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บทคัดยอ  
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่ อทดสอบผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อิเล็กทรอนิกสท่ีมีตอการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย โดยมีกลุมตัวอยางเปนผูบริหารฝายบัญชีธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศ
ไทย และใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง จํานวน 149 คน  
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ และการวิเคราะหการถดถอย
แบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร และดานการประมวลผลรายการทางบัญชีออนไลน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม ดังนั้นผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูและความสามารถเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสในดานการกําหนดกลยุทธ การพัฒนาวางระบบ การควบคุม โครงสราง
พื้นฐาน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร และการประมวลผลรายการทางบัญชีท่ีมีการพัฒนา ปรับเปล่ียนไป
ตามยุคสมัย เพื่อใหนักบัญชีปฏิบัติงานทางการบัญชีใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพ รวดเร็ว 
มีความนาเช่ือถือ และลดระยะเวลาทํางานมากข้ึน ซึ่งส่ิงเหลานี้จะนําพาธุรกิจไปสูความสําเร็จอยาง
ยั่งยืนตอไป 
 
คําสําคัญ: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส, การปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี,  

   ธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 

ABSTRACT 
 The purpose of this research is to test the effect of electronic accounting 
information systems on accounting performance of electrical and electronic 
businesses in Thailand. The sample group is the executives of Accounting 
Department, Electrical and Electronics Business in Thailand. And using questionnaires 
as a tool for collecting data from a sample of 149 people. The statistics used for data 
analysis are F -test (ANOVA and MANOVA) Multiple Correlation Analysis and regression 
analysis. The research found that electronic accounting information system in the 
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aspect computerized accounting system and accounting online transactional 
processing efficiency had relationships and positive with effect on accounting best 
practice as a whole of electrical and electronics business. Therefore, the account 
executive of electrical and electronic business Should focus on electronic accounting 
information systems. With the development of knowledge and ability in electronic 
accounting information systems more and more continuously, In terms of strategy 
formulation,  developing a system,  controlling,  computerized accounting system, 
basic infrastructure and accounting transactions Adjusted according to the era in 
order for accountants to perform their accounting tasks efficiently, efficiently, quality, 
quickly, reliability and reduce working hours which then leads the business to 
sustainable success in the future. 
 
Keywords:  Electronic Accounting Information Systems, Accounting Performance Of  
     Electrical, Electrical and Electronic Businesses in Thailand 
 
บทนํา   
 ในปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทตอการดําเนินธุรกิจสงผลใหการจัดทํารายงานทางการ
เงินเปล่ียนแปลงไปตามสภาพแวดลอมในการดําเนินธุรกิจ โดยกิจการไดมีการนําเทคโนโลยีใหม ๆ เขามา
ชวยในการจัดทําบัญชี วิเคราะห ตรวจจับความผิดปกติของขอมูล และเพื่อใหสะทอนภาพท่ีแทจริงของ
การดําเนินธุรกิจ รายการทางธุรกิจท่ีมีความซับซอนมากข้ึน และปริมาณของขอมูลท่ีมีจํานวนมาก จึงทํา
ใหผูบริหารจึงจําเปนตองมีความเขาใจและเลือกวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมตอสภาพกิจการ รวมท้ังการนํา
เทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหาร (บริษัท PwC ประเทศไทย, 2560) ดังนั้น รูปแบบการจัดทําบัญชีจึง
ไดมีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงไป โดยมีการนําระบบคอมพิวเตอรและระบบโปรแกรมบัญชีมา
ประยุกตใชกับงานบัญชี เพื่อชวยใหขอมูลมีความถูกตอง และเช่ือถือได รวมท้ังรวดเร็วทันตอเหตุการณ
และนําไปใชในการตัดสินใจดานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยเก็บรักษาขอมูล ชวยในการ
ประมวลผลขอมูลท่ีดีและสามารถใชเครื่องมือนั้นในการวิเคราะหงานขององคการตาง ๆ (บุตรี บุญโรจน
พงศ, 2557) จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีผูบริหารนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสมาชวย
เพื่อใหผลของการปฏิบัติงานทางการบัญชีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอไป 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิ เล็กทรอนิกส  (Electronic Accounting Information 
Systems) หรือท่ีเรียกวา E-AIS เปนระบบทํางานท่ีสนับสนุนการทํางานโดยเกี่ยวเนื่องกับเอกสารขอมูล
ทรัพยากรและการแลกเปล่ียนขอมูลกันภายในองคกร ซึ่งประกอบดวยงานสวนตาง ๆ ใหสามารถทํางาน
สัมพันธกันจนเกิดเปนผลงานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการทํางานของอุปกรณท่ีเช่ือมตอชนิด
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารผานคอมพิวเตอรและผานระบบอินทราเน็ต ทําใหไดขอมูล
ท่ีรวดเร็วทันตอความตองการ ประหยัดทรัพยากรตาง ๆ มากข้ึน ทําใหงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่ง
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสมีท้ังหมด 4 ดาน ประกอบดวย การวางกลยุทธดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Strategy) ระบบบัญชีคอมพิวเตอร (Computerized Accounting System) 
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โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological Infrastructure) และการประมวลผล
รายการทางบัญชีออนไลน (Accounting Online Transactional Processing) (โอภาส เอี่ยมสิริวงศ, 
2560; สุพล พรหมมาพันธุ, 2554; อุเทน เลานําทา และนิภาพร อบทอง, 2560) โดยระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสเนนการใชขอมูลทางการบัญชีท่ีเกิดจากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อนํา
ขอมูลไปใชในการตัดสินใจ วางแผน ควบคุมการดําเนินงาน ทําใหนักบัญชีควรปฏิบัติงานทางการบัญชีให
เปนไปตามหลักการบัญชี และมาตรฐานการบัญชี เพื่อใหผลของการปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ ทําให
นักบัญชีตองมีความรูความสามารถ ประสบการณ ศึกษาและทําความเขาใจในการปฏิบัติงานท่ีดีทางการ
บัญชีและการใชระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส 
 การปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี (Accounting Best Practice) เปนพฤติกรรมท่ีบุคคลปฏิบัติ 
เพื่อใหภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จตามระบบบัญชีและตามระเบียบแบบแผน  
โดยการปฏิบัติงานบัญชีนั้นช้ีใหเห็นถึงคุณภาพและผลผลิตของงาน ซึ่งการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีมี
ท้ังหมด 3 ดาน ประกอบดวย ดานการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํารายการคา (Enhancement In Trade 
Transactions) ด านการลดเวลาในการนํ าส งเอกสารและรายงาน  (Reducing Delivery Time 
Document And Reporting) และดานความคุมทุน (Cost Performance) (รัตนา วงศรัศมี เดือน , 
2554) โดยปจจุบันการปฏิบัติงานทางการบัญชี และการไหลเวียนของขอมูลทางการบัญชีมีความซับซอน
มากข้ึน ทําใหนักบัญชีตองกําหนดคุณสมบัติของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสใหสัมพันธ
กับการปฏิบัติงานทางการบัญชี จึงทําใหผลการปฏิบัติงานทางการบัญชีตองมีความครบถวน ถูกตอง 
สมบูรณ รวมท้ังสามารถนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสเขาใชในการทํางาน เพื่อชวย
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลงานมีคุณภาพมากข้ึน และลดระยะเวลาในการทํางานนอยลง 
รวมถึงภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จตามระบบบัญชีและตามระเบียบแบบแผน ซึ่ง
การใชงานระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสไดเปนอยางดีเพื่อนําไปสูการปฏิบัติงานท่ีดี
ทางการบัญชี 
 ธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (Electrical and Electronics Businesses) เปน
สมาชิกในสถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และเปนธุรกิจท่ีดําเนินการผลิต จําหนายและการบริการ
เกี่ยวกับเครื่องใช ไฟฟา อุปกรณ ไฟฟา ช้ินสวนและอุปกรณอิ เล็กทรอนิกส  (สถาบันไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส, 2561ค) ไดแก เครื่องใชไฟฟาภายในบาน โทรศัพทมือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร  
เปนตน โดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสมีความสําคัญเปนอยางมากในการประกอบ
ธุรกิจ ทําใหธุรกิจสวนใหญไดนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาใชเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานท้ัง
ทางดานการตลาด ดานการเงิน ดานการผลิต และการจัดการทรัพยากรมนุษย (จันทนา สาขากร และ
ศิลปพร ศรีจ่ันเพชร, 2556) และในทุก ๆ ข้ันตอนของการดําเนินธุรกิจ รายการท่ีเกิดข้ึน และกฎระเบียบ
การบังคับใชซอฟตแวรทางการบัญชี ลวนแตเกี่ยวของกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส
ของกิจการ จึงสงผลใหนักบัญชีควรเรียนรูทางการปฏิบัติงานทางการบัญชี ดังนั้น ธุรกิจเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส จึงตองสรางความไดเปรียบทางการแขงขันสรางความแตกตางของกระบวนการ
ทํางาน เพื่ อใหกระบวนการปฏิ บัติงานมีประสิทธิภาพ โดยนําระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสเพื่อ
เช่ือมโยงขอมูลทางการบัญชี ขอมูลดานธุรกิจ เพื่อลดกระบวนการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ รวดเร็ว 



 
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 

Vol. 2 No. 5 September – October 2020 
 

62  
 

ถูกตอง และเกิดความสําเร็จในระยะยาวประสบความสําเร็จ และยังสงผลดีตอการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ
ตอไป (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2561ก)  
 จากเหตุผลท่ีกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงไดศึกษาวิจัย ผลกระทบของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ท่ีมีตอการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดสอบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อิเล็กทรอนิกสมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี หรือไม อยางไร ซึ่งทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจเครื่องไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ผลลัพธท่ีไดจาก
การวิจัยสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส 
และเปนขอสนเทศสําหรับการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานทางการบัญชีของธุรกิจ เพื่อใหเกิด
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความสําเร็จอยางยั่งยืนตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1.  เพื่อศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 2.  เพื่อศึกษาการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย 
 3.  เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสกับการ
ปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 4.  เพื่อศึกษาผลกระทบระหวางระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสกับการ
ปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 H1: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการวางกลยุทธดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสัมพันธและผลกระทบกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H2: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
มีความสัมพันธและผลกระทบกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อเิล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 H3: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศมีความสัมพันธและผลกระทบกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย  
 H4: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการประมวลผลรายการทางบัญชี
ออนไลนมีความสัมพันธและผลกระทบกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารฝายบัญชีธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทย จํานวน 2,298 คน (สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส, 2561ข) กลุมตัวอยางท่ีใชในการ
วิจัย ไดแก ผูบริหารฝายบัญชีธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย จํานวน 327 คน 
โดยเปดตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) และใชวิธีการสุมแบบแบงช้ันภูมิ
(Stratified Random Sampling) โดยจําแนกผูบริหารฝายบัญชีธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในประเทศไทยตามประเภทธุรกิจ กําหนดกลุมตัวอยางผูบริหารฝายบัญชีธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทยตามสัดสวนและทําการสุมตัวอยางโดยใชคอมพิวเตอร เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งแบบสัมภาษณชุดนี้ไดมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
โดยเสนอตอผูเช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงดานเนื้อหา (Content validity) 
ดวยการวิเคราะหขอมูลหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) โดยขอคําถามในแบบสอบถามฉบับนี้ มีคา IOC ระหวาง 0.54 - 0.79 
  
 2. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง ความเช่ือมั่นและคาอํานาจจําแนกรายขอ โดยทํา
การตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาผาน การพิจารณาของผูเช่ียวชาญ (Discriminant Power) 
โดยใชเทคนิค Item – total Correlation ซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ไดคา
อํานาจจําแนก (r) อยูระหวาง 0.475 - 0.917 การปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี ไดคาอํานาจจําแนก (r) 
อยูระหวาง 0.688 - 0.883 สอดคลองกับ สมบัติ ทายเรือคํา (2553) ไดเสนอเกณฑการพิจารณา  
คานาจจําแนกมีคามากกวา 0.4 ข้ึนไป ถือวาแบบสอบถามมีคุณภาพดี และการหาคาความเช่ือมั่นของ
เครื่องมือ  (Reliability Test) โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  
อยูระหวาง 0.861 - 0.952 การปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี คาสัมประสิทธิ์แอลฟา อยูระหวาง 0.902 
- 0.934 ซึ่งเปนคาท่ี Hair et al. (2006) แสดงความเห็นวาคาความเช่ือมั่น ตองมีคา 0.70 ข้ึนไป ถือ
วาเนื้อหาในแบบสอบถามจะถือวายอมรับได 
 
 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยไดดําเนินการจัดสงแบบสอบถามถึงผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย สงแบบสอบถามต้ังแตวันท่ี 22 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
 
 4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
  สถิติท่ีใชในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร ไดแก การทดสอบความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปรอิสระ (Multicollincarity Test) โดยการใช Variance Inflation Factors (VIFs) สถิตท่ีใชใน
การตรวจสอบสมมติฐาน ไดแก การวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณ (Multiple Correlation 
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Analysis) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) สถิติท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหความถดถอยแบบพหุคูณ ในการทดสอบความสัมพันธระหวาง 
ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีอิ เล็กทรอนิกสกับการปฏิ บัติงานท่ีดีทางการบัญชีของธุรกิจ
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย ซึ่งเขียนสมการไดดังนี้ 
 

สมการ ABP = β0 +β1 EIS+β2 ECA +β3 ETI +β4 EOT + ε 
 

เมื่อ    ABP  แทน การปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม 
                 EIS  แทน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการวางกลยุทธ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ECA  แทน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร  
    ETI แทน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานโครงสรางพื้นฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    EOT  แทน ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการประมวลผล
รายการทางบัญชีออนไลน  
 

ผลการวิจัย  

 ผลจากการวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี ้
 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหสหสัมพันธของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนกิสกับการปฏิบัติงาน 
    ท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม ของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

ตัวแปร ABP EIS ECA ETI EOT VIFs 

x� 4.031 3.886 4.174 3.891 3.933  

S.D 0.710 0.756 0.738 0.790 0.801  

ABP - 0.738* 0.777* 0.734* 0.811*  

EIS  - 0.807* 0.745* 0.805* 3.426 

ECA   - 0.852* 0.835* 5.048 

ETI    - 0.848* 4.700 

EOT     - 4.897 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 
 จากตารางท่ี 1 พบวา ตัวแปรอิสระระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสแตละดาน
มีความสัมพันธกันซึ่ งอาจกอให เกิดปญหาMulticollinearity ดังนั้น ผูวิ จัยจึงทําการทดสอบ 
Multicollinearity โดยใชคา VIFs ปรากฏวา คา VIFs ของตัวแปรอิสระ ระบบสารสนเทศทางการ
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บัญชีอิเล็กทรอนิกส  มีคาต้ังแต 3.426 – 5.048 ซึ่งมีคานอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธกันแตไมมีนัยสําคัญ (Black, 2006)  
 
ตารางท่ี 2 การทดสอบความสัมพันธของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี 
 โดยรวมของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 
 

 
 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อิเล็กทรอนิกส 

การปฏิบัติงานท่ีดีทางการ
บัญชีโดยรวม (ABP) 

 
 
t 

 
 

p-value สัมประสิทธิ์
ถดถอย 

ความคลาด
เคล่ือน

มาตรฐาน 
คาคงท่ี (a) 0.792 0.190 4.174* <0.0001 

ดานการวางกลยุทธดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (EIS) 

0.130 0.080 1.628 0.106 

ดานระบบบัญชีคอมพิวเตอร (ECA) 0.258 0.099 2.600* 0.010 

ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ETI) 

-0.003 0.090 -0.029 0.977 

ดานการประมวลผลรายการทางบัญชี
ออนไลน (EOT) 

0.424 0.090 4.707* <0.0001 

F = 82.554 p <0.0001 Adj R2 = 0.688 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 จากตารางท่ี 2 พบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (ECA) และดานการประมวลผลรายการทางบัญชีออนไลน (EOT) มีความสัมพันธและ
ผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม (ABP) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 และ 4 สําหรับระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการ
วางกลยุทธดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (EIS) และดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ETI) ไมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม (ABP) จึงไม
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 และ 3 
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ตาราง 3 การวิเคราะหสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  อิเล็กทรอนิกสตอการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวมของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและ 
  อิเล็กทรอนิกสในประเทศไทย 

 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส 

การปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี
โดยรวม (ABP) 

 
t 

 
p-value 

สัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

ความคลาดเคล่ือน
มาตรฐาน 

 
 

คาคงท่ี (a) 0.841 0.188 4.474* <0.0001 

ดานระบบบัญชีคอมพิวเตอร (ECA) 0.316 0.080 3.934* <0.0001 

ดานการประมวลผลรายการทางบัญชีออนไลน 
(EOT) 

0.476 0.074 6.428* <0.0001 

F = 163.054; p <0.0001 Adj R2 = 0.687 
*  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา เมื่อนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร (ECA) และดานการประมวลผลรายการทางบัญชีออนไลน (EOT) ไปสรางสมการ
พยากรณของการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม (ABP) ไดคาสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ
ปรับปรุง (Adj R2) เทากับ 0.687 โดยไดสมการพยากรณ ดังนี้ 
  

ABP = 0.841 + 0.316ECA + 0.476EOT 
 
อภิปรายผล 
 1) ระบบสารสนเทศทางการบัญ ชีอิ เล็กทรอนิกส  ดานระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร มี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม เนื่องจาก ระบบบัญชี
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนวิธีการปฏิบัติงานทางดานบัญชี 
สงผลใหบรรลุเปาหมายขององคกร กลายเปนความไดเปรียบดานขอมูลทางการบัญชีธุรกิจ ซึง่ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรเปนระบบท่ีสามารถเช่ือมโยงขอมูลทางการบัญชีใหเปนระบบเดียวกัน โดยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพในการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและใหขอมูลสามารถใช
งานไดทันที รวมท้ังใหบริการแกผูใชในสถานท่ีตาง ๆ ท่ีแตกตางกันในเวลาเดียวกัน เพื่อชวยในการ
จัดทําและนําเสนอรายงาน การทําธุรกรรมทางการบัญชีผานระบบอินเตอรเน็ต ใหเปนมาตรฐาน
เดียวกันท้ังองคกร ชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานขององคกร ชวยในการจัดทํา
บัญชีและรายงานท่ีมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันท่ัวองคกร ชวยใหปฏิบัติงานทํางานไดสะดวกข้ึน 
ลดการทํางานท่ีซ้ําซอน งายตอการติดตามและประมวลผลสถานการณขององคกรในภาพรวม 
สอดคลองกับงานวิจัยของ พลาญ จันทรจตุรภัทร (2562) พบวา ความสามารถทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศสมัยใหม มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงาน เนื่องจากองคกรไดมี
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การใชระบบสารสนเทศพัฒนาเทคนิควิธีการบริหารแบบใหม ๆ ในการออกแบบการผลิต การบริการ 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักไดเปนอยางดี มีการใชระบบคอมพิวเตอรจัดทําขอมูลผลิตภัณฑนําเสนอ
ผานส่ือทางอินเทอรเน็ต ใชเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนติดตอส่ือสารระหวางแผนก ลูกคา รวมถึงผู
จัดหาปจจัยการผลิตไดอยางสะดวกและรวดเร็วทําใหองคกรดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
สอดคลองกับงานวิจัยของ อุเทน เลานําทา และนิภาพร อบทอง (2560) พบวา ระบบบัญชี
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสนับสนุนวิธีปฏิบัติงานทางดานบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล 
ดังนั้นองคกรตาง ๆ จึงมีการจัดสรรงบประมาณการลงทุนทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานและสนับสนุนการบริหารเชิงกลยุทธ ความสามารถของกิจการในดาน
การเช่ือมโยงขอมูลทางการบัญชีใหเปนระบบเดียวกันดวยระบบคอมพิวเตอร ซึ่งรวมถึงการใช
โปรแกรมทางดานการบัญชี เพื่อชวยในการจัดทําและนําเสนอรายงาน การทําธุรกรรมทางการบัญชี
ผานระบบอินเตอรเน็ต เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนด วิธีปฏิ บัติหรือกฎหมายท่ีเกี่ยวของ ซึ่ ง
ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอรจะทําใหเกิดประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชี สงผล
ตอความสําเร็จของรายงานทางการเงินท่ีเหนือกวาและโดดเดนกวา กลายเปนความไดเปรียบดาน
ขอมูลทางการบัญชีธุรกิจ ดังนั้นผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจมีความเช่ือมั่นวาระบบบัญชีคอมพิวเตอร
ทําใหเกิดประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีดีได  ประสิทธิภาพของวิธีปฏิบัติทางการบัญชี
เกิดข้ึนจากเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการเช่ือมโยงขอมูล เพื่อเสริมประสิทธิภาพในกระบวนการทํางาน
และแบงปนขอมูลในการดําเนินงานรวมกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ NDUBUISI และคณะ (2017) 
พบวา ระบบบัญชีคอมพิวเตอรซึ่งเปนเทคนิคท่ีรูจักกันในนาม Electronic Data Processing (EDP) 
เปนระบบบัญชีคอมพิวเตอรแบบบูรณาการ ซึ่งเปนระบบพื้นฐานท่ีบัญชีท้ังหมดไดรับการอัปเดตตาม
ความจําเปน ใชในการรวบรวมขอมูล นอกจากนี้ยังใหขอมูลท่ีถูกตองและเช่ือถือไดอยางรวดเร็ว
สําหรับการตัดสินใจของผูบริหาร และนํามาซึ่งผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ขององคกรโดยการปฏิบัติตามการบัญชี คําแนะนํา และแนวทางซึ่งชวยใหองคกรลดความเส่ียง / 
ความทาทายท่ีอาจเกิดข้ึนได เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับความทาทายและบรรลุ
ความสําเร็จขององคกร และสอดคลองกับงานวิจัยของ Murungi and Kayigamba (2015) พบวา 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพในการใหขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของกิจการในเวลา
ท่ีเหมาะสม ระบบบัญชีคอมพิวเตอรชวยใหขอมูลสามารถใชงานไดทันที และใหบริการแกผูใชใน
สถานท่ีตาง ๆ ท่ีแตกตางกันในเวลาเดียวกันซึ่งหมายความวาการรายงานสามารถทําไดตลอดเวลา 
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรชวยใหขอมูลสามารถใชงานไดทันที และทําใหมีผูใชท่ีตางสถานท่ีกันท่ีสามารถ
ใชงานไดในขณะเดียวกัน  ซึ่งหมายความวาสามารถรายงานไดทุกเวลา 
 2) ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการประมวลผลรายการทางบัญชี
ออนไลน มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม เนื่องจาก 
องคกรใหความสําคัญกับการประมวลผลรายการทางบัญชีออนไลน โดยการประมวลผลรายการทาง
บัญชีออนไลนเปนกระบวนการท่ีอัพเดตขอมูลทางการบัญชีใหเปนปจจุบัน โดยเช่ือมโยงขอมูลระหวาง
หนวยงานภายใน และภายนอกองคกร เพื่อใหขอมูลทางการบัญชีมีความถูกตอง รวดเร็ว และ
นาเช่ือถือ และเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน สอดคลองกับงานวิจัยของ  
อัจฉราภรณ ทวะชารี (2561) พบวา สมรรถนะของระบบสารสนเทศทางบัญชีสมัยใหม ดานความ
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เช่ือมโยงภายในองคกร มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก กับความสําเร็จขององคกรดานการ
เรียนรูและพัฒนา เนื่องจากกิจการมีระบบสารสนเทศทางบัญชีท่ีมีความสามารถในการใชขอมูล
รวมกันสามารถแกไขขอมูลไดและปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบันทันที รวมถึงมีการนําระบบงานใน
องคกรโยงความสัมพันธของขอมูลระหวางหนวยงานในองคกร และการติดตอส่ือสารขอมูลกับ
ภายนอกองคกร เพื่อตอบสนองความตองการใชขอมูลทางการบัญชีอยางทันที สามารถนําขอมูลดาน
อื่ น ขององค กรมาใช ร วมกัน เพื่ อ เพิ่ มประ สิทธิภ าพ มาก ข้ึน  สอดคล อ งกั บ งาน วิ จัยขอ ง  
นาฏลดา ลลิตากุลชัย (2560) พบวา ศักยภาพการจัดการระบบสารสนเทศ ดานระบบเครือขาย มี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการมีประสิทธิภาพการดําเนินงานโดยรวม ดานผลการ
ดําเนินงาน และดานตนทุน เนื่องจากในปจจุบันการจัดการระบบสารสนเทศภายในและภายนอก
องคกรเปนส่ิงท่ีสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะองคกรตองมีพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการ
ระบบสารสนเทศ เพื่อชวยใหการบริหารงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําให
ธุรกิจสามารถเรียกดูและใชขอมูลรวมกันภายในหนวยงาน จากระบบเครือขายทองถ่ินหรือการเรียกดู
ขอมูล และรายงานผลผานทางระบบอินเตอรเน็ตท่ีเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใช รวมถึงใชระบบเครือขาย
ในการติดตอส่ือสารถึงกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ วรินรัศมิ์ นนทะชัย (2559) พบวา ทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการใชอินเตอรเน็ต มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการ
ปฏิบัติงานโดยรวม ดานทํางานไดตามเปาหมาย เนื่องจากในยุคของการส่ือสารท่ีไรพรมแดน 
อินเตอรเน็ตถือไดวาเปนเครือขายขนาดใหญท่ีมีขอมูลขาวสารมากมายมหาศาล ท่ีผูใชบริการสามารถ
เขาถึง และเรียกใชไดอยางสะดวกและไรขอบเขตจํากัด โดยเครือขายอินเตอรเน็ตมีบริการตาง ๆ 
หลายบริการท่ีสามารถนํามาประยุกตใชในการทํางาน เชน บริการถายโอนแฟมขอมูล บริการส่ังงาน
คอมพิวเตอรระยะไกล บริการสนทนาผานอินเตอรเน็ต บริการขอมูลขาวสารออนไลน และบริการ
สืบคนขอมูล เปนตน ซึ่งทําใหการปฏิบัติงานมีความสะดวก และรวดเร็วมากยิ่งข้ึน สงผลใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และสอดคลองกับงานวิจัยของ Khudir (2016) พบวา 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีคือการบันทึกการทําธุรกรรมทางการเงินขององคกร และการส่ือสาร
กิจกรรมทางเศรษฐกิจตาง ๆ ใหแกผูใชปลายทางท่ีมีศักยภาพ นักบัญชีใชขอมูลท่ีไดรับ เพื่อ
วัตถุประสงคในการจัดทํางบการเงินขององคกร ประเภทของการตัดสินใจท่ีจัดทําข้ึน โดยฝายจัดการ
จะทุมเทใหกับขอมูลท่ีผูใชกําหนด ซึ่งขอมูลท่ีจําเปนตอผูใชงาน เพื่อเปนวิธีการใหความชวยเหลือใน
การตัดสินใจเชิงกลยุทธเกี่ยวกบัประสิทธิภาพขององคกร และทรัพยากรขององคกรรวมท้ังสวนของผู
ถือหุน การเปล่ียนแปลงหนี้สินและสินทรัพย ขอมูลทางการเงินแตกตางกันไปตามความตองการของ
ผูใชภายนอก และภายใน นอกจากนี้นักบัญชีจําเปนตองเขาใจถึงความสําคัญของรายงานท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับผูใชงบการเงินท่ีแตกตางกันและส้ินสุดลง นอกจากนี้ระบบสารสนเทศทางการบัญชียังชวยให
ฝายบริหารสามารถควบคุม และความรับผิดชอบกิจกรรมทางการเงินได ขอมูลทางการเงินขององคกร
จัดทําข้ึนอยางถูกตอง และเช่ือถือได เพื่อใหขอมูลท่ีเปนปจจุบันมีความถูกตอง ครบถวน เพื่อใหการ
บริหารงานของบริษัทมีความลาหลัง โดยใชขอมูลทางการเงินท่ีลาสมัย เพื่อวัตถุประสงคในการ
ตัดสินใจ เนื่องจากผูบริหารอาจตัดสินใจผิดพลาดตามขอมูลท่ีไมเกี่ยวของ ซึ่งอาจมีผลตอการตัดสินใจ
สําหรับการลดคาใชจาย การเพิ่มอัตรากําไร การเพิ่มยอดขาย และการไดมาซึ่งสินทรัพยใหมเปนตน 
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 3) ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการวางกลยุทธดานเทคโนโลยี และ
ดานโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการ
ปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม เนื่องจากกลยุทธดานเทคโนโลยี และโครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสไดถูกออกแบบและพัฒนา
ตามมาตรฐานทางการบัญชีอยูแลว ซึ่งนักบัญชีจะเปนผูปฏิบัติงานทางการบัญชี โดยการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชี มาจากการพัฒนาความรูความสามารถทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีอยูตอเนื่อง 
ดังนั้นระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ดานการวางกลยุทธดานเทคโนโลยี และดาน
โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับการ
ปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีโดยรวม สอดคลองกับแนวคิดของ วัชนีพร เศรษฐสักโก (2560) กลาววา 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เปนระบบท่ีพัฒนาข้ึนมาในกิจการ โดยมีการใชทรัพยากรบุคคล 
คอมพิวเตอร และอุปกรณรอบขาง เชน จอภาพ และเครื่องพิมพ เพื่อทําหนาท่ีหลักในการบันทึก
ขอมูล ประมวลผล และจัดทําสารสนเทศทางการบัญชีใหแกผูใชภายใน และผูใชภายนอกของกิจการ 
ซึ่งใชคนจัดเก็บ บันทึกขอมูล ประมวลผล และจัดทํารายงานสารสนเทศ โดยอาศัยคอมพิวเตอร และ
อุปกรณรอบขางเปนเครื่องมือชวยอํานวยความสะดวกเทานั้น สวนขอมูลทางการบัญชีท่ีมีคุณภาพ
จะตองมีคุณสมบัติท่ีทําใหมั่นใจไดวาขอมูลในงบการเงินมีความถูกตอง และยุติธรรมตามมาตรฐานการ
บัญชีเพียงพอ ซึ่งจะทําใหผูใชงบการเงินนําขอมูลในอดีตมาใชประโยชนในการประมาณการและ
คาดการณในอนาคต เพื่อใชในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ดังนั้น การจะจัดทํางบการเงินใหมีคุณภาพ
ไดนั้นตองอาศัยบุคคลท่ีจะปอนขอมูล หรือบันทึกขอมูลใหครบถวน ถูกตอง สอดคลองกับงานวิจัยของ 
ธนะเมศฐ ธนโชติสุขวัฒน (2558) พบวา การควบคุมภายในดานระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดาน
การควบคุมการประมวลผลขอมูล ไมมีความสัมพันธกับคุณภาพขอมูลทางการบัญชี เนื่องจาก การ
รับรูโปรแกรมไดถูกพัฒนาตามมาตรฐานอยูแลว ซึ่งนักบัญชีจะเปนผูบันทึกขอมูลในระบบสารสนเทศ
ผานชองทางตางๆ ท่ีกําหนดไวในโปรแกรม โดยการนําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมขอมูล มาทําการ
จําแนกประเภทของขอมูล และทําการบันทึกขอมูล ซึ่งในการประมวลผลขอมูลดวยเครื่อง
คอมพิวเตอร หรือระบบสารสนเทศนั้น ผลลัพธท่ีไดจากการประมวลผลคือ รายงานทางการเงินตางๆ 
ตามท่ีตองการหรือตามโปรแกรมท่ีกําหนดไว ดังนั้น การประมวลผลของโปรแกรมเปนมาตรฐานท่ี
ระบบไดจัดต้ังไวอัตโนมัติ จึงไมไดสัมพันธการคุณภาพของขอมูลทางการบัญชี เพราะรายงานขอมูล
ทางการบัญชีจะมีคุณภาพไดนั้น จะข้ึนอยูกับผูบันทึกบัญชีได วาสามารถจําแนกรายการ จัดประเภท 
วิเคราะห เพื่อท่ีจะนํามาบันทึกขอมูลไดอยางถูกตอง แมนยํา และครบถวนหรือไม อยางไร  
 
ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
  จากการวิจัยพบวา ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
ประเทศไทย ควรใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส ในดานดานระบบบัญชี
คอมพิวเตอร และดานการประมวลผลรายการทางบัญชีออนไลน โดยการนําขอสนเทศท่ีไดจากการวิจัย
ในครั้งนี้ไปเปนแนวทางในการเสริมสรางและพัฒนาการปฏิบัติงานทางการบัญชี เพื่อใหไดแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชีตอไป 
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 2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรศึกษาผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกสกับการ
ปฏิบัติงานท่ีดีทางการบัญชี กับกลุมตัวอยางอื่น ๆ เชน ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกิจเครื่องด่ืม เปน
ตน เนื่องจากธุรกิจเหลานี้ เกี่ยวของระบบสารสนเทศ มีการนําระบบสารสนเทศทางการบัญชี
อิเล็กทรอนิกสเขามาประยุกตใชจํานวนมาก และเพื่อเปรียบเทียบวามีความแตกตางกันหรือไม อยางไร 
ซึ่งอาจทําใหงานวิจัยมีประสิทธิผล และสามารถนําไปใชประโยชนไดตรงตามเปาหมายมากยิ่งข้ึน 
     2.2 ควรเพิ่มตัวแปรอื่น ๆ เพื่อทําการทดสอบความสัมพันธและผลกระทบท่ีจะสงผลตอ
ระบบสารสนเทศทางบัญชีอิเล็กทรอนิกส เชน คุณภาพของขอมูลทางการบัญชี เพื่อใหขอมูลในคุณภาพ
รายงานทางการเงินมีประโยชนตอการตัดสินใจในเชิงเศรษฐกิจท่ีมีผลตอผูใชคุณภาพรายงานทางการเงิน
และผูมีสวนไดเสียในคุณภาพรายงานทางการเงินนั้น 
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