User
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยด้านผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จต่อ
บุคลากร และปัจจัยความส�ำเร็จต่อองค์กร
การศึกษาด้านที่ปรึกษา SAP
การติดตั้งระบบ SAP ต้องการที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญที่ตรงกับอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อให้
สามารถวิเคราะห์ความต้องการและติดตั้งระบบได้ตรงตามความต้องการขององค์กรรวมไปถึงสามารถ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรภายในองค์กรได้อย่างครบถ้วน (อัญญารัตน์ ธนไพศาลกิจ, 2552) และที่
ปรึกษาต้องมีความเชีย่ วชาญและเข้าใจความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม (วีระยุทธ์ กิตะพาณิชย์,
2554) ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจัยทางด้านที่ปรึกษา ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP มา
ใช้ในงานบัญชีอีกด้วย (ระวีวรรณ อัศวชัยพร, 2552)
สมมติฐานที่ 3 ปัจจัยด้านที่ปรึกษามีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จต่อ
บุคลากร และปัจจัยความส�ำเร็จต่อองค์กร
การศึกษาด้านคุณภาพของระบบ
การใช้งาน ERP สามารถเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปแบบรายงานให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้งานได้ ท�ำให้งานเสร็จได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้เกิดการปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใช้งานได้ดีขึ้น (พงศ์พิไล วงศ์เจริญ, 2549) นอกจากนั้นยังเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่
ตอบสนองความต้องการขององค์กร (Yusuf, Gunasekaran and Abthorpe, 2004) ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้ในงานบัญชี ซึ่งคุณภาพระบบควรมี
คุณสมบัตทิ างด้านประสิทธิภาพในการแจ้งเตือนเพือ่ ป้องกันการซ�ำ้ ซ้อนของข้อมูล เช่น การเตือนเมือ่ ข้อมูลซ�ำ 
้
และไม่ยอมให้ผา่ นรายการ เป็นต้น ด้านความสามารถในการปรับเปลีย่ นรูปแบบรายงานตามความต้องการ
(พงศ์พิไล วงศ์เจริญ, 2549)
สมมติฐานที่ 4 ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จ
ต่อบุคลากร และปัจจัยความส�ำเร็จต่อองค์กร
การวัดความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP มาใช้ในงานบัญชี
ปัจจัยความส�ำเร็จด้านบุคลากร คือ ความพึงพอใจของผูใ้ ช้งานระบบ เพือ่ วัดด้านความยากง่าย
ในการใช้งานระบบ SAP โดยมีสมมติฐานว่า การน�ำ  SAP มาใช้ในงานบัญชีจะมีผลส�ำเร็จ เมื่อผู้ใช้งาน
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จะพึงพอใจในการใช้งาน ซึง่ เกิดจากการทีร่ ะบบงานมีการใช้งานง่ายและตอบสนองความต้องการ และสิง่
ที่เกิดขึ้นด้านบุคลากรเมื่อน�ำ SAP มาใช้งาน (มานิตย์ เบ้าทอง, 2552)
ปัจจัยความส�ำเร็จด้านองค์กร คือ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ เพือ่ วัดความคุม้ ค่าในการ
ลงทุนติดตั้งระบบ SAP ของกิจการโดยมีสมมติฐานว่าการน�ำ SAP มาใช้ในงานบัญชีจะมีผลส�ำเร็จเมื่อใช้
งานแล้วท�ำให้ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานดีขึ้น (White, Anderson, Schroeder and Tupy, 1982)
		

กรอบแนวคิดงานวิจัย

ปัจจัยด้านองค์กร
ปัจจัยความส�ำเร็จ
ต่อบุคลากร
ปัจจัยด้านผู้ ใช้งาน
ปัจจัยด้านที่ปรึกษา
ปัจจัยความส�ำเร็จ
ต่อองค์กร
ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
ภาพที่ 1 แบบจ�ำลองความสัมพันธ์และและอิทธิพลของความส�ำเร็จการใช้ SAP

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
พนักงานบัญชีของบริษัทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยจากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ามีจำ� นวนบริษทั ที่
อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ที่ใช้ระบบงาน SAP ทั้งสิ้นจ�ำนวน 11 แห่ง (ไม่ทราบจ�ำนวนประชากรที่เป็นพนักงาน
บัญชีของบริษัทแต่ละแห่ง) โดยจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้ คือ 380 ตัวอย่าง จากการค�ำนวณโดย
ใช้สูตรของ Cochran (1953) ซึ่งเป็นสูตรค�ำนวณที่ใช้ในกรณีที่ไม่ทราบจ�ำนวนประชากร
การออกแบบงานวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสอบถามที่ใช้ในงานวิจัยนี้ใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท 5 ตัวเลือก (Likert scale) และผ่าน
กระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญรวมไปถึงการทดสอบ
ความเชื่อถือได้ (Reliability) โดยน�ำแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ชุด (Try Out)
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ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 380 ชุด และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์
กลับมาและสามารถใช้ในการประมวลผลได้ทั้งหมดจ�ำนวน 191 ชุด คิดเป็น 50.26% การวิจัยครั้งนี้ จะ
ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ต�ำแหน่งงาน เป็นต้น ส่วนที่ 2 ใช้เครือ่ งมือในการวิเคราะห์ทางสถิตใิ นการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)
และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปรอิสระ (X) กับตัวแปรตาม (Y) ตามกรอบแนวคิดงานวิจัย

ผลการศึกษา

ผลการวิจัยด้วยสถิติเชิงพรรณนา		
ผลการวิจยั ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาในส่วนของลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สามารถสรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 20 ถึง 30 ปีมากที่สุด
รองลงมาคืออายุระหว่าง 31 ถึง 40 ปี จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นส่วนใหญ่ และปฏิบัติงาน
ในต�ำแหน่งพนักงานบัญชีระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งเกิดครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ทาง
ด้านประสบการณ์ด้านการใช้งาน SAP ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์ในการใช้ SAP
ในงานบัญชีประมาณ 2-5 ปี และปฏิบัติงานในองค์กรที่มีพนักงานบัญชีในองค์กร 71 คนขึ้นไป ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่า ส่วนใหญ่บริษัทที่น�ำ  SAP โมดูล FI มาใช้ในงานบัญชีจะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่พอสมควร
นอกจากนั้น ในด้านของโมดูลย่อย FI ที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ใช้งานจริงนั้น พบว่าองค์กรส่วนใหญ่จะ
มีการใช้งานระบบ SAP ด้าน FI มากกว่า 1 โมดูลย่อย ซึ่งโมดูลย่อยของ SAP ด้าน Financial ที่ได้ใช้
งานมากที่สุดอับดับ 1 คือ บัญชีลูกหนี้ (AR) รองลงมาคือ บัญชีเจ้าหนี้ (AP) และบัญชีแยกประเภททั่วไป
(GL) ส่วนการบัญชีธนาคาร (BL) การบัญชีลงทุน (FI) การจัดการกองทุน (FM) และการจัดการทราเวล
(TV) มีการใช้งานบ้างแต่ไม่มากนัก ผลจากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแต่ละปัจจัยพบว่า ปัจจัยด้าน
คุณภาพระบบมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9265 ปัจจัยด้านผู้ใช้งานมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.8792 ปัจจัย
ด้านทีป่ รึกษามีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.9242 และปัจจัยด้านองค์กรมีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.8408 ทัง้ นี้
ค่าความเชื่อมั่นรวมของแบบสอบถาม Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.960 ซึ่งถือเป็นค่าความเชื่อมั่นอยู่
ในระดับสูงมาก (ธานินทนร์ ศิลป์จารุ, 2553)
ผลการศึกษาความความสัมพันธ์ (Correlation) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)
ผลการวิจัยโดยการทดสอบความสหสัมพันธ์และการถดถอยพหุคูณของปัจจัยที่มีผลต่อความ
ส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้ในงานบัญชีทางด้านบุคลากร และด้านองค์กร สามารถสรุป
ผลได้ดังนี้
1) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI
มาใช้ในงานบัญชีด้านบุคลากร ตามตารางที่ 1 และตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 ผลลัทธ์ค่าความสัมพันธ์ (Correlations) ของปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จด้านบุคลากร
ปัจจัย
ปัจจัยด้านคุณภาพ Pearson Correlation
ระบบ
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยด้านที่ Pearson Correlation
ปรึกษา
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยด้านองค์กร Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยความส�ำเร็จ Pearson Correlation
ต่อบุคลากร
Sig. (2-tailed)

ปัจจัยด้าน ปัจจัยด้าน ปัจจัยด้าน ปัจจัย
ปัจจัย
คุณภาพ ผูใ้ ช้งาน ทีป่ รึกษา
ด้าน
ความส�ำเร็จ
ระบบ
องค์กร ด้านบุคลากร
1
.000
.000
.000
.552(**)
.
1.000
1.000
1.000
.000
.000
1
.000
.000
.240(**)
1.000
.
1.000
1.000
.001
.000
.000
1
.000
.364(**)
1.000
1.000
.
1.000
.000
.000
.000
.000
1
.391(**)
1.000
1.000
1.000
.
.000
.552(**) .240(**) .364(**) .391(**)
1
.000
.001
.000
.000
.

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05
level (2-tailed)
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และ
ปัจจัยด้านองค์กร มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปัจจัยความส�ำเร็จต่อบุคลากร ซึ่งหมายความว่า
ปัจจัยทั้ง 4 ด้านมีความเกี่ยวข้องกับปัจจัยความส�ำเร็จต่อบุคลากรที่ใช้ระบบงาน SAP FI โมดูล ทั้งนี้
ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์กรและปัจจัยด้านที่ปรึกษา
ตามล�ำดับ ส�ำหรับปัจจัยด้านผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด
ตารางที่ 2 ผลลัทธ์ค่าความสัมพันธ์ (Correlations) ของปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จด้านองค์กร
ปัจจัย
ปัจจัยด้านคุณภาพ Pearson Correlation
ระบบ
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยด้าน
Pearson Correlation
ที่ปรึกษา
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยด้านองค์กร Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
ปัจจัยความส�ำเร็จ Pearson Correlation
ต่อองค์กร
Sig. (2-tailed)

ปัจจัยด้าน ปัจจัยด้าน ปัจจัยด้าน ปัจจัย
คุณภาพ ผูใ้ ช้งาน ทีป่ รึกษา
ด้าน
ระบบ
องค์กร
1
.000
.000
.000
.
1.000
1.000
1.000
.000
1
.000
.000
1.000
.
1.000
1.000
.000
.000
1
.000
1.000
1.000
.
1.000
.000
.000
.000
1
1.000
1.000
1.000
.
.595(**)
.159(*)
.281(**) .348(**)
.000
.028
.000
.000

ปัจจัย
ความส�ำเร็จ
ด้านองค์กร
.595(**)
.000
.159(*)
.028
.281(**)
.000
.348(**)
.000
1
-

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). * Correlation is significant at the 0.05
level (2-tailed).
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จากตารางที่ 2 พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และ
ปัจจัยด้านองค์กร มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับปัจจัยความส�ำเร็จต่อองค์กรที่ใช้ระบบงาน SAP FI
โมดูล ทั้งนี้ ปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีความสัมพันธ์มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์กรและปัจจัย
ด้านที่ปรึกษา ตามล�ำดับ ส�ำหรับปัจจัยด้านผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์น้อยที่สุด
2) ผลการทดสอบความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI
มาใช้ในงานบัญชีด้านองค์กร ดังค่า Beta ในตารางที่ 3 และ 4
ตารางที่ 3 ผลลัพธ์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ของปัจจัยความส�ำเร็จ
ด้านบุคลากร
Model
Unstandardized
Standardized
t
Sig.
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1 (Constant)
3.770
.030
126.434
.000
ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
.379
.030
.552
12.679
.000
ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน
.165
.030
.240
5.518
.000
ปัจจัยด้านที่ปรึกษา
.250
.030
.364
8.372
.000
ปัจจัยด้านองค์กร
.268
.030
.391
8.975
.000
R
0.805
R Square (R2)
0.648
Adjusted R Square
0.640
Std. Error of the Estimate
0.41205
N=191
A Dependent Variable: ปัจจัยความส�ำเร็จด้านบุคลากร
จากตารางที่ 3 พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และ
ปัจจัยด้านองค์กร มีอิทธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จด้านบุคลากรโดยปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีอิทธิ
พบมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์กรและปัจจัยด้านที่ปรึกษา ตามล�ำดับ ส่วนปัจจัยด้านผู้ใช้งาน
เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด
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ตารางที่ 4 ผลลัพธ์การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression)
ด้านองค์กร
Model
Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
1(Constant)
3.804
.031
ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
.388
.031
.595
ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน
.104
.031
.159
ปัจจัยด้านที่ปรึกษา
.183
.031
.281
ปัจจัยด้านองค์กร
.227
.031
.348
R
0.761a
2
R Square(R )
0.580
Adjusted R Square
0.571
Std. Error of the Estimate
0.42700
N=191
A Dependent Variable: ปัจจัยความส�ำเร็จด้านองค์กร

ของปัจจัยความส�ำเร็จ
t

Sig.

123.125
12.527
3.346
5.905
7.327

.000
.000
.001
.000
.000

จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ ปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ปัจจัยด้านที่ปรึกษา และ
ปัจจัยด้านองค์กร มีอทิ ธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จด้านองค์กรโดยปัจจัยด้านคุณภาพระบบมีอทิ ธิพล
มากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์กรและปัจจัยด้านที่ปรึกษา ตามล�ำดับ ส่วนปัจจัยด้านผู้ใช้งานเป็น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด
X1

ปัจจัยด้าน
คุณภาพระบบ

R2 = 0.648

0.552*

ปัจจัยความส�ำเร็จ
ต่อบุคลากร

0.240*
X2

X3

ปัจจัยด้าน
ผู้ใช้งาน
ปัจจัยด้าน
ที่ปรึกษา

0.364*
0.391*
0.159*
0.281*
0.348*

X4

Y1
*P < 0.05

R = 0.580
2

0.595*

ปัจจัยความส�ำเร็จ
ต่อองค์กร

Y2

ปัจจัยด้าน
องค์กร

ภาพที่ 2 สรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ตามกรอบแนวคิดของงานวิจัย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามภาพที่ 2 ด้วยหลักทางสถิติ ด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ (Correlation)
พร้อมทั้งการทดสอบการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ
เป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และอิทธิพลเชิงบวกกับปัจจัยความส�ำเร็จทั้ง 2 ด้านมากที่สุด รองลงมาคือ
ปัจจัยด้านองค์กรปัจจัยด้านที่ปรึกษา และปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ตามล�ำดับ

สุทธิปริทัศน์

สรุปผลการศึกษา
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การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยมีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้ในงานบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ผู้วิจัย
ได้วเิ คราะห์ผลการศึกษาโดยใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป SPSS ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยการวิเคราะห์
สหสัมพันธ์ (Correlation) และการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัย ผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
1) ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI
มาใช้ในงานบัญชี ซึ่งจากการวิจัยพบว่า คุณภาพระบบควรมีคุณสมบัติทางด้านประสิทธิภาพในการแจ้ง
เตือนเพื่อป้องกันการซ�้ำซ้อนของข้อมูล เช่น การเตือนเมื่อข้อมูลซ�้ำ  และไม่ยอมให้ผ่านรายการ เป็นต้น
ด้านความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงานตามความต้องการซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พงศ์พิไล วงศ์เจริญ (2549) ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่ง อาจเป็นเพราะในการจัดท�ำบัญชีจ�ำเป็น
ต้องมีการน�ำเสนอข้อมูลต่างๆ ให้กับผู้บริหาร ท�ำให้บางครั้งอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบรายงาน
ให้ตรงตามความต้องการ นอกจากนั้นประสิทธิภาพในการผ่านรายการและการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
โปรแกรมอื่นเข้า SAP ก็เป็นความสามารถที่ส�ำคัญของระบบเช่นเดียวกัน เพราะส่วนใหญ่แล้ว บริษัทที่
ใช้ระบบ SAP ในงานบัญชีมกั เป็นองค์กรทีม่ ขี นาดใหญ่ ซึง่ อาจมีระบบงานขายหน้าร้านทีท่ ำ� โดยโปรแกรม
อื่นที่สร้างขึ้นเองตามความเหมาะสมของลักษณะเฉพาะของแต่ละบริษัท และจะท�ำการส่งข้อมูลเข้าระบบ
SAP อีกที ท�ำให้ประสิทธิภาพในการผ่านรายการและการเชื่อมโยงข้อมูลจากโปรแกรมอื่นเข้า SAP จึงมี
ความส�ำคัญ ด้านประสิทธิภาพในการใช้งานที่ง่ายและรวดเร็วของระบบงาน SAP เป็นตัวแปรที่สนับสนุน
งานวิจัยของ Zhang (2005) และ ระวีวรรณ อัศวชัยพร (2552) ซึ่งตัวแปรนี้เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่ง
ที่จะท�ำให้การน�ำ SAP มาใช้ในงานบัญชีนั้นประสบความส�ำเร็จ เพราะถ้าหากตัวโปรแกรมมีการใช้งานที่
ยากจะท�ำให้การท�ำงานของพนักงานบัญชีเกิดความล่าช้าได้ อีกทัง้ ยังมีคณ
ุ สมบัตทิ างด้านประสิทธิภาพของ
โปรแกรมในการจัดท�ำรายงานทางการเงินต่างๆความสามารถของระบบในการปรับเปลีย่ นฟังก์ชนั่ ต่างๆ ที่
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ Yusuf et al., (2004) และประสิทธิภาพในการโอนถ่ายข้อมูลรูปแบบต่างๆ
มาใช้งาน ก็มีความส�ำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจากผลการวิจัยถือได้ว่าปัจจัยทางด้านคุณภาพระบบเป็นปัจจัย
ที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP มาใช้ในงานบัญชี โดยมีความสัมพันธ์ต่อการมีผลส�ำเร็จทาง
ด้านบุคลากรและด้านองค์กรมากที่สุดเมื่อเทียบกับอีก 3 ปัจจัยที่เหลือ
2) ปัจจัยทางด้านผู้ใช้งาน เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้
ในงานบัญชี ซึ่งจากการวิจัยพบว่าการให้ความร่วมมือในการอบรมการใช้งานระบบ SAP ของ User เป็น
ตัวแปรทีม่ คี วามส�ำคัญและสอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ จิ ยั หลายท่าน ได้แก่ เขมวันต์ ปิตวิ รี ารัตน์ และคณะ
(2551), อัญญารัตน์ ธนไพศาลกิจ (2552) และ Yang (2009) เพราะตัวแปรนี้ถือเป็นสิ่งที่ส�ำคัญที่จะท�ำให้
เกิดผลส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP มาใช้ในงานบัญชี และผูใ้ ช้งานเองควรมีการแบ่งปันความรูซ้ งึ่ กันและกัน
เกีย่ วกับการใช้งานระบบ SAP อีกด้วย ด้านการจัดให้มกี ารอบรมก่อนปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้ผใู้ ช้
งานเกิดความรูค้ วามเข้าใจในการปฏิบตั งิ านบัญชีทใี่ ช้ระบบ SAP เป็นตัวแปรทีส่ นับสนุนงานวิจยั ของอัญญา
รัตน์ ธนไพศาลกิจ (2552) และ Yang (2009) นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ด้านทักษะประสบการณ์และความ
ช�ำนาญของพนักงานแต่ละคนก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จได้ซงึ่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจยั
ของ ภานรินทร์ เพชรรุ่ง (2553) และสุดท้ายคือ ด้านการจัดให้มีการติดตามประเมินผลการใช้งานอย่าง
ต่อเนื่องก็จะท�ำให้การน�ำ  SAP มาใช้งานมีประสิทธิภาพและประสบผลส�ำเร็จได้มากขึ้น จากผลการวิจัย
สรุปได้ว่าปัจจัยทางด้านผู้ใช้งานเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP มาใช้ในงานบัญชี
โดยมีความสัมพันธ์ต่อการมีผลส�ำเร็จทางด้านบุคลากรและด้านองค์กร ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับอีก 3
ปัจจัยที่เหลือแล้ว ถือว่าปัจจัยด้านผู้ใช้งานจะมีความสัมพันธ์กับผลส�ำเร็จด้านบุคลากร และด้านองค์กร
น้อยที่สุด
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3) ปัจจัยด้านที่ปรึกษา เป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มา
ใช้ในงานบัญชี ซึง่ จากการวิจยั พบว่าการที่ผเู้ ป็นที่ปรึกษาเข้าใจปัญหาทีผ่ ใู้ ช้งานแจ้งและแก้ปญ
ั หาได้อย่าง
ถูกต้อง จะท�ำให้การน�ำ  SAP มาใช้เกิดผลส�ำเร็จได้ นอกจากนั้น ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญใน
อุตสาหกรรมทีร่ บั ให้คำ� ปรึกษาและความรูค้ วามสามารถของทีป่ รึกษาเกีย่ วกับ Module ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษา ยัง
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้การน�ำ SAP ประสบความส�ำเร็จได้ เนื่องจากการใช้งานระบบ SAP จ�ำเป็นต้องมี
ที่ปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือผู้ใช้งาน ดังนั้นที่ปรึกษาจึงจ�ำเป็นต้องมีทักษะในการเข้าใจปัญหาและแก้
ปัญหาได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งเข้าใจในอุตสาหกรรมของกิจการที่ให้ค�ำปรึกษาซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อัญญารัตน์ ธนไพศาลกิจ (2552) เพือ่ ให้การให้ความช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ เพราะแต่ละกิจการอาจ
มีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกัน จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยทางด้านที่ปรึกษา ถือเป็นปัจจัยที่มีผลต่อความส�ำเร็จ
ในการน�ำระบบ SAP มาใช้ในงานบัญชีซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของ ระวีวรรณ อัศวชัยพร
(2552) และจากการทดสอบการถดถอยพหุคณ
ู พบว่า มีความสัมพันธ์ตอ่ การมีผลส�ำเร็จทางด้านบุคลากร
และด้านองค์กรเป็นล�ำดับที่ 3 รองจากปัจจัยด้านคุณภาพระบบและปัจจัยด้านองค์กร
4) ปัจจัยด้านองค์กร ก็ถอื เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความส�ำเร็จในการน�ำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้ใน
งานบัญชีเช่นเดียวกัน ซึ่งจากการวิจัยพบว่า องค์กรควรให้ความส�ำคัญและสนับสนุนในด้านการจัดสรร
ทรัพยากรทางด้าน IT อย่างเพียงพอซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Wang and Chen (2006) อาจเป็นเพราะ
ทรัพยากรด้าน IT จะเป็นสิง่ ทีส่ นับสนุนให้การน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูปมาใช้งานมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้านการ
วางวิสยั ทัศน์และแผนงานทีด่ ที างด้าน IT ของผูน้ ำ� องค์กรซึง่ เป็นตัวแปรสนับสนุนงานวิจยั ของ อัญญารัตน์
ธนไพศาลกิจ (2552) การจัดให้มีที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้งานตามผลการวิจัย
ของ วาสนา วงค์สทิ ธิ์ (2543) และการสนับสนุนจากผูบ้ ริหารด้านงบประมาณทีเ่ ป็นตัวแปรสนับสนุนงานวิจยั
ของ Holland and Light (2003) เพือ่ ให้การน�ำระบบ SAP มาใช้ในงานบัญชีประสบความส�ำเร็จ เนือ่ งจากการ
สนับสนุนจากองค์กรเป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญต่อผลส�ำเร็จอีกปัจจัยหนึง่ นอกจากนัน้ เรือ่ งของวัฒนธรรม
องค์การในด้านการท�ำงานร่วมกันของบุคลากร ซึ่งเป็นตัวแปรสนับสนุนงานวิจัยของพยัต วุฒิรงค์ (2550)
และ Deshpande, Webster (1989) and Hong (2009) ก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญอาจเป็นเพราะวัฒนธรรมองค์กรที่
เข้มแข็งจะช่วยให้บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการลงทุนน�ำระบบ ERP มาใช้งานได้ ซึ่งเมื่อท�ำการ
ทดสอบการถดถอยพหุคูณ พบว่ามีความสัมพันธ์ต่อการมีผลส�ำเร็จทางด้านบุคลากรและด้านองค์กรเป็น
ล�ำดับที่ 2 รองจากปัจจัยด้านคุณภาพระบบ

สรุปและข้อเสนอแนะ

จากการวิจัยข้างต้น สรุปได้ว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่น�ำระบบ SAP โมดูล FI มาใช้งาน มีปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อ
ความส�ำเร็จ 4 ด้าน ได้แก่ปจั จัยด้านคุณภาพระบบมีความส�ำคัญมากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผูใ้ ช้งาน
ปัจจัยด้านทีป่ รึกษา และปัจจัยด้านองค์กรตามล�ำดับอีกทัง้ ปัจจัยทัง้ 4 ด้านดังกล่าว ยังมีความสัมพันธ์กบั
ความส�ำเร็จด้านบุคลากรและความส�ำเร็จด้านองค์กร ซึง่ ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความส�ำเร็จด้านบุคลากร
และความส�ำเร็จด้านองค์กรมากทีส่ ดุ คือ ปัจจัยด้านคุณภาพระบบ รองลงมาคือ ปัจจัยด้านองค์กร ปัจจัย
ด้านที่ปรึกษา และปัจจัยด้านผู้ใช้งาน ตามล�ำดับ
ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการ ส�ำหรับงานวิจัยในอนาคต ผู้วิจัยสามารถท�ำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส�ำเร็จในการใช้งาน SAP ให้ครบทุกโมดูล หรือศึกษาเพิม่ เติมกับกลุม่ บริษทั อืน่ ๆ ทีม่ กี ารใช้งานซอฟต์แวร์
ทีเ่ ป็น ERP อีกทัง้ สามารถใช้วธิ กี ารวิจยั ในเชิงคุณภาพควบคูก่ บั เชิงปริมาณ เพือ่ ให้ได้ผลการวิจยั ทีช่ ดั เจน
มากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับองค์กร องค์กรสามารถน�ำงานวิจยั นี้ ส�ำหรับการพิจารณาให้ความส�ำคัญกับ
การก�ำหนดปัจจัยแห่งความส�ำเร็จส�ำหรับการท�ำงานในระบบสารสนเทศได้
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