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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค� เพื่อศึกษาป�จจัยที่มีผลต�อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรองค�กร (Enterprise 

Resource Planning : ERP) โดยใช�ข�อมูลจากผู�ใช�งานระบบ ERP ในภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนในประเทศไทย 

ผู�ใช�งานส�วนใหญ�ใช�ระบบงานด�านบัญชีการเงิน ผลการวิจัยพบว�า ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่จะใช�ระบบมีผลต�อการ

ยอมรับและใช�ระบบจริงอย�างมีนัยสําคัญ ซึ่งป�จจัยด�านทัศนคติที่ตั้งใจจะใช�ระบบของผู�ใช�งานและการรับรู�ถึงประโยชน�

มีความสัมพันธ�กับป�จจัยที่มีผลต�อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมที่จะใช�ระบบ โดยการรับรู�ถึงประโยชน� การรับรู�ถึงความง�าย

ต�อการใช�งาน ความสามารถทางด�านคอมพิวเตอร�ของตนเอง และความกังวลในการใช�ระบบคอมพิวเตอร�มีความสัมพันธ�

ต�อทัศนคติที่ตั้งใจจะใช�ระบบของผู�ใช�งานอย�างมีนัยสําคัญ

นอกจากนี้ผลการวิจัยพบว�า ป�จจัยด�านการบริหารการเปลี่ยนแปลง การฝ�กอบรม และการสื่อสารมีความสัมพันธ�

ต�อการรับรู�ถึงความง�ายต�อการใช�งาน และป�จจัยการสนับสนุนจากผู�บริหาร การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความเชื่อ

ร�วมกันถึงประโยชน�ที่คาดว�าจะได�รับจากเทคโนโลยีของบุคลากรในองค�กร การรับรู�ถึงความง�ายต�อการใช�งาน และ

การฝ�กอบรมมีความสัมพันธ�กับการรับรู�ถึงประโยชน�ของการใช�ระบบ ERP โดยการสนับสนุนจากผู�บริหาร และ

ป�จจัยด�านการฝ�กอบรมมีความสัมพันธ�กับความสามารถทางด�านคอมพิวเตอร�ของตนเองของผู�ใช�ระบบ ERP และ

ป�จจัยด�านการสนับสนุนจากผู�บริหาร และความสามารถทางด�านคอมพิวเตอร�ของตนเองมีความสัมพันธ�แบบแปรผกผัน

กับป�จจัยที่มีผลต�อความกังวลในการใช�ระบบคอมพิวเตอร�
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The objective of this research is to examine the factors affecting enterprise resource planning (ERP) 

system adoption. The samples were collected from the ERP users in the government agencies, state 

enterprises and private sectors. Majority of the users uses the financial module in the ERP system. The 

results show that behavioral intention to use is significantly related to actual usage behavior. Attitude toward 

system use and perceived usefulness have positive correlation with behavioral intention to use. The factors, 

including perceived usefulness, perceived ease of use, computer self-efficacy and computer anxiety, are 

associated with attitude toward system use.

In addition, the results depict that change management, training and communication are positively 

correlated to perceived ease of use. Top management support, change management, shared beliefs in the 

benefits of a technology, perceived ease of use and training are associated with perceived usefulness of 

ERP implementation. Top management support and training also have positive impacts on computer 

self-efficacy. Finally, top management support and computer self-efficacy are negatively related to computer 

anxiety of the users.
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บทนํา
ในสภาพการแขงขันของธุรกิจในปจจุบันท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทําใหองคกรตาง ๆ  ตองเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

และปรับตัวตามสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็ว การนําเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในองคกร 
เพ่ือชวยในการบริหารทรัพยากรองคกร และบูรณาการกระบวนการทํางานภายในองคกรใหมีระบบควบคุมภายในท่ีดี 
มีขอมูลเช่ือมโยงถึงกัน สามารถตรวจสอบขอมูล และจัดทํารายงานเพ่ือผูบริหารไดทันเวลาน้ัน เปนกระบวนการสําคัญ
อยางหน่ึงท่ีจะชวยพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากข้ึน

ระบบวางแผนทรัพยากรองคกรหรือระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ถือไดวา เปนเคร่ืองมือท่ีไดรับ
ความนิยม และมีบทบาทท่ีสําคัญมากในปจจุบัน องคกรตาง ๆ  ไดประยุกตใชระบบ ERP ในการบูรณาการกระบวนงานหลัก 
โดยการเช่ือมโยงขอมูลตาง ๆ  ท่ีอาจมีการจัดเก็บกระจัดกระจายใหอยูบนฐานขอมูลเดียวกันไดท้ังองคกร นอกจากน้ียัง
สามารถตอบสนองความตองการดานสารสนเทศของหนวยงานและบุคลากรท่ัวท้ังองคกรได และยังสงผลใหหนวยงานตาง ๆ  
สามารถรับรูขอมูล และนําขอมูลไปใชในการวิเคราะห วางแผน และตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิภาพ

การท่ีองคกรตัดสินใจนําระบบ ERP มาใช บุคลากรภายในองคกรอาจไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจดังกลาว ดังน้ัน 
ในข้ันตอนของการวางแผนออกแบบและพัฒนาการติดต้ังระบบ การฝกอบรมผูใชงาน การทดสอบระบบ และการสนับสนุน
การใชระบบใหกับผูใชงานอยางใกลชิด จึงเปนเร่ืองท่ีสําคัญอยางมาก และในทางปฏิบัติ เม่ือองคกรตาง ๆ  นําระบบ ERP 
มาใช อาจประสบกับประเด็นปญหาตาง ๆ  ซ่ึงปญหาเหลาน้ีลวนแลวแตเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํา
ระบบ ERP มาใชงานในองคกร

ดังน้ัน ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากร
องคกร ซ่ึงการวิจัยน้ีเปนการเก็บขอมูลจากผูใชท่ีมีประสบการณการใชงานระบบ ERP ในหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรม เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผน ออกแบบ และการประยุกตใชระบบ 
ERP รวมถึงการบริหารการเปล่ียนแปลง เพ่ือใหไดรับการสนับสนุนจากผูใชงานไดมากข้ึน และเพ่ือเปนแนวทางสําหรับองคกร
ท่ีจะนําระบบ ERP ไปใชในการดําเนินธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพ

ทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรองคกร มุงเนนการศึกษาปจจัยดานการยอมรับ 

(Perception) และทัศนคติ (Attitude) ของผูใชงาน ท่ีเปนไดท้ังในเชิงบวกและลบ ท่ีมีผลทําใหเกิดพฤติกรรมการใชระบบ 
ERP ซ่ึงสามารถสรุปเปนแนวทางในการศึกษาได ดังน้ี

ระบบวางแผนทรัพยากรขององคกร (Enterprise Resource Planning)
ระบบวางแผนทรัพยากรองคกรหรือระบบ ERP (Enterprise Resource Planning) เปนระบบบูรณาการหนาท่ีงาน

ท่ีจําเปนภายในองคกรเขาไวดวยกันอยางเปนระบบ เชน การบัญชีการเงิน การบริหารตนทุน การจัดซ้ือ การขาย การผลิต 
การบริหารทรัพยากรบุคคล และกระบวนงานอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการบริหาร การวางแผน และการจัดการ
ทรัพยากรในองคกรใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยระบบ ERP สามารถกําหนดตัวแปรและเง่ือนไขตาง ๆ  เพ่ือใหขอมูลให
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เปนไปตามกระบวนงานทางธุรกิจ นโยบายขององคกร บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร และเช่ือมโยงขอมูล
เขากับระบบงานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของได (Davenport & Davis, 1998)

ทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุผล (The Theory of Reasoned Action: TRA)
Fishbein and Ajzen (1975) คิดคนทฤษฎีการกระทําตามหลักเหตุผล ซ่ึงเปนหน่ึงในทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม 

(Social psychology) ท่ีใชศึกษาพฤติกรรม ความคิด และความรูสึกของมนุษย โดยตามทฤษฎีไดอธิบายความสัมพันธ
ระหวางความเช่ือและทัศนคติท่ีมีตอพฤติกรรมวา การกระทําทุกอยางของมนุษย เกิดจากการใชเหตุผลและขอมูลประกอบ
การตัดสินใจวา จะกระทําหรือไมกระทําส่ิงใด ดังน้ัน การทํานายพฤติกรรมของมนุษยจะตองพิจารณาปจจัยท่ีเก่ียวของ 
หรือสงผลตอการตัดสินใจของมนุษย โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการแสดงพฤติกรรมของแตละบุคคล (Individual Behavior) 
คือ ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) ซ่ึงไดรับผลกระทบหรือแรงผลักดันจากทัศนคติ (Attitude) ซ่ึงเปน
ปจจัยภายใน และบรรทัดฐานทางสังคม (Subjective Norm) ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM)
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี ของ Davis, Bagozzi and Warshaw (1989) พัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎีการกระทํา

ตามหลักเหตุผล โดย TAM เปนแบบจําลองท่ีใชทดสอบพฤติกรรมของผูใชงานตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอธิบาย
พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคลวา มาจากความต้ังใจในการใชระบบใดระบบหน่ึงของผูใช ซ่ึงจะสงผลกระทบ
ตอพฤติกรรมการยอมรับและใชงานจริง โดยพฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยหลัก 2 สวน ไดแก 
การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) คือ ระดับความเช่ือของบุคคลท่ีเช่ือวา การใชงานระบบใด ๆ  จะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการทํางาน และการรับรูถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) คือ ระดับความเช่ือของ
บุคคลท่ีเช่ือวา การใชงานระบบใด ๆ  น้ัน ไมตองการความพยายามในการใชงานมากนัก หรือตองการใชงานงาย

แนวคิดของทฤษฎี TAM สนับสนุนทฤษฎี TRA พรอมท้ังระบุชัดเจนวา พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีของบุคคล 
เกิดจากปจจัยภายในและความเชื่อของแตละบุคคลเก่ียวกับการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) และการรับรู
ถึงความงายในการใชงาน (Perceived Ease of Use) แตในสวนของปจจัยภายนอกน้ัน ทฤษฎี TAM ไมไดระบุชัดเจน

ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology 
Model: UTAUT)

ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยีของ Venkatesh Davis and Morris (2003) เปนการศึกษา
พฤติกรรมการใชเทคโนโลยีท่ีไดรับแรงขับเคล่ือนจากความต้ังใจแสดงพฤติกรรม โดยปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจ
แสดงพฤติกรรม ประกอบดวยปจจัยหลัก 3 ประการ ไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) 
ความคาดหวังในความพยายาม (Effort expectancy) และอิทธิพลทางสังคม (Social influence) ในขณะท่ีสภาพ
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการใชงาน (Facilitating Conditions) มีความสัมพันธโดยตรงตอพฤติกรรมการใช (Use 
Behavior) และมีตัวแปรเสริมมีจํานวน 4 ตัวแปร ไดแก เพศ อายุ ประสบการณ และความสมัครใจในการใชงาน จะมี
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อิทธิพลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) และความต้ังใจแสดงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ จะสงกระทบ
ผลตอพฤติกรรมการใช (Use Behavior)

จากการศึกษาทฤษฎี UTAUT ท่ีมีการระบุตัวแปรเสริม เชน เพศ อายุ และประสบการณการใชระบบเขามาเก่ียวของ 
ซ่ึงมีความนาสนใจ และมีความแตกตางจากทฤษฎี TRA และ TAM ท่ีไมไดมีการกลาวถึงตัวแปรเสริมดังกลาว โดยตัวแปร
เสริมของทฤษฎี UTAUT อาจสามารถนํามาประยุกตใชกับการศึกษาการยอมรับระบบ ERP ของผูใชงาน และจําเปนตอง
มีการเก็บขอมูลแยกตาม เพศ อายุ และประสบการณใชระบบ ERP เพ่ือใชพิจารณาเปนตัวบงช้ีถึงความแตกตางของขอมูล
ท่ีอาจเกิดข้ึนจากผลการจัดทําแบบสอบถามของกลุมเปาหมายได

ในสวนของปจจัยอ่ืน  ๆ  ไดแก ความคาดหวังในประสิทธิภาพ (Performance Expectancy) ความคาดหวังใน
ความพยายาม (Effort Expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social Influence) และสภาพส่ิงอํานวยความสะดวกในการ
ใชงาน (Facilitating Conditions) ลวนเปนปจจัยภายนอก ท่ีอาจมีผลตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention) 
ซ่ึงโดยมุมมองของผูวิจัยมองวา ปจจัยดังกลาว อาจจะสามารถระบุใหชัดเจนมากข้ึนได เชน ปจจัยทางดานอิทธิพลทาง
สังคม (Social Influence) องคกรอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยการกําหนดนโยบายและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ
บุคลากรใหชัดเจนมากข้ึน ดังน้ัน ปจจัยน้ีอาจเปนการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) ซ่ึงเปนปจจัย
ท่ีอาจมีผลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention)

Nah Tan and Teh (2004) ศึกษาและตรวจสอบเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP ของผูใชงาน 
เน่ืองจากเหตุผลหลักท่ีมักจะถูกนํามาอางวา เปนสาเหตุของความลมเหลวในการนําระบบ ERP มาใชคือ ผูใชงานไมเต็มใจ
หรือไมยอมรับการนําระบบ ERP เขามาใชในองคกร พวกเขาจึงตองการตรวจสอบปจจัยตาง ๆ  ท่ีเก่ียวของท่ีทําใหผูใชงาน
ไมยอมรับระบบ ERP โดยปจจัยท่ีนํามาพิจารณาคือ ทัศนคติของผูใชงานท่ีมีตอระบบ (Attitudes toward System Use) 
และการยอมรับของผูใชงาน (Symbolic Adoption) โดยสมัครใจ รวมถึงมีการอางถึงทฤษฎี TAM เพ่ือเปนกรอบแนวคิด
ในการศึกษา และไดปรับกรอบแนวคิดโดยเพ่ิมตัวแปรเก่ียวกับการรับรูการทํางานรวมกันได (Perceived Compatibility) 
และการรับรูถึงความเหมาะสมพอดี (Perceived Fit) ซ่ึงอาจสงผลกระทบทางตรงและทางออมตอผูใชงาน ผลการศึกษา
พบวาปจจัยการรับรูถึงความงายตอการใชงานและการรับรูการทํางานรวมกันไดมีผลตอทัศนคติและการยอมรับของผูใชระบบ 
และการรับรูถึงความเหมาะสมพอดีมีผลตอทัศนคติของผูใชระบบ

Amoako-Gyampah and Salem (2004) ทําการศึกษาผลกระทบของความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวา จะไดรับ
จากเทคโนโลยี (Shared Beliefs in the Benefits of a Technology) ของบุคลากรในองคกร และปจจัยซ่ึงมีผลตอ
ความสําเร็จในการนําเทคโนโลยีมาใช ไดแก การฝกอบรม และการส่ือสาร ซ่ึงมีผลตอการรับรูประโยชน และการรับรูถึง
ความงายตอการใชงาน โดยผลการศึกษาพบวา การฝกอบรมและการส่ือสารมีผลตอความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวา 
จะไดรับ และมีผลตอการรับรูประโยชนและการรับรูถึงความงายตอการใชงาน

Calvert (2006) ศึกษาโมเดลของการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Model) เพ่ือนําไปใช
ในการบริหารงานโครงการพัฒนาระบบ ERP ในองคกร หรือเพ่ือใชในการบริหารงานโครงการอัพเกรดของระบบ ERP 
ในองคกร Calvert (2006) ไดนําเสนอ ERP Change Management Model เพ่ือใชในการบริหารการเปล่ียนแปลง
เก่ียวกับงานบริหารโครงการสารสนเทศ (IT Project Management) การปรับปรุงกระบวนงานทางธุรกิจ (Business 
Process Reengineering) และการปรับใชระบบเทคโนโลยีและระบบ ERP (IT Innovation Adoption and ERP 
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Systems) โดยผูวิจัยทําการสัมภาษณผูบริหารทางดานเทคโนโลยีชาวออสเตรเลีย เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร
การเปล่ียนแปลงในโครงการพัฒนาระบบ ERP หรือโครงการอัพเกรดระบบ ERP จากการศึกษาน้ีสามารถสรุปปจจัยท่ีสําคัญ 
11 ประการท่ีเช่ือวา เปนกลไกหลักของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ (Change Mechanisms) เพ่ือใชในการจูงใจ
ผูใชงานระบบ ERP ใหเปล่ียนแปลง และเรียนรูท่ีจะใชระบบ ERP ไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน

จากการศึกษาโมเดลของการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Model) ดังกลาวพบวา กลไกหลัก
ท้ัง 11 ปจจัยดังกลาวของการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญ มีความนาสนใจเปนอยางมาก เน่ืองจากเปนแรงจูงใจตอ
ผูใชงานใหเรียนรูและใชระบบ ERP ไดอยางมีประสิทธิผล ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดเลือกปจจัย 4 อันดับแรก (5 ตัวแปร) ท่ีได
คะแนนสูงสุดและมีนัยสําคัญจากการสรุปผลของ Calvert (2006) เพ่ือนํามาประยุกตใชและกําหนดเปนตัวแปรในงานวิจัย
คร้ังน้ี ไดแก การส่ือสาร (Communication) การสนับสนุนของผูบริหาร (Executive Champion) กลยุทธการเปล่ียนแปลง 
(Change Strategy) ทีมการเปล่ียนแปลง (Change Team) และการฝกอบรมผูใชงาน (ERP Training) มาใชในการศึกษา
ปจจัยความท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP ของผูใชงานเพ่ิมเติมดวย

Shih and Huang (2009) ศึกษาการนําเอาระบบ ERP มาใชในองคกร ซ่ึงการนําระบบมาใชเปนวิธีการหน่ึงท่ีสามารถ
ชวยลดตนทุนและเพ่ิมกําไร รวมถึงเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรม แตการนําเอาระบบ ERP มาใชในองคกร
ดังกลาวเปนการลงทุนท่ีมีมูลคาสูง และมีความเส่ียงหลายประการ ดังน้ัน ในหลาย ๆ  องคกรจึงพยายามท่ีจะศึกษาถึง
ปจจัยความสําเร็จท่ีจะผลักดันใหโครงการนําเอาระบบ ERP มาใชงานเปนไปไดตามวัตถุประสงค ดังน้ัน พวกเขาจึงได
ศึกษาทฤษฎี TAM (Technology Acceptance Model) และพยายามท่ีจะอธิบายพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะใชระบบ 
(Behavioral Intention) และการใชระบบ ERP จริง (Actual Usage) โดยการศึกษาปจจัยตาง ๆ  เพ่ิมเติมท่ีอาจมีผล
ตอการนําระบบ ERP มาใชใหประสบความสําเร็จ ไดแก การสนับสนุนของผูบริหาร (Top Management Support) 
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) และความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร 
(Computer Anxiety) ผลการศึกษาพบวา ปจจัยการสนับสนุนของผูบริหาร ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก มีผลตอความสามารถ
ทางดานคอมพิวเตอรของผูใชงาน การรับรูประโยชน และการรับรูถึงความงายตอการใชงานอยางมีนัยสําคัญ โดยความ
สามารถทางดานคอมพิวเตอรของผูใชงานมีผลตอการรับรูถึงความงายตอการใชงาน ซ่ึงมีผลตอพฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะ
ใชระบบและการใชระบบจริง จากการศึกษางานวิจัยดังกลาว ผูวิจัยไดนําปจจัยท่ีเกิดจากผูใชงาน ไดแก ความสามารถ
ทางดานคอมพิวเตอรของผูใชงาน (Computer Self-Efficacy) และความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer 
Anxiety) เปนตัวแปรในศึกษาในงานวิจัยน้ีดวย เพ่ือใชทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอการใชระบบ

จากการศึกษาทฤษฎีและการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ ผู วิจัยสามารถสรุปกรอบแนวคิดของงานวิจัยน้ีได 
ดังแสดงในภาพท่ี 1
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ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดท่ีนําเสนอ

วิธีการวิจัย
การศึกษาน้ีเปนการศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP ของผูใชงาน เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย

คือ แบบสอบถามท่ีพัฒนาจากทฤษฎี และการทบทวนวรรณกรรมในอดีตจากท้ังในประเทศและตางประเทศท่ีเก่ียวของ 
โดยผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปจัดทํา Focus Group Interview กับผูท่ีมีประสบการณการใชงานระบบ ERP จํานวน 
15 คน ประกอบดวยผูใชงานระบบงานดานบัญชีการเงิน 8 คน ระบบงานดานตนทุน 2 คน ระบบงานดานบริหารจัดการ
พัสดุและคลังสินคา 2 คน และระบบ ERP ท่ัวไป 3 คน มารวมกันใหความเห็น ปรับแก และเพ่ิมเติมประเด็นตาง ๆ  เพ่ือให
แบบสอบถามมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน หลังจากน้ัน ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางผูใชงานระบบ ERP 
ในประเทศไทย ท่ีทํางานในรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐ ภาคเอกชนประเภทอุตสาหกรรม พาณิชย และบริการ เปนจํานวน 426 คน 
ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Non Probability Sampling) และใชหลักการเลือกตัวอยาง โดยใช
วิจารณญาณ (Judgement Sampling) เน่ืองจากผูวิจัยตองการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูท่ีมีประสบการณใชงานระบบ ERP 
เทาน้ัน หลังจากน้ัน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหทางสถิติดวยคารอยละ คาเฉล่ีย และนําคาทางสถิติท่ีเหมาะสมไปวิเคราะห
ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม เพ่ือหาขอสรุปของงานวิจัย

ผูวิจัยใชมาตรวัดการประมาณคา (Rating Scale) ในการวัดผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซ่ึงจะเรียงลําดับ
ความคิดเห็นต้ังแต มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และคะแนนท่ีไดรับแตละขอ จะถูกนํามาหาคาเฉล่ีย
ของแตละปจจัย เพ่ือวิเคราะหและสรุปผล โดยเกณฑเฉล่ียระดับความสําคัญจะเปน ดังน้ี
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4.21–5.00 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมากท่ีสุด
3.41–4.20 หมายถึง ระดับความเห็นดวยมาก
2.61–3.40 หมายถึง ระดับความเห็นดวยปานกลาง
1.81–2.60 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอย
1.00–1.80 หมายถึง ระดับความเห็นดวยนอยท่ีสุด
สําหรับขอมูลความคิดเห็นตอระดับการยอมรับระบบ ERP ของผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยใชมาตรวัดการประมาณคา 

(Rating Scale) ในการวัดผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเรียงลําดับการยอมรับระบบ ERP ต้ังแต มากท่ีสุด มาก 
ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด และคะแนนท่ีไดจะถูกนํามาหาคาเฉล่ีย เพ่ือวิเคราะหและสรุปผล โดยจะใชเกณฑในการ
ประเมินเชนเดียวกับการวัดระดับความคิดเห็น

ผูวิจัยไดตรวจสอบความเช่ือถือไดของขอมูล โดยใชสัมประสิทธ์ิ Cronbach’s Alpha และสรุปลักษณะท่ีสําคัญของ
กลุมตัวอยาง โดยใชสถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือพิจารณาคาความถ่ี คารอยละ และรายละเอียด
ตาง ๆ  จําแนกตามตัวแปร และไดวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) เพ่ือตรวจหาสาเหตุ ตามสมมติฐาน
ของงานวิจัย และพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามกรอบแนวคิดท่ีนําเสนอ (Proposed 
Model) ในการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP โดยมีสมมติฐาน ดังน้ี

H1:  การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงประโยชน 
(Perceived Usefulness)

H2: การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงประโยชน 
(Perceived Usefulness)

H3: ความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากเทคโนโลยี (Shared Beliefs in the Benefits of a 
Technology) ของบุคลากรในองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness)

H4: การส่ือสาร (Communication) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness)
H5: การฝกอบรม (Training) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness)
H6: การรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงประโยชน 

(Perceived Usefulness)
H7:  การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงความงาย

ตอการใชงาน (Perceived Ease of Use)
H8: การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงความงายตอ

การใชงาน (Perceived Ease of Use)
H9: ความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากเทคโนโลยี (Shared Beliefs in the Benefits of a 

Technology) ของบุคลากรในองคกร มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived 
Ease of Use)

H10: การส่ือสาร (Communication) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived 
Ease of Use)
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H11: การฝกอบรม (Training) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use)
H12:  การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถทางดาน

คอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy)
H13: การฝกอบรม (Training) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer 

Self-Efficacy)
H14:  การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) มีความสัมพันธเชิงลบกับความกังวลในการใชระบบ

คอมพิวเตอร (Computer Anxiety)
H15: การฝกอบรม (Training) มีความสัมพันธเชิงลบกับความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety)
H16: ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) มีความสัมพันธเชิงลบกับความกังวล

ในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety)
H17: การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน 

(Attitude toward System Use)
H18: การรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติท่ีต้ังใจจะใช

ระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use)
H19: ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) มีความสัมพันธเชิงบวกกับทัศนคติ

ท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use)
H20: ความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) มีความสัมพันธเชิงลบกับทัศนคติท่ีต้ังใจจะใช

ระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use)
H21: การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใช

ระบบ (Behavioral Intention to Use)
H22: ทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use) มีความสัมพันธเชิงบวกกับความต้ังใจ

เชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use)
H23: ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use) มีความสัมพันธเชิงบวกกับการใชระบบ

จริง (Actual Usage Behavior)

ผลการวิจัย
กรอบแนวคิดของงานวิจัยน้ี มีตัวแปรอิสระคือ ปจจัยตาง ๆ  ท่ีอาจมีผลตอการยอมรับระบบ ERP มาใช และตัวแปรตาม 

การยอมรับและใชระบบงานจริง โดยตัวแปรอิสระและตัวแปรตามทุกตัวเปนตัวแปรเชิงปริมาณท่ีมีระดับการวัดเปน
แบบชวง (Interval Scale) ผลท่ีไดจากการวิเคราะหจะสามารถสรุปไดเปนความสัมพันธในรูปของสมการเสนตรง และ
สามารถอธิบายและเปรียบเทียบความสัมพันธของตัวแปรอิสระแตละตัววา ตัวแปรใดเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอการยอมรับ
ระบบ ERP

กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือระดับสูงกวาปริญญาตรี ทํางานในภาคเอกชนประเภท
อุตสาหกรรม พาณิชย และบริการคิดเปนรอยละ 59.8 ภาครัฐคิดเปนรอยละ 25.3 และรัฐวิสาหกิจคิดเปนรอยละ 14.9 
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บทความวิจัย

โดยมีตําแหนงเปนพนักงานระดับปฏิบัติการและระดับผูบริหาร กลุมตัวอยางมีประสบการณในการใชระบบ ERP มากกวา 
5 ปข้ึนไป และสวนใหญใชระบบงานดานบัญชีการเงินคิดเปนรอยละ 62.8 รองลงมาคือ ระบบงานดานบริหารจัดการพัสดุ
และคลังสินคาคิดเปนรอยละ 15.6 ระบบงานดานตนทุนคิดเปนรอยละ 12.3 และ ระบบ ERP ท่ัวไป คิดเปนรอยละ 9.3

กลุมตัวอยางจากการเก็บขอมูลสามารถสะทอนประชากรเปาหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของการทําวิจัยในคร้ังน้ี 
เน่ืองจากงานวิจัยน้ีตองการวิเคราะหกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการใชระบบ ERP และวิเคราะหความแตกตางของ
คาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรอิสระตาง ๆ  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะธุรกิจ/ลักษณะ
องคกร ตําแหนงงาน และประสบการณในการใชระบบ ERP โดยนําไปวิเคราะหกับตัวแปรตามท่ีมีระดับการวัดตัวแปร
เปนมาตราสวน (Ratio Scale) คือ การยอมรับและใชระบบงานจริง (Actual to Usage)

จากการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP ในเบ้ืองตนของกลุมตัวอยาง
พบวา ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP อยูในระดับเห็นดวยมาก ท้ังในสวนท่ีเปนการรับรูถึง
ประโยชนท่ีไดรับ การรับรูถึงความงายตอการใชงาน ทัศนคติตอการใชระบบ ความต้ังใจในการใชระบบ ความสามารถทาง
ดานคอมพิวเตอรของตนเอง การสนับสนุนของผูบริหาร การบริหารการเปล่ียนแปลง ความเช่ือรวมกันของประโยชนท่ี
คาดวาจะไดรับจากการเทคโนโลยี การส่ือสาร และการฝกอบรม สวนความคิดเห็นเก่ียวกับความกังวลเก่ียวกับการใช
ระบบคอมพิวเตอรอยูในระดับปานกลาง ดังแสดงในตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 ระดับความคิดเห็นตอปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP

ป�จจัยท่ีมีผลต�อการยอมรับระบบ ERP Mean Std. Dev. ระดับความเห็น

การรับรูถึงประโยชนท่ีไดรับ 3.82 0.692 มาก

การรับรูถึงความงายตอการใชงาน 3.77 0.685 มาก

ทัศนคติตอการใชระบบ 3.56 0.743 มาก

ความต้ังใจในการใชระบบ 4.23 0.653 มากท่ีสุด

การสนับสนุนของผูบริหาร 4.11 0.648 มากท่ีสุด

การบริหารการเปล่ียนแปลง 3.67 0.630 มาก

ความเช่ือรวมกันของประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากเทคโนโลยี 3.64 0.794 มาก

การส่ือสาร 3.74 0.840 มาก

การฝกอบรม 3.78 0.721 มาก

ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตัวเอง 3.62 0.802 มาก

ความกังวลเก่ียวกับการใชระบบคอมพิวเตอร 3.16 0.743 ปานกลาง

สําหรับขอมูลความคิดเห็นเก่ียวกับระดับการยอมรับระบบ ERP ของกลุมตัวอยาง มีคาเฉล่ียอยูท่ี 3.68 คะแนน 
แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสวนใหญยอมรับการใชงานในระบบ ERP อยูในระดับมาก
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ผูวิจัยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ Independent T-Test และความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way 
ANOVA) เพ่ือวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะธุรกิจ/ 
ลักษณะองคกร ตําแหนงงาน และประสบการณในการใชระบบ ERP โดยนําไปวิเคราะหกับตัวแปรตามท่ีมีระดับการวัดตัวแปร
เปนมาตราสวน (Ratio Scale) คือ การยอมรับและใชระบบงานจริง (Actual to Usage) เพ่ือหาคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง
ท่ีแตกตางกันวา จะสงผลตอการยอมรับและใชระบบงานจริง (Actual to Usage) หรือไม โดยมีระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 
ผลการวิเคราะหพบวา คาเฉล่ียท่ีแตกตางกันของกลุมอายุ ระดับการศึกษา กลุมลักษณะธุรกิจ และประสบการณในการใช
ระบบ ERP มีผลตอการยอมรับและใชระบบงานจริง สวนคาเฉล่ียท่ีแตกตางกันของเพศและตําแหนงงานไมมีผลตอการยอมรับ
และใชระบบงานจริง

ผูวิจัยไดวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรหรือ
ปจจัยตาง ๆ  ท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP ของผูใชงาน จากกรอบแนวคิดท่ีนําเสนอ ดังน้ี

y = β0 + β1x1 + β2x2 + … + βnxn + ε

โดยท่ี β0 เปนสวนตัดแกน y เม่ือกําหนดให x1 = x2 = …. = x10 = 0
β1, β2, … , βn เปนคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยเชิงสวน (Partial Regression Coefficient) โดยท่ี β1 เปนคาท่ี

แสดงถึงการเปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม y เม่ือตัวแปรอิสระ xi เปล่ียนไป 1 หนวย โดยท่ีตัวแปร x อ่ืน ๆ  มีคาคงท่ี เชน 
ถา xi เปล่ียนไป 1 หนวย คา y จะเปล่ียนไป β1 หนวย โดยท่ี x1, x2, … , xn มีคาคงท่ี และมีการตรวจสอบเง่ือนไขของ
การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ดังน้ี

1. ความคลาดเคล่ือน e เปนตัวแปรท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ
2. คาเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนเปนศูนย น่ันคือ E(e) = 0
3. คาแปรปรวนของความคลาดเคล่ือนเปนคาคงท่ีท่ีไมทราบคา V(e) = σ2

4. ei และ ej เปนอิสระตอกัน : i ไมเทากับ j น่ันคือ Covariance (ei, ej) = 0
5. ตัวแปรอิสระ xi และ xj ตองเปนอิสระกัน
สําหรับการทดสอบสมมติฐานสําหรับความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management 

Support: TMS) การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management: CHG) ความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวา
จะไดรับจากเทคโนโลยีของบุคลากรในองคกร (Shared Beliefs in the Benefits of a Technology: SBT) การส่ือสาร 
(Communication: COM) การฝกอบรม (Training: TRA) และการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of 
Use: PEU) ตอการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness: PU) ของการใชระบบ ERP ไดผลดังตารางท่ี 2
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ตารางท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness: PU)

ตัวแปร Expected Signs Coefficients

(Constant) 0.673*

TMS + 0.263**

CHG + 0.168**

SBT + 0.112**

COM + 0.152

TRA + 0.086***

PEU + 0.442***

Adjusted R2 0.613

*** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) ของการใชระบบ ERP 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ  สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการการรับรูถึงประโยชนของการใชระบบ ERP 
คือ การรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) และการฝกอบรม (Training) มีความสัมพันธท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 นอกจากน้ีปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) การบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management) และความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากเทคโนโลยีของบุคลากรในองคกร 
(Shared Beliefs in the Benefits of a Technology) มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยปจจัยท่ีมีผลตอการรับรู
ถึงประโยชนของการใชระบบ ERP มากท่ีสุดคือ ปจจัยการรับรูถึงความงายตอการใชงาน มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอย
เทากับ 0.442 รองลงมาคือ ปจจัยการสนับสนุนจากผูบริหาร มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.263 ปจจัยการบริหาร
การเปล่ียนแปลง มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.168 ปจจัยดานความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก
เทคโนโลยีของบุคลากรในองคกร มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.112 และปจจัยดานการฝกอบรม มีคาสัมประสิทธ์ิ

การถดถอยเทากับ 0.086 โดยปจจัยดานการส่ือสารไมมีผลตอการรับรูถึงประโยชนของการใชระบบ ERP
สําหรับการทดสอบสมมติฐานสําหรับความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support: 

TMS) การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management: CHG) ความเช่ือรวมกันถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจาก
เทคโนโลยีของบุคลากรในองคกร (Shared Beliefs in the Benefits of a Technology: SBT) การส่ือสาร (Communication: 
COM) และการฝกอบรม (Training: TRA) ตอการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use: PEU) ไดผล
ดังตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3 ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use: PEU)

ตัวแปร Expected Signs Coefficients

(Constant) 0.761*

TMS + 0.138

CHG + 0.367***

SBT + 0.153

COM + 0.182*

TRA + 0.247**

Adjusted R2 0.461

*** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของดานการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) ระบบ ERP 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ  สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูถึงความงายตอการใชงานระบบ ERP 
คือ ปจจัยดานการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 การฝกอบรม 
(Training) มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 และการส่ือสาร (Communication) มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.1 โดยปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) ของการใชระบบ ERP มากท่ีสุดคือ 
ปจจัยดานการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.367 รองลงมาคือ 
ปจจัยดานการฝกอบรม (Training) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.247 และปจจัยดานการส่ือสาร มีคาสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยเทากับ 0.182 โดยปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) และความเช่ือรวมกัน
ถึงประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากเทคโนโลยีของบุคลากรในองคกร (Shared Beliefs in the Benefits of a Technology) 
ไมมีผลตอการรับรูถึงความงายตอการใชงานระบบ ERP

สําหรับการทดสอบสมมติฐานสําหรับความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support: 

TMS) และการฝกอบรม (Training: TRA) ตอความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-efficacy: 
CSE) ไดผลดังตารางท่ี 4
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ตารางท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-efficacy: CSE)

ตัวแปร Expected Signs Coefficients

(Constant) 1.541**

TMS + 0.346***

TRA + 0.441**

Adjusted R2 0.235

*** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของดานความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) 
ของการใชระบบ ERP เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ  สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการดานความสามารถ
ทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) คือ การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management 
Support) มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และปจจัยดานการฝกอบรม (Training) มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 โดยปจจัยท่ีมีผลตอความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) ของการใชระบบ ERP 
มากท่ีสุดคือ ปจจัยดานการฝกอบรม (Training) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.441 รองลงมาคือ ปจจัยการสนับสนุน
จากผูบริหาร มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.346

การทดสอบสมมติฐานสําหรับความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support: TMS) 
การฝกอบรม (Training: TRA) และความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-efficacy: CSE) 
ตอความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety: CAX) ไดผลดังตารางท่ี 5

ตารางท่ี 5 ปจจัยท่ีมีผลตอความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety: CAX)

ตัวแปร Expected Signs Coefficients

(Constant) 4.044*

TMS – –0.164**

TRA – –0.174

CSE – –0.133**

Adjusted R2 0.037

*** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1
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จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของดานความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) ระบบ 
ERP เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ  สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร 
(Computer Anxiety) คือ ปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) และความสามารถ
ทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) มีความสัมพันธแบบแปรผกผันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 
โดยปจจัยท่ีมีผลตอความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) ของการใชระบบ ERP มากท่ีสุดคือ 
ปจจัยดานการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.164 รองลงมา
คือ ปจจัยความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 
0.133 โดยปจจัยดานการฝกอบรม (Training) จะไมมีผลตอความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) 
ระบบ ERP

การทดสอบสมมติฐานสําหรับความสัมพันธระหวางการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness: PU) การรับรูถึง
ความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use: PEU) ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer 
Self-Efficacy: CSE) และความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety: CAX) ตอทัศนคติท่ีต้ังใจจะใช
ระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use: ATU) ไดผลดังตารางท่ี 6

ตารางท่ี 6 ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use: ATU)

ตัวแปร Expected Signs Coefficients

(Constant) 0.129*

PU + 0.682***

PEU + 0.182***

CSE + 0.092***

CAX – 0.047**

Adjusted R2 0.769

*** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use) เพ่ือ
ทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง ๆ  สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude 
toward System Use) คือ ปจจัยการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) การรับรูถึงความงายตอการใชงาน 
(Perceived Ease of Use) และความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) มีความสัมพันธ
ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 และความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) มีความสัมพันธท่ีระดับนัยสําคัญ 
0.05 โดยปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use) มากท่ีสุดคือ ปจจัย
การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.682 รองลงมาคือ ปจจัยการรับรู
ถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.182 ปจจัยความสามารถ



50 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 17 ฉบับที่ 55 กันยายน 2564

บทความวิจัย

ทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.092 และความกังวล
ในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.047

การทดสอบสมมติฐานสําหรับความสัมพันธระหวางการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness: PU) และ
ทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use: ATU) ตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ 
(Behavioral Intention to Use: BIU) ไดผลดังตารางท่ี 7

ตารางท่ี 7 ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use: BIU)

ตัวแปร Expected Signs Coefficients

(Constant) 1.123*

PU + 0.331***

ATU + 0.492***

Adjusted R2 0.517

*** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use) 
เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยดานตาง  ๆ  สรุปไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ 
(Behavioral Intention to Use) คือ ปจจัยดานทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use) 
และการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) ท่ีระดับนัยสําคัญ 0.01 โดยปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรม
ท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use) มากท่ีสุดคือ ปจจัยดานทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude 
toward System Use) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.492 รองลงมาคือ ปจจัยการรับรูถึงประโยชน (Perceived 
Usefulness) มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.331

การทดสอบสมมติฐานสําหรับความสัมพันธระหวางความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to 
Use: BIU) ตอการใชระบบจริง (Actual Usage Behavior: ACT) ไดผลดังตารางท่ี 8

ตารางท่ี 8 ปจจัยท่ีมีผลตอการใชระบบจริง (Actual Usage Behavior: ACT)

ตัวแปร Expected Signs Coefficients

(Constant) 1.176*

BIU + 0.721***

Adjusted R2 0.226

*** p-value < 0.01, ** p-value < 0.05, * p-value < 0.1
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ป�จจัยที่มีผลต�อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรองค�กร

จากการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุของการยอมรับและใชระบบจริง (Actual Usage Behavior) เพ่ือทดสอบความ
สัมพันธระหวางความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use) จึงสรุปไดวา ความต้ังใจเชิงพฤติกรรม
ท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use) มีผลตอการยอมรับและใชระบบจริง (Actual Usage Behavior) ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.01 มีคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยเทากับ 0.721

ท้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการใชงานระบบงานดานบัญชีการเงิน ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรองคกรของกลุมตัวอยางท่ีมีประสบการณในการใชงานระบบงาน
ดานบัญชีการเงินไมมีความแตกตางกับผลการศึกษาของกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหความแตกตางของคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง ซ่ึงประกอบดวย ตัวแปรอิสระตาง ๆ  ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ลักษณะธุรกิจ ลักษณะองคกร ตําแหนงงาน และประสบการณในการใชระบบ ERP ท่ีจะสงผลตอการยอมรับ
และใชระบบงานจริง (Actual to Usage) พบวา กลุมอายุ ระดับการศึกษา กลุมลักษณะธุรกิจ และประสบการณในการ
ใชระบบ ERP พบวามีผลตอการยอมรับและใชระบบงานจริง ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี 
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology Model: UTAUT) ท่ีนําเสนอโดย Venkatesh et al. (2003) 
ซ่ึงอธิบายเก่ียวกับการศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี ท่ีมีตัวแปรเสริม เชน อายุ และประสบการณในการใชระบบ 
เปนตัวแปรอิสระท่ีมีผลตอความต้ังใจแสดงพฤติกรรม (Behavioral Intention) และความต้ังใจของพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ 
จะสงกระทบผลตอพฤติกรรมการใช (Use Behavior)

การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
และการฝกอบรม (Training) เปนปจจัยภายนอก (External Variables) ท่ีมีผลตอการรับรูถึงประโยชน (Perceived 
Usefulness) ของการใชระบบ ERP และการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) ก็มีผลตอการรับรู
ถึงประโยชน (Perceived Usefulness) ดวยเชนกัน ซ่ึงผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของแบบจําลองความสัมพันธ
ระหวางปจจัยตาง ๆ  ของทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis et al. 
(1989) ท่ีอธิบายวา ปจจัยภายนอก (External Variables) มีอิทธิพลตอการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) 
ซ่ึงหมายถึง ระดับความเช่ือของบุคคลท่ีเช่ือวา การใชงานระบบใด ๆ  จะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของการทํางานได และการ
รับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) จะมีผลตอการการรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness)

ผลการวิจัยน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของ Calvert (2006) ท่ีไดศึกษาโมเดลของการบริหารการเปล่ียนแปลง 
(Change Management Model) เพ่ือนําเอาไปใชในการบริหารงานโครงการพัฒนาระบบ ERP ในองคกร ท่ีอธิบายไววา 
การบริหารการเปล่ียนแปลง จะใชเปนเคร่ืองมือท่ีชวยในการจูงใจผูใชงานระบบ ERP ใหเปล่ียนแปลง และเรียนรูท่ีจะใช
ระบบ ERP ไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึนได รวมถึงยังสอดคลองกับงานวิจัยของ Shih and Huang (2009) ท่ีไดอธิบาย
ไววา การสนับสนุนของผูบริหาร (Top Management Support) เปนปจจัยท่ีมีผลตอการนําระบบ ERP มาใชใหประสบ
ความสําเร็จดวย อยางไรก็ตาม การส่ือสาร (Communication) ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก ไมไดมีความสัมพันธเชิงบวกกับ
การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) ตามท่ีไดทฤษฎี TAM ไดกลาวไว
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บทความวิจัย

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) การฝกอบรม (Training) และการส่ือสาร (Communication) 
เปนปจจัยท่ีมีผลตอการรับรูถึงความงายตอการใชงานระบบ (Perceived Ease of Use) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
Calvert (2006) ไดศึกษาโมเดลของการบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management Model) เพ่ือนําเอาไปใชใน
การบริหารงานโครงการพัฒนาระบบ ERP ในองคกร โดยไดอธิบายไววา ปจจัยท่ีไดกลาวมาขางตนเปนกลไกหลักของ
การบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญและเปนปจจัยท่ีใชจูงใจผูใชงานระบบ ERP ใหเปล่ียนแปลงและเรียนรูท่ีจะใชระบบ ERP 
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยผลวิจัยน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของแบบจําลองความสัมพันธระหวางปจจัยตาง ๆ  ของ
ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) ของ Davis et al. (1989) ท่ีอธิบายวา ปจจัย
ภายนอก (External Variables) มีอิทธิพลตอการรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use)

การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) ไมมีความสัมพันธเชิงบวกกับการรับรูถึงความงาย
ตอการใชงานระบบ ERP (Perceived Ease of Use) ซ่ึงขัดแยงกับงานวิจัยของ Shih and Huang (2009) ท่ีอธิบาย
ไววา การสนับสนุนของผูบริหาร (Top Management Support) จะชวยทําใหเพ่ิมการรับรูถึงความงายตอการใชงาน 
(Perceived Ease of Use) ได

การฝกอบรม (Training) และการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) เปนปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-efficacy) หรือของผูใชงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย Shih 
and Huang (2009) ท่ีไดอธิบายไววา การสนับสนุนของผูบริหาร (Top Management Support) มีผลในเชิงบวกกับ
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) และจะมีผลตอการนําระบบ ERP มาใชให
ประสบความสําเร็จ

การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) และความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง 
(Computer Self-Efficacy) เปนปจจัยท่ีมีผลตอความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ Shih and Huang (2009) ท่ีไดอธิบายไววา ปจจัยการสนับสนุนของผูบริหาร (Top Management 
Support) เปนปจจัยภายนอก และความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของผูใชงาน (Computer Self-Efficacy) มีผลตอ
ความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) อยางไรก็ตาม ปจจัยดานการฝกอบรม (Training) ไมได
มีผลในการชวยลดความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร (Computer Anxiety) ใหกับผูใชงาน

การรับรูถึงประโยชน (Perceived Usefulness) การรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) 
ความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) และความกังวลในการใชระบบคอมพิวเตอร 
(Computer Anxiety) เปนปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use) 
ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Shih and Huang (2009) ท่ีไดอธิบายไว และเปนไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ TAM

ทัศนคติท่ีต้ังใจจะใชระบบของผูใชงาน (Attitude toward System Use) และการรับรูถึงประโยชน (Perceived 
Usefulness) เปนปจจัยท่ีมีผลตอความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use) ซ่ึงเปนไป
ตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ TAM โดยแสดงใหเห็นไดวา การสนับสนุนความสัมพันธเชิงบวกของทัศนคติในการใชงาน 
และการเพ่ิมการรับรูถึงประโยชนของการใชระบบ จะมีผลทําใหเกิดพฤติกรรมความต้ังใจในการใชระบบได
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ป�จจัยที่มีผลต�อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรองค�กร

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมท่ีจะใชระบบ (Behavioral Intention to Use) มีผลตอการยอมรับและใชระบบจริง 
(Actual Usage Behavior) ซ่ึงเปนไปตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของ TAM และงานวิจัยของ Nah et al. (2004) ท่ีอธิบาย
ไววา ทัศนคติของผูใชงานท่ีมีตอระบบ (Attitudes Toward System Use) มีผลตอการยอมรับระบบของผูใชงาน 
(Symbolic Adoption)

ข�อสรุปและข�อเสนอแนะ
จากผลจากการศึกษาทําใหทราบถึงปจจัยท่ีมีผลตอการยอมรับระบบ ERP ของผูใชงาน เพ่ือนําไปปรับใชในการบริหาร

งานโครงการติดต้ังระบบ ERP ใหเหมาะสมและเปนไปตามแผนงานท่ีกําหนดไว เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนากระบวนการ
ยอมรับการใชงานระบบ ERP ใหสามารถตอบสนองความตองการตอผูใชงานไดดีมากข้ึน รวมท้ังเพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐาน
สําหรับองคกรท่ีจะนําระบบ ERP ไปใชในการดําเนินธุรกิจตอไป การใชงานจริงในองคกรตาง ๆ  และทําใหไดรับการสนับสนุน
จากผูใชงานไดมากข้ึน

จากการศึกษาพบวา ขอมูลเชิงประชากรศาสตรของผูใชงานท่ีมีผลตอการยอมรับการใชระบบ ERP ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา ลักษณะธุรกิจ ลักษณะองคกรท่ีผูใชงานทํางานอยูในปจจุบัน และประสบการณในการใชระบบ ERP ดังน้ัน 
ขอมูลในสวนน้ีจะเปนประโยชนสําหรับองคกรท่ีจะนําระบบ ERP ไปใชในการดําเนินธุรกิจ โดยเร่ิมต้ังแตการกําหนด
หรือจัดสรรพนักงานท่ีจะมาเปนผูใชงานระบบ ERP (Key User/ End User) ซ่ึงจะตองพิจารณาถึงอายุ ระดับการศึกษา 
และประสบการณในการใชระบบ ERP ผูใชงานท่ีมีระดับการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี จะสามารถยอมรับและ
ใชระบบงานจริง ไดมากกวา ผูใชงานท่ีมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และต่ํากวาปริญญาตรี ตามลําดับ รวมถึง
ขอมูลในสวนน้ีจะสามารถนํามาใชประยุกตกับการบริหารจัดการงานโครงการวางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบ ERP ได 
และพบวา ปจจัยท่ีจะทําใหผูใชงานสามารถยอมรับระบบ ERP ไดมากท่ีสุดคือ การรับรูถึงประโยชนของการใชระบบ 
(Perceived Usefulness) ซ่ึงจะมีผลตอทัศนคติตอการใชระบบ (Attitude toward Using) และสงผลใหเกิดความต้ังใจ
ในการใชระบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral Intention to Use) และยอมรับและใชงานจริงได (Actual) ดังน้ัน องคกร
ตาง ๆ  ท่ีกําลังพิจารณาจะนําเอาระบบ ERP เขามาใช จําเปนตองมีการใหความรูและขอมูลตาง ๆ  กับผูใชงาน เพ่ือใหผูใชงาน
รับรูถึงประโยชนของการนําเอาระบบ ERP มาใชอยางชัดเจน

นอกจากน้ีจากผลการวิจัยยังพบวา การรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) มีผลตอการรับรูถึง
ประโยชน (Perceived Usefulness) ของการใชระบบ ERP ดังน้ัน รูปแบบการนําเสนอวิธีการใชระบบ ERP ตอผูใชงาน 
จําเปนตองแสดงใหผูใชงานเห็นถึงความงาย สะดวก ไมยุงยากซับซอน ซ่ึงก็จะทําใหผูใชงานมีทัศนคติตอการใชระบบ ERP 
(Attitude toward Using) ในเชิงบวกมากข้ึน และสงผลใหเกิดความต้ังใจในการใชระบบเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Intention to Use) และยอมรับและใชงานจริงได (Actual to Usage)

การสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) 
และการฝกอบรม (Training) ซ่ึงเปนปจจัยภายนอก (External Variables) และมีผลตอการรับรูถึงประโยชน (Perceived 
Usefulness) ของการใชระบบ ERP ดังน้ัน ขอมูลในสวนน้ีจะสามารถนํามาใชประยุกตกับการบริหารจัดการงานโครงการ
วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบ ERP ได โดยเร่ิมตนต้ังแตการจัดต้ังทีมงานโครงการ และกําหนดบทบาทและหนาท่ี
ความรับผิดชอบของผู ท่ีจะเขามาเก่ียวของในงานโครงการดังกลาว โดยสามารถนําขอมูลงานวิจัยน้ีไปใชเปนขอมูล
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บทความวิจัย

สนับสนุนและขอความรวมมือจากผูบริหารใหเขามารวมติดตาม รับทราบความกาวหนาของโครงการ และชวยแกไขปญหา
ตาง ๆ  ในงานโครงการ เพ่ือใหงานโครงการสําเร็จไดตามแผนท่ีกําหนดไว รวมถึงจําเปนตองมีหนวยงานหรือผูรับผิดชอบ
ท่ีทําหนาท่ีในการบริหารการเปล่ียนแปลง หรือพิจารณาปจจัยความเส่ียงตาง  ๆ  ท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน
โครงการ นอกจากน้ีการจัดการฝกอบรม เพ่ือใหเกิดความรูความเขาใจในระบบ ERP จะชวยสงเสริมใหเกิดการรับรูถึง
ประโยชนของระบบ ERP มากข้ึนซ่ึงจะสงผลตอการยอมรับและใชระบบงานจริง

การบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Management) การส่ือสาร (Communication) และการฝกอบรม 
(Training) จะสงผลใหผูใชงานรับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) ระบบ ERP ไดมากข้ึน ดังน้ัน 
ผลการวิจัยสามารถนํามาใชประยุกตกับการบริหารจัดการงานโครงการวางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบ ERP ได 
โดยจําเปนตองเนนกระบวนการและข้ันตอนในการส่ือสารกับผูใชงาน ในการจัดประชุมหรือการจัดฝกอบรม เพ่ือใหผูใชงาน
รับรูถึงความงายตอการใชงาน (Perceived Ease of Use) ระบบ ERP เพ่ือใหผูใชงานมีทัศนคติท่ีดี และสงผลตอการ
ยอมรับและใชระบบงานจริงได นอกจากน้ันการสนับสนุนจากผูบริหาร (Top Management Support) จะมีสวนชวยให
ผูใชงานเพ่ิมความม่ันใจเก่ียวกับความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของตนเอง (Computer Self-Efficacy) และชวยลด
ความกังวลเก่ียวกับการใชระบบ ERP (Computer Anxiety) ของผูใชงานได ซ่ึงหากผูบริหารใหการสนับสนุนและ
เฝาติดตามและแกปญหาตาง ๆ  ในงานโครงการพัฒนาระบบ ERP กับผูใชงานอยางใกลชิด จะทําใหผูใชงานลดความกังวล
ในการใชระบบ ERP และทําใหผูใชงานมีทัศนคติท่ีดี

ดังน้ัน ผูบริหารจึงเปนแรงผลักดันและแรงสนับสนุนใหผูใชงานเกิดทัศนคติท่ีดีและสงผลตอการยอมรับและใช
ระบบงานจริง นอกจากน้ีการจัดฝกอบรม (Training) ใหกับผูใชงาน จะชวยเพ่ิมความสามารถทางดานคอมพิวเตอรของ
ผูใชงานไดมากข้ึน (Computer Self-Efficacy) ซ่ึงแตละองคกรท่ีกําลังพิจารณานําระบบ ERP มาใชงาน จําเปนตอง
พิจารณาเร่ืองการจัดฝกอบรมและจัดเตรียมงบประมาณสําหรับสนับสนุนการฝกอบรมใหเหมาะสม

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย
ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ีเห็นไดวา สอดคลองและสนับสนุนทฤษฎีในการยอมรับเทคโนโลยี โดยผูวิจัยไดศึกษา

เนนไปในปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการใชงานจริง ดังน้ัน หากองคกรตาง ๆ  ประสงคจะดําเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบ 
ERP ท้ังในสวนของการจัดทําใหมหรือปรับปรุงระบบเดิม จะทําใหมีแนวทางในการพิจารณาถึงปจจัยตาง ๆ  ท่ีมีผลตอ
การยอมรับและการใชงานไดจริงในองคกร นอกจากน้ียังเปนการลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดสําหรับโครงการท่ีมี
ความซับซอนและลงทุนสูง ในขณะเดียวกันหากสามารถดําเนินการพัฒนาและติดต้ังระบบ ERP ไดสําเร็จลุลวง สามารถ
ใชงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว จะทําใหองคกรไดรับประโยชนจากระบบไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงจะ
สงผลสัมฤทธ์ิตอการบริหารงานในดานตาง ๆ  ท่ีใชระบบ ERP เปนเคร่ืองมือสําคัญเพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคกรตอไป
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ป�จจัยที่มีผลต�อการยอมรับระบบวางแผนทรัพยากรองค�กร
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