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บทคัดย่อ
	 โปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 เป็นโปรแกรมท่ีตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดีผ่านการจัดท�า

รายงานทางการบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป	 แต่โปรแกรมยังมีความยากง่ายในการ

เรียนรู้จึงส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้งาน	 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาระดับความตั้งใจในการเลือกใช้

โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	 และ	 2)	 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส

ของนักศึกษาบัญชีในระดับอุดมศึกษา	 วิธีการส�ารวจเก็บข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 จ�านวน	 693	 คน	 จาก

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพ่ือตอบแบบสอบถาม	 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ

วิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้างด้วยวิธีการความเป็นไปได้สูงสุด	ผลการวิจัยพบว่า	 1)	ความตั้งใจในการเลือก

ใช้โปรแกรมในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด	 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน	 และ	 2)	

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้โปรแกรม	 ได้แก่	 การรับรู ้คุณภาพข้อมูล	 การรรับรู ้คุณภาพระบบ	

ประสบการณ์ในการใช้งาน	 และการรับรู้ความง่ายในการใช้โปรแกรมส่งผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้

งาน	 การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งานส่งผลเชิงบวกต่อทัศนคติในการใช้งาน

โปรแกรม	 และการรับรู้ความง่ายในการใช้โปรแกรม	 ท่ีสะท้อนผ่านทัศนคติในการใช้งานโปรแกรมและบรรทัดฐาน

ของกลุ่มอ้างอิงจะส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้โปรแกรม	 และส่งผลเชิงบวกพฤติกรรมการใช้โปรแกรม
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ABSTRACT
	 The	EXPRESS	program	is	a	program	that	responds	well	to	the	needs	of	users	through	the	

preparation	of	accounting	information,	but	the	program	still	has	difficulty	learning	so	it	affects	the	

intention	of	use.	The	objectives	of	this	research	were	to	1)	study	level	of	 intention	to	use	the	

EXPRESS	program	and	2)	to	study	factors	that	influence	the	intention	in	choosing	the	EXPRESS	

system	of	accountants	 in	higher	education.	The	survey	and	collecting	data	was	conducted	by	

using	693	stratified	random	samplings	from	students	in	accounting	scholars	at	Rajamangala	Uni-

versity	of	Technology	Rattanakosin	to	answer	the	questionnaires.	The	data	was	analyzed	by	using	

the	structural	equation	model	with	the	highest	probability	method.	The	finding	found	that	1)	the	

intention	of	choosing	to	use	the	program	over	all	was	at	the	highest	level.	When	considering	each	

aspect,	it	was	at	the	highest	level	in	all	aspects,	and	2)	factors	that	influence	the	intention	to	use	

the	program,	including	data	quality	perception,	system	quality	perception	in	using	experience,	and	

perception	of	the	ease	in	using	the	program	positively	affected	the	perception	in	benefits	in	the	

use	and	also	the	perception	in	benefits	in	the	use	and	perception	of	the	ease	in	using	the	program	

positively	affected	the	attitude	of	using	the	program.	In	addition,	perception	of	the	ease	in	using	

the	program	that	reflected	through	the	attitude	of	using	the	program	and	the	norm	of	the	reference	

group	would	have	a	positive	effect	on	the	intention	of	using	the	program	and	also	send	positive	

results	to	the	program	usage	behavior	respectively.

Keywords:	Intention,	EXPRESS	System	Program,	Accountant	in	Higher	Education

ความเป็นมา ความส�าคัญของปัญหา
	 ในปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	มีการเปดการค้าเสรีระหว่างประเทศสมาชิก	5	

ด้าน	คือการเปดเสรีด้านการค้า	ด้านการบริการ	ด้านการลงทุน	ด้านการเคลื่อนย้ายเงินทุน	และด้านการเคลื่อนย้าย

แรงงานมีฝีมือ	 จากการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือดังกล่าวจึงท�าให้ส่งผลกระทบต่อวิชาชีพบัญชีในการเคล่ือนย้ายนัก

บัญชีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนที่เรียกว่า	นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน	หรือ	ASEAN	CPA	(Duangdara,	P.	2015)	

ท�าให้นักบัญชีทุกภาคส่วนต้องมีการวางแผนท้ังในเชิงรุกและตั้งรับ	 กลยุทธ์เชิงรุกคือการพัฒนาฝีมือและเรียนรู้

วัฒนธรรมและกฎเกณฑ์ทางการบัญชีระหว่างประเทศให้อย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถน�างบการเงินมาเปรียบเทียบ

กันได้และสามารถออกไปท�างานทางการบัญชีท่ีต่างแดนได้	 ส่วนนักบัญชีที่ไม่ต้องการออกไปท�างานต่างแดนจะต้อง

มีการวางแผนการตั้งรับที่ดี	 เนื่องจากองค์กรในประเทศไทยก็มีความต้องการนักบัญชีที่มีความรู้ความสามารถที่นอก

เหนือจากทักษะวิชาชีพแล้วยังต้องมีทักษะด้านอื่น	 ๆ	 ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการ

แข่งขันได้	

	 เมื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์	4.0	เทคโนโลยีดิจิทัลจึงเป็นเครื่องมือส�าคัญในการจัดท�าบัญชี	นักบัญชีจึงต้องมีการ

พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะที่ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรธุรกิจ	 โดยจะต้องมีการพัฒนาสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานด้านการใช้ทักษะ	ความรู้	 และเจตคติที่บูรณาการอย่างเหมาะสม	และให้ความส�าคัญด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรมใหม่ๆ	 สามารถน�าความรู้ด้านเทคโนโลยีมาเป็นเคร่ืองมือในการประยุกต์ใช้กับงานบัญชีได้	 โปรแกรม

ระบบ	EXPRESS	เป็นโปรแกรมบัญชีส�าเร็จรูปที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้ดี	ผ่านการจัดท�ารายงาน
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ทางการเงิน	และข้อมูลทางการบัญชีมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป	แต่ก็มีกลุ่มผู้ใช้งานบางส่วน

ที่ยังกล่าวถึงโปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 ในเรื่องของความซับซ้อนและใช้งานยาก	 จากการทบทวนวรรณกรรมการ

ยอมรับระบบสารสนเทศและการยอมเทคโนโลยี	พบว่า	การวิจัยศึกษาการยอมรับการใช้ระบบใหม่ที่ทดลองใช้งานมี

ปัจจัยหลัก	 4	 ประการเป็นกรอบการวิจัย	 ได้แก่	 (1)	 ความคาดหวังในประสิทธิภาพ	 (2)	 ความคาดหวังในความ

พยายาม	(3)	อิทธิพลของสังคม	และ	(4)	สภาพสิ่งอ�านวยความสะดวกในการใช้งาน	(Chen,	L.	D.	(2008)	และการ

ศึกษาการคาดการณ์ความตั้งใจของการใช้	Mobile	Commerce	ในใต้หวัน	ผลการวิจัยสนับสนุนแนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี	(Wang,Y.S.,	Lin,H.	and	Larn	P.,	2006)	และการศึกษาการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งาน

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์	 มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกกับทัศนคติต่อการใช้งาน

และมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจ	(Tanurak,	W.,	Jinandej,	N.,	and	Mejaisai,	P.	2017)	แสดงให้เห็น

ว่าการรับรู้ว่าง่ายและการรับรู้ว่ามีประโยชน์ส่งผลทางบวกต่อทัศนคติและพฤติกรรมความตั้งใจในการใช้งาน

เทคโนโลยี

	 	 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับความตั้งใจใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 ตามแนวคิดการยอมรับ

เทคโนโลยี	 เป็นแนวคิดหน่ึงในการอธิบายพฤติกรรมความตั้งใจใช้โปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 และการที่บุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลจะยอมรับเทคโนโลยีได้นั้น	 จะต้องอาศัยทัศนคติหรือแนวคิดที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้น	 ดังนั้นในการศึกษา

วิจัยครั้งนี้	ผู้วิจัยจึงค้นหาแนวทางและศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบ	EXPRESS	เพื่อเป็น

แนวทางแก่นักบัญชีในการเตรียมตัวทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเทศให้มีความสามารถในการแข่งขันในระดับ

สากล	 และเป็นข้อมูลแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถในการน�า

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในอนาคต

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	ศึกษาระดับความตั้งใจในการเลือกใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	

	 2.	 ศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเลือกใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสของนักศึกษาบัญชีในระดับ

อุดมศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
	 งานวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาเรื่อง	ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบ	EXPRESS	ของนักบัญชีใน

ระดับอุดมศึกษา	ผู้วิจัยได้ก�าหนดรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ	นักศึกษาบัญชีใน

ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	 3	 พื้นท่ี	 ได้แก่	 พื้นที่ศาลายา	 จังหวัดนครปฐม	

พื้นท่ีบพิตรพิมุขจักรวรรดิ	 จังหวัดกรุงเทพมหานคร	 และวิทยาเขตวังไกลกังวล	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 จ�านวน	

4,406	 คน	 ใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น	 เป็นกลุ่มตัวอย่าง	 จ�านวน	 693	 คน	 โดยสถานที่วิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลรัตนโกสินทร์	ตั้งแต่	กุมภาพันธ์	2561	–	ธันวาคม	2561

ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	 การศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 ในคร้ังนี้ได้จากการทบทวน

วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 1)	 ประสบการณ์ในการใช้งาน	 จากการศึกษาพบว่า	 ประสบการณ์ในการใช้งานส่งผลต่อการรับรู้ถึง

ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานตามแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	(Technology	Acceptance	Model	3	หรือ	
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TAM	 3)	 และโอกาสที่จะเป็นผู ้ที่ตั้งใจจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต	 มีตัวแปรที่ส่งอิทธิพลทางบวก

ประสบการณ์ในการใช้งาน	 และความซับซ้อนของเทคโนโลยี	 มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ในการใช้งานและการ

ยอมรับความสะดวกในการใช้งาน	 ความสามารถในการควบคุมการใช้งาน	 การได้รับความคุ้มค่าทางการเงินความ

สนุกสนานที่ได้รับ	 และปัจจัยทางสังคมส่งผลในทางบวกต่อการยอมรับ	 SMS	 ของคนเกาหลี	 (Kim	 and	Other,	

2008;	Venkatesh,	V.,	&	Bala,	H.	2008)	สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้

	 H3.1	ประสบการณ์ในการใช้งาน	(EX)	ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ	(PU)

	 2)	การรับรู้คุณภาพข้อมูล	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางการบัญชี	ได้แก่	ปัจจัยด้านคุณสมบัติของข้อมูล	ปัจจัยด้านความรู้ของผู้ใช้งาน	ปัจจัยด้านความเพียงพอ

ของการฝึกอบรม	 และการรับรู้คุณภาพข้อมูลส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานตามแบบจ�าลอง

การยอมรับเทคโนโลยี	(Technology	Acceptance	Model	3	หรือ	TAM	3)	(Venkatesh,	V.,	&	Bala,	H.,	2008;	

Suh	and	Han,	2003)	สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้

	 H3.2	การรับรู้คุณภาพของข้อมูล	(IQ)	ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ	(PU)

	 3)	 การรับรู้คุณภาพระบบ	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการประยุกต์ใช้โปรแกรมส�าเร็จรูป

ทางการบัญชี	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ	ปัจจัยด้านคุณสมบัติของข้อมูล	 ปัจจัยด้านความรู้ของผู้ใช้งาน	

ปัจจัยด้านความเพียงพอของการฝึกอบรม	 ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายงาน	 และปัจจัยด้านความ

ปลอดภัยของข้อมูล	(Venkatesh,	V.,	&	Bala,	H.	2008)	สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้	

	 H3.3	คุณภาพของระบบ	(SQ)	ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ	(PU)

	 4)	การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	จากการศึกษาพบว่า	ตัวแปรแฝงการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้งานมีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกต่อการรับรู้ว่ามีประโยชน์	 มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมเชิงบวกกับทัศนคติต่อการใช้งานและมี

อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจ	 (Warshaw,	P.R.,	 Bagozzi,	 R.P.	&	Davis,	 F.D.	1989;	Chen,	

2008;	Pikkarainen,	T.,	Pikkarainen,	K.,	Karjaluoto,	H.,	&	Pahnila,	S.	2004;	Venkatesh,	V.	&	Bala,	H.	2008)	

สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้

	 H3.4	การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ	(PU)	ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้งาน	(ATT)

	 5)	การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	จากการศึกษาพบว่า	การยอมรับความง่ายของการใช้บริการภายนอกมี

อิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้บริการจากภายนอกเพื่อพัฒนาระบบงาน	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการ

ใช้แท็บเล็ตของครูภาษาอังกฤษ	คือ	การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน	การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	ทัศนคติในการ

ใช้งาน	 ความตั้งใจในการใช้งาน	 การรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย	 มีความสัมพันธ์กับทัศนคติและ

ความตั้งใจใช้	 และท�าให้ความตั้งใจที่ใช้เกิดขึ้นมากตามไปด้วย	 (Chen,	 2008;	 Roca,	 Garcia,	 and	 Vega,	 2007;	

Patrick	Y.K.Chau,	1996)	สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้

	 H3.5	การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน	(PEOU)	ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ	(PU)

	 H3.6	การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน	(PEOU)	ส่งผลต่อทัศนคติในการใช้งาน	(ATT)

	 6)	 ทัศนคติในการใช้งานระบบ	 จากการศึกษาพบว่า	 ทัศนคติต่อการใช้มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ

พฤติกรรมความตั้งใจ	 ทัศนคติท่ีมีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคม

ออนไลน์	การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	และอิทธิพลของสังคมมีอิทธิพลต่อทัศนคติ

ที่มีต่อการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา	(Davis	et	al,	1989)	สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้

	 H3.7	ทัศนคติในการใช้งาน	(ATT)	ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(BI)

	 7)	บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง	จากการศึกษาพบว่า	ปัจจัยภายนอก	ได้แก่	อิทธิพลทางสังคม	ความซับซ้อน
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ในการใช้เทคโนโลยี	 และสิ่งอ�านวยความสะดวก	 ปัจจัยภายนอกทุกตัวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการรับรู้ประโยชน์

จากการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	 และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์และ

ความตั้งใจในการใช้พฤติกรรม	(Featherman	and	Fuller,	2002;	Teo,	T.	2011;	Wetxels,M.	&	Schepers,	J,	

2007)	สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้

	 H3.8	บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง	(SN)	ส่งผลต่อความตั้งใจใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(BI)

	 8)	 ความตั้งใจใช้ระบบ	 จากการศึกษาพบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยี	 คือ	 การรับรู้

ประโยชน์จากการใช้งาน	การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	ทัศนคติในการใช้งาน	ส่งผลความตั้งใจในการใช้งาน	(He,	F.	

&	Mykytyn,	P.,	2009)	สามารถตั้งเป็นสมมติฐานได้ดังนี้

	 H3.9	ความตั้งใจใช้ระบบ	(BI)	ส่งผลต่อการยอมรับโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(UB)

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

	 1)	 ทฤษฎีการกระท�าอย่างมีเหตุผลหรือ	 TRA	 น�าเสนอโดย	 Ajzen	 และ	 Fishbein	 (1975)	 เป็นหนึ่งใน

ทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม	(Social	Psychology)	ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการตัดสินใจเลือกโดยอาศัยหลักการและเหตุผล	

ที่อิงจากเหตุผลส่วนตัวหรือทัศนคติและพฤติกรรมท่ีคล้อยตามกลุ่มส่งผลต่อความตั้งใจเลือกและส่งผลต่อการใช้	

สามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังภาพ	1	

ภาพ 1 ทฤษฎีการกระท�าอย่างมีเหตุผล

ที่มา: Ajzen,	I.,	&	Fishbein,	M.	(1975).

	 2)	ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(Theory	of	Planned	Behavior:	TPB)

	 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนหรือ	TPB	น�าเสนอโดย	Ajzen	 (1985)	 เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎี	 TRA	

และได้เพิ่มปัจจัยการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงออก(Perceived	 Behavioral	 Control)	

หลักการของ	 TPB	 จะศึกษาพฤติกรรมของแต่ละบุคคลที่ได้รับแรงขับเคลื่อนจากความตั้งใจแสดงพฤติกรรมจาก

ปัจจัยหลัก	3	ประการได้แก่	ทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรม	(Attitude	toward	Behavior)	บรรทัดฐานเชิงจิตวิสัย	(Sub-

jective	Norm)	และการรับรู้ถึงการควบคุมพฤติกรรมของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใด	ๆ	(Perceived	Behav-

ioral	Control)	แสดงดังภาพ	2	
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ภาพ 3 แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี

ที่มา: Davis,	F.	D.	(1989)

ภาพ 2 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน

ที่มา: Ajzen,	I.	(1985).

	 3)	แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	(Technology	Acceptance	Model	:	TAM)

	 TAM	เสนอโดย	Davis	(1989)	เป็นการพัฒนาเพิ่มเติมจากทฤษฎี	TRA	และทฤษฎี	TPB	หลักการของแบบ

จ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	 คือการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้เทคโนโลยีใหม	่

ดังแบบจ�าลองแสดงดังภาพ	3	อธิบายได้ว่า	ตัวแปรภายนอก	(External	Variables)	จะสร้างการรับรู้ถึงประโยชน์ใน

การใช้งาน	(Perceived	Usefulness)	และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	ซึ่งส่งผล

ต่อทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน	(Attitude	toward	Using)	ท�าให้เกิดความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยี	 (Behavioral	 In-

tention)	สุดท้ายจะมีการใช้จริงตามมา	(Actual	Use)	

	 4)	แนวคิดและแบบจ�าลองทัศนคติและความตั้งใจในการใช้ระบบ	EXPRESS	ประยุกต์จากทฤษฎีการกระ

ท�าตามหลักเหตุและผล	 (TRA)	 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 (TPB)	 และแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	 (TAM)	

ส�าหรับใช้ในการอธิบายปัจจัยท่ีส่งผลต่อทัศนคติและการยอมรับในการเลือกใช้โปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 และการ

ก�าหนดแบบจ�าลองส�าหรับการยอมรับโปรแกรมระบบ	EXPRESS	เริ่มต้นจากแบบจ�าลองทฤษฎีการกระท�าตามหลัก

เหตุและผล	(TRA)	ผนวกกับทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	(TPB)	ผนวกเข้ากับทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี	(TAM)	มา
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อธิบายปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	ดังนั้น	ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของ

นักบัญชีในระดับอุดมศึกษา	คือ	ปัจจัยในการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน	และปัจจัยการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้

งาน	 และจากทฤษฎีเหล่าน้ีเม่ือน�ามาประยุกต์ใช้กับการยอมรับโปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 สามารถอธิบายได้ว่า	

นักศึกษายุคดิจิทัลจะมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้โปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 หรือได้รับอิทธิพลจากกลุ่มอ้างอิงที่มี

พฤติกรรมในการใช้งานโปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 และเม่ือมีทัศนคติที่ดีก็จะมีความตั้งใจในการเลือกใช้โปรแกรม

ระบบ	EXPRESS	และก็จะตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมระบบ	EXPRESS	ผู้วิจัยจึงสามารถแสดงความสัมพันธ์ได้ดังภาพ	

4

ภาพ 4 กรอบแนวคิดการวิจัย

ที่มา: จากการทบทวนวรรณกรรม	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

วิธีด�าเนินการวิจัย 
	 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยการวิจัยเชิงปริมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

จากนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์	ใน	3	พื้นที่	ได้แก่	พื้นที่ศาลายา	จังหวัดนครปฐม	พื้นที่

บพิตรพิมุขจักรวรรดิ	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	และวิทยาเขตวังไกลกังวล	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	จ�านวน	693	คน	

โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน	กุมภาพันธ์	2561	–	ธันวาคม	2561

	 การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ	 ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research	

Methodology)	 โดยใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์จะมีเค้าโครงทางการศึกษาทางทฤษฎีเกี่ยวกับการ

ยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดยด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

	 1)	ศึกษาแนวคิด	ทฤษฎี	และวรรณกรรม	ที่เกี่ยวข้องกับยอมรับเทคโนโลยีแล้วนามาประยุกต์ให้เหมาะสม

กับงานวิจัยและกลุ่มเป้าหมายที่ก�าหนดขึ้น	 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม	 ครอบคลุมเนื้อหาตามนิยาม

ศัพท์โดยเฉพาะ	

	 2)	 ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีสร้างแบบสอบถามจากเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ

ทัศนคติและความต้ังใจในการใช้โปรแกรมระบบ	 EXPRESS	 ของนักบัญชียุคดิจิทัล	 เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในการ

ก�าหนดปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยีและน�ามาปรับปรุงเพื่อสร้างแบบสอบถามต่อไป

	 3)	 น�าแบบสอบถาม	 (Questionnaires)	 ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เพื่อขอค�าปรึกษาจาก

อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ในเร่ืองความสอดคล้องของประเด็นที่ใช้ในการศึกษากับกรอบแนวคิดในการวิจัย	และ

น�าเคร่ืองมือไปเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวัดความสอดคล้องของประเด็นที่ใช้ในการศึกษากับกรอบแนวคิดในการวิจัย	
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และการทดสอบความเชื่อถือได้	 โดยการวิเคราะห์ปัจจัย	 (Factor	Analysis)	และการวิเคราะห์	Cronbach	Alpha	

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม	 ที่มีค่าทุกค่าสูงกว่า	 0.7	 ซ่ึงเป็นการสะท้อนว่า	

แบบสอบถามสามารถวัดตัวแปรจากกรอบแนวคิดของแบบจ�าลองได้อย่างเหมาะสมและเช่ือถือได้	 และผู้วิจัยได้ใช้

สถิติพรรณนาในการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบ	EXPRESS	โดยการหา

ค่าเฉลี่ย	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามนั้นเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า	5	ระดับ	และสถิติ

อ้างอิงใช้การวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 และสามารถประมาณค่าได้ด้วยวิธีการ

ความเป็นไปได้สูงสุด	

ผลการวิจัย
	 ผลการส�ารวจตัวแปรต่าง	ๆ	ตามกรอบแนวคิดแบบจ�าลองของการศึกษา	โดยใช้แบบสอบถามมาตรวัด	5-

ระดับ	Likert	Scale	ค�าตอบที่กลุ่มตัวอย่างเลือกโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ระดับ	5	คือ	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 (ประมาณร้อยละ	

47-52)	โดยมีระดับที่	4	คือ	เห็นด้วย	(ประมาณร้อยละ	42-46)	เป็นระดับที่เลือกมากเป็นอันดับที่สอง	ผลดังกล่าว

สะท้อนว่า	 กลุ่มตัวอย่างโดยส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นในเรื่องต่าง	 ๆ	 ของตัวแปรในแบบสอบถามในระดับเห็น

ด้วยค่อนไปในทางเห็นด้วยมากที่สุด	โดยข้อค�าถามในหมวดของการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน	(Perceived	Use-

fulness)	และหมวดการรับรู้ความง่ายของการใช้งาน(Perceived	Ease	of	Use)	จะเลือกค�าตอบค่อนไปในทางเห็น

ด้วยค่อนข้างมาก	กล่าวคือ	ประมาณร้อยละ	52	ซึ่งเป็นการสะท้อนว่า	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้โปรแกรมระบบ	EXPRESS	มี

การรับรู้ถึงความง่ายและประโยชน์ของการใช้โปรแกรมในสัดส่วนที่มากถึงร้อยละ	52	และเมื่อพิจารณาความคิดเห็น

ในภาพรวมอยุ่ในระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า	ด้านการรับรู้คุณภาพข้อมูล	การร

รับรู้คุณภาพระบบ	ประสบการณ์ในการใช้งาน	การรับรู้ความง่ายในการใช้โปรแกรม	การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	

ทัศนคติในการใช้งาน	บรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง	ความตั้งใจในการใช้โปรแกรม	และพฤติกรรมการใช้โปรแกรม	อยู่

ในระดับความคิดเห็นด้วยมากที่สุด

	 ผลการประมาณค่าแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 (SEM)	แสดงดังแผนภาพที่	 5	และมีรายละเอียดของผล

การประมาณค่าตามแผนภาพ	 5	 โดยมีค่าสถิติยืนยันความเชื่อถือได้ของผลจากการประมาณค่าแบบจ�าลอง	 SEM	

แสดงในตาราง	2	ซึ่งแม้ว่าค่าสถิติ	Chi-squares	Tests	ทั้งการทดสอบ	model	vs.	saturated	และ	baseline	vs.	

saturated	จะปฏิเสธสมมุติฐานหลัก	(Null	Hypothesis)	อย่างมีนัยส�าคัญ	สะท้อนว่าแบบจ�าลองที่ประมาณค่าได้

ไม่สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ดีพอ	อย่างไรก็ตาม	ดัชนีความเข้ากันได้กับข้อมูล	(Goodness	of	Fit	

Indices)	ทั้งค่า	Comparative	Fit	Indices	(CFI)	และ	Tucker-Lewis	Index	(TLI)	และ	Coefficient	of	Deter-

mination	(CD)	ที่มีค่าสูงใกล้เคียง	0.9	และค่า	RMSEA	ที่มีค่าต�่าก็สะท้อนว่า	แบบจ�าลองความสัมพันธ์ที่ประมาณ

ค่าได้สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้ดี	 จึงท�าการทดสอบค่าสถิติยืนยันความเชื่อถือได้

ของผลจากการประมาณค่าแบบจ�าลอง	SEM	

	 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยของตัวแปรต่าง	 ๆ	 กับพฤติกรรมการใช้โปรแกรม

ระบบเอ็กซ์เพรสด้วยการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง	 (SEM)	 เพื่อทดสอบสมมติฐานตามกรอบแนวคิดงานวิจัยที่ได้

ก�าหนดไว้	 ผลการประเมินความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการพิจารณาค่าดัชนีที่ใช้ในการ

ประเมินความกลมกลืนพบว่า	 โมเดลกรอบการวิจัยในครั้งแรกยังไม่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 ผู้วิจัยจึงท�าการ

ปรับโมเดลโดยการพิจารณาดัชนีชี้แนะการปรับโมเดล	 (Model	 Modification	 Indices)	 และปรับดัชนีความ

กลมกลืนให้เข้าเกณฑ์ที่พิจารณาด้วยการโยงเส้นความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยซ่ึงหลังปรับแล้วการวิเคราะห์ความ

สัมพันธ์จากกรอบแนวคิดในการวิจัยได้ผลดังแสดงในภาพที่	5	พบว่า	โมเดลวัดความสัมพันธ์ที่ได้ค่อนข้างสอดคล้อง
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ภาพ 5 ผลการประมาณค่าแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(SEM)

กับข้อมูลเชิงประจักษ์	เนื่องจากดัชนีชี้วัดความสอดคล้องส่วนใหญ่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

	 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างพบว่า	 คุณภาพของระบบ	

(System	Quality)	มีผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	(Perceived	Usefulness)	อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ	และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	 (Perceived	Ease	of	Use)	ประสบการณ์การใช้งาน	 (Experience)	

คุณภาพของข้อมูล	(Information	Quality)	มีผลในเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	(Perceived	Useful-

ness)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 สามารถอธิบายได้ว่า	 นักบัญชีมีความต้องการคุณภาพของงานที่ดีผ่านการจัดท�า

บัญชีที่ได้มาตรฐานท่ีรับรองโดยท่ัวไปจึงต้องการเคร่ืองมือที่ส�าคัญมาใช้ในการท�าบัญชีคือ	 โปรแกรมระบบ

เอ็กซ์เพรสเป็นโปรแกรมส�าเร็จรูปท่ีมีคุณภาพในด้านของระบบการท�างานที่เสถียร	 และเป็นโปรแกรมที่สามารถ

เรียนรู้ได้ง่าย	 และท�าความเข้าใจได้ไม่ยากผ่านปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	 ซึ่งเป็นการรับรู้ผ่านการทดลอง

ใช้งานและประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมก็จะก่อให้เกิดงบการเงินที่มีคุณภาพ	 และปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้เกิด

ประสิทธิภาพในการใช้งานคือประสบการณ์ในการใช้งานโปรแกรม

	 ในด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	(Perceived	Usefulness)	มีผลในเชิงบวกต่อทัศนคติในการใช้งาน	

(Attitude	 towards	 Technology)	 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	 (Perceived	

Ease	of	Use)	มีผลในเชิงบวกต่อทัศนคติในการใช้งาน	(Attitude	towards	Technology)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	

สามารถอธิบายได้ว่า	 นักบัญชีให้ความส�าคัญต่อประโยชน์ที่ได้จากการท�างานหรือผลลัพธ์ของงานมากกว่าการ

ท�างานที่ง่าย	 เนื่องจากกระบวนการในการจัดท�าบัญชีมีความสลับซับซ้อนและต้องใช้ไหวพริบในการท�างานและ

แต่ละหน่วยงานก็มีลักษณะงานที่แตกต่างกันส่งผลให้ชื่อบัญชีและกระบวนการจัดท�าบัญชีแตกต่างกัน	 แต่ที่หน่วย

งานทุกหน่วยงานต้องการเหมือนกันคือ	งบการเงินที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ	จึงสื่อให้เห็นว่า	

หากมีระบบบัญชีมาใช้ในการท�างานนักบัญชีจึงต้องการโปรแกรมที่ตอบโจทย์การท�าบัญชีของหน่วยงานนั้นได้	



Journal of the Association of Researchers    Vol. 25 No. 1 January – April 2020 403

	 ในด้านทัศนคติในการใช้งาน	 (Attitude	 towards	 Technology)	 มีผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้

ระบบ	(Behavior	Intention)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง	(Subjective	Norm)	มีผล

ในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ	(Behavior	Intention)	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	สามารถอธิบายได้ว่า	นัก

บัญชีมีทัศนคติในการใช้งานท่ีดีจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากขึ้น	 เป็นการยืนยันว่า	 เมื่อนักบัญชีได้

ทดลองใช้โปรแกรมจริงแล้วจะเชื่อในการเรียนรู้นั้นมากกว่า	การรับฟังข้อมูลจากคนรอบข้างหรือการบอกต่อ	เพื่อน�า

มาใช้ในการตัดสินใจและความตั้งใจในการใช้ระบบ	

	 ด้านความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โปรแกรมพบว่า	 ประสบการณ์การใช้

งาน	 (Experience)	 และคุณภาพของระบบ	 (System	Quality)	 ตัวแปรทั้งสองตัวมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติในเชิงบวก	และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	และบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิง	

(Subjective	 Norm)	 มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติในเชิงบวก	 สามารถอธิบายได้ว่า	 นักบัญชีที่มี

ประสบการณ์การใช้งานจะค�านึงถึงคุณภาพของระบบและน�ามาซึ่งความตั้งใจในการใช้ระบบมากขึ้น	 และนักบัญชีที่

มีการรับฟังข้อมูลจากกลุ่มบรรทัดฐานของกลุ่มอ้างอิงจะท�าให้เกิดการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	 เป็นการยืนยันว่า	

เม่ือนักบัญชีมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรมจริงแล้วจะน�ามาซึ่งประสบการณ์ท่ีดีในการท�างานผ่านโปรแกรม

ส�าเร็จรูปและเมื่อมีการรับรู้คุณภาพของระบบก็จะท�าให้อยากจะใช้โปรแกรมต่อไปถือเป็นประสบการณ์ที่ดี	 และ

เป็นการส่งต่อข้อมูลในเชิงบวกต่อคนอื่นที่ให้ความสนใจในการใช้โปรแกรม	ท�าให้เกิดการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน

และการตัดสินใจในการใช้ระบบ

	 ซึ่งทั้งสี่ส่วนดังกล่าวส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมการใช้ระบบ	 (Usage	Behavior)	อย่างมี

นัยส�าคัญทางสถิติ	สามารถอธิบายได้ว่า	เมื่อนักบัญชีมีการรับรู้เรื่องของคุณภาพของข้อมูลน�ามาสู่การรับรู้ประโยชน์

ในการใช้งานและน�ามาสู่การมีทัศนคติท่ีดีแล้วน้ันจะท�าให้นักบัญชีมีความตั้งใจการใช้ระบบและน�ามาสู่การตัดสินใจ

ยอมรับโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสในที่สุด	

	 เมื่อพิจารณาผลกระทบรวมสุดท้ายที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้	 (Usage	Behavior:	UB)	 โปรแกรมระบบ

เอ็กซ์เพรสในการจัดท�าบัญชี	ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบมากที่สุด	คือ	ความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	

(Behavior	 Intention:	 BI)	 (ผลกระทบรวม	 =	 0.9999)	 โดยความตั้งใจในการใช้งาน	 (Behavior	 Intention:	 BI)	

โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสได้รับผลกระทบรวมจากตัวแปรทัศนคติในการใช้งาน	 (Attitude	 toward	Using:	 ATT)	

มากที่สุด	โดยให้ผลกระทบเท่ากับ	0.6791	นอกจากนี้	ยังได้รับผลกระทบโดยตรงมาจากบรรทัดฐานของคนใกล้ชิด

หรือคนในครอบครัวและเพื่อนฝูง	(Subjective	Norm:	SN)	ที่ให้ผลกระทบเท่ากับ	0.3037	และได้รับผลกระทบทาง

อ้อมจากปัจจัยการรับรู้ประโยชน์	 (Perceived	 Usefulness)	 ของโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	 โดยให้ผลกระทบ

เท่ากับ	0.5028	ในขณะที่ผลกระทบรวมของตัวแปรอื่น	ส่งผลกระทบในระดับที่ต�่ากว่า	กล่าวคือ	การรับรู้ความง่าย

ของการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	การรับรู้คุณภาพระบบ	(System	Quality)	ประสบการณ์ในการใช้งาน	

(Experience)	และคุณภาพของข้อมูล	(Information	Quality)	ส่งผลกระทบเพียง	0.3635,	0.1398,	0.1214	และ	

0.0607	ตามล�าดับ

	 จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบรวมข้างต้น	 สามารถตีความได้ว่า	 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	 (Usage	 Behavior:	 UB)	 คือปัจจัยความตั้งใจในการใช้โปรแกรม

ระบบเอ็กซ์เพรส	 (Behavior	 Intention:	 BI)	 และปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้งาน

โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสคือปัจจัยการรับรู้ประโยชน์	(Perceived	Usefulness)	ของโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสซึ่ง

สะท้อนว่า	 การยอมรับโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสเกิดจากความตั้งใจใช้งานโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสได้รับอิทธิพล

มาหลักมาจากการรับรู้ถึงประโยชน์ของผู้งานเป็นส�าคัญและพฤติกรรมการใช้งานของคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัว
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ตารางที่ 1	การวิเคราะห์ผลกระทบทางตรง	(Direct	Effects)	ผลกระทบทางอ้อม	(Indirect	Effects)	และผลกระ

ทบรวม	(Total	Effects)	จากผลการประมาณค่าแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	(SEM)

PU ATT

Direct Indirect Total Direct Indirect Total

EX 0.2414*** 0.2414*** 0.1787*** 0.1787***

IQ 0.1208*** 0.1208*** 0.0895*** 0.0895***

SQ 0.2780*** 0.2780*** 0.2058*** 0.2058***

PEOU	 0.4107*** 0.4107*** 0.2312*** 0.5353***

PU 0.7403*** 0.7403***

BI UB

Direct Indirect Total Direct Indirect Total

EX 0.1214*** 0.1214*** 0.1214*** 0.1214***

IQ 0.0607*** 0.0607*** 0.0608*** 0.0608***

SQ 0.1398*** 0.1398*** 0.1398*** 0.1398***

PU 0.5028*** 0.5028*** 0.5029*** 0.5029***

PEOU 0.3635*** 0.3635*** 0.3636*** 0.3636***

ATT 0.6791*** 0.6791*** 0.6793*** 0.6793***

SN 0.3037*** 0.3037*** 0.3038*** 0.3038***

BI 0.9999*** 0.9999***

อภิปรายผล
	 ทัศนคติของผู้ใช้งานโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสที่มีต่อการยอมรับโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสผลการศึกษา

พบว่า	การรับรู้คุณภาพข้อมูล	(Information	Quality)	คุณภาพระบบ	(System	Quality)	ประสบการณ์ในการใช้

งาน	(Experience)	และการรับรู้ความง่ายในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส(Perceived	Ease	of	Use)	ส่งผลใน

เชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	(Perceived	Usefulness)	นอกจากนี้ทั้งการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน	

(Perceived	Usefulness)	และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	(Perceived	Ease	of	Use)	ยังส่งผลในเชิงบวกต่อ

ทัศนคติในการใช้งานโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	 (Attitude	 toward	 Using)	 ผลการทดสอบสมมุติฐานยืนยันว่า

คุณลักษณะของผู้ใช้โปรแกรม	 (ระดับการศึกษา(หลักสูตร)	 เกรดเฉลี่ยสะสม	 รายได้เฉลี่ย	 และประสบการณ์การใช้

งาน)	 ที่แตกต่างกันมีผลต่อทัศนคติและความต้ังใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสที่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัย

ส�าคัญ	 สอดคล้องกับแนวคิดของ	 Davis	 (1989)	 ทัศนคติที่มีต่อการใช้งานจะส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้ใช้

บริการและการใช้งานจริง	(Actual	Use)	ทัศนคติเป็นตัวแปรที่มีผลต่อการใช้งานจริงของผู้ใช้	และทัศนคติที่มีต่อการ

ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อความตั้งใจใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์	 และสอดคล้องกับงานของ	 Rogers	



Journal of the Association of Researchers    Vol. 25 No. 1 January – April 2020 405

(2003),	Rogers,	(1983),	Rogers,	(1995,),	Stuart,	(2000),	Agarwal	and	Prasad,	(1997),	Holak	and	Leh-

mann,	(1990),	Fliegal	and	Kivlin,	 (1996),	Kim	and	Baylor	(2008),	Venkatesh,	 (2003),	Davis,	 (1989),	

Boyd	and	Mason,	(1999)	ที่กล่าวว่า	บุคคลที่จะยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ	นั้น	ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของนวัตกรรม	

ผ่านการคิดเห็นว่านวัตกรรมน้ัน	 มีประโยชน์	 มีคุณค่า	 เข้ากันได้กับค่านิยมของสังคมนั้น	 ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก	 มีความ

สามารถในการน�า	ไปทดลองใช้และมีความสามารถในการสังเกตที่มองเห็นผลได้ง่าย

	 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสจากผลการศึกษาจากการ

ประมาณค่าแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 (SEM)	 พบว่า	 แบบจ�าลองที่ประมาณค่าได้	 มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับ

แบบจ�าลองที่การศึกษานี้ได้ประยุกต์ไว้	โดยการผนวกทฤษฎีการกระท�าตามหลักเหตุและผล	(TRA)	ทฤษฎีพฤติกรรม

ตามแบบแผน	(TPB)	และแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	(TAM)	ทั้งนี้	ผลการศึกษาสอดคล้องกับแบบจ�าลองการ

ยอมรับเทคโนโลยี	(TAM)	ตามแนวคิดของ	Davis	(1989)	ที่อธิบายว่า	การรับรู้ความง่ายของการใช้โปรแกรมระบบ

เอ็กซ์เพรส	(Perceived	Ease	of	Use)	ส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของของการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(Per-

ceived	Usefulness)	จากนั้น	ปัจจัยทั้งสองจะส่งผลต่อทัศนคติต่อการของการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(Atti-

tude	toward	EXPRESS)	แล้วส่งผลต่อไปยัง	ความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(Behavior	Intention)	

ในการจัดท�าบัญชี	ซึ่งในที่สุดจะส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(Usage	Behavior)	และปัจจัย

ตามกรอบแนวคิดของแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยี	 (TAM)	 มีผลต่อปัจจัยจากอิทธิพลทางสังคม	 (Subjective	

Norm)	มากกว่าความตั้งใจในการใช้	(Behavior	Intention)	จากทฤษฎีการกระท�าตามหลักเหตุและผล	(TRA)	ตาม

แนวคิดของ	 Ajzen	&	 Fishbein	 (1980)	 ที่ระบุว่าทัศนคติต่อพฤติกรรมเป็นผลมาจากความเชื่อในพฤติกรรม	 (Be-

havior	 Belief)	 และความเชื่อจากการครอบง�าทางสังคม	 (Normative	 Belief)	 และผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ

ทัศนคติและความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสโดยการประยุกต์ใช้แบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 (Struc-

tural	Equation	Models	:	SEM)	อธิบายว่า	ทุกปัจจัยเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษาทั้งทิศทางความสัมพันธ์ที่มีต่อ

ทัศนคติและความต้ังใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสและการยืนยันความสัมพันธ์ของปัจจัยต่าง	 ๆ	 ที่มีต่อ

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติและความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	

	 ผลกระทบทางตรง	(Direct	Effects)	ผลกระทบทางอ้อม	(Indirect	Effects)	และผลกระทบรวม	(Total	

Effects)	 จากผลการประมาณค่าแบบจ�าลองสมการโครงสร้าง	 (SEM)	 พบว่า	 ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ

พฤติกรรมการใช้งานโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	 (Usage	 Behavior:	 UB)	 คือปัจจัยความตั้งใจในการใช้โปรแกรม

ระบบเอ็กซ์เพรส	 (Behavior	 Intention:	 BI)	 และปัจจัยส�าคัญที่ส่งผลกระทบทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้งาน

โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสคือ	ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์	(Perceived	Usefulness)	ของโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสซึ่ง

สะท้อนว่า	 การยอมรับโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสเกิดจากความตั้งใจใช้งานโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสได้รับอิทธิพล

มาหลักมาจากการรับรู้ถึงประโยชน์ของผู ้งานเป็นส�าคัญและพฤติกรรมการใช้งานของคนใกล้ชิดหรือคนใน

ครอบครัว	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 Gefen	 and	 Straub	 (1997),	 Karahanna	 and	 Straub	 (1999),	 Szajna	

(1996),	Teo	et	al	(2008),	Venkatesh	et.al.	(2003)	ที่กล่าวถึงเหตุผลที่ผู้ใช้จะตัดสินใจยอมรับและใช้เทคโนโลยี	

ผ่านองค์ประกอบหลักในแบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยีของ	 Davis	 (1989)	 ประกอบด้วยการรับรู้ประโยชน	์

(Perceived	Usefulness)	 การรับรู้ความสะดวกในการใช้	 (Perceived	 Ease	of	Use)	ปรับแนวคิดมาจากทฤษฎี

การกระท�าที่มีเหตุผลและทฤษฎีพฤติกรรมที่มีแบบแผน	แบบจ�าลองการยอมรับเทคโนโลยีถือเป็นแบบจ�าลองที่มีชื่อ

เสียงและยอมรับกันทั่วไป	โดยเฉพาะในสาขาระบบสารสนเทศ	(Dadayan	and	Ferro,	2005)	ด้วยเหตุผลที่ว่าการ

ยอมรับที่จะใช้เทคโนโลยีต้องมาจากความตั้งใจที่จะใช	้ ซ่ึงมีพื้นฐานส�าคัญมาจากการรับรู้ประโยชน์	 และการรับรู้

ความสะดวกในการใช้ในโมเดล	 TAM	 ถือว่าการรับรู้ประโยชน์เป็นปัจจัยส�าคัญที่บ่งชี้ถึงการยอมรับ	 (Adoption)	
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และการใช้เทคโนโลยี	 (Usage)	 โดยการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการยอมรับ	 และการรับรู้

ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้โดยส่งผ่านพฤติกรรมการยอมรับ	

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�างานวิจัยไปใช้

	 ผลการวิจัยในคร้ังนี้พบว่า	 ตัวแปรทุกตัวในแบบจ�าลองมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบแนวคิดแบบ

จ�าลองของงานวิจัยด้วยการส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส(Behavioral	 Inten-

tion)	และส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรส	(Usage	Behavior)	ดังนั้น	ผู้วิจัยจึงเสนอ

แนะเพิ่มเติมว่า	ก่อนที่นักบัญชีจะตัดสินใจยอมรับการใช้งานโปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสนั้น	ควรพิจารณาถึงปัจจัยอื่น	

ๆ	 ประกอบด้วย	 เช่น	 ท�าความเข้าใจในลักษณะโครงสร้างของหน่วยงาน	 ลักษณะต�าแหน่งงานท่ีท�าประกอบการ

ตัดสินใจยอมรับโปรแกรม	 เป็นต้น	 ในด้านของสถานประกอบการสามารถน�าผลการวิจัยมาปรับใช้ส�าหรับแผนการ

ด�าเนินงานและการบริหารงานในด้านของการน�าเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้ในหน่วยงานต่อไป

ข้อเสนอแนะส�าหรับการวิจัยครั้งต่อไป

	 ควรให้ความส�าคัญต่อการติดตามประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมระบบเอ็กซ์เพรสเมื่อเทียบกับโปรแกรม

บัญชีอื่น	 และการส�ารวจความคาดหวังค่าตอบแทนส่วนเพิ่มของนักศึกษาบัญชีที่มีความสามารถในการใช้โปรแกรม

ส�าเร็จรูปทางการบัญชี	เพื่อให้หน่วยงานสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการท�าบัญชีผ่านโปรแกรมนั้น	ๆ 	และ

เพื่อเพิ่มก�าลังการแข่งขันผ่านการใช้เทคโนโลยีทางการบัญชีและการวางแผนก�าลังบุคลากรทางการบัญชีผ่านการ

วางแผนงบประมาณเพื่อเพิ่มการประสิทธิภาพทางการแข่งขันให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้โปรแกรมและหน่วยงาน

ต่อไป
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รัตนโกสินทร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการเก็บข้อมูลเพื่อการศึกษาในครั้งนี้
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