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บทคัดย่ อ
การผนวกเทคโนโลยี Cloud computing เข้ า กั บ ระบบวางแผนทรั พ ยากร(ERP)
สามารถช่วยให้ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทีต้ องการมี ERP ของตัวเองในการลดค่าใช้ จา่ ย
และเวลาในการนําไปใช้ ให้ เกิดผล (Implement) แต่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทยกลับไม่ให้ ความสนใจเท่าทีควร จากปั ญหาดังกล่าวจึงเป็ นทีมาของงานวิจยั นีเพือให้ ทราบถึง
ปั จ จัย ที ส่ ง ผลต่ อ ความตังใจที จะนํ า ระบบวางแผนทรั พ ยากรองค์ ก รบนเทคโนโลยี Cloud
computing (Cloud ERP) ของผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจขนาดกลางและเล็กในประเทศไทย
โดยนํ าเอาแบบจํ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี มาเป็ น ฐานในการพัฒ นา และนํ าเอาทฤษฏี ก าร
แพร่ ก ระจายนวัต กรรม และ ทฤษฏี Spiral of Silence เข้ ามาผนวก เพื อให้ สามารถอธิ บ าย
ความสัม พั น ธ์ ข องปั จ จัย ต่ า งๆ ในงานวิ จัย โดยงานวิ จัย นี ใช้ วิ ธี ก ารวิ จัย เชิ ง สํ า รวจ (Survey
Research) ซึงเก็บรวบรวมข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างด้ วยการส่งแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้ การ
เลือกตามสะดวก (Convenience Sampling) และได้ จํานวนแบบสอบถามรวมทังสิน 397 ชุด มา
วิเคราะห์ทางสถิติ โดยมีการประเมินความเทียงของเครื องมือการจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของตัวแปร
ด้ วย Factor Analysis และการตรวจสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามด้ วย
Linear Regression Analysis รวมทังการวิเคราะห์ ความสัม พันธ์ ระหว่างตัวแปรอิสระหลายตัว
และตัวแปรตาม เพือนําไปพยากรณ์ ค่าของตัวแปรตามด้ วย Multiple Regression Analysis โดย
ใช้ โปรแกรมสําเร็ จรูปทางสถิติ SPSS ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าอิทธิพลทางสังคม ทัศนคติทีมีต่อ
การใช้ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนเทคโนโลยี Cloud Computing การรับรู้ ประโยชน์และ
ความไว้ วางใจในระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนเทคโนโลยี Cloud Computing ส่งผลทางตรง
และ อิท ธิ พ ลทางสื อส่ง ผลทางอ้ อมต่อความตังใจที จะนํ า ระบบวางแผนทรั พ ยากรองค์ กรบน
เทคโนโลยี Cloud Computingไปใช้
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Abstract
Combining Cloud computing technology and Enterprise Resource Planning
system can help Small and Medium Enterprises ( SMEs) reduce cost and time to
implement. However, the system is not interesting for SMEs in Thailand. This problem
become motivated for this research in order to know factors affecting intention of SMEs
for adopting Enterprise Resource Planning on Cloud Computing technology(Cloud ERP).
This research uses Technology Acceptance Model as basis and combines Diffusion of
Innovation theory and Spiral of Silence theory in order to explain relation among
constructs in the model. The research uses survey research as research methodology
and gathers the data based on 397 entrepreneurs in SMEs. In order to ensure that the
variables comprising each proposed research construct were internally consistent,
reliability assessment is carried out using Cronbach’s alpha. Moreover, this study uses
factor analysis to assess the extent to which indicators specified for each measure refer
to the same conceptual construct. The research uses SPSS as a statistical tool and
examines the hypothesis by using linear regression and multiple linear regressions. The
result of this study is found that intention to adopt Cloud ERP has social influence,
attitude toward using Cloud ERP, perceived usefulness and trust in Cloud ERP as direct
effect and media influence as indirect effect.
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