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บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผลการดำเนินงาน 
และความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และ 2) ผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดให้ผู้
บริหารด้านบัญชี และฝ่ายการเงินเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม บริษัทละ 2 ราย จำนวน 41 บริษัท รวมเป็นจำนวน 82 ราย 
และรวบรวมข้อมูลงบการเงินจากรายงานประจำปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการ
โดยใช้สถิติพรรณนาได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ เพื่ออธิบายถึงลักษณะของตัวแปรต่างๆ ในการทดสอบ
สมมติฐานใช้สถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ผลการวิจัยพบ
ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ความถี่ในการรายงานผล การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และความยืดหยุ่น
ในการใช้งานและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง มีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ: คุณภาพ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ผลการดำเนินงาน 

ABSTRACT 

The objective of this study were to know quality accounting of information technology, op-
erating result, and correlation between quality accounting of information technology and operating 
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result of technology industry group in the listed companies of the stock exchange of Thailand. Forty-
one companies of technology industry group from the listed companies of the stock exchange of 
Thailand were population. Data were collected from 82 directors of accounting, 2 persons per com-
pany, by using questionnaire and financial statements data from the stock exchange of Thailand. De-
scriptive statistic, frequency and percentage, was used for data description. Multiple regression analy-
sis was used for hypothesis testing and interpretation. The results found that quality of accounting 
information technology which were the completeness of accounting information technology, accura-
cy and reliability of data, frequency of reporting, decision making used, and flexibility to use and data 
updating, has significant positive correlation with operating result of technology industry group in the 
listed companies of the stock exchange of Thailand. 
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ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

สารสนเทศทางการบัญชีพัฒนาขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการบันทึก ประมวลผล และจัดทำสารสนเทศทางบัญชี 
ให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจต่อผู้ใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจใน
การเก็บบันทึกรายการที่เกิดขึ้นของธุรกิจ ประมวลผลข้อมูลให้ได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อการวางแผน การสั่งการและ
การควบคุม และควบคุมสินทรัพย์ของธุรกิจให้มั่นใจว่า ข้อมูลที่ได้มานั้นถูกต้องและเชื่อถือได้ รายการบัญชีที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานของธุรกิจ ได้แก่ วงจรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ การชำระหนี้ วงจรการผลิต วงจรเงินเดือน ค่าตอบแทน
ของพนักงาน การรับเงิน และการจัดหาเงิน การชำระเงินกู้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ระบบสารสนเทศทางบัญชี มี
ประโยชน์แก่ผู้ใช้ในการให้ข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อการตัดสินใจวางแผน และควบคุมให้เป็นไปตาม
นโยบายของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด การจัดทำระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีผู้ที่เกี่ยวข้องผู้จัดทำบัญชี ผู้
ตรวจ ผู้พัฒนาระบบ  ซึ่งในอดีตการบริหารธุรกิจจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสำคัญ กล่าวคือ
ถ้าคนใดสามารถวางแผนได้ดี ควบคุมงานได้ดี ก็จะทำให้การบริหารกิจการนั้นสัมฤทธิ์ผลได้ แต่ในปัจจุบันเมื่อธุรกิจมีการ
แข่งขันมากขึ้น ประกอบกับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนามากขึ้น คุณภาพของการบริหารและความอยู่รอด
ขององค์นั้นจึงขึ้นกับระบบมากกว่าตัวบุคคล ดังนั้นการบริหารสมัยใหม่ จะให้ความสำคัญกับระบบข้อมูล และระบบ
สารสนเทศมากขึ้น เพราะหากกิจการใดมีระบบสารสนเทศที่ดีกว่าก็จะทำให้สามารถให้ข้อมูลในการตัดสินใจที่รวดเร็ว ถูก
ต้อง 
 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีแบบเดิมเน้นการบันทึกรายการบัญชีเพื่อประโยชน์ในการจัดทำรายงานการเงิน
และแสดงผลการดำเนินงานที่ผ่านมามากกว่าการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และเมื่อธุรกิจมีหลายระบบ เช่น 
ข้อมูลลูกค้าในระบบขาย หรือข้อมูลด้านผู้ขายในระบบซื้อ ข้อมูลสินค้าในระบบผลิต ทำให้องค์กรต้องพัฒนาระบบ
สารสนเทศอื่น ๆ เพิ่มเติมเพื่อรวบรวม ประมวลผลรายการต่าง ๆ แยกต่างหากจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านข้อมูลที่มีจำนวนมาก เกิดการซ้ำซ้อนของข้อมูล ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการยากที่จะนำข้อมูลทุกระบบ
มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีจึงมีความจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลที่เป็นรายการทางการเงินและ
รายการที่ไม่ใช่ทางการเงินที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์กรเข้าด้วยกัน เช่น การรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติ
งานและหน้าที่งานทางการตลาด ทรัพยากรบุคคล และการผลิต เข้ากับข้อมูลทางการบัญชีและการเงิน ดังนั้นจึงได้มีการ
พัฒนาระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร เพื่อแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศทางการบัญชีในอดีตให้สามารถใช้



ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลร่วมกันได้อย่างมีคุณภาพ (พลพธู  ปียวรรณ และกัญนิภัทธิ์  นิธิโรจน์ธนัท : 2559) จะเห็นได้
ว่า การทำงานระหว่างเทคโนโลยีสารสนเทศกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีนั้นไม่สามารถแยกออกจากกันได้แต่กลับ
ต้องทำงานร่วมกันเพื่อจัดเตรียมสารสนเทศให้ธุรกิจอย่างมีคุณภาพ ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มอุตสาหรรมเทคโนโลยีก็
เช่นเดียวกันเนื่องจากแนวโน้มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีการเติบโตสูงขึ้น และเป็นปัจจัยที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องมีและ
พัฒนาเพื่อสร้างการแข่งขันเชิงเปรียบเทียบ ส่งผลให้ตลาดมีการขยายตัวสูง การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนส่ง
ผลให้เกิดการปรับตัวของภาคธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงจำเป็นต้องสร้างความพร้อมของระบบ
สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อรองรับ โดยในช่วงทศวรรษนี้เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแนวเทคโนโลยีในการทำธุรกรรมทำให้
ตลาดเกิดความต้องการระบบสารสนเทศแบบใหม่อย่างมาก การนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาใช้ในองค์กรของ
กลุ่มธุรกิจดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพนักงานและเป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ
ให้กับผู้บริหารในการดำเนินธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน องค์กรจึงควรจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีให้เพียง เพื่อ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การดำเนินธุรกิจได้ การประมาณผลตอบแทนจากการลงทุน การคำนวณการ
ประหยัดในค่าใช้จ่ายต่างๆ นอกจากนั้นยังได้รับประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ เช่นการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ประสิทธิภาพใน
การทำงานที่มีมากขึ้น ความพึงพอใจของลูกค้า และอื่นๆ อีกมากมายในหลากหลายกรณีที่สิ่งเหล่านี้ เป็นประโยชน์อย่าง
มากต่อองค์กรในอนาคตที่มีการแข่งขันสูง หลายๆ ยังให้ความสำคัญกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยู่ในระดับน้อย
อาจเป็นเพราะว่าในการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาปรับใช้ในระยะแรกต้องลงทุนสูงทั้งในด้านระบบที่จะนำ
มาใช้และผู้ใช้ระบบก็ต้องได้รับการอบรมพัฒนา และอีกหลายๆ องค์กรที่ได้นำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาปรับใช้
แล้วแต่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับผู้บริหารทั้งหมดทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการศึกษาถึงความ
สัมพันธ์ของคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ความถี่ในการรายงานผล การใช้ประโยชน์ใน
การตัดสินใจ ความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุงส่งกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางผู้บริหารควรส่งเสริม ปรับปรุง 
และพัฒนาความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัท

ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  
สมมติฐานของการวิจัย 
 การศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี และผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานในภาพรวมไว้ว่าคุณภาพของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ทั้งด้านความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 
ความถี่ในการรายงานผล การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุง มีความสัมพันธ์กับ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทิศทาง
เดียวกัน 

นิยามศัพท์เฉพาะ 



 คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความ
ถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล ความถี่ในการรายงานผลที่จะนำไปใช้ประกอบดารตัดสินใจที่ได้จากรายงาน และความ
ยืดหยุ่นในการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญช ี
 ผลการดำเนินงาน หมายถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในงานวิจัยเล่มนี้หมายถึง อัตรากำไรสุทธิ กับอัตรากำไรขั้นต้น  

กรอบแนวความคิด 
 การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า  ผลงานวิจัยของศรัณยา เชยสุวรรณ (2552) และยิ่งลักษณ์  เขมโชติกูร (2554) มีความเกี่ยวข้อง
และเหมาะสมที่จะนำมาศึกษาต่อยอดเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับวงการศึกษา โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงกรอบแนวความ
คิดและแบบสอบถามบางส่วนให้เหมาะสมกับการวิจัยในครั้งนี้  ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนดกรอบแนวความคิด ดังนี ้

                           ตัวแปรอิสระ             ตัวแปรตาม 
 
 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงาน 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 ในส่วนของการทบทวนแนวคิดทฤษฎีเพื่อให้คลอบคลุมการวิจัย  ผู้วิจัยได้แบ่งเป็น 3  หัวข้อ  ประกอบด้วย  
  1. ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นระบบหนึ่ง ซึ่งทำหน้าที่ในการ
เก็บรวบรวมและทำการประมวลผลข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลที่เป็นเหตุการณ์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อจัดทำให้อยู่ในรูปแบบ
ของสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งหมายถึง รายงานทางการเงินและรายงานประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น งบแสองฐานะ
ทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นต้น เพื่อให้กับผู้ที่สนใจ
ข้อมูลทางกเศรษฐกิจของกิจการนำไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต  (นพฤทธิ์  คงรุ่งโชค ,
2549 หน้า 75)  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Systems) หมายถึง ระบบที่พัฒนาขึ้นมา
ในกิจการ โดยมีการใช้ทรัพยากรบุคคล คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์รอบข้าง เช่น จอภาพและเครื่องพิมพ์ เพื่อทำหน้าที่
หลักในการบันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี ให้แก่ผู้ใช้ภายนอกของกิจการ ในระบบสารเทศ
ทางการบัญชีนี้อาจใช้คนจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล และจัดทำสารสนเทศทางการบัญชีโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
รอบข้างเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวก  

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
1. ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
2. ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 
3. ความถี่ในการรายงานผล 
4. การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
5. ความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุง

ผลการดำเนินงาน 
1. อัตรากำไรสุทธิ  
2. อัตรากำไรขั้นต้น 



 2. แนวคิดเกี่ยวกับการวัดผลการดำเนินงานทางด้านการเงินของ อำนาจ ธีระวานิช (2544, หน้า 67) กล่าวว่า 
ผลการดำเนินงานทางด้านการเงินขององค์กร เป็นผลลัพธ์อันสืบเนื่องมาจากกลยุทธ์และการดำเนินงาน ดังนั้นผลลัพธ์
ทางการเงินควรจะเป็นดัชนีวัดความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและแสดงถึงแนวโน้มในอนาคตด้วย ซึ่งปัจจัยที่ใช้วัดความสำเร็จ
ทางการเงินแบ่งออกเป็น 3 ปัจจัยด้วยกัน คือการเติบโตของรายรับ การลดต้นทุน และการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ 
 3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
 นรีลักษณ์ ชุติมาสกุล (2553) ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับวงจรรายได้ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชี ACCPAC: บริษัทกรณีศึกษา  ผลการศึกษาพบว่า บริษัทกรณีศึกษาได้มีการใช้งานระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีสำหรับวงจรรายได้หลายระบบ และการปฏิบัติงานในระบบยังคงบันทึกข้อมูลด้วยมือ ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนในการ
ทำงาน การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า และการจัดทำรายงานมีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้ง่าย จึงได้เสนอแนะให้นำ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับวงจรรายได้ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ACCPAC มาประยุกต์ใช้กับ
บริษัทในส่วนของกิจกรรมเรียกเก็บเงินและกิจกรรมรับเงิน ทำให้การปฏิบัติงานสำหรับวงจรรายได้เสร็จสิ้นภายในระบบ
เดียว ซึ่งช่วยลดขั้นตอนการทำงาน และการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งได้จัดทำคู่มือการ
บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีสำหรับวงจรรายได้ในโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ACCPAC เพื่อให้การปฏิบัติ
งานของพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และบริษัทได้ข้อมูลที่มีคุณภาพและสามารถใช้ในการจัดทำรายงานตามความ
ต้องการของผู้บริหาร รวมทั้งผู้บริหารสามารถนำข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ และ
การควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 นฤมล พรหมจักร (2557) ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผน
ทรัพยากรของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร ซึ่งพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็นต่อปัจจัยด้านคุณภาพ
ของระบบสารสนเทศในระดับสูงสุด ในเรื่องการที่ระบบ ERP สามารถแสดงรูปแบบที่สามารถเปรียบเทียบกันได้ ดังนั้น
หากกิจการเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัจจัยดังกล่าว ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความเห็นว่า การพัฒนาในด้านคุณภาพของระบบ
สารสนเทศมีความสำคัญต่อประสิทธิภาพการใช้งาน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพข้อมูลสารสนเทศที่ได้จากระบบเพื่อใช้ใน
การบริหารทรัพยากรขององค์ต่อไป  
 ยิ่งลักษณ์ เขมโชติกูร (2552) ได้ศึกษาเรื่อง ผลกระทบของแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อ
ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมืองเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มที่มีแนวทาง
การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีจะมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่ากลุ่มที่มีแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศที่น้อยกว่า 
ซึ่งค่าเฉลี่ยของผลการดำเนินงานจะดีขึ้น ถ้ามีการจัดการแนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี ดังนั้นผู้
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ความต้องการใช้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี เพื่อจะได้จัดการความสามารถในการประมวลผลสารสนเทศทางการบัญชีให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี อันจะส่งผลให้การดำเนินงานดีขึ้น 
 วัชธนพงศ์ ยอดราช (2557) ได้วิจัยเรื่อง ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนิน
งานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ซึ่งจำแนกตามขนาดขององค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม ระยะเวลาที่เปิดดำเนินการที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ใน
การรายงานผล ความสามารถในการพยากรณ์การเสนอแนวทางการตัดสินใจ การรับข้อมูลโดยอัตโนมัติ ความยืดหยุ่น
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตัดสินใจของผู้บริหาร การจัดการข้อมูลทางบัญชี และความพึงพอใจของผู้ใช้
ประโยชน์จากรายงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่งผลิตต่อการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี



นอกจากจะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อองค์กรโดยทั่วไปแล้ว การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะ
สมกับขนาดธุรกิจยังช่วยให้เกิดผลในเชิงบวกในธุรกิจอีกด้วย ขนาดธุรกิจยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ยิ่งได้รับประโยชน์ 

วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทใน

กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการวิจัยเชิงสำรวจ ซึ่งผู้วิจัยได้กำหนด
วิธีการวิจัยไว้ดังนี้ 

ประชากร 
 การวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะศึกษาจากบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 41 บริษัท โดยให้ผู้บริหารฝ่ายบัญชี และฝ่ายการ
เงินเป็นผู้ตอบแบบสอบถามบริษัทละ 2 ชุด จะได้ข้อมูลทั้งหมด จำนวน 82 ชุด 

เครื่องมือการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งพัฒนาเครื่องมือมาจากแนวคิดทฤษฏีที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยว
กับคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งจะแบ่งเครื่องมือเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1. แบบสอบถามปลายปิดในส่วนของคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นแบบประเมินค่า Likert 
Scale ให้ค่าคะแนนตามความสำคัญของตัวแปรในลักษณะที่เรียกว่า Weight Rating จำนวน 5 ระดับ คือ 5 หมายถึง 
มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยที่สุด มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 
0.85 ซึ่งจำแนกออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

 1.1 ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
1.2 ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 
1.3 ความถี่ในการรายงานผล 
1.4 การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
1.5 ความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุง 

2. แบบเก็บข้อมูลจากงบการเงินของผลการดำเนินงาน ซึ่งจะเก็บจากค่าเฉลี่ยของอัตรากำไรสุทธิ ปี 
2554-2558 และค่าเฉลี่ยของอัตรากำไรขั้นต้น ปี 2554-2558  

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยกำหนดให้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนของคุณภาพระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีโดยเจาะจง โดยมีวิธีการและขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดเตรียมแบบสอบถามและทำการส่งแบบสอบถามให้ผู้บริหารทางด้านบัญชีเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 41 บริษัท ซึ่งกำหนดให้จัดทำแบบสอบถามบริษัทละ 2 ชุด 
 2. นำแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาทำการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล โดย
แบบสอบถามที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จะดำเนินการโทรศัพท์ไปสอบถามใหม่อีกครั้ง 



 3. ในส่วนของข้อมูลผลการดำเนินงานจะจัดเก็บจาก www.setsmart.com ข้อมูลระหว่างปี 
2554-2558 จำนวน 5 ปี 

สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทำการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระกลุ่มใด
สามารถอธิบายการผันแปรของตัวแปรตามได้มากกว่า และตัวแปรอิสระตัวใดมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติสำหรับการทดสอบสมมติฐาน ดังต่อไปนี ้
 1. ข้อมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
 2. การกำหนดเกณฑ์การจัดระดับของค่าเฉลี่ยเพื่อนำมาแปลความหมายของข้อมูลโดยใช้เกณฑ์การวัดระดับ
คุณภาพของระบบสารสนเทศทางบัญชีจะกำหนดเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

          ระดับคะแนนเฉลี่ย       ระดับประสิทธิผล 
4.21 <    ≤ 5.00    มากที่สุด 

        3.41 <    ≤ 4.20    มาก 
        2.61 <    ≤ 3.40    ปานกลาง 
        1.81 <     ≤ 2.60    น้อย 
        1.00 <    ≤ 1.80    น้อยที่สุด 
 3. สถิติอนุมานใช้สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัยโดยใช้สถิติในการทดสอบคือการ
วิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression  Analysis) เป็นการศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม กับ
ตัวแปรอิสระ 

สรุปผล 

ผลการศึกษาคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี พบว่า ความยืดหยุ่นในการใช้งานและการปรับปรุงจะ
ให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 รองลงมาความถูกต้องและเชื่อถือได้ของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.69 การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ความถี่ในการรายงานผล และความสมบูรณ์
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.42 และอัตรากำไรขั้นต้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 ตามลำดับ 

การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน (hypothesis testing)  ผู้วิจัยเริ่มด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคุณ 
(multiple regression analysis)  ซึ่งเป็นวิธีการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรในกรณีที่มีตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตาม สำหรับการทดสอบความสัมพันธ์ของความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ความถูกต้องและเชื่อถือได้
ของข้อมูล ความถี่ในการรายงานผล การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ และความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุงของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี กับอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย  ผลการทดสอบแสดงได้ดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับดังนี้ 

http://www.setsmart.com


ตาราง 1 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หมายเหตุ: n = 82, R2 = 0.58,  F = 67.75 Sig. = 0.000   
* มีนัยสำคัญที่ 0.05 

ผลจากการทดสอบจากตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)  มีค่าเท่ากับ  0.58  แสดงว่าคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่ออัตรากำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร้อยละ 
58 ซึ่งคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ในการรายงานผล (Beta = 
0.787) ด้านการใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ( Beta =  0.645) ด้านความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี 
( Beta =  0.496) ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุงของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Beta = 0.367) และ
ด้านความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Beta = 0.367)  ดังนั้นสรุปได้ว่าผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ได้
รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 

ตาราง 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี Beta t-value Sig.

ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 0.336 5.265 0.033*

ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 0.496 5.301 0.030*

ความถี่ในการรายงานผล 0.787 9.901 0.006*

การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 0.645 10.781 0.002*

ความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุง 0.367 6.002 0.029*

คุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชี Beta t-value Sig.

ความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 0.634 5.265 0.043*

ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล 0.696 6.215 0.040*

ความถี่ในการรายงานผล 0.877 10.901 0.034*

การใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 0.891 11.211 0.030*

ความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุง 0.645 7.301 0.042*



หมายเหตุ: n = 82, R2 = 0.42,  F = 60.75 Sig. = 0.000   
* มีนัยสำคัญที่ 0.05 

ผลจากการทดสอบจากตาราง 2 ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2)  มีค่าเท่ากับ  0.42  แสดงว่าคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีผลต่ออัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ร้อย
ละ 42 ซึ่งคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความถี่ในการรายงานผล 
(Beta = 0.877) ด้านการใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ( Beta =  0.891) ด้านความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล
ทางการบัญชี ( Beta =  0.696) ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งานและปรับปรุงของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Beta = 
0.645) และด้านความสมบูรณ์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Beta = 0.634)  ดังนั้นสรุปได้ว่าผลการทดสอบ
สมมติฐานที่ 2 ได้รับการสนับสนุนทางสถิติอย่างมีนัยสำคัญ 

อภิปรายผล 

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทใน
กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า คุณภาพของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับอัตรากำไรขั้นต้น และอัตรากำไรสุทธิของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสอดคล้องกับผลการศึกษาของศรัณยา  เชยสุวรรณ (2552) ได้ศึกษา
ความสำพันธ์ระหว่างคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า นักบัญชีบริษัทจดทะเบียนมีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการมีคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีโดยรวมและเป็นรายด้านทุกด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการทันเวลา ด้านความสมบูรณ์ของ
ระบบสารสนเทศ และด้านการตรวจสอบความถูกต้องได้ และนักบัญชีบริษัทจดทะเบียน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการ
มีคุณภาพกำไรโดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่  ด้านความโปร่งใสในหลักการบัญชี ด้านกิจการทาง
เศรษฐกิจ และด้านการเงินและการดำเนินงาน และ Ismail and others (2007) ได้ทำวิจัยเรื่อง ผลการดำเนินงานและ
แนวทางการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศมาเลเซีย พบว่าวิสาหกิจ
ขนาดเล็ก มีการจัดระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากกว่าวิสาหกิจขนาดกลาง ผลกระทบเชิงปฏิบัติ ก็คือ เจ้าของ/ผู้
จัดการวิสาหกิจ จำเป็นต้องรู้เทคนิคการเงินและการจัดการด้านบัญชี เพื่อจะได้เข้าใจความต้องการสารสนเทศทางการ
บัญชีของตนเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าเทคโนโลยีที่มีอยู่และเทคโนโลยีใหม่ๆ มีอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำมาใช้จัดหา
ข้อมูลที่จำเป็นและต้องการอันจะส่งผลให้การดำเนินงานที่ดีขึ้น จากการศึกษาพบว่า ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถใน
การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอยู่ในระดับมาก ซึ่งจะมีความสัมพันธ์ในความต้องการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีที่มากตามไปด้วย และสอดคล้องกับวัชธนพงศ์ ยอดราช (2557) ได้ศึกษาเรื่องประสิทธิผลของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่มีต่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลการวิจัยพบว่า 
ประสิทธิผลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งจำแนกตามขนาดขององค์กร กลุ่มอุตสาหกรรม ระยะเวลาที่เปิดดำเนิน
การที่แตกต่างกัน จะมีความถี่ในการรายงานผล ความสามารถในการพยากรณ์การเสนอแนวทางการตัดสินใจ การรับ
ข้อมูลโดยอัตโนมัติ ความยืดหยุ่นของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตัดสินใจของผู้บริหาร การจัดการข้อมูลทางบัญชี 
และความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์จากรายงานของระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่งผลิตต่อการดำเนินงานของบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทั้งที่เป็นตัวเงินและที่ไม่เป็นตัวเงิน ทั้งนี้เนื่องจากระบบสารสนเทศ



ทางการบัญชีนอกจากจะช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพต่อองค์กรโดยทั่วไปแล้ว การใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีที่เหมาะสมกับขนาดธุรกิจยังช่วยให้เกิดผลในเชิงบวกในธุรกิจอีกด้วย ขนาดธุรกิจยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ยิ่งได้รับ
ประโยชน์ 

อีกทั้งระบบสารสนเทศทางการบัญชีช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ความเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าได้
เป็นอย่างดี  สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลในเครือข่าย โดยการเชื่อโยงกับฐานข้อมูลภายในองค์กร (ฝ่ายอื่นๆ เช่น ฝ่ายการ
ตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ เป็นต้น) มีฐานข้อมูลที่มีความสะดวกในการเปรียบเทียบหรือค้นหาข้อมูลเพื่อใช้งานตามที่
ต้องการ ช่วยให้ผู้บริหารนำข้อมูลของลูกค้ามาปรับปรุง และพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงตามความต้องการ ผู้บริหาร
สามารถปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถใช้กลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อให้ลูกค้ามี
ความพึงพอใจต่อสินค้าและบริการขององค์กรมากขึ้น สามารถจัดทำแผนหรือมาตรการลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ดี
ขึ้น สามารถตรวจสอบการดำเนินงาน และระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ช่วยพัฒนาช่องทางการใช้
บริการของลูกค้าได้หลายช่องทาง และช่วยผู้บริหารในการตัดสินใจด้านวางแผนการดำเนินการขององค์กรทั้งระยะสั้น
และระยะยาว และเมื่อมองในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้รายงานจากระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่วนมากผู้บริหารของ
หน่วยงานสามารถใช้ประโยชน์จากระบุสารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างเต็มที่จากรายงานผลของระบบที่จัดให้  เพื่อแก้ไข
ปัญหาขององค์กรได้อย่างทันท่วงที และทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน อันได้แก่ ความง่าย ความ
สะดวก ความถูกต้องเป็นต้น ในส่วนของผลการดำเนินงานได้แก่ อัตราการเจริญเติบโตของส่วนแบ่งการตลาด อัตราการ
เจริญเติบโตของยอดขาย  อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราค่าใช้จ่ายต่อยอดขาย อัตรากำไรขั้นต้น และอัตราการร้อง
เรียนจากลูกค้าต่อเดือน ตามลำดับ 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะสำหรับการการนำไปประยุกต์ใช้ 
 ผู้บริหารควรส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒนาความรู้ด้านระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ในส่วนของพนักงานควรมีการศึกษาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่
มีรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และควรให้ความสำคัญกับการตรวจสอบผลการรายงานงบ
การเงินที่จัดทำโดยระบบสารสนเทศทางการบัญชีอย่างครบถ้วน  

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
สำหรับการทำวิจัยครั้งไปต่อผู้วิจัยเสนอให้ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศ

ทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมอื่นหรือทุกกลุ่มที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และควรนำค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมจากผลการดำเนินงานมาเปรียบเทียบด้วย หรือควรศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกับผลการดำเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อเป็นการส่ง
เสริมให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดย่อมให้ความสำคัญกับการนำระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ในสถานประกอบการ
ต่อไป 
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