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บทคัดย่อ  
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผู้บริหารฝ่าย
บัญชีของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม จำนวน 98 คน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์พหุคูณ และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน และด้านการถ่าย
โอนข้อมูล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อความสำเร็จขององค์กรโดยรวม ผลลัพธ์จากการ
วิจัยชี ้ให้เห็นว่า ธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควรให้
ความสำคัญในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทางการบัญชี เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการสร้างความสำเร็จของธุรกิจ  
 
คำสำคัญ:  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี, ความสำเร็จขององค์กร, ธุรกิจ SMEs 
  กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this research was to investigate the effects of accounting 
packaged software application on organizational success of SMEs - foods and beverage 
businesses in northeastern of Thailand. Mail questionnaire was assigned as data 
collection instrument collecting from 98 accounting executives of SMEs - foods and 
beverage businesses.  Multiple correlation analysis and multiple regression analysis were 
employed as statistical techniques of this research.  The result of this research showed 
that accounting packaged software application i n financial report and transferring 
information positively related and affected organizational success.  Moreover, the 
result also indicated that SMEs - foods and beverage businesses in the Northeastern of 



 
JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY 

Vol. 3 No. 6 (November – December 2021) 
 

60  
 

Thailand should intend to adopt accounting packaged software into their accounting 
process to enhance the improvement of organizational success. 
 
Keywords:  Accounting Packaged Software Application, Organizational Success, SMEs -  
  Foods and Beverage Businesses  
 
บทนำ   
 ในปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ ้น อิทธิพลจากสภาพแวดล้อมในการ
ดำเนินงานทำให้รูปแบบการดำเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป องค์กรธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัว       
โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อให้ได้สารสนเทศมาใช้ใน
การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้บริหารมากยิ่งขึ้น โดยสารสนเทศที่สำคัญของการดำเนินธุรกิจคือ
สารสนเทศทางการบัญช ีซึ่งเป็นส่วนประกอบหนึ่งของระบบสารสนเทศในองค์กร โดยระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีนี้ จะประกอบไปด้วย (1) คน (2) วิธีดำเนินงาน (3) ข้อมูล (4) ซอฟท์แวร์ (5) โครงสร้าง
พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ (6) ระบบการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยเพื่อ
ทำหน้าที่หลักร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วยการทำหน้าที่เก็บรวบรวม บันทึกและจัดเก็บ รวมถึงทำการ
ปรับปรุงเหตุการณ์ทางธุรกิจที่เป็นรายการค้าหรือกิจกรรมทางธุรกิจ ทั้งรายการที่เป็นตัวเงินและ
รายการที่ไม่เป็นตัวเงิน จากนั้นนำเหตุการณ์ทางธุรกิจจากหน้าที่แรกเข้าสู่กระบวนการประมวลผล
ข้อมูลที่จัดเก็บให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ วางแผน การสั่งการ ทำการควบคุม
รักษาความปลอดภัยของข้อมูลในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ประเภทหนึ่งของกิจการ ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่า
สินทรัพย์อื่นและในขณะเดียวกันก็เพื่อเป็นหลักประกันในความถูกต้อง ครบถ้วนและน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล ทำหน้าที่ในการสร้างสารสนเทศที่จำเป็นและมีความพร้อมให้กับผู้ใช้นำไปใช้ในการตัดสินใจ 
(Ditkaew et al., 2020) จึงเป็นแรงผลักดันให้องค์กรธุรกิจมีการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชี ใน
รูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นเป้าหมาย
ในด้านการบันทึกข้อมูล ประมวลผล จัดเก็บข้อมูล ตลอดจนส่งออกข้อมูลในรูปแบบเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่ีให้ผู้ประกอบการนำส่งรายงาน
ทางการเงินของนิติบุคคล จากเดิมในรูปแบบกระดาษไปสู่กระบวนการนำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ผ่านระบบ DBD e-filing โดยใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business Reporting Language) 
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นมาตรฐานสากลในการรับงบการเงินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2563ก) ดังนั้น โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีจึงเป็นเทคโนโลยีที ่องค์กรธุรกิจ ให้
ความสำคัญและนำมาประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงานบัญชี ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับสารสนเทศทางการบัญชีท่ี
มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ (พลพธู ปียวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิ
โรจน์ธนัท, 2561) 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี (Accounting Packaged Software 
Application) เป็นกระบวนการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลและ
นำเสนอสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อช่วยลดขั้นตอนของการปฏิบัติงานพร้อมทั้งยังมีระบบการ
ตรวจสอบข้อมูลท่ีแม่นยำขึ้น โดยองค์ประกอบของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีท่ี
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สำคัญประกอบด้วย ด้านการป้อนรายการค้าและตรวจทานรายการค้า (Input and Review) ด้าน
การผ่านรายการบัญชี (Posting) ด้านการปิดบัญชีเมื่อส้ินงวด (Closing Entry) ด้านการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน (Financial Report) และด้านการถ่ายโอนข้อมูล (Transferring Information) (พลพธู 
ปียวรรณ และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท, 2561) ซึ่งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีท่ีดี 
จะช่วยให้กิจการได้สารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีคุณภาพแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ท่ีแท้จริงของธุรกิจ 
เพื่อใหผู้้มีส่วนได้เสียเห็นถึงประสิทธิภาพและความสามารถในการดำเนินงานของธุรกิจ เป็นประโยชน์
ในการพยากรณ์ทิศทางการดำเนินงานในอนาคต ส่งผลให้การดำเนินงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ
และประสบความสำเร็จ (Chong และ Nizam, 2018)  
 ความสำเร็จขององค์กร (Organizational Success) เป็นผลลัพธ์ที ่เกิดจากการที่องค์กร       
สามารถปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้โดยใช้ทรัพยากรท่ีองค์กรมีอยู่อย่างคุ้มค่าท่ีสุดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งความสำเร็จขององค์กรในงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพ
รายงานทางการเงิน (Financial Reporting Quality) (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์, 2558) 
ด้านประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Efficiency) (จันทนา สาขากร และคณะ, 
2554) ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (Excellent Management) (จันทนา สาขากร และคณะ , 
2554) และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Worthily Resources Usage) (สมใจ ลักษณะ, 2552) 
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือท่ีใช้วัดผลการดำเนินงานขององค์กร ท่ีนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาใช้
ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี เพื่อให้ผู้บริหารนำผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาองค์กรธุรกิจต่อไป  

ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดให้ธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม             
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากเป็นกลุ่มธุรกิจท่ีประกอบกิจการ
เกี่ยวกับการผลิตอาหารและเครื่องด่ืมเพื่อการบริโภค ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจท่ีมีแนวโน้มเจริญเติบโต
และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมอุตสาหกรรม
อาหารและเครื่องด่ืมของประเทศไทยให้สามารถเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ (ธนาคารออมสิน, 2563)         
ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ธุรกิจ SMEs จึงมคีวามจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องนำโปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ ในการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี เพื่อให้ได้สารสนเทศ
ทางการบัญชีที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ส่งผลให้ผู้บริหารได้รับข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง แม่นยำ 
ครบถ้วนสมบูรณ์ และข้อมูลมีข้อผิดพลาดน้อยท่ีสุด (พัชรินทร์ คำหาญ, 2556) เป็นการพัฒนา
ศักยภาพขององค์กรให้สอดคล้องกับความเปล่ียนแปลงของธุรกิจท่ีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบผลกระทบของการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีท่ีมีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจ
อาหารและเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากธุรกิจ SMEs ซึ่ง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานขององค์กร
ให้ประสบความสำเร็จ รวมถึงเป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับองค์กรธุรกิจอื่น ๆ เป็นการ
เสริมสร้างระบบการดำเนินงานท่ีมีคุณภาพต่อไป 
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การทบทวนวรรณกรรม    
 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการวิจัยครั้งนี้โดยให้ 
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เป็นตัวแปรอิสระ และความสำเร็จขององค์กร เป็นตัว
แปรตาม ซึ่งจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้างต้นสามารถสรุปกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ ดังนี้ 
 2.1  การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญช ี(Accounting Packaged Software 
Application)  
   การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี หมายถึง การนำโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีมาใช้เป็นเครื่องมือในการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีเพื่อให้ได้สารสนเทศทางการ
บัญชี เพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกกิจการ เนื่องจาก 
ในปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในการประมวลผลข้อมูลด้านการ
บัญชีขององค์กรธุรกิจ ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งเริ่มต้นจากกระบวนการ
บันทึกรายการค้า การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทท่ีเกี่ยวข้องและส้ินสุดท่ีกระบวนการจัดทำ
รายงานทางการเงินเพื่อเสนอต่อผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายใน และภายนอกของแต่ละองค์กร
ธุรกิจ (ณัฐพัชร์ อภิวัฒนไพศาล, 2561)  
       การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร 
เนื่องจากในปัจจุบัน องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ให้ความสำคัญกับการนำเอาโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลนั้น เพราะองค์กรธุรกิจตระหนักดีว่าคุ้มค่ากับการลงทุน
ในทรัพยากร (อุเทน เลานำทา, 2560) ผลลัพธ์จากงานวิจัยในอดีต พบว่า คุณภาพโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน  (พัชรินทร์  
คำหาญ, 2556) นอกจากนี้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมีผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการ
ดำเนินงานขององค์กร (Wickramsainghe et al., 2018) และสมรรถนะของระบบสารสนเทศทางบัญชี
สมัยใหม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จขององค์กร (อัจฉราภรณ์ ทวะชารี, 
2561) ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านการบันทึก ประมวลผล เรียบเรียง เปลี่ยนแปลง และจัดเก็บ
ข้อมูลทางการบัญชีขององค์กรให้มีความปลอดภัยเป็นการลดความเส่ียงของข้อมูลท่ีอาจสูญหายได้ อีก
ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรให้ใช้ข้อมูลรว่มกันได้ 
ซึ ่งตอบสนองความต่อต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ได้อย่างทันเวลาเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย ส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคต 
โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการป้อนรายการค้าและตรวจทานรายการค้า (Input and Review) 2) ด้านการผ่านรายการ
บัญชี (Posting) 3) ด้านการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด (Closing Entry) 4) ด้านการจัดทำรายงานทางการ
เงิน (Financial Report) และ 5) ด้านการถ่ายโอนข้อมูล (Transferring Information) โดยประยุกต์
จากแนวคิดองค์ประกอบและงานพื้นฐานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของพลพธู ปียวรรณ 
และกัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท (2561) 
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 2.2 ความสำเร็จขององค์กร (Organizational Success) 
   ความสำเร็จขององค์กร หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดจากการท่ีองค์กรนำโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการข้อมูลทางการบัญชีขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด ทำให้ผู้บริหารสามารถดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ขององค์กร โดยใช้ทรัพยากร
และปัจจัยต่าง ๆ รวมถึงกำลังคนอย่างคุ้มค่าที่สุด มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์และเทคโนโลยี
อย่างชาญฉลาด ทำให้องค์กรบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงความสำเร็จขององค์กรจะมีได้เพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับการกำหนดกลยุทธ์ที่มีความ
เหมาะสมกับองค์กร (สาคร สุขศรีวงศ์, 2562) โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี ้ ความสำเร็จขององค์กร
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านคุณภาพรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Quality) โดย
ประยุกต์จากแนวคิดลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการเงินท่ีมีประโยชน์ของ สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (2558) 2) ด้านประสิทธ ิภาพการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management 
Efficiency) โดยประยุกต์จากแนวคิดการบริหารความเสี่ยงของจันทนา สาขากรและคณะ (2554) 3) 
ด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ (Excellent Management) โดยประยุกต์จากแนวคิดการกำกับดูแล
กิจการของ จันทนา สาขากรและคณะ (2554) และ 4) ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Worthily 
Resources Usage) โดยประยุกต์จากแนวคิดการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรของสมใจ ลักษณะ 
(2552)  

 
       
     
         
      H1a - H1e 
  
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีท่ีมีต่อความสำเร็จขององค์กร 

ของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
จากท่ีกล่าวมาข้างต้น หากผู้บริหารฝ่ายบัญชีของธุรกิจ SMEs ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความสำคัญในการนำเทคโนโลยีในรูปของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี ย่อมส่งผลให้องค์กรได้รับสารสนเทศทางการบัญชีท่ีมี
คุณภาพ เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ สามารถลดความเสี่ยงและข้อผิดพลาดในการ
ดำเนินงาน ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในอนาคต ดังนั้น ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ จึงต้ังเป็นสมมติฐาน
การวิจัยได้ ดังนี้ 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
ทางการบัญช ี(ASA) 
1. ด้านการป้อนรายการค้า  
   และตรวจทานรายการค้า (INP) 
2. ด้านการผ่านรายการบัญชี (POS)  
3. ด้านการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด (CSE) 
4. ด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน FIN)  
5. ด้านการถ่ายโอนข้อมูล (TFI) 
 

ความสำเร็จขององค์กร (ORS) 
1. ด้านคุณภาพรายงานทางการเงิน (FRQ) 
2. ด้านประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง (RME)   
3. ด้านการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ (EXM) 
4. ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (WRU) 
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 H1 : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับ
ความสำเร ็จขององค ์กร โดยรวมของธ ุรก ิจ SMEs กล ุ ่มธ ุรก ิจอาหารและเคร ื ่องด ื ่มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 H1a : การประยุกต์ใช ้โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชี ด ้านการป้อนรายการค้า               
และตรวจทานรายการค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร โดยรวม              
ของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
 H1b : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญชี ด้านการผ่านรายการบัญชี                
มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวมของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหาร           
และเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 H1c : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการปิดบัญชีเมื ่อสิ ้นงวด            
มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวมของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหาร           
และเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 H1d : การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน     
มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวมของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหาร           
และเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 H1e : การประยุกต์ ใช ้โปรแกรมสำเร ็จร ูปทางการบัญช ี ด ้านการถ่ายโอนข ้อมูล                  
มีความสัมพันธ์และผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวมของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหาร           
และเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1,844 องค์กร (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563ข) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ ธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 400 คน 
โดยเปิดตาราง Krejcie และ Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบง่
ช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling) เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 
โดยผู้วิจัยได้ทำการส่งแบบสอบถาม จำนวน 400 ฉบับ เป็นแบบสอบถามที่ถูกต้องและสมบูรณ์ 
จำนวน 98 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 24.50 ซึ่งสอดคล้องกับ Aaker et al. (2001)  ได้เสนอว่าการส่ง
แบบสอบถามต้องมีอัตราตอบกลับมาอย่างน้อยร้อยละ 20 จึงถือว่ายอมรับได้ 
 
 2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
     ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบค่าอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant 
Power) โดยใช้เทคนิค Item – total Correlation ซึ่งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
ได้ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.600 – 0.818 และความสำเร็จขององค์กรได้ค่าอำนาจจำแนก 
(r) อยู่ระหว่าง 0.556 – 0.854 ซึ่งสอดคล้องกับ Ditkaew et. al. (2020) และ Nunnally. (1978) ได้
เสนอเกณฑ์การพิจารณาค่าอำนาจจำแนกมีค่ามากกว่า 0.40 ขึ้นไป ถือว่าแบบสอบถามมีคุณภาพ 
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สามารถนำมาใช้เก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยได้ และการหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability Test) 
ของแบบสอบถามเป็นรายด้าน โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach) ซึ่งการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา 
อยู่ระหว่าง 0.826 – 0.900 และความสำเร็จขององค์กร มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา อยู่ระหว่าง 0.847 – 
0.904 ซึ่งเป็นค่าท่ี Hair et al. (2006) ได้เสนอว่า ค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือท่ีมีค่าเกิน 0.70 ขึ้นไป 
แสดงว่าแบบสอบถามเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพนำมาใช้เก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัยได้ 
 
 3. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้ใช้สถิติในการทดสอบคุณลักษณะของตัวแปร ได้แก่     
การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity Test) โดยการใช้ Variance Inflation 
Factors (VIFs) และสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบสมมุติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบพหุคูณ 
(Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ซึ่งเขียนสมการได้ ดังนี้ 
 
   ORS = β0 +β1 INP +β2  POS +β3 CSE +β4 FIN +β5 TFI + ℰ 

 เมื่อ  ORS แทน ความสำเร็จขององค์กรโดยรวม 
   INP แทน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  
     ด้านการป้อนรายการค้าและตรวจทานรายการค้า 
   POS แทน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  
     ด้านการผ่านรายการบัญชี  
       CSE แทน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  
     ด้านการปิดบัญชีเมื่อส้ินงวด  
       FIN แทน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  
     ด้านการออกรายงานทางการเงิน  
       TFI แทน การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี  
     ด้านการถ่ายโอนข้อมูล 
   ℰ แทน ค่าความคลาดเคล่ือน 
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ผลลัพธ์การวิจัยและการอภิปรายผล  
 ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร ็จรูปทางการบัญชีกั บ

ความสำเร ็จขององค์กรของธุรกิจ SMEs กลุ ่มธ ุรก ิจอาหารและเครื ่องดื ่มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ตัวแปรอิสระการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีแต่ละ
ด้านมีความสัมพันธ์กันซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงทำการทดสอบ 
Multicollinearity โดยใช้ค่า VIFs ปรากฏว่า ค่า VIFs ของตัวแปรอิสระ การประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชี มีค่าตั ้งแต่ 2.939 – 5.042 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่า ตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันแต่ไม่มีนัยสำคัญ (Black, 2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวแปร INP POS CSE FIN TFI FRQ RME EXM WRU VIFs 

X  4.323 4.269 4.232 4.173 4.047 4.145 4.112 4.168 4.125  

S.D. 0.603 0.640 0.576 0.618 0.685 0.679 0.630 0.552 0.542  

INP - 0.625* 0.652* 0.626* 0.497* 0.401* 0.457* 0.435* 0.802*  

POS  - 0.696* 0.692* 0.519* 0.460* 0.457* 0.497* 0.711*  

CSE   - 0.739* 0.552* 0.552 0.557* 0.572* 0.819*  

FIN    - 0.669* 0.647* 0.608* 0.621* 0.844*  

TFI     - 0.640* 0.620* 0.646* 0.652* 2.939 

FRQ      - 0.719* 0.720* 0.709* 3.662 

RME       - 0.765* 0.642* 3.453 

EXM        - 0.727* 5.042 

WRU         - 3.777 
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ตารางท่ี 2 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์การถดถอยกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวม
   ของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 
ทางการบัญช ี

ความสำเร็จขององค์กร 
โดยรวม (ORS) 

t p - value 
สัมประสิทธ์ิ 
การถดถอย 

ความคลาด
เคลื่อน

มาตรฐาน 
ค่าคงที่ (a) 
ด้านการป้อนรายการค้าและตรวจทาน 
รายการค้า (INP) 
ด้านการผ่านรายการบัญชี (POS) 
ด้านการปิดบัญชีเมื่อสิ้นงวด (CSE) 
ด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน (FIN) 
ด้านการถ่ายโอนข้อมูล (TFI) 

0.000 
0.013 

 
-0.020 
0.075 
0.329 
0.394 

0.069 
0.118 

 
0.132 
0.128 
0.155 
0.134 

0.000 
0.109 

 
-0.149 
0.587 
2.126 
2.947 

1.000 
0.913 

 
0.882 
0.559 
0.036* 
0.004* 

F = 23.783 p = 0.000 Adj R2 = 0.540 
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 จากตารางที่ 2 พบว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการจัดทำ
รายงานทางการเง ิน มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวม
เนื่องจากการที่กิจการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานส่งผลให้
กิจการสามารถจัดทำรายงานทางการเงินท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน เช่ือถือได้ โดยรายงานทางการเงิน
ขององค์กรท่ีมีคุณภาพ จะช่วยลดความเส่ียงในการบริหารงานผิดพลาด ทำใหก้ารบริหารงานขององค์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ฤติมา มุ่งหมาย และอโนชา 
สุวรรณสาร (2562) พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้ซอฟต์แวร์ในงานบัญชี ด้าน
ความสามารถในการจัดทำรายงานมีผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากในยุคปัจจุบันการใช้ข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเป็นปัจจัยหลักในการดำเนินธุรกิจ โดยอยู่ในรูปแบบของรายงานต่าง ๆ 
และเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น ซอฟต์แวร์บัญชียังมีความสามารถรับและส่งข้อมูลไปยัง
โปรแกรมอื่นได้ เช่น Word และ Excel เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ จินตนา สิงจานุสงค์ 
(2559) พบว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการจัดทำสารสนเทศ มีความสัมพันธ์และผลกระทบ
เชิงบวกกับความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากช่วยให้ผู้บริหารทราบถึงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน 
รวมถึงกระแสเงินสดของกิจการ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุนของธุรกิจ นอกจากนี้ยังช่วย
ให้ผู้บริหารทราบถึงกำไรท่ีแท้จริงของกิจการเป็นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง และพัฒนาธุรกิจให้
มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอนาคต จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ี 1d 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการถ่ายโอนข้อมูล มีความสัมพันธ์ 
และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จขององค์กรโดยรวม เนื่องจากในปัจจุบันองค์กรธุรกิจได้นำ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเพิ่ม
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ประสิทธิภาพในกระบวนการปฏิบัติงานบัญชีในด้านของการแลกเปล่ียนโยกย้ายข้อมูลระหว่างระบบย่อย 
รวมถึงการแลกเปลี่ยนโยกย้ายข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกกิจการที่เกี่ยวข้องได้เพื่อ
นำข้อมูลไปวิเคราะห์จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ วัชนีพร เศรษฐสักโก (2560) กล่าวว่า โมดูลระบบบัญชีแต่ละโมดูลควรเช่ือมโยงข้อมูลเข้าหากันได้ 
เพื่อให้กิจการสามารถบริหารงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ มากไปกว่านั้น โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชียังสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ตามนโยบายของ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่ีให้นำส่งงบการเงินของนิติบุคคล จากเดิมในรูปแบบกระดาษไปสู่กระบวนการ
นำส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ DBD e-filing โดยใช้เทคโนโลยี XBRL (eXtensible Business 
Reporting Language) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานสากลในการรับงบการเงินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2563ก) ส่งผลให้องค์กรนำส่งงบการเงินได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว ทันเวลา งบการเงิน มีความถูกต้องและแม่นยำ อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัชรินทร์ 
คำหาญ (2556) พบว่า คุณภาพโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการเช่ือมโยงและบันทึกข้อมูล มี
ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพรายงานทางการเงิน เนื่องจากการที่กิจการนำ
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างแผนกต่าง  ๆ  ในองค์กร 
จะช่วยให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ทันต่อความต้องการของผู้บริหารในการ
เรียกใช้ข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์ วางแผนและพยากรณ์แนวโน้มของธุรกิจ ส่งผลให้องค์กรประสบ
ความสำเร็จซึ่งสะท้อนออกมาเป็นผลกำไรท่ีกิจการจะได้รับในอนาคต จากผลการวิจัยสามารถสรุปได้ว่า 
ยอมรับสมมติฐานท่ี 1e 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการป้อนรายการค้าและตรวจทาน
รายการค้า ด้านการผ่านรายการบัญชีและด้านการปิดบัญชีเมื ่อสิ ้นงวด ไม่มีความสัมพันธ์และ
ผลกระทบกับความสำเร็จขององค์กร เนื่องจากองค์ประกอบเหล่านี้ เป็นกระบวนการที่อยู่ระหว่าง    
การนำข้อมูลทางการบัญชีเข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี เพื่อประมวลผลข้อมูลให้ออกมาเป็น
สารสนเทศทางการบัญชีหรือรายงานทางการเงินของกิจการ จึงยังไม่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
ทำให้ไม่มีผลกระทบต่อความสำเร็จขององค์กร อีกทั้งบางองค์กรไม่ได้มีการนำโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชี แต่ใช้วิธีการว่าจ้างให้สำนักงานบัญชีเป็น
ผู้จัดทำรายงานทางการเงินให้ เนื่องจาก ข้ันตอนในการทำบัญชีมีความยุ่งยากซับซ้อน และธุรกิจขนาด
เล็กยังไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่หรือมีผู้รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลทางการบัญชีอย่างเพยีงพอ 
จึงอาจทำให้การพิจารณาองค์ประกอบต่าง ๆ นี้ยังไม่ชัดเจน 
 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 1. สรุปผลการวิจัย 
     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ด้านการจัดทำรายงาน
ทางการเงิน และด้านการถ่ายโอนข้อมูล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับความสำเร็จของ
องค์กรโดยรวม ดังนั้น ธุรกิจ SMEs ควรให้ความสำคัญในการนำโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชมีา
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ประยุกต์ใช้ในด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน ด้านการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งจะทำให้องค์กรธุรกิจได้
สารสนเทศทางการบัญชีท่ีมีคุณภาพ มีสาระสำคัญ ทันต่อเหตุการณ์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้องค์กรดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จใน
อนาคต 
 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาผลกระทบของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จขององค์กรของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต ผู ้วิจัยได้มีการพัฒนากรอบแนวคิดของ
ความสำเร็จขององค์กรใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในมิติอื ่น ๆ นอกเหนือจากมิติด้านการเงิน ซึ ่งเป็น
ประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ประสบความสำเร็จ ประกอบไปด้วย ด้าน
คุณภาพรายงานทางการเงิน ด้านประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียง ด้านการบริหารจัดการท่ีเป็นเลิศ 
และด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยได้มีข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้ 
  2.1 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ SMEs ควรให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีในทุก ๆ ด้านเพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์
ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ  
  2.2 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ SMEs ควรให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีด้านการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมไปถึงขั ้นตอน การสร้าง
รายงานทางการเงินต่าง ๆ รวมไปถึงการพิมพ์รายงานให้ตรงตามกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทาง
การเงิน เพื่อนำเสนอข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับฐานะการเงินของกิจการ ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด
ของกิจการอย่างแท้จริง 
  2.3 ผู้บริหารฝ่ายบัญชีธุรกิจ SMEs ควรให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีด้านการถ่ายโอนข้อมูล เพื่อใช้งานร่วมกันระหว่างระบบย่อย ระบบเครือข่าย 
และการถ่ายโอนข้อมูลกับโปรแกรมอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มความคล่องตัวใน
การใช้ข้อมูลของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนำไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจส่งผลให้องค์กรประสบความสำเร็จใน
อนาคต 
 
 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยคร้ังต่อไป  
  3.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบหรือความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางการบัญชีกับความสำเร็จขององค์กรในรูปแบบธุรกิจอื่น ซึ่งอาจมีรูปแบบในการประยุกต์ 
ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีท่ีแตกต่างกันไป  
  3.2 ควรมีการศึกษาวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ โดยใช้เครื่องมือการ
สัมภาษณ์ หรือเอกสารและรายงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีความน่าเชื่อถือ ส่งผลให้ผลการ
ศึกษาวิจัยมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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  3.3 ควรมีการศึกษาถึงปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานด้านบัญชีขององค์กรมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
  3.4 ควรมีการศึกษาความสำเร็จขององค์กรโดยมีการเปลี่ยนตัววัดซึ ่งอาศัยกรอบ
แนวคิดอื่น เช่น Balanced Scorecard (BSC) เป็นต้น 
  3.5 ควรมีการศึกษาโดยมีตัวแปรแทรกซึ ่งเป็นอิทธิพลของการเปลี ่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี หรือการสนับสนุนส่งเสริมทักษาความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือแรง
กดดันทางการแข่งขัน 
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