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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับเพื่อการตดัสินใจใน

การใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ที่น าเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้งมาประยกุตใ์ชใ้นการให้บริการ และเพื่อ

ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติในการยอมรับเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อประยุกต์ใชใ้นการ

ให้บริการระบบบญัชีออนไลน์กบัการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ ในมุมมองของผูท้  าบญัชีใน

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  ซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการดา้นซอฟทแ์วร์ที่ผนวก

เขา้กบัเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง  การวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

กบักลุ่มตวัอยา่งผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 400 คน ที่มีสถานประกอบการ

ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ในการศึกษาน้ี ขอ้มูลที่ไดถู้กน าไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์

เพือ่วเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ และการถดถอยเชิงเสน้ตรง ในการทดสอบสมมติฐาน  

 ผลการวจิยัพบวา่ปัจจยัของตวัแปรอิสระทั้ง  3 ดา้น ไดแ้ก่  ดา้นการรับรู้ในเทคโนโลย ี ดา้นการ
รับรู้การไดรั้บประโยชน์จากการใชง้าน และดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  มีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัทศันคติในการเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของผูท้  าบญัชีอย่างมี
นยัส าคญั  และพบว่าปัจจยัทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์มีอิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรม
การตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีอยา่งมีนยัส าคญั 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research  was  to study Factors Affecting the Attitudes in Adoption of  

Cloud Computing Technologies Application for Online Accounting System Services in  Small and 

Medium Enterprise (SMEs)  from  Accountants’perspective. This research is quantitative research that 

uses a questionnaire as a tool to sample 400 Accountants in a small and medium-sized enterprises located 

in Bangkok area. In this study, Data were analyzed by using multiple  regression analysis and linear 

regression to test the hypothesis. 

                  The results was found that tree independent variables as the Perceived technology (PT) , 

Perceived usefulness (PU) and Perceived ease of use (PEOU) positively correlated with attitude toward 

in online accounting used (ATT).The research also found that the attitude toward in online accounting 

used positively influences and affects behavioral Intention (BI) for using online accounting system. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ในการจดัท าบญัชีภายในองค์กรภาคธุรกิจ ถือเป็นกระบวนการส าคญัส่วนหน่ึงของทุก

ธุรกิจที่จะตอ้งปฏิบติัในการจดัท า ซ่ึงตอ้งรวบรวมเอกสารรายการคา้ที่เกี่ยวขอ้งทั้งรายรับและรายจ่าย  

และน าไปบนัทึกรายการขอ้มูลทางการคา้ไวใ้นสมุดบนัทึกบญัชี   ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพนัธ์และคณะ 

(2552,น.1-7)  ให้ความหมายของการจดัท าบญัชี (Accounting) หมายถึง การเก็บรวบรวมขอ้มูล  จด

บนัทึกขอ้มูลในรูปของหน่วยเงินตรา การจ าแนกขอ้มูลให้เป็นหมวดหมู่ และสรุปขอ้มูลทางการเงินให้

อยูใ่นรูปของรายงานทางการบญัชี ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่บุคลากรภายในองคก์ร ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร  หัวหน้า

ฝ่าย  หัวหน้าแผนก เป็นตน้ และบุคคลภายนอกองคก์ร ได้แก่ นักลงทุนทัว่ไป  คู่คา้ต่อธุรกิจ เป็นตน้   

ซ่ึงพบวา่องคก์รธุรกิจต่างมีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology) เขา้มาช่วยใน

การบริหารจดัการองคก์รในดา้นระบบบญัชี โดยศิริวรรณ เสรีรัตน์ และสมชาย หิรัญกิตติ (2546,น.217) 

ไดอ้ธิบายถึงการน าระบบสารสนเทศดา้นคอมพวิเตอร์มาช่วยงานในดา้นบญัชีและการเงิน   โดยในงาน

ดา้นบญัชีนิยมใชโ้ปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป  (Accounting Programs)   ซ่ึงเป็นซอฟทแ์วร์ที่ช่วยให้ผูใ้ช้

คอมพวิเตอร์สามารถบนัทึกและรายงานขอ้มูลดา้นการเงิน ตลอดจนการจดัท าบญัชี การบนัทึกรายการ

ในสมุดรายวนัผา่นไปยงับญัชีแยกประเภท  จดัท างบทดลอง  งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน    

ส่วนในงานดา้นการเงินคอมพวิเตอร์สามารถน ามาช่วยงานในดา้นการวเิคราะห์การลงทุน วางแผน การ

ตดัสินใจและการจดัสรรเงินให้ถูกตอ้ง รวดเร็ว แม่นย  า เพื่อการพยากรณ์ทางการเงิน  ค  านวณอตัรา

ดอกเบี้ย และวดัสภาพคล่องทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียน  และการไหลเวียนของกระแสเงินสด    ซ่ึง

จากการน าระบบสารสนเทศมาช่วยงาน จะช่วยใหผู้บ้ริหารภายในองคก์รไดรั้บความสะดวกมากขึ้น ใน

การน าผลลพัธท์ี่ไดจ้ากขอ้มูลสารสนเทศมาใชเ้พื่อการตดัสินใจ  ดงันั้นหลายองคก์รต่างมีการเลือกใช้
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ซอฟทแ์วร์ดา้นบญัชีมาใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจดัท าบญัชีและ

เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ  เช่น การบันทึกเอกสารและ

รวบรวมรายการซ้ือขายประจ าวนั บนัทึกยอดลูกหน้ีและเจา้หน้ีคงคา้ง การจดัท าและสรุปผลในรูปแบบ

รายงานทางการเงิน เป็นตน้ ก่อให้เกิดความสะดวกในการจดัเก็บขอ้มูล และง่ายต่อการเรียกใชข้อ้มูล

ทางสารสนเทศในดา้นต่าง ๆ      

ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั ระบบการจดัท าบญัชีด้วยซอฟท์แวร์แบบ

ออฟไลน์รูปแบบเดิมภายในองคก์รไดถู้กผนวกเขา้กบัเทคโนโลยคีลาวดค์อมพิวติ้ง (Cloud-Computing) 

ก่อใหเ้กิดรูปแบบการจดัท าบญัชีในรูปแบบออนไลน์  ซ่ึงช่วยให้ผูท้  าบญัชีไดรั้บประโยชน์มากขึ้นจาก

บริการรูปแบบใหม่ในการจดัท าบญัชี ศรีสมรัก อินทุจนัทร์ยง (2545) สรุปความหมายของระบบคลาวด์

คอมพิวติ้ง หรือการประมวลผลในกลุ่มเมฆ หมายถึง  รูปแบบการให้บริการเทคโนโลยสีารสนเทศที่

น าเสนอทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการประมวลผลตั้ งแต่โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไปถึงชุดค าสั่งงานประยุกต ์  เสมือนหน่ึงเป็นบริการที่ผูใ้ชง้านสามารถบริการตนเองได ้ 

โดยเลือกใช้เฉพาะส่ิงที่ตนเองตอ้งการ และจ่ายค่าบริการตามที่เรียกใช้  ซ่ึงจากรูปแบบระบบบญัชี

ออนไลน์ผูจ้ดัท  าบญัชีสามารถจดัเก็บและส่งขอ้มูลผ่านรูปแบบของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในรูปแบบ 

Internet Business Services (IBS) ซ่ึง Gary et al. (2008,น.238)  อธิบายถึงรูปแบบการบริการแบบ IBS   

โดยผูใ้หบ้ริการระบบจะอ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชง้านในรูปแบบของ Web-Based ในการจดัเก็บและ

ส่งผา่นขอ้มูลรายการต่าง ๆ ผ่านระบบคลาวด์ ซ่ึงพบว่าในต่างประเทศมีการให้บริการในรูปแบบของ 

IBS โดยให้บริการด้านขอ้มูลและการจดัเก็บขอ้มูล โดยผ่านเทคโนโลยีระบบคลาวด์แก่ผูใ้ช้บริการ

มากมาย  เช่น Hotmail, YahooMail, Facebook, Amazon.com เป็นตน้ 

ซ่ึงผูว้ิจยัได้ศึกษารูปแบบการน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาประยุกต์ใช้ในด้านการ

จดัท าบญัชีในปัจจุบนั พบวา่ผูใ้หบ้ริการมีการพฒันาระบบในรูปแบบของ Application Service Provider 

(ASP)  ยกตวัอยา่ง เช่น บริษทั คริสตอลซอฟทแ์วร์ จ  ากดั  (มหาชน)1  มีการให้บริการลูกคา้ที่สนใจการ

จดัท าบญัชีออนไลน์  โดยออกแบบระบบซอฟท์แวร์ส าหรับการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ผ่าน
                                                             

1บริษทั คริสตอลซอฟท์แวร์ จ ำกัด (มหำชน). สืบคน้วนัที่ 21 มกราคม 2554, จาก http://www.crystalsoftwaregroup.com 
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ระบบเว็บ  เพื่อเช่ือมต่อขอ้มูลระหว่างบริษทัเจา้ของธุรกิจกบัเคร่ืองลูกข่ายอ่ืน ๆ ของธุรกิจที่ตอ้งการ  

รวมถึงอุปกรณ์โมบายต่าง ๆ ของธุรกิจ  และเช่ือมต่อข้อมูลของธุรกิจกับส านักงานบัญชีที่ดูแล  

ก่อใหเ้กิดการท างานเป็นเครือข่าย โดยผา่นระบบคลาวดค์อมพวิติ้ง  ขอ้มูลของธุรกิจทางดา้นบญัชีจะถูก

ส่งและจดัเก็บขอ้มูล  ณ  เคร่ืองแม่ข่ายที่ตั้งอยูใ่นสถานที่ที่ผูใ้ห้บริการไดจ้ดัเตรียมไวบ้ริการแก่ลูกคา้  

ซ่ึงผูท้ี่ตอ้งการใชบ้ริการขอ้มูลนั้น สามารถเขา้มาใชข้อ้มูลไดผ้่านระบบอินเตอร์เน็ต และมีระบบรักษา

ความปลอดภยัระดับสูงในการเขา้ถึงขอ้มูลที่ผูใ้ห้บริการเป็นผูดู้แล มีการจดัเก็บรายไดเ้ป็นรูปแบบ

ค่าบริการจากลูกคา้ผูใ้ชบ้ริการระบบแบบรายเดือนหรือรายปี ซ่ึงท าให้รูปแบบการใชซ้อฟทแ์วร์บญัชี

แบบออฟไลน์ได้เปล่ียนแปลงไป ลูกค้าผูใ้ช้บริการไม่ต้องมีการลงทุนในด้านอุปกรณ์และด้าน

ซอฟท์แวร์  เน่ืองจากผูใ้ห้บริการจะเป็นผูใ้ห้บริการ เพียงลูกค้ามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ที่ เช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ตภายในองคก์ร ก็สามารถที่จะเลือกใชบ้ริการการจดัท าบญัชีแบบออนไลน์ได ้     

 

ภาพที่  1.1   แสดงการท างานของระบบจดัท าบญัชีออนไลน์ผา่นระบบคลาวดค์อมพวิติ้ง                 
ที่มา: สืบคน้วนัท่ี 21 มกราคม 2554, จาก http://www.crystalsoftwaregroup.com/pageconfig/viewcontent 
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จากรูปแบบการจดัท าบญัชีออนไลน์ผา่นระบบคลาวดค์อมพวิติ้งในภาพที่ 1.1   เป็นรูปแบบ

การจดัท าบญัชีรูปแบบใหม่ในประเทศไทย  ยงัไม่มีการใชง้านระบบอยา่งแพร่หลาย   ฉะนั้นผูว้ิจยัจึง

เห็นถึงปัญหาของงานวจิยัในคร้ังน้ี เพือ่ศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งในการยอมรับระบบของผูท้  าบญัชี

ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งมาประยุกต์ใช้เพื่อให้

บริการท าบญัชีแบบออนไลน์ของผูใ้ห้บริการ  ซ่ึงผลวิจยัคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสต่อผูผ้ลิตและพฒันา

ผลิตภณัฑ ์ในการผลิตซอฟทแ์วร์เพื่อการจดัท าบญัชีในรูปแบบออนไลน์ให้ตรงกบัความตอ้งการของ

ผูท้  าบญัชี และทราบถึงปัจจยัต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อทศันคติของผูท้  าบญัชีต่อการตดัสินใจในการเลือกใช้

ระบบเพือ่การท าบญัชีในรูปแบบออนไลน์ผ่านการประยกุตเ์ขา้กบัระบบเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง

ในอนาคต     

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

        1. เพือ่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งเพื่อประยกุตใ์ชใ้น

การใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีในภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

        2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อ

ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์กบัการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

 

1.3 สมมติฐานของงานวิจัย 
                   ในการศึกษาน้ี ผูว้จิยัใชส้ถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้
วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงและการถดถอยเชิงพหุคูณ  และทดสอบ
สมมติฐานในการวจิยั โดยมีสมมติฐานในการศึกษาดงัน้ี 
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1) ปัจจยัการรับรู้ในดา้นเทคโนโลยตี่อทศันคติของผูจ้ดัท  าบญัชีในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
        H0 : การรับรู้ในดา้นเทคโนโลยไีม่มีผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

        H1 : การรับรู้ในดา้นเทคโนโลยส่ีงผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

2) ปัจจัยการรับรู้ในการได้รับประโยชน์ต่อทัศนคติของผูจ้ ัดท าบัญชีในการเลือกใช้ระบบบัญชี
ออนไลน์ 
        H0 : การรับรู้การไดรั้บประโยชน์ไม่มีผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

 H1 : การรับรู้การไดรั้บประโยชน์ส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

3) ปัจจยัการรับรู้ในด้านการใช้งานที่ง่ายต่อทศันคติของผูจ้ดัท  าบัญชีในการเลือกใช้ระบบบัญชี
ออนไลน์ 

 H0 : การรับรู้ดา้นการใชง้านที่ง่ายไม่มีผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน ์

        H1 : การรับรู้ดา้นการใชง้านที่ง่ายส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

4) ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบ
บญัชีออนไลน์ 
        H0 : ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบ

บญัชีออนไลน์ 

        H1 : ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบ

บญัชีออนไลน์ 

 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

  ในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของงานวจิยัไวด้งัน้ี 
       1.4.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
                ศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นผูจ้ดัท  าบญัชีในประเทศไทยเท่านั้น  โดยเลือกเก็บขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งผูจ้ดัท  าบญัชีในสถานประกอบการ ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ( SMEs) 
ทีมี่สถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น โดยไม่จ ากดัประเภทของรูปแบบธุรกิจ  ทุน
จดทะเบียน  และระยะเวลาในการประกอบการธุรกิจ 
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบถึงปัจจยัที่มีผลต่อทศันคติของผูท้  าบญัชีในการยอมรับเทคโนโลยรีะบบคลาวด์คอมพิวติ้ง
เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ 

2. ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการให้บริการระบบบญัชีออนไลน์กับการตดัสินใจเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ ใน

มุมมองของผูท้  าบญัชี 

3. ช่วยเพิ่มโอกาสต่อผูพ้ฒันาระบบซอฟท์แวร์สารสนเทศทางการบัญชี  ให้ทราบถึงปัจจัยที่
เก่ียวขอ้งในมุมมองของผูท้  าบญัชีที่ส่งผลต่อการตดัสินใจและเลือกใชร้ะบบ และน าผลที่ไดไ้ปใชเ้พื่อ

การปรับปรุงและพฒันาระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งในอนาคต  

 

1.6 นิยามศัพท์ในการวิจัย 

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้  หมายถึง  ลกัษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยูใ่นรูปแบบของ

การกระจายตามพื้นที่ต่างๆ มีการเช่ือมต่อกนัเป็นระบบคลสัเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจดัสรร

ทรัพยากรดว้ยเทคโนโลยเีวอร์ชวลไลเซชัน่ (Virtualization)  มีระบบการจดัสรรทรัพยากรดา้นต่าง ๆ  ที่

สามารถตอบสนองงานดา้นการบริการต่างๆ ของผูใ้ชบ้ริการ และรองรับจ านวนผูใ้ชง้านไดเ้ป็นจ านวน

มากแบบพร้อม ๆ กนั     

      ระบบบัญชีออนไลน์  หมายถึง  รูปแบบในการจดัท าบญัชีผ่านเทคโนโลยสีารสนเทศ โดย

ใชเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์ติดตั้งซอฟทแ์วร์ระบบบญัชีที่ถูกพฒันาขึ้นโดยเฉพาะในการจดัท าบญัชีรูปแบบ

ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยรีะบบคลาวด์คอมพิวติ้ง   เพื่อการจดัเก็บขอ้มูลในการท าบญัชีภายในองคก์ร

และสามารถส่งผ่านขอ้มูลบญัชีที่บนัทึกไวไ้ปจดัเก็บ  ณ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ณ ที่แห่งใดแห่ง

หน่ึงแบบออนไลน์  โดยใชเ้ทคโนโลยเีดียวกบัการส่งขอ้มูลผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  ซ่ึงช่วยอ านวยความ

สะดวกใหก้บัผูใ้ชง้านทุกฝ่ายที่ตอ้งการรับ-ส่งขอ้มูลบญัชี เพือ่น าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ต่อไดท้นัที  เช่น 

เจา้ของธุรกิจ  ส านกังานบญัชี  กรมสรรพากร  เป็นตน้ 
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 ผู้ท าบัญชี  หมายถึง   ผูรั้บผิดชอบในการท าบญัชีของผูมี้หน้าที่จดัท าบญัชี ซ่ึงความหมาย

ตามพระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ.2543 ไดร้ะบุถึงความหมายของผูท้  าบญัชี คือ ผูมี้หน้าที่จดัท าบญัชี

ตอ้งจดัใหมี้ผูท้  าบญัชีซ่ึงเป็นผูมี้คุณสมบติัตามที่อธิบดีก  าหนด เพื่อจดัท าบญัชี และมีหน้าที่ควบคุมดูแล

ผูท้  าบญัชีใหจ้ดัท าบญัชีให้ตรงต่อความเป็นจริงและถูกตอ้งตามพระราชบญัญติัน้ี ผูท้  าบญัชีตอ้งจดัท า

บญัชีเพื่อให้มีการแสดงผลการด าเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของผูมี้

หน้าที่จัดท าบัญชีที่เป็นอยู่ตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี โดยมีเอกสารที่ต้องใช้

ประกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งครบถว้น  

     วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หมายถึง หน่วยธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า
วิสาหกิจชุมชนและเป็นหน่วยธุรกิจส่วนใหญ่ของประเทศและมีความส าคญัต่อกระบวนการพฒันา
ประเทศ ซ่ึงกฎกระทรวงที่ก  าหนดขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ กฎกระทรวง 
ก าหนดการจา้งงาน และมูลค่าทรัพยสิ์นถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2545  ซ่ึง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises:SMEs) เป็นธุรกิจที่มีจ  านวนมาก
ในประเทศไทย ผูป้ระกอบการส่วนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือห้าง
หุ้นส่วนสามัญที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษทัจ ากัด หรือกิจการร่วมคา้  ในการก าหนด
ลกัษณะธุรกิจตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ.2543 สรุปไดด้งัน้ี  

1. การจ าแนกประเภทโดยใชมู้ลค่าขั้นสูงของสินทรัพยถ์าวร จ าแนกไดด้งัน้ี 
          การผลิต     : วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

      วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน     50 ลา้นบาท 
          การบริการ : วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

      วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน     50 ลา้นบาท 
                       การคา้: ธุรกิจคา้ส่ง วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  100 ลา้นบาท 

      วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน  50 ลา้นบาท 
          ธุรกิจคา้ปลีก วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  60 ลา้นบาท 

       วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน  30 ลา้นบาท 
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2. การจ าแนกประเภทโดยใชเ้กณฑจ์ากจ านวนการจา้งงาน สามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
        การผลิต :    วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน 

  วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน     50  คน 
        การบริการ: วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน 200 คน 

   วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน     50 คน 
        การคา้ :ธุรกิจคา้ส่ง วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  50  คน 

                                         วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน  25  คน 
        ธุรกิจคา้ปลีก วสิาหกิจขนาดกลางไม่เกิน  30  คน 

                  วสิาหกิจขนาดเล็กไม่เกิน    15  คน 
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บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎ ี และผลงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

  
 ในการศึกษา เร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับในเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง

เพื่อประยุกต์ใช้ในการให้บริการระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ในมุมมองของผูท้  าบญัชี ผูว้ิจยัได้ทบทวนและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี รวมถึงบทความและ

ผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงประกอบด้วย

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งต่าง ๆ ดงัน้ี 

 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 

2.1 เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งและรูปแบบในการจดัท าบญัชีออนไลน์ผา่นระบบคลาวด์
คอมพวิต้ิง    

2.2 แนวคิดการรับรู้ในเทคโนโลย ี(Perceived  Technology) 

2.3 ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of  Reasoned Action :TRA) 

2.4 ผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
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2.1  เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติง้และรูปแบบในการจัดท าบัญชีออนไลน์ผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติง้   

 การน าแนวคิดเทคโนโลยเีร่ือง ”คลาวด์คอมพิวติ้ง” (Cloud- Computing) ซ่ึงมีบทบาทมาก

ในธุรกิจออนไลน์   และเป็นส่วนหน่ึงในการด าเนินชีวิตปัจจุบนั เช่น การใชอี้เมล์  ธุรกิจให้บริการ

ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์ไร้สาย  ธุรกิจให้บริการดาวน์โหลดเพลงจากผูใ้ห้บริการผ่าน

เว็บไซต์ทางอินเตอร์เน็ต หรือจากบริษัทผูใ้ห้บริการโทรศัพท์มือถือ  การให้บริการดาวน์โหลด

โปรแกรมผ่านเวบ็ไซตท์ัว่ไป  Buyya et al. (2009) และ Eicken (2008)  ต่างให้ความหมายของระบบ

คลาวด์คอมพิวติ้ง หมายถึง  รูปแบบการให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศที่น าเสนอทรัพยากร

สารสนเทศส าหรับการประมวลผลตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยสีารสนเทศ ไปถึงชุดค าสั่ง

งานประยุกต ์  เสมือนหน่ึงเป็นบริการที่ผูใ้ชง้านสามารถบริการตนเองได้  โดยเลือกใช้เฉพาะส่ิงที่

ตนเองตอ้งการและจ่ายค่าบริการตามที่เลือกใช ้     

 Pokharel and Park (2009);Voas and  Zhang (2009) กล่าวถึงแนวคิดของการประมวลผลใน

กลุ่มเมฆ เป็นผลจากแนวคิดการประมวลผลแบบกระจาย  (Distributed Computing) การประมวลผล

แบบกริด (Grid Computing)  และการประมวลผลแบบสาธารณูปโภค  (Utility Computing)  โดยอธิบาย

ค าวา่กลุ่มเมฆ เป็นส่ือแทนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เช่ือมโยงฮาร์ดแวร์ ซอฟทแ์วร์ ชุดค าสั่งงานประยกุต์

เพื่อให้บริการกบัผูใ้ชง้านที่ตอ้งการผลผลิตหรือบริการตามคุณลักษณะที่พึงประสงคด์้วยการเขา้ถึง

ทรัพยากรในการประมวลผลผ่านระบบเครือข่าย ก ลุ่มเมฆเป็นทรัพยากรในระบบเสมือน 

(Virtualization System) ที่บริหารจดัการและดูแลบ ารุงรักษาระบบตวัเอง เกิดจากการเช่ือมโยงฮาร์ดแวร์ 

ซอฟทแ์วร์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยซอฟทแ์วร์และชุดค าสั่งงานประยกุตเ์ฉพาะที่ติดตั้งอยูใ่นสถานที่

เดียวกนัหรือหลากหลายสถานที่เขา้ดว้ยกนัผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และมีบุคคลที่มีทกัษะเฉพาะท า

หน้าที่ในการดูแลและบ ารุงรักษาระบบ  โดยการท างานของระบบผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง  

เม่ือเคร่ืองลูกข่ายของผูป้ระกอบการหรือสาขา ที่มีการติดตั้งซอฟทแ์วร์บญัชีออนไลน์  ไดท้  าการบนัทึก

ขอ้มูลทางบญัชีเขา้มา  ขอ้มูลจะถูกส่งไปจดัเก็บผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง ที่มีเคร่ืองแม่ (Cloud 

Server) เป็นสถานที่เก็บขอ้มูล ซ่ึงมีที่ตั้งอยู่ ณ  สถานที่ที่ผูใ้ห้บริการเป็นผูดู้แลและค านึงถึงความ

ปลอดภยัขอ้มูลเป็นหลกั  ขอ้มูลที่ถูกส่งไปเก็บที่เคร่ืองแม่ (Cloud Server) นั้น  ส านักงานใหญ่หรือ
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บริษทัแม่  และส านักงานบญัชี  จะสามารถดึงขอ้มูลนั้นไปใช้ได้ทนัที  เพื่อทราบข้อมูลและน าไป

ประมวลผลต่อไป    ในส่วนของส านักงานบญัชี ก็สามารถที่จะดึงขอ้มูลบญัชีของสถานประกอบการ

นั้นไปใชเ้พือ่ประกอบการสรุปในการจดัท ารายงานสรุปก่อนน าส่งภาษีเงินไดใ้ห้แก่กรมสรรพากรใน

แต่ละเดือนไดใ้นทนัที   จากรูปแบบการท างานขา้งตน้ การประมวลผลแบบคลาวด์คอมพิวติ้งไดถู้ก

น ามาใชใ้นโปรแกรมอีอาร์พขีองผูผ้ลิตต่างประเทศหลายยีห่อ้ เช่น SAP,ORACLE  เป็นตน้     

  ฉะนั้นเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud computing Technology) จึงเป็นการเขา้ใช้

บริการจากระบบคอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยที่ผูใ้ช้บริการไม่จ าเป็นต้องทราบว่ามี

ทรัพยากรอยูม่ากเพยีงใด หรือคอมพวิเตอร์มีสถานที่ตั้งอยู ่ณ  ที่ใด  ผูใ้ชร้ะบบไม่ตอ้งสนใจในเร่ืองการ

จดัการทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอที (IT Infrastructure)  โดยนิยามของระบบคลาวด์คอมพิวติ้ง   

เป็นลกัษณะของระบบคอมพิวเตอร์ที่อยูใ่นรูปแบบของการกระจายตามพื้นที่ต่างๆ มีการเช่ือมต่อกนั

เป็นระบบคลัสเตอร์ (Cluster Network) ผ่านการจดัสรรทรัพยากรดว้ยเทคโนโลยเีวอร์ชวลไลเซชั่น 

(Virtualization) เพื่อให้ตอบสนองงานบริการต่างๆ ให้รองรับกบัจ านวนผูใ้ชง้านจ านวนมากที่เพิ่มขึ้น

อยา่งรวดเร็ว รวมถึงมีระบบการจดัสรรทรัพยากรต่างๆ ใหเ้หมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการประเภทต่างๆไดด้ว้ย 

ลกัษณะเด่นของระบบคลาวดค์อมพวิติ้ง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์รในการใชง้านดงัน้ี  ช่วยองคก์ร

ประหยดังบประมาณในการลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐานดา้นไอทีและอุปกรณ์ (Capital expenditure)  

ไม่จ  ากดัสถานที่ในการใชง้านและอุปกรณ์ เน่ืองจากผูใ้ชง้านสามารถใชง้านระบบโดยผ่านอินเทอร์เน็ต

ก็สามารถใชง้านระบบได ้  สามารถจดัการหรือปรับเปล่ียนระบบไดง้่าย  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ใชง้าน โดยการตั้งค่าทรัพยากรต่างๆ หรือปรับปรุงระบบเพื่อซ่อมแซมไดง้่าย โดยไม่ตอ้งใชว้ิศวกรที่มี

ความสามารถสูง ลดภาระดา้นการจา้งบุคคลไอทีภายในองคก์ร   ระบบคลาวด์ถูกออกแบบให้รองรับ

การขยายตวัของระบบไดง้่าย เพือ่รองรับปริมาณและความตอ้งการของผูรั้บบริการ โดยจะมีระบบการ

ท างานต่อเน่ืองไดต้ลอดเวลา แมเ้คร่ืองคอมพวิเตอร์แม่ข่ายจะล่ม  และมีระบบการรักษาความปลอดภยั 

เพือ่ใหผู้ใ้ชบ้ริการสามารถมัน่ใจในการใชง้านไดต้ลอดเวลา       
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 ส่วนประกอบของการใชง้านระบบคลาวดค์อมพวิติ้ง มีอุปกรณ์ส าหรับเขา้ใชง้านระบบ เช่น 

Mobile, Client บริการต่างๆที่เปิดให้บริการบนคลาวด์คอมพิวติ้ง อยู่ในรูปแบบ Web Service, 

Application และซอฟทแ์วร์ต่าง ๆ  โดยที่ผูใ้ชบ้ริการไม่จ าเป็นตอ้งลงซอฟทแ์วร์ไวบ้นเคร่ืองของตวัเอง 

อาจมีการใช้งานร่วมกับ Services ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับกับระบบคลาวด์ โดยใช้ร่วมกับ

เทคโนโลยเีวอร์ชวลไลเซชัน่ (Virtualization)  เลือกเทคโนโลยทีี่จะน ามาใชง้านบน Platform ทัว่ไป 

โดยอาจจะเลือกจาก Open Source หรือ Open System ที่มีหลากหลายในทอ้งตลาด  ซ่ึงการให้บริการใน

รูปแบบบญัชีออนไลน์น้ีจดัอยู่ในรูปแบบของซอฟทแ์วร์เพื่อการให้บริการ และพื้นที่ในการจดัเก็บ

ขอ้มูล รวมไปถึงการให้บริการดา้นระบบฐานขอ้มูลดว้ย   Buyya et al. (2009) อธิบายถึงรูปแบบ

สถาปัตยกรรมการท างานของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งหลักส าคญั คือการน าซอฟต์แวร์ระบบที่

รองรับการให้บริการคลาวด์คอมพิวติ้งโดยอาศยัฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาท างานร่วมกนัให้บริการ

ผา่นทางระบบอินเทอร์เน็ต สามารถรองรับกบัความตอ้งการและปริมาณของผูใ้ชง้านจ านวนมากๆ ได้

พร้อมๆ  กนั ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การประหยดัพื้นที่ในการจดัสรรทรัพยากร  การ

ประหยดัตน้ทุนในการจัดเก็บข้อมูล และการส่งผ่านขอ้มูล  เป็นต้น  Johnston (2009) ได้จดัแบ่ง

เทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่   Public Cloud  หรือ External  Cloud  เป็นการ

ใหบ้ริการประมวลผลผ่านบริการทางเวบ็จากผูใ้ห้บริการต่อผูใ้ชบ้ริการทัว่ไป โดยผูใ้ชบ้ริการสามารถ

จดัการไดด้ว้ยตนเองและจ่ายค่าใชบ้ริการตามปริมาณการใชง้านที่เกิดขึ้นจริง    Private Cloud หรือ 

Internal Cloud คือ การใหบ้ริการของผูใ้หบ้ริการที่น าการประมวลผลในกลุ่มเมฆไปท างานบนเครือข่าย

ส่วนบุคคล (Private Network)  ของผูใ้ชบ้ริการหรือเครือข่ายที่เปิดให้ใช้บริการเฉพาะเป็นราย ๆ ไป  

และ  Hybrid Cloud คือ การประมวลผลที่ประกอบดว้ยผูใ้ห้บริการในรูปแบบ Public Cloud และ 

Private Cloud  ผสมผสานกนั          

  ซ่ึงจากรูปแบบที่กล่าวถึงในการจดัท าบญัชีออนไลน์ปัจจุบนัของผูใ้ห้บริการ จดัอยู่ใน

รูปแบบของ Private Cloud คือ เฉพาะเจาะจงให้กบัลูกคา้ผูใ้ชง้านประเภทองคก์รหรือบุคคลทัว่ไปที่

สนใจใชบ้ริการเท่านั้น ซ่ึงจะมีการจดัเก็บค่าบริการแบบรายเดือน จากการท างานที่ใชจ้ริงตามพื้นที่เก็บ

ขอ้มูลที่ตอ้งการ  โดย Vaquero et al.  (2009) ไดจ้ดัแบ่งประเภทการใหบ้ริการ ตามรูปแบบการบริการที่
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ผูใ้ห้บริการน าเสนอ  โดยจดัประเภทของรูปแบบการบริการระบบบญัชีออนไลน์เป็น  Software-as-a-

Service (SaaS)  ซ่ึงเป็นบริการชุดค าสั่งประยกุตพ์ร้อมสรรพที่สมบูรณ์ (Turnkey Application) บน

อินเตอร์เน็ต ช่วยใหผู้ใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งติดตั้งชุดค าสัง่งานประยกุตใ์นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของตนเอง ไม่

ตอ้งดูแลและบ ารุงรักษา เป็นหน้าที่ของผูใ้ห้บริการในการดูแลและบริการชุดค าสั่งงานประยุกต์บน

ระบบ  และเป็นผูดู้แลจดัการอ านวยความสะดวกดา้นระบบให้ 

 

2.2   แนวคดิการรับรู้ในเทคโนโลยี  (Perceived  Technology) 

  Solomon (2007) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ ว่าเป็นกระบวนการที่บุคคลท า การเลือก 

จดัการและตีความหมายจากส่ิงที่ได้รับรู้นั้น ด้วยประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของตนเอง ได้แก่ ด้านการ

มองเห็น (Sight) การได้ยิน (Sounds) การได้กล่ิน (Smells) การรับรส (Tastes) และการสัมผสั 

(Textures) ซ่ึงผ่านตวัรับสัมผสัตามล าดบัไดแ้ก่ ตา หู จมูก ปากและผิวหนัง  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด

การรับรู้ของ Hawkins และ Mothersbaugh (2010) ที่อธิบายความหมายการรับรู้ (Perceived)ไวว้่า  

หมายถึงกระบวนการที่เร่ิมตน้จากการพบกบัการกระตุน้จากประสาทสัมผสัทั้ง 5  ไดแ้ก่ การมองเห็น 

การไดก้ล่ิน การไดย้นิ  ไดล้ิ้มรส และไดส้มัผสั  จึงท าใหเ้กิดความสนใจในส่ิงเร้านั้นและจบลงดว้ยการ

ตีความ หรือหาความหมายของส่ิงที่ไดส้มัผสันั้น ซ่ึงกระบวนการของการรับรู้  จากแผนภาพแบบจ าลอง

กระบวนการในการรับรู้ (Overview of the Perceptual Process) นั้น การเปิดรับ (Exposure)  เกิดจากการ

มีส่ิงกระตุน้ที่เขา้มากระทบก่อใหเ้กิดการรับรู้    รับรู้ถึงความรู้สึก (Sensation) ซ่ึงการรับรู้ความรู้สึกจะ

อาศยัประสาทสัมผสั (Senses) ทั้ง 5 ได้แก่ การได้ยิน การดมกล่ิน การล้ิมรส การมองเห็น และการ

สัมผสั โดยการที่บุคคลแต่ละบุคคลจะเกิดการรับรู้ในส่ิงเดียวกนัแตกต่างกนัไปนั้น เป็นผลมาจาก 3 

กระบวนการ (Kotler,2003) คือ การเลือกที่จะสนใจ (Selective Attention) การเลือกที่จะบิดเบือน 

(Selective Distortion) และการเลือกที่จะจดจ า  (Selective Retention)   

จากรูปแบบความหมายของการรับรู้ (Perceived) นั้น เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นว่าปัจจยัในการ

รับรู้จะท าให้เกิดการยอมรับในเทคโนโลย ี ซ่ึงการรับรู้ในเทคโนโลย ี(Perceived Technology) จะช่วย

ใหเ้กิดการตีความของบุคคลที่แตกต่างกนั ซ่ึงส่งผลต่อการยอมรับในส่ิงที่ประเมินนั้น ๆ ที่แตกต่างกนั
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ดว้ย  ซ่ึงความตั้งใจ (Attention) ในการจ าแนกรายละเอียดความรู้สึกที่เกิดขึ้น ตามความรู้สึกในจิตใจ 

ความรู้และประสบการณ์ของบุคคลนั้น  ในความเขา้ใจหรือการตีความ (Comprehension/Interpretation) 

ในขอ้มูลซ่ึงไม่ได ้หมายความวา่จะถูกตอ้งเสมอไป  ขึ้นอยูก่บัความเช่ือ ทศันคติ  ประสบการณ์ และการ

ประมวลความรู้สึกความเขา้ใจที่เกิดขึ้นจากส่ิงที่รับรู้ของบุคคลนั้น          

รูปแบบแนวคิดการรับรู้ในเทคโนโลยนีั้น  Gefen,Karahanna and Straub (2003) ไดก้ล่าวถึง

แนวคิดการรับรู้ในเทคโนโลยน้ีีวา่ เป็นผลมาจากทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลย ี(Technology 

Acceptance Model:TAM) ซ่ึ ง ท ฤ ษ ฎี รู ป แ บ บ ก า ร ย อ ม รั บ ใ น เ ท ค โ น โ ล ยี ต้ น แ บ บ น้ี 

จะมีตัวแปรเทคโนโลยีในการรับรู้ที่ได้รับมาจริงจากการยอมรับในเทคโนโลยี แสดงให้เห็นว่าผู ้

ประเมินรับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้าน และรับรู้ถึงความสะดวกความง่ายในการใชง้านในระบบนั้น ๆ     

ซ่ึงเป็นทฤษฎีที่น ามาใช้อยา่งแพร่หลาย เพื่อการประเมินการยอมรับในการน าระบบระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้  ทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยีน้ีจะศึกษาและประเมินผูใ้ช้งานในการ

ยอมรับและการเลือกใชเ้ทคโนโลย ีในรูปแบบที่แสดงให้เห็นว่าเม่ือผูใ้ชจ้ะถูกน าเสนอดว้ยเทคโนโลยี

ใหม่ มีจ  านวนของปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูใ้ชอ้ยา่งไร  ซ่ึงคิดคน้ทฤษฎีโดย Davis (1989) 

  

 

ภาพที่ 2.1  ทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลย ี (Technology Acceptance Model :TAM) 

ที่มา: Davis (1989) 
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จากทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลย ี(TAM) นั้นส่วนใหญ่น าไปใชเ้พื่ออา้งอิงกัน

อย่างแพร่หลายและมีประสิทธิภาพในการท านายการยอมรับของแต่ละระบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่

เกิดขึ้น  (Venkatesh & Davis,1996; Venkatesh & Davis,2000; Venkatesh & Bala, 2008; Yusoff et al, 

2009) ต่างน าไปใช้เป็นพื้นฐานทฤษฎีในการศึกษางานวิจยั โดยการตั้งสมมติฐานและทดสอบแบบ

บูรณาการที่จะช่วยอธิบายปัจจยัต่างๆที่มีผลต่อยอมรับในบุคคลต่อการใชง้านในเทคโนโลยใีนรูปแบบ

ต่าง ๆ  ในงานวจิยัน้ีจึงน ามาใชเ้พือ่ทดสอบสมมติฐานในดา้นของการยอมรับของการใชง้านซอฟทแ์วร์

ระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของผูผ้ลิต ที่ปัจจุบนัต่างมีการพฒันาคุณภาพ 

รูปแบบของผลิตภณัฑใ์หส้ามารถเทียบเคียงกบัผลิตภณัฑซ์อฟทแ์วร์ของต่างชาติ และมีรูปแบบการใช้

งานที่ง่ายเหมาะสมกบัรูปแบบธุรกิจของคนไทย และรูปแบบการด าเนินงานเพื่อรองรับกบัระบบภาษีที่

กรมสรรพากรประกาศใช้โดยเฉพาะในแต่ละรูปแบบธุรกิจที่มีความแตกต่างกัน   และมีให้เลือกใช้

หลากหลายประเภทซอฟทแ์วร์   นอกจากการน าแบบจ าลองแบบดั้งเดิมของ TAM Model มาใชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐานดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านระบบ และการรับรู้ความง่ายจากการใชง้าน

ระบบ  ซ่ึงจะช่วยใหส้ามารถอธิบายผลไดถึ้งประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ซ่ึง

เป็นรูปแบบเทคโนโลยีใหม่เพื่อการให้บริการระบบบญัชีในด้านซอฟทแ์วร์ของประเทศไทยต่อภาค

ธุรกิจไดม้ากขึ้น  

จากรูปแบบทฤษฎีการยอมรับในเทคโนโลยีน้ี มีนักวิจยัหลายท่านได้มีการจ าลองแบบ

การศึกษาเดิมของเดวิส (Davis, 1989) เพื่อให้มีหลกัฐานเชิงประจกัษใ์นความสัมพนัธ์ที่มีอยูร่ะหว่าง

ประโยชน์ที่ไดรั้บจากการใชง้านที่ง่ายและประโยชน์ที่ไดรั้บจากการใชง้านระบบ (Adams, Nelson & 

Todd ,1992; Davis,1989)  ให้ความสนใจที่มุ่งเน้นในการทดสอบความแม่นย  าและความถูกตอ้งของ

เคร่ืองมือแบบสอบถามที่ใชโ้ดย  Davis et al. (1992)  ซ่ึงจ าลองการท างานของเดวิส (Davis,1989) 

แสดงให้เห็นถึงความถูกตอ้งและความน่าเช่ือถือของ TAM  Model ในการน ามาใชเ้พื่อการวดัค่าการ

ยอมรับในเทคโนโลยอีอกมาและน ามาใชเ้พือ่การวเิคราะห์ขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประโยชน์  
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ซ่ึงในการสรุปผลรวมจากงานวิจยัของนักวิจยัหลาย ๆ  ท่าน ต่างได้รับการยืนยนัความ

ถูกตอ้งของเคร่ืองมือแบบจ าลองที่น ามาใช ้และก่อใหเ้กิดการสนับสนุนการน ารูปแบบแนวคิดทฤษฎีน้ี

ไปใชเ้พือ่งานวจิยัอยา่งแพร่หลาย เพือ่ทดสอบกบักลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกนัในดา้นการ

ประเมินการวดัผลการยอมรับและการรับรู้ในเทคโนโลย ี      

       รูปแบบในการรับรู้ในเทคโนโลยนีั้น  สามารถแบ่งแยกออกเป็นการรับรู้ในดา้นต่างๆ  ที่

เก่ียวขอ้งกับเทคโนโลย ีในแต่ละดา้นของการรับรู้ของบุคคล 5 ด้าน ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ (Knowledge)  

ดา้นความสะดวกในการใชง้าน (Convenience to use) ดา้นการยอมรับระบบ (System Acceptance)  

ดา้นการปฏิบตัิตาม (Compliance) และดา้นความปลอดภยัจากระบบ (System Security)                               

ซ่ึงพจนานุกรมทางการศึกษา (Good,1973) ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า ความรู้ (Knowledge) 

วา่เป็นขอ้เทจ็จริง (Facts) ความจริง (Truth) กฎเกณฑแ์ละขอ้มูลต่างๆที่มนุษยไ์ดรั้บและรวบรวมสะสม

ไวจ้ากมวลประสบการณ์ต่างๆ ซ่ึงสอดคล้องกับพจนานุกรม The Lexiticon Webster (Dictionary 

Encyclopedia Edition 1,1977) ไดใ้หค้  าจ  ากดัความ “ ความรู้” เป็นส่ิงที่เก่ียวขอ้งกบัขอ้เท็จจริง กฎเกณฑ์

และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหรือเป็นความรู้ที่เก่ียวกบัสถานที่ ส่ิงของ หรือบุคคล ซ่ึงไดจ้าก

การสงัเกต ประสบการณ์ หรือรายงาน การรับรู้ขอ้เทจ็จริงเหล่าน้ีตอ้งชดัเจนและตอ้งอาศยัเวลา                                          

วิชยั วงศใ์หญ่ (2530) ให้ความหมายความของค าว่า ความรู้ ว่าเป็นพฤติกรรมเบื้องตน้ที่

บุคคลสามารถจดจ าได ้หรือระลึกไดโ้ดยการมองเห็น ไดย้นิ ความรู้ในขั้นน้ี คือ ขอ้เทจ็จริง กฎเกณฑ ์ค  า

จ  ากดัซ่ึงจากความหมายดงักล่าวสามารถอธิบายนิยามของค าวา่  ความรู้ นั้นหมายถึง การรับรู้ขอ้เท็จจริง  

(Facts) ความจริง  (Truth) กฎเกณฑ ์และขอ้มูลต่างๆที่เกิดขึ้นจากการศึกษา ซ่ึงพฤติกรรมเบื้องตน้ที่

บุคคลสามารถจ าได ้ระลึกไดโ้ดยไดย้นิ การมองเห็น การสังเกต หรือจากประสบการณ์ทางธรรมชาติ 

(Natural Setting) คือ การเรียนรู้จากสภาพธรรมชาติที่อยูใ่กล้ ๆ ตวั การเรียนรู้จากสังคม (Society 

setting) เช่น การอ่านหนังสือพิมพ ์การชมโทรทศัน์ การใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต หรือจากการเรียนการ

สอน  ที่มีการจดัล าดบัการเรียนรู้อยา่งมีจุดหมายและต่อเน่ือง เป็นตน้ รวมถึงส่ิงที่ไดรั้บการสัง่สมมาจาก

การศึกษาเล่าเรียน คน้ควา้และถ่ายทอด ที่น าไปสู่การก าหนดกรอบแนวความคิดส าหรับการประเมิน 

ความเขา้ใจ และการน าประยกุตโ์ดยการน าสารสนเทศและประสบการณ์ใหม่มาผสมรวมกนั ดงันั้นการ
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รับรู้ในเทคโนโลยดีา้นความรู้ (Knowledge) จึงเป็นส่วนหน่ึงของการน ามาใชเ้พื่อประเมินการรับรู้ใน

เทคโนโลยขีองบุคคล    

ส่วนการรับรู้เทคโนโลยีในด้านความสะดวกในการใช้งาน (Convenience to use) เป็น

รูปแบบการรับรู้เทคโนโลยใีนดา้นของการรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน  ดา้นการไดรั้บประโยชน์

ที่สะดวกมากขึ้นจากการใชง้านระบบ  Kwasi and Salam (2003) ไดน้ าเสนอแบบจ าลองการยอมรับ

เทคโนโลยีของระบบสารสนเทศอีอาร์พี (ERP)  โดยศึกษาผลกระทบของการสร้างความเช่ือในเร่ือง

ประโยชน์ที่จะไดรั้บจากการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้ ซ่ึงปัจจยัความส าเร็จที่ไดรั้บการ

ยอมรับ คือ ดา้นความสะดวกในการใชง้าน ซ่ึงรับรู้ไดจ้ากประโยชน์จากการใชง้านนั้น  Igbaria & Tan 

(1997) ที่ไดร้ะบุว่าการรับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้าน จะมีผลต่อการยอมรับในเทคโนโลยนีั้น ซ่ึง

พฤติกรรมที่ส่งผลต่อการปฏิบติังานของบุคคลจากการไดใ้ชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศนั้น จะแสดงให้เห็น

อยา่งชดัเจนพอๆ กบัการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ไดรั้บมาจากการใชร้ะบบ 

ส่วนการรับรู้เทคโนโลยีในดา้นการยอมรับระบบ (System Acceptance)  ในรูปแบบการ

ยอมรับระบบนั้น เป็นการรับรู้ในเทคโนโลยดีา้นหน่ึง ซ่ึงมีรูปแบบการรับรู้และยอมรับถึงการใชร้ะบบ

นั้น ๆ  ว่าช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อการท างาน  โดย Ellitan (2002) ได้ท  าการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อ

ความส าเร็จในการยอมรับระบบสารสนเทศผ่านเทคโนโลย ีโดยท าการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัสูงใน

อุตสาหกรรมการผลิตขนาดกลางและขนาดใหญ่ในประเทศอินโดนีเซีย  พบวา่ ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับระบบ (System Acceptance)  เป็นปัจจยัที่มีความส าคญัต่อการประเมินระบบสารสนเทศนั้น  

Roger and Shoemaker (1971) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการในการยอมรับระบบนั้น  เป็นกระบวนการทาง

จิตใจของแต่ละบุคคลที่เร่ิมตน้ตั้งแต่การรับรู้ข่าวสารที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกบันวตักรรมหรือเทคโนโลยนีั้น ๆ  

ไปจนถึงการรู้สึกยอมรับอยา่งเตม็ที่ในการเปิดเผยของบุคคล 

ส่วนการรับรู้เทคโนโลยใีนด้านการปฏิบตัิตามระบบ (Compliance) นั้น เป็นรูปแบบการ

รับรู้ในเทคโนโลยี และยอมรับในเทคโนโลยีของบุคคล  ที่มีรูปแบบการยอมรับและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบที่ก  าหนดขึ้น รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบั  และจะตอ้งหลีกเล่ียงการเขา้ไปมีส่วนร่วม หรือ

เก่ียวขอ้งกับกิจกรรมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือขดัต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดี โดย  
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Umble et al. (2003) อธิบายถึงการเลือกใชง้านระบบสารสนเทศที่มีความซบัซ้อนสูงนั้น การด าเนินการ

ของระบบต่าง ๆ เหล่าน้ี จะเก่ียวขอ้งกบัค่าใชจ่้ายที่ค่อนขา้งสูงเช่นกนั ดังนั้น  การเลือกใชง้านระบบ

สารสนเทศภายในองคก์รส่วนใหญ่มกัจะเกิดความลม้เหลว   เน่ืองจากไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของ

องคก์รที่ก  าหนดได ้ ซ่ึงพบว่าปัจจยัของการสนับสนุนจากการไดรั้บความร่วมมือและปฏิบติัตามของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งในองคก์ร  จะช่วยใหป้ระสบความส าเร็จไดง้่าย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Al-Mashari et al. (2003)  ที่

น าเสนอว่าปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการใชร้ะบบสารสนเทศและเทคโนโลย ีคือ ความร่วมมือ 

(Compliance) ของผูท้ี่เก่ียวขอ้งในการใชง้านระบบที่รับรู้ และยนิดีที่จะปฏิบตัิตาม     

       ส่วนการรับรู้ในเทคโนโลย ีในดา้นรับรู้ความปลอดภยัจากระบบ (System Security) ซ่ึง

รูปแบบการรักษาความปลอดภยัของระบบถือเป็นมาตรการส าคญัของระบบสารสนเทศทุกระบบที่

องคก์รน ามาใช ้ และเป็นส่ิงจ าเป็นที่จะตอ้งมีภายในระบบ  ในฐานะที่เป็นผูใ้หบ้ริการระบบ (Goguen & 

Meseguer ,1982) อธิบายถึงระบบรักษาความปลอดภยัภายในระบบสารสนเทศไวว้่า ควรจะมีการ

ด าเนินงานในการรักษาความปลอดภยัเพื่อป้องกนัการละเมิดและเขา้ถึงขอ้มูลโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต  

(Gray,1990) อธิบายเพิม่เติมเก่ียวกบัระบบรักษาความปลอดภยัโดยทัว่ไปว่า จะขึ้นอยูก่บัระบบโดยรวม 

และการด าเนินงานของระบบ ซ่ึงนโยบายในการรักษาความปลอดภยัของระบบนั้น จะตอ้งจดัการกบั

ทุกระบบที่ด าเนินงานภายในที่เก่ียวขอ้ง มีการก าหนดสิทธ์ิที่เหมาะสมให้กับผูใ้ช้งานที่แตกต่างกัน 

ในขณะที่ระบบรักษาความปลอดภยัที่ดีนั้นจะตอ้งมีมาตรการรักษาความปลอดภยัที่เขม้งวดมากที่สุด 

โดยจากแนวคิดขา้งตน้สามารถน าไปสู่การตั้งสมมติฐานวจิยัไดด้งัน้ี 

สมมติฐานที่ 1(H1)  การรับรู้ในดา้นเทคโนโลยส่ีงผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชี

ออนไลน ์

                   จากแนวคิดทฤษฎีการยอมรับในเทคโนโลยีนั้น ไดอ้ธิบายถึงตวัแปรส าคญัออกเป็น 2 ตวั
แปรไดแ้ก่                   

                   1. การรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) เป็นโมเดลที่ก  าหนดโดยเช่ือว่าผูใ้ชง้านจาก

การใชร้ะบบโดยเฉพาะ จะไดรั้บประโยชน์จากการใชง้าน และช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานของ

ตนเองใหเ้พิม่มากขึ้นจากการเลือกใชง้านระบบ 
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2. การรับรู้ไดถึ้งความง่ายในการใชง้าน (Perceived ease of use) เป็นโมเดลที่ก  าหนดโดย

เช่ือวา่ คุณค่าที่ประเมินออกมาวา่ระบบใชง้านง่าย  จะท าใหผู้ใ้ชง้านจากการใชร้ะบบโดยเฉพาะ รับรู้ได้

ถึงความง่ายและเป็นอิสระจากความพยายาม       

      ซ่ึงในดา้นการรับรู้การไดรั้บประโยชน์จากการใชง้าน (Perceived Usefulness) และในดา้น

การรับรู้ความง่ายต่อการใชง้าน  (Perceived ease of use) นั้น จากแนวคิดทฤษฎีน้ีไดถู้กน ามาใชเ้พื่อ

ทดสอบสมมติฐานเพื่อวดัทศันคติของกลุ่มตวัอย่างผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ส าหรับการเลือกใช้ระบบซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของผูผ้ลิต

ซอฟทแ์วร์ไทยที่พฒันาระบบขึ้นเพือ่การใหบ้ริการ ซ่ึงถือเป็นรูปแบบการใชเ้ทคโนโลยใีหม่เขา้มาช่วย

ใหเ้กิดการบริการรูปแบบการท าบญัชีที่ประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบัเทคโนโลยบีริการรูปแบบสมยัใหม่ที่ผ่าน

ระบบอินเตอร์เน็ตในการที่จะอธิบายและเข้าใจถึงพฤติกรรมของบุคคลจากทฤษฎีการยอมรับใน

เทคโนโลยนีั้น การใชโ้มเดลทฤษฎีการยอมรับในเทคโนโลยี เพื่อน าไปใชใ้นการประเมินผลวิจยั  จะ

ช่วยยืนยนัความถูกต้องและประเมินถึงทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและการยอมรับในรูปแบบการ

ใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีในเชิงประจกัษไ์ดม้ากขึ้น ซ่ึงแบ่งเป็นสองส่วนประกอบ

หลกัของการยอมรับในเทคโนโลย ี(TAM) ซ่ึง Gefen (2002); Koufaris & Hampton-Sosa (2004); Chen 

& Barnes (2007)  ต่างยอมรับถึงการรับรู้ โดยอธิบายถึงตวัแปรในการวดัทศันคติของผูใ้ชร้ะบบนั้น โดย

มีที่มาจาก การรับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้งานที่ง่าย และการรับรู้รูปแบบของระบบที่น ามาใช้ใน

การศึกษาเพือ่ประเมินผล  ทีเ่ป็นตวัแปรที่อธิบายองคป์ระกอบใน การพฒันาความไวว้างใจในงานวิจยั

เพื่อประเมินรูปแบบการชอ้ปป้ิงออนไลน์ของกลุ่มผูบ้ริโภค  ซ่ึงเม่ือน าแนวคิดจากการงานวิจยัน้ีมา

ประยกุตเ์ขา้กบังานวจิยัดา้นการยอมรับในรูปแบบบญัชีออนไลน์ จะเป็นการวดัผลรูปแบบในการรับรู้

ในเทคโนโลยีของผูท้  าบญัชีในการใชบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์  โดยผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิ

วต้ิงในรูปแบบของเว็บไซต์ หรือโปรแกรมประยุกต์ที่อยู่บนเว็บไซต์  ซ่ึงหากผู ้ท  าบัญชีรับรู้ถึง

ประโยชน์ และความสะดวกในการใชง้าน ก็จะน าไปสู่การยอมรับในเทคโนโลยกีารท าบญัชีออนไลน์

ในรูปแบบใหม่น้ีได ้    ส่วนรูปแบบของกรอบแนวคิดของการยอมรับในเทคโนโลยี (TAM Model)  

นั้นสามารถอธิบายองค์ประกอบที่มีผลกระทบต่อของผูบ้ริโภคไวว้างใจในระบบออนไลน์  และการ
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รับรู้ถึงความสะดวกในการใชง้านถูกก าหนดใหอ้ยูใ่นระดบัที่ผูบ้ริโภคจะเช่ือว่าการใชร้ะบบโดยเฉพาะ 

จะเป็นอิสระโดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามในการเรียนรู้มาก  Davis (1989); Doll, Hendrickson & Deng 

(1998)  ไดอ้ธิบายถึงการรับรู้จากการใชง้าน ถูกก าหนดใหเ้ป็นตวัช้ีวดัยงัองคค์วามรู้ของความพยายามที่

จ  าเป็นในการเรียนรู้และใช้ประโยชน์จากขอ้มูลใหม่เทคโนโลยี   ซ่ึงช่วยก่อให้เกิดการยอมรับใน

เทคโนโลยทีี่เขา้มาช่วยใหก้ารท างานง่ายขึ้น ซ่ึงส่งผลต่อบุคคลในดา้นการรับรู้ว่า เทคโนโลยสีมยัใหม่

จะเขา้มาช่วยให้การท างานให้ง่ายและสะดวกยิง่ขึ้น  ช่วยให้ประหยดัในหลาย ๆ ดา้น เช่น  ดา้นเวลา 

ดา้นแรงงาน  ดา้นเงินลงทุน เป็นตน้   Koufaris & Hampton-Sosa (2004) ไดก้ล่าวถึงการรับรู้ เป็นการ

กระท าที่อธิบายถึงการรับรู้ของลูกคา้เกี่ยวกับจ านวนของความพยายามที่จ  าเป็นในการเรียนรู้และใช้

เวบ็ไซต ์ รับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้านระบบ   การรับรู้ถูกก  าหนดให้เป็นระดบัที่บุคคลเช่ือว่าการใช้

ระบบโดยเฉพาะ จะช่วยเพิม่ประสิทธิภาพในการท างานใหม้ากขึ้น การรับรู้ถึงประโยชน์คือตวัช้ีวดัของ

การประเมินอตันยัของแต่ละคนจากอรรถประโยชน์ที่น าเสนอโดยเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ในบริบท

ที่เก่ียวขอ้งกบังานที่เฉพาะเจาะจง                  

โดยจากแนวคิดขา้งตน้ สามารถน าไปสู่การตั้งสมมติฐานวจิยัเพิม่เติม ไดด้งัน้ี 

                    สมมติฐานที ่2(H2)  การรับรู้การไดรั้บประโยชน์ส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบ

บญัชีออนไลน ์

                    สมมติฐานที3่ (H3)  การรับรู้ดา้นการใชง้านที่ง่ายส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบ

บญัชีออนไลน ์

 

2.3 ทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (Theory of  Reasoned Action :TRA) 

      ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล (Theory of Reasoned Action :TRA) พฒันาขึ้นโดย  Ajzen & 

Fishbein (1975)  ซ่ึงทฤษฎีน้ีไดถู้กน าไปใช้อยา่งแพร่หลาย เพื่อการอธิบายถึงพฤติกรรมของแต่ละ

บุคคลในการด าเนินการและปฏิบตัิบนพื้นฐานของความเช่ือ (Beliefs) ทศันคติ (Attitudes) และความ

ตั้งใจในการกระท า (Intention)  โดยเช่ือว่าแต่ละบุคคลเป็นผูท้ี่มีเหตุผลและใช้ขอ้มูลที่มีอยูเ่พื่อการ

ตดัสินใจไดอ้ยา่งเป็นระบบ  ก่อนที่จะตดัสินใจที่จะกระท า หรือไม่กระท าพฤติกรรมใด ๆ ลงไป  
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ภาพที่ 2.2  ทฤษฎีการกระท าดว้ยเหตุผล 

ที่มา: Ajzen and Fishbein (1975) 

 

       ดงันั้นในการที่จะอธิบายและเขา้ใจพฤติกรรมของบุคคล จึงตอ้งพิจารณาจากความตั้งใจ

ของแต่ละบุคคล (A Person ‘s  Intention)  ซ่ึงสามารถพจิารณาไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ทศันคติต่อพฤติกรรม (Attitude toward  the Behavior)  ซ่ึงเป็นความเช่ือของบุคคลต่อ

พฤติกรรมที่จะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมใด ๆ ลงไป  เป็นการตดัสินว่าการกระท านั้น ดีหรือไม่ดี ซ่ึง

สามารถจะพจิารณาไดจ้ากปัจจยั 2 ขอ้  ไดแ้ก่ 

1.1 ดา้นความเช่ือต่อพฤติกรรม  (Behavioral Beliefs) 

1.2 ดา้นการประเมินผลจากการกระท าพฤติกรรม (Evaluation of outcomes) 

                     Fishbein (1980) อธิบายถึงทศันคติที่มีผลต่อพฤติกรรมนั้น  มีผลมาจากความเช่ือของ

บุคคลวา่ ในการกระท าพฤติกรรมใด ๆ  ก็ตามนั้น จะมีผลที่ไดรั้บแน่นอนและมีการประเมินผลลพัธ์ที่

ออกมานั้ น เช่น ความเช่ือของผู ้ท  าบัญชีในการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ว่าจะช่วยท าให้การ

ด าเนินงานในการท าบญัชีมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น และมีการประเมินผลลพัธ์ในการใชง้าน  คือ ส่ิงที่

น ามาพยากรณ์หรือท านายความตั้งใจในการใชง้านระบบ    โดยขอ้ตกลงของทฤษฎีเบื้องตน้ คือ ความ

เช่ือในผลลพัธ์ของการใช้งานหรือไม่ใชง้านนั้น อยู่บนพื้นฐานของทศันคติของผูใ้ช ้ ซ่ึงส่ิงน้ีเรียกว่า 

ความเช่ือพฤติกรรม (Behavioral Beliefs)   
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2.  การคล้อยตามส่ิงที่อ้างอิง (Subjective Norms) ซ่ึงเป็นความเช่ือที่เป็นบรรทดัฐานต่อ

พฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกมา  โดยสามารถพจิารณาไดจ้ากปัจจยั 2  ดา้น ไดแ้ก่ 

                       2.1  ความเช่ือเก่ียวกบัความคาดหวงัของสังคม  ว่าควรจะท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้น 

(Normative Beliefs)  

             2.2  แรงจูงใจที่จะคลอ้ยตามความตอ้งการของสงัคม  (Motivation to comply) 

          จากผลงานวิจยัของ Ajzen & Fishbein (1980) พบว่าความเช่ือต่อพฤติกรรม และการ

ประเมินผลลพัธข์องการกระท า  มีความเพยีงพอในการท านายถึงความตั้งใจ (Intention)  ในการกระท า

พฤติกรรมนั้นออกมา ซ่ึงต่อมาไดมี้การพยายามสนบัสนุนวา่ กลุ่มของความเช่ือ ที่เกิดจากการคลอ้ยตาม

ส่ิงอา้งอิงหรือคลอ้ยตามอิทธิพลของส่ิงอา้งอิง (Subjective Norm)  ก็เป็นอีกปัจจยัหน่ึงในการท านาย

ความตั้งใจในการกระท าอีกดว้ย (Fishbein,1980; Ajzen & Fishbien,1977) ซ่ึงกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพล

ต่อการกระท าพฤติกรรมมากหรือนอ้ยเพยีงใด  ขึ้นอยูก่บัความส าคญัต่อบุคคลนั้น ๆ  

จากทฤษฎีขา้งตน้ สามารถตั้งสมมติฐานในการวจิยั ไดด้งัน้ี           

                  สมมติฐานที่ 4 (H4) ทศันคติในการเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

ตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

 

2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง         

      มีผูท้  าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัรูปแบบของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งและการน าไปประยกุตใ์ช้

ในดา้นต่าง  ๆ รวมถึงบทความในรูปแบบงานวจิยัเกี่ยวกบัการน าระบบสารสนเทศทางดา้นการบญัชีมา

ใช ้เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการองคก์ร   ซ่ึงผูว้จิยัไดร้วบรวมและสรุปผลจากการศึกษาผลงาน

ต่าง ๆ  ไวด้งัน้ี   

                   จากผลงานวิจัยของ Catherine et al.(2012) ในหัวข้อเร่ือง คลาวด์คอมพิวติ้งก่อให้เกิด
กระบวนการและนวตักรรมใหม่ทางธุรกิจ  โดยงานวจิยัมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษาถึงการยอมรับในระบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งที่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ   โดยผลสรุปของงานวิจยัอธิบายถึง ระบบ
คลาวด์คอมพิวติ้งเป็นนวตักรรมทางเทคโนโลยทีี่ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงและมีศกัยภาพก่อให้เกิด
การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่และส่งผลกระทบอุตสาหกรรม  ซ่ึงช่วยในดา้นการแข่งขนัก่อให้เกิดคุณค่า
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ทางธุรกิจ  ซ่ึงหากเพยีงองคก์รเล็งเห็นคุณค่าและเร่ิมตน้ที่จะเขา้ใจถึงรูปแบบของเทคโนโลยขีองระบบ
คลาวด ์จะสามารถช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจเกิดนวตักรรมใหม่ได ้ซ่ึงการรับรู้ขององคก์รในความสามารถ
ของเทคโนโลยี จะช่วยสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่และส่งเสริมการพฒันาธุรกิจอย่างย ัง่ยืนและสร้าง
ศกัยภาพดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจ  ผลงานวจิยัน้ีสอดคลอ้งกบั  Benjamin et al. (2012) ในการศึกษาการ
ยอมรับเทคโนโลยีระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในการจดัการห่วงโซ่อุปทาน  งานวิจยัน้ีศึกษาถึงการน า
เทคโนโลยรีะบบคลาวดม์าใชเ้พือ่ประมวลผลขอ้มูลและศึกษาถึงความสามารถในการน าระบบมาช่วย
จดัการด้านห่วงโซ่อุปทาน ผลการวิจยัวิเคราะห์ในเชิงปริมาณแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์อย่างมี
นยัส าคญัของตวัแปรดา้นความตั้งใจที่จะใชร้ะบบคลาวด์กบัผลเชิงคุณภาพ  ที่ช่วยสนับสนุนการยนืยนั
ว่าการประมวลผลขอ้มูลและความสามารถในการประมวลผลขอ้มูลมีผลต่อความตั้งใจที่จะใชร้ะบบ 
การวจิยัน้ีช่วยเพิม่ความเขา้ใจของการจดัการห่วงโซ่อุปทานและระบบจดัการห่วงโซ่ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประยกุตเ์ขา้กบัระบบคลาวดค์อมพิวติ้ง ซ่ึงเป็นเทคโนโลยใีหม่ ที่ระบบคลาวด์คอมพิวติ้งส่งผลต่อการ
เปล่ียนแปลงรูปแบบและการท างานของโครงสร้างพื้นฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซ่ึงผลวิจยัต่าง
ยอมรับถึงประโยชน์ต่อวงการของการจดัการดา้นห่วงโซ่อุปทาน(Supply Chain)         
         Alshamaila et al. (2013) ไดศ้ึกษาหัวขอ้การยอมรับระบบคลาวด์คอมพิวติ้งของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม( SMEs) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของอังกฤษ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาการยอมรับของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในดา้นของผูป้ระกอบการ ในการ
เขา้ถึงเทคโนโลยรีะบบคลาวดค์อมพวิติ้ง โดยการน าทฤษฎีเทคโนโลยอีงคก์รและส่ิงแวดลอ้มเป็นฐาน
ทฤษฎีในการศึกษา ผลการวิจยัระบุว่าระบบคลาวด์คอมพิวติ้งมีบทบาทส าคัญในการน าไปใช้ต่อ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยศึกษาในกรอบด้านขอ้จ ากัดของภูมิศาสตร์ ขอ้จ ากดัของการ
ท างานร่วมกนั  การทดสอบกระบวนการท างาน การสร้างนวตักรรมทางการตลาดในอุตสาหกรรม และ
พบวา่ปัจจยัดา้นการแข่งขนัเป็นปัจจยัส าคญัของการยอมรับในการใชร้ะบบคลาวด ์   
         Rader (2012) วิจยัเร่ืองระบบคลาวด์คอมพิวติ้งกบัการสร้างโอกาสในการเติบโตสูงสุด
ให้กบัองค์กรในสถานการณ์ที่ทา้ทายต่อคู่แข่ง  เพื่ออธิบายการท างานของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งใน
การด าเนินการทางธุรกิจในการใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเขา้ถึงในการใชง้านได้อย่าง
แพร่หลาย  มีการแนะน ารูปแบบการบริหารเชิงกลยทุธแ์ละความทา้ทายทางธุรกิจต่อการควบคุมส าหรับ
ผูบ้ริหาร โดยกล่าวถึงประโยชน์ของระบบคลาวด์ว่าช่วยให้มีการเขา้ถึงการใชง้านไดง่้ายและสามารถ
โตต้อบกบัทุกส่วนภายในองคก์ร ก่อให้เกิดห่วงโซ่คุณค่าของบริษทัฯ  และเช่ือมองคก์รต่อองคก์รเขา้
ดว้ยกนั งานวจิยัศึกษาโดยแนะน าแนวทางเชิงเปรียบเทียบความสามารถของระบบในรูปแบบเมทริกซ์ที่
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ผูบ้ริหารสามารถใชใ้นการคน้พบ  ในการประเมินและจดัอนัดบัโอกาสส าหรับการใชง้านผ่านระบบ
คลาวด ์เพือ่สร้างความกา้วหนา้ของกลยทุธด์า้นการเจริญเติบโตขององคก์รและการแข่งขนัต่อคู่แข่ง  ซ่ึง
ผลวจิยัแนะน าวา่ส าหรับองคก์รที่มีความหวงัที่จะเติบโต แต่มีทรัพยากรนอ้ยกวา่คู่แข่งขนั  ระบบคลาวด์
คอมพวิต้ิง (Cloud computing) จะสามารถช่วยในดา้นศกัยภาพให้องคก์รในการท างานไดม้าก องคก์ร
ไดรั้บประโยชน์และถือเป็นการใชก้ลยทุธท์างเทคโนโลยเีพือ่การพฒันาองคก์รอยา่งรวดเร็วในดา้นของ
การใหบ้ริการ   นอกจากประโยชน์ของระบบคลาวด์แลว้ ส่ิงที่ผูส้นใจจะน าระบบคลาวด์ไปใชจ้ะตอ้ง
ค านึงถึงคือดา้นความเส่ียง โดย Aleem & Sprott (2013) ศึกษาเร่ือง  การวิเคราะห์และประเมินถึง
ประโยชน์และความเส่ียงภยับนแพลตฟอร์มของคลาวดค์อมพวิติ้ง  โดยศึกษาจากจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นไอ
ทีกบัธุรกิจส่วนใหญ่ ในประเทศสหราชอาณาจกัรและสหรัฐอเมริกา   งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ตรวจสอบวกิฤตช่องโหวข่องแพลตฟอร์มบนระบบคลาวดท์ี่มีผลต่อการซ้ือขายธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต มี
จุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งกบัประโยชน์เพื่ออุตสาหกรรม
และช่วยในการระบุปัญหาด้านความปลอดภยัส าหรับธุรกิจที่วางแผนที่จะปรับใช้ระบบคลาวด์บน
แพลตฟอร์ม ช่วยให้ระบุปัญหาและขอบเขตที่ธุรกิจควรตระหนักถึง ก่อนที่จะเลือกผูใ้ห้บริการบน
ระบบคลาวด์ที่เหมาะสมในการให้บริการ (CSP) มุมมองของผูท้ี่ยงัไม่ได้ปรับใช้ระบบ ถูกน ามา
วเิคราะห์เพือ่ตรวจสอบรูปแบบของปัญหาดา้นความปลอดภยัที่พบบ่อย และความกงัวลในปัญหาทุจริต
และความไวว้างใจจากองคก์รที่มีต่อการจดัการและการใชง้าน ของสภาพแวดลอ้มที่มีความปลอดภยั
บนระบบคลาวด์  ผลการวิจยัระบุถึงความกงัวลส าหรับองค์กรในระบบคลาวด์ดา้นการรักษาความ
ปลอดภยัของระบบ  การขาดการควบคุมระบบในการให้บริการ การส ารวจอธิบายว่าส่วนใหญ่ของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นไอทีไม่ทราบว่าขณะน้ีผูใ้ห้บริการบางราย สามารถควบคุมกุญแจถอดรหัสที่ช่วยให้
ถอดรหัสขอ้มูลของลูกคา้ของตนเองได้  ดังนั้นประเด็นน้ีควรไดรั้บการพิจารณาถึง เน่ืองจากก่อให้
ผูใ้ชบ้ริการเกิดความกงัวลในดา้นความปลอดภยัขอ้มูลที่ส าคญั และเป็นหน่ึงในปัจจยัที่ควรจะมองเขา้
ไปในขณะที่เตรียมขอ้ตกลงระดบับริการ (SLA) ปัญหาที่พบและกงัวลต่อมาคือการสูญเสียขอ้มูลและ
การร่ัวไหล   ถูกโหวตว่าเป็นภยัคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อระบบ  ดังนั้นองค์กรที่เลือกใช้ระบบจะ
พจิารณาการยอมรับหรือการใชง้านของแพลตฟอร์มบนระบบคลาวดก่์อน เพือ่ช่วยประเมินเปรียบเทียบ
รายละเอียดของผลประโยชน์และความเส่ียงที่เกี่ยวขอ้งกบัแพลตฟอร์มที่ตนเองเลือกใช ้                       
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ผลงานวจิยัของ บดินทร์ รัศมีเทศ (2548,น.133) ซ่ึงเป็นงานวิจยัของภาควิชาการจดัการการ

ผลิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ที่น าเสนอต่อ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร  ในหัวขอ้เร่ือง โครงการบูรณาการ Master Plan ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่ไดก้ล่าวถึง 

ผลการวิเคราะห์สถานภาพและการด าเนินงานโครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

ของประเทศไทย เพื่อติดตามสถานภาพการด าเนินการโครงการ ตามแต่ละเป้าหมายยทุธศาสตร์แผน

แม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ที่ 6 ซ่ึงเป็นการที่รัฐ

ส่งเสริมและสนับสนุนผูป้ระกอบการในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในการน า

เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชเ้พือ่พฒันาศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของตนเอง โดยไดเ้น้น

ในดา้นการส่งเสริมใหน้ าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารมาใชใ้นการบริหารจดัการภายใน (Back 

office) ของหน่วยงาน  โดยวางเป้าหมายให้ผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 

ไม่ต ่ากว่า 100,000 ราย สามารถใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ ( ICT) ในการบริหารจดัการภายใน 

(Back office) ไดภ้ายในปีพ.ศ. 2549  ซ่ึงมีผลท าให้แต่ละองคก์รเร่ิมหันมาให้ความสนใจในการพฒันา

ระบบสารสนเทศภายในองคก์รของตนเองเพือ่ควบคุมขอ้มูลภายใน ในการบริหารทั้ง 4 ดา้นขององคก์ร 

ไดแ้ก่  ดา้นการบญัชีและการเงิน  ดา้นการตลาด ดา้นการจดัการ และดา้นการผลิต  จากงานวิจยัน้ีท  าให้

สามารถสรุปไดว้า่ภาครัฐมีการสนบัสนุนใหว้สิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีการน าระบบ ICT มา

ใชเ้พื่อการบริหารจดัการภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อการด าเนินธุรกิจ  โดยการใชร้ะบบเทคโนโลยี

สารสนเทศใหเ้กิดประโยชน์ เพือ่ใหส้ามารถประมวลผลขอ้มูลและแสดงผลเพื่อน าขอ้มูลไปใชเ้พื่อการ

ตดัสินใจต่อผูบ้ริหาร ส าหรับรูปแบบการแข่งขนัในปัจจุบนัที่ ขอ้มูลไดก้ลายเป็นส่วนหน่ึงเพื่อการ

ตดัสินใจในการจดัการองคก์รธุรกิจ ซ่ึงจากผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง  สรุปไดว้่าการน าระบบคอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยสีารสนเทศดา้นคลาวด์คอมพิวติ้ง เขา้มาช่วยในงานดา้นบญัชี ก่อให้เกิดระบบรูปแบบ

การให้บริการระบบบญัชีออนไลน์ จะเร่ิมเขา้มามีบทบาทอยา่งมากต่อการจดัการและควบคุมในการ

บริหารจดัการองค์กรในปัจจุบนัและในอนาคต    ซ่ึงผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร 

ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งดงักล่าว ไปใชใ้นการวเิคราะห์ และอภิปรายผลในการวจิยัต่อไป  
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2.5  กรอบแนวคดิในการศึกษา ( Conceptual Framework) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

สมมติฐานที่ 1 (H1)  การรับรู้ในเทคโนโลยส่ีงผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

สมมติฐานที ่2 (H2)  การรับรู้การไดรั้บประโยชน์ส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

สมมติฐานที ่3 (H3)  การรับรู้การใชง้านที่ง่ายส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 

สมมติฐานที่ 4 (H4) ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ส่งผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจ

เลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
 

H3 

การรับรู้ในเทคโนโลย ี 

(Perceived Technology) 
-  ความรู้ ( Knowledge) 

-   ความสะดวกในการใชง้าน (Convenience to Use) 

-  การยอมรับระบบ (System Acceptance) 

-  การปฏิบตัิตาม  (Compliance) 

- ความปลอดภยัจากระบบ (System Security) 

 

H1 

H2 

H4 

การรับรู้การไดรั้บประโยชน์ 

(Perceived Usefulness) 

การรับรู้การใชง้านที่ง่าย 

(Perceived ease of Use) 

ทศันคติในการเลือกใชง้าน

ระบบ  (Attitude toward 

Online Accounting Use) 

การตดัสินใจ

เลือกใชร้ะบบ 
(Behavioral Intention) 
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
   การวิจยัเร่ืองปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับในเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อ

ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ส าหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ใน

มุมมองของผูท้  าบญัชีน้ี   เป็นรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในขั้นตอนการ

ด าเนินการเพือ่เก็บรวบรวมขอ้มูลในการวจิยั  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี  

  3.1 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 

      3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั  วิธีการสุ่มตวัอยา่ง 
        3.3  เคร่ืองมือในการวจิยั 
       3.4  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชใ้นการวจิยั 
                    3.5 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 
3.1  ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

      ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลที่ใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) จะเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจเพื่อแจก

แบบสอบถาม  (Questionnaire) ใหแ้ก่กลุ่มตวัอยา่งผูท้  าบญัชีที่เก่ียวขอ้งในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จะเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก หนงัสือ  วารสาร  งานวจิยั และ
เอกสารอา้งอิงอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง   รวมถึงเอกสารงานวจิยัจากฐานขอ้มูลออนไลน์ 
 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

      ประชากร 
     ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ( SMEs) โดย

จะด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชว้ิธีการส ารวจ โดยใชเ้คร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
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แบบสอบถาม (Questionnaire)  จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นผูท้  าบญัชี โดยแบ่งประเภทของธุรกิจออกเป็น 3 
ประเภทใหญ่ ไดแ้ก่  ธุรกิจซ้ือขาย  ธุรกิจบริการ และธุรกิจผลิต  โดยใชว้ิธีการเลือกสุ่มตวัอยา่งจากผูท้  า
บญัชีที่อยูใ่นสถานประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีสถานประกอบการตั้งอยูใ่นเขต
กรุงเทพมหานครเท่านั้น  

       กลุ่มตัวอย่าง  
      การเลือกกลุ่มตวัอย่างในการจดัเก็บขอ้มูล จะเลือกกลุ่มตวัอย่างจากผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง
นั้น เน่ืองจากไม่สามารถทราบจ านวนที่แทจ้ริงของประชากรได ้ในการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
(Sample Size) ของงานวิจัยน้ีได้  ผูว้ิจัยจึงใช้วิธีการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากรที่แทจ้ริง (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2555:46) 
โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ที่ 95%  และยอมรับค่าความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่งได ้ 5% โดยค านวณ
จากสูตร 

    
        n  =      P(1-P) (Z)2 
                            e2 
        เม่ือ n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
               P  =  ค่าเปอร์เซ็นตท์ี่ตอ้งการจะสุ่มจากประชากรทั้งหมด 
               e  =   ค่าเปอร์เซ็นตค์วามคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 
               Z  =  ระดบัความเช่ือมัน่ที่ผูว้จิยัก  าหนดไว ้ 
       ภายหลงัจากการแทนค่าในสูตรดงักล่าวขา้งตน้ในการหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ที่ระดบั

ความเช่ือมัน่ที่ 95%  ในกรณีที่ไม่ทราบจ านวนประชากร ไดจ้  านวนขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในการเก็บ
ขอ้มูลจ านวน  384 ราย  โดยผูว้จิยัคาดวา่จะด าเนินการจดัเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งเพิ่มเติมอีกจ านวน 
16  ราย  เพือ่ใหก้ลุ่มตวัอยา่งรวมเป็นจ านวน ทั้งส้ิน 400 ราย  ในการน ามาใชเ้พือ่การวเิคราะห์ขอ้มูล  

       ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่การศึกษา  ผูว้จิยัจะด าเนินการโดยเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยใชว้ธีิการเก็บขอ้มูลเชิงส ารวจ เพือ่แจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ให้แก่กลุ่มตวัอยา่งผูท้  าบญัชี
ในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร   
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        วิธีการสุ่มตัวอย่าง  
        วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผูว้ิจยัด าเนินการโดยน าข้อมูลรายช่ือสถานประกอบการจาก

เวบ็ไซตไ์ทยต าบลดอทคอม (http://www.thaitambon.com) ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงรวบรวม
รายช่ือสถานประกอบการวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย  มาท าการ
คดัแยกรายช่ือตามรูปแบบธุรกิจ และคดัแยกตามสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ ซ่ึงการเก็บขอ้มูลน้ี 
ใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูล โดยอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น (probability sampling) หรือแบบ
วิธีโควต้า โดยผูว้ิจยัท  าการคัดเลือกรายช่ือของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ตั้ งอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยคดัแยกประเภทของกลุ่มตวัอยา่งที่มีคุณสมบติัตามประเภทของธุรกิจเดียวกนัไว้
ดว้ยกนั ตามรูปแบบการก าหนดลกัษณะธุรกิจของ SMEs (พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม,2543)   โดยแบ่งตามลกัษณะของธุรกิจ เป็น 3  ประเภทหลกั  ไดแ้ก่  ธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้  
ธุรกิจบริการ และธุรกิจการผลิต  

       วธีิในการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง เพือ่ใหไ้ดข้อ้มูลจากผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอ่ม (SMEs) ทัว่เขตกรุงเทพมหานครนั้น  จากขอ้มูลการแบ่งเขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร 
พบวา่มีจ  านวน 50 เขต (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย,2552)  วิธีการสุ่มจะใชว้ิธีตามระดบัชั้น
ภูมิ (Stratified random sampling) เพือ่แบ่งประชากรในการสุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลจากจ านวน 50 
เขตการปกครอง ในพื้นที่จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ซ่ึงโดยเฉล่ียจะตอ้งเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งแบ่ง
ตามเขตพื้นที่ละ 8 คน จากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มต่าง ๆ โดยผูว้ิจยัไดค้ดัแยกรายช่ือของ
สถานประกอบการที่มีสถานที่ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่ต่าง ๆ  เฉล่ียให้ได้ต่อเขต เป็นจ านวนเขตละ 10- 15 
รายช่ือ และใช้วิธีด าเนินการเพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่าง จ านวน  2 ช่องทาง ได้แก่ วิธีการส่ง
แบบสอบถามทางจดหมายโดยให้ผูต้อบแบบสอบถามส่งแบบสอบถามกลบัคืนแก่ผูว้ิจยัทางจดหมาย  
และวธีิการเขา้เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งดว้ยตนเอง  เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจากทัว่เขต
กรุงเทพมหานคร  และจะน าขอ้มูลที่เก็บไดน้ั้นมาใชเ้พือ่การวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

 
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัเพื่อเก็บขอ้มูล  เป็นแบบสอบถาม (Questionaire) ที่สร้างขึ้นจาก
การศึกษาวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เก่ียวขอ้ง มีการทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ด้านความ
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญและเขา้พบ
อาจารยท์ี่ปรึกษาเพือ่ตรวจสอบเน้ือหาความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค  าถามและวตัถุประสงค์การวิจยัที่ตั้ง
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ไว ้ มีการตรวจสอบความครอบคลุมของขอ้ค  าถาม  และการหาความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) โดยการ
ทดสอบในการเก็บขอ้มูลเบื้องตน้ (Try out) เพือ่เก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 คน หลงัจากนั้น
น าขอ้มูลที่ไดม้าวเิคราะห์เพือ่ทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient ในดา้นการหาความ
เช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) พบว่าทุกตวัแปรในขอ้ค าถามมีค่า Alpha สูงกว่า 0.7  จึงถือว่า
เคร่ืองมือในการวิจยัน้ีมีความเช่ือมัน่ในระดบัที่น าไปใช้ได ้ ผูว้ิจยัจึงน าเสนอผลจากการทดสอบเก็บ
ขอ้มูลเบื้องตน้ และค่า Cronbach’s Alpha ให้ผูเ้ช่ียวชาญและอาจารยท์ี่ปรึกษารับทราบ  เพื่อพิจารณา
และอาจจะมีขอ้แนะน าในการปรับปรุงแบบสอบถามอีกคร้ัง  ก่อนจะน าไปใชใ้นการจดัเก็บขอ้มูลจริง
ต่อไป 

เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามเพือ่ประเมินปัจจยัดา้นต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งของ
ผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) ต่อทศันคติในการยอมรับรูปแบบการท าบญัชี
ออนไลน์ ซ่ึงแบบสอบถามน้ี ผูว้ิจยัสร้างขึ้นมาจากการศึกษาแนวคิด วรรณกรรม และผลงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง  โดยในส่วนตอนต้นหน้าแรกของแบบสอบถามนั้ น เป็นค าช้ีแจงที่ผูว้ิจัยได้อธิบายถึง
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาของงานวิจยัน้ี และช้ีแจงถึงรูปแบบวิธีการของระบบ ในการให้บริการของ
ระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งโดยผูใ้ห้บริการ  เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บทราบ
ถึงรูปแบบวิธีการท างานของระบบ และช่วยให้ผูต้อบแบบสอบถามเขา้ใจถึงนิยามและรูปแบบการ
ใหบ้ริการจดัท าบญัชีผ่านเทคโนโลยใีหม่น้ี   ซ่ึงในที่น้ีผูว้ิจยัไดแ้นบตวัอยา่งแบบสอบถามที่มีค  าช้ีแจง
เพื่ออธิบายให้กลุ่มตวัอยา่งผูท้  าบญัชีทราบก่อนเร่ิมท าแบบประเมินในแบบสอบถาม  ไวใ้นส่วนของ
ภาคผนวกของแบบสอบถามในงานวจิยัฉบบัน้ี 

 แบบสอบถามในการวจิยัน้ี ผูว้จิยัจดัท าขึ้นโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งใช้
ในการประเมินงานวจิยั ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 เก็บขอ้มูลสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ ระดบัการศึกษา 
ต  าแหน่ง  รูปแบบธุรกิจ  ขนาดของสถานประกอบการ   ทุนจดทะเบียน  ระยะเวลาด าเนินงาน  จ  านวน
การจา้งงานภายในองคก์ร  

ซ่ึงในส่วนของค าถาม ตอนที่ 2-4 นั้น ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  โดยแบ่งหวัขอ้เป็นดงัน้ี 

ตอนที่ 2  ประเมินปัจจยัดา้นการรับรู้ของเทคโนโลยจีากระบบบญัชีออนไลน์  
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ตอนที่ 3  ประเมินปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ และประเมินรูปแบบในการใชง้านจาก
ระบบ 

      ตอนที่ 4  ประเมินทศันคติต่อการเลือกใชร้ะบบ และการตดัสินใจใชร้ะบบในอนาคต 
      มีการก าหนดเกณฑ์ในการประเมินเพื่อให้คะแนนค่าน ้ าหนักของการประเมินใน

แบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามแบ่งเป็น  5 ระดบั   ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert Scale)  ดงัน้ี 
ระดบัความเห็นดว้ย       ค่าน ้ าหนกัคะแนนของตวัเลือกตอบ 

       นอ้ยที่สุด    ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  1 คะแนน 
       นอ้ย     ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  2 คะแนน 
       ปานกลาง    ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  3 คะแนน 

      มาก     ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  4 คะแนน 
       มากที่สุด    ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั  5 คะแนน 
       ดงันั้นเกณฑเ์ฉล่ียระดบัคะแนนดา้นทศันคติต่อการยอมรับการใชง้านระบบบญัชีออนไลน์

ของผูท้  าบญัชี จะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ในการประเมินผล ดงัต่อไปน้ี 
     ค่าเฉล่ียตั้งแต่   1.00 – 1.50    เป็นระดบัที่มีความส าคญัต่อการยอมรับนอ้ยที่สุด  

   ค่าเฉล่ียตั้งแต่   1.51 – 2.50    เป็นระดบัที่มีความส าคญัต่อการยอมรับนอ้ย 
   ค่าเฉล่ียตั้งแต่   2.51 – 3.50    เป็นระดบัที่มีความส าคญัต่อการยอมรับปานกลาง 
   ค่าเฉล่ียตั้งแต่   3.51 – 4.50    เป็นระดบัที่มีความส าคญัต่อการยอมรับมาก 
   ค่าเฉล่ียตั้งแต่   4.51 – 5.00    เป็นระดบัที่มีความส าคญัต่อการยอมรับมากที่สุด    

 
3.4  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
        เพือ่ใหก้ารวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้บบสอบถามที่มีคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบคุณภาพของ
แบบสอบถามใน 2  ด้าน ได้แก่  ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และความน่าเช่ือถือ 
(Reliability)ของแบบสอบถาม โดยด าเนินการดงัน้ี 

      1.  การหาความเที่ยงตรง (Content Validity)โดยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น น าไปปรึกษา
ผูเ้ช่ียวชาญ และเขา้พบอาจารยท์ี่ปรึกษาเพือ่พจิารณาตรวจสอบเน้ือหาและโครงสร้างของแบบสอบถาม
ตลอดจน ขอค าแนะน าและความคิดเห็นในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมายของการวิจยัในคร้ังน้ีหรือไม่ 
จากนั้นน าแบบสอบถามที่ไดรั้บการแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญและภายหลงัการเขา้พบอาจารยท์ี่ปรึกษา น า 
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มาแกไ้ขต่อไปเพื่อให้ไดแ้บบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงมากที่สุด และครอบคลุมวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยัที่ไดต้ั้งไว ้ 

       2. การหาความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามที่ไดรั้บการปรับปรุง
แกไ้ขจากผูเ้ช่ียวชาญ และอาจารยท์ี่ปรึกษาที่ให้ค  าแนะน า ไปท าการทดสอบในการเก็บขอ้มูลเบื้องตน้ 
(Try out) เพือ่เก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งผูท้  าบญัชี จ  านวน 30 ราย เพือ่น าค  าถามในส่วนของการประเมิน
ค่ามาวเิคราะห์หาค่าความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยใชว้ธีิหาค่าสมัประสิทธิอลัฟ่า (Alpha Coefficient) 
ตามวิธี Cronbach’s Alpha Method และน าขอ้บกพร่องที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ในขอ้ค าถามมาท าการ
ปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ขอ้ค  าถามมีความสมบูรณ์มากขึ้นก่อนจะน าไปใช้เพื่อเก็บขอ้มูลจริงจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง  โดยก าหนดระดบัความน่าเช่ือถือของค าถามตอ้งไดค้่า Alpha ไม่ต ่ากว่า 0.7  ในแต่ละกลุ่มตวั
แปรในขอ้ค าถาม  จึงน าเคร่ืองมือแบบสอบถามน้ีมาใชเ้พือ่การเก็บขอ้มูลวจิยัต่อไป 

       ซ่ึงจากผลการทดสอบหาค่าความน่าเช่ือถือ ภายหลงัการท าทดสอบเก็บขอ้มูลจากกลุ่ม
ตวัอยา่งจ านวน 30 ราย ในเบื้องตน้ ไดผ้ลค่า Cronbach's Alpha เฉล่ียในแต่ละดา้นของตวัแปรตาม
ตารางที่  3.1 ดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที่  3.1    ผลการทดสอบหาความน่าเช่ือถือได ้(Reliability) จากแบบสอบถามในการจดัเก็บขอ้มูล
เบื้องตน้จ านวน 30  ราย (Try Out) 
 

ปัจจยั จ านวนขอ้ค าถามช้ีวดั Cronbach’s Alpha 
การรับรู้เทคโนโลย ี 
(Perceived Technology) 

PT1 
PT2 
PT3 
PT4 
PT5 
PT6 

.734 

การรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
(Perceived Usefulness) 

PU1 
PU2 
PU3 
PU4 

.705 
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ปัจจยั จ านวนขอ้ค าถามช้ีวดั Cronbach’s Alpha 

การรับรู้ความง่ายจากการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use)  

PEOU1 
PEOU2 
PEOU3 
PEOU4 

.706 

ทศันคติในการเลือกใชง้านระบบ 
(Attitude toward online accounting  
use) 

ATT1 
ATT2 
ATT3 

.707 

ก า ร ตัด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ใ ช้ ร ะ บบ 
(Behavioral Intention) 

BI1 
BI2 
BI3 

.744 

  
รวมเฉลี่ย 

 
.719 

 
3.5  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
        ภายหลังการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่ได ้ ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลที่ได้ไปใช้เพื่อ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และน าผลลัพธ์ที่ได้มาวิเคราะห์ สรุปผลการวิจยั เพื่อ
น าเสนอในรูปแบบของตาราง   ค  าอธิบายผลจากค่าสถิติต่าง ๆ และน าผลขอ้มูลที่ได้ไปใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ที่ตั้งไว ้และน าผลที่ไดม้าใชเ้พือ่อภิปรายผลต่อไป 

      ในส่วนของสถิติที่ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  มีดงัน้ี 
       1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับประมวลผลขอ้มูลที่รวบรวมไดแ้ละใช้
อธิบายกลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่   ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       2. สถิติวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Analysis) น าขอ้มูลที่ไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง น าไป
สรุปผลเพือ่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing) ต่าง  ๆ ที่ไดต้ั้งไว ้
 
 
 

ตารางที่  3.1  (ต่อ) 
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                   ใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Simple Linear Regression Analysis)  เพื่อ
วเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตามที่มีอยา่งละ 1 ตวั           
                   ใชว้ิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)  เพื่อวิเคราะห์หรือ
เปรียบเทียบความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตามที่มากกว่า 1 และน าผลที่ได้มาใชเ้พื่อ
อภิปรายผลต่อไป  DPU



 
 

 

 
 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

ในบทน้ีจะกล่าวถึงผลที่ได้จากการวิเคราะห์ขอ้มูล จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 

ไดแ้ก่ ผูจ้ดัท  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงในการศึกษาน้ีมี

วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อ

ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ ในมุมมองของผูท้  าบญัชี  

      ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2  ส่วน คือ การวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนา 

เพือ่อธิบายผลลกัษณะทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวม ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุประเภทธุรกิจ ระยะเวลา

ด าเนินการของธุรกิจ ทุนจดทะเบียน  และอธิบายผลในรูปแบบการวิเคราะห์เชิงอนุมาน เพื่อทดสอบ

สมมติฐานที่ไดต้ั้งไว ้

 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงพรรณนา                       

                   จากงานวิจยัน้ี ใชก้ารอธิบายผลในเชิงพรรณนาเพื่อสรุปถึงลกัษณะทัว่ไปในการให้ขอ้มูล

ของกลุ่มตวัอยา่งผูต้อบแบบสอบถาม โดยอยู่ในรูปของรายละเอียดของผูต้อบแบบสอบถาม ผูว้ิจยั

อธิบายผลโดยใชว้ธีิการแจกแจงความถ่ีจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม   ร้อยละ  ผลที่ไดแ้สดงดงัตาราง

ต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 4.1   ตารางสรุปขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  (N=400) 
 
   รายละเอียด                     จ านวน (ราย)       ร้อยละ (%) 
 
 เพศ   (N=400) 
       ชาย                                                        268                                         67.0                                  
       หญิง                                                      132                                         33.0 
 อายุ  (N=400) 
       20 ปี  - ต ่ากวา่ 40 ปี                               200                                         50.0 
       40 ปี  - ต ่ากวา่ 50 ปี                               196                                         49.0  
       มากกวา่ 50ปี ขึ้นไป                                  4                                           1.0 
 
ประเภทของธุรกิจ  (N=400) 
      ซ้ือ-ขายสินคา้  (Trading)                       169                                          42.2 
      บริการ  (Services)                                  193                                         48.2   
      การผลิต  (Manufacturing)                       38                                           9.5 
ระยะเวลาด าเนินธุรกิจ (N=400)  
       1 – 2 ปี                     111                                    27.8                                                             
       3 – 5 ปี     170                       42.5 
       6 – 10 ปี       87                                         21.8 
       มากกวา่  10 ปี       32                                           8.0 
 
 
ทุนจดทะเบียนธุรกิจ  (N=400) 
      1 ลา้นบาท  - 20  ลา้นบาท                     308                                        77.0 
    21 ลา้นบาท  - 50  ลา้นบาท                       68                                        17.0 
    51 ลา้นบาท  - 100 ลา้นบาท                      24                                          6.0 
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จากผลการวิจยัในตารางที่ 4.1 ขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดส้รุปขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

จากกลุ่มตวัอย่างผูท้  าบญัชี จ  านวนทั้งส้ิน 400 ราย (N=400)  พบว่า   ผูท้  าบญัชีที่ตอบแบบสอบถาม

แบ่งเป็น เพศชาย  ร้อยละ 67.0 และเพศหญิง  ร้อยละ 33.0  โดยส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วงระหว่าง  20 ปี 

– ต ่ากวา่ 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมามีอายอุยูใ่นช่วงระหว่าง 30 ปี- ต ่ากว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ

19.4  และมีอายอุยูใ่นช่วงที่มากกวา่ 50  ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 1 .0  

     ประเภทของธุรกิจที่ผูท้  าบญัชีโดยส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลในการตอบแบบสอบถาม เป็นธุรกิจ

ประเภทบริการ (Services) คิดเป็นร้อยละ 48.2  และรองลงมา คือธุรกิจซ้ือ-ขายสินคา้ (Trading) คิดเป็น

ร้อยละ 42.2  และธุรกิจผลิต คิดเป็นร้อยละ  9.5  ซ่ึงระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจโดยส่วนใหญ่ อยู่

ในช่วงระหว่าง 3 ปี – 5 ปี คิดเป็นร้อยละ  42.5 รองลงมาอยู่ที่ช่วงระหว่าง  1 ปี -  2 ปี คิดเป็นร้อยละ 

27.8  รองลงมาอยูใ่นช่วงระหว่าง  6 ปี – 10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 21.8 สุดทา้ยมีระยะเวลาในการด าเนิน

ธุรกิจมากกวา่ 10 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 8.0  

     และผูท้  าบญัชีส่วนใหญ่อยู่ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีทุนจดทะเบียนอยู่

ในช่วง ระหว่าง 1 ลา้นบาท - 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 77.0  รองลงมามีทุนจดทะเบียนอยูใ่นช่วง

ระหวา่ง  21 ลา้นบาท-50 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 17.0  และสุดทา้ยมีทุนจดทะเบียนอยูใ่นช่วงระหว่าง 

51 ลา้นบาท -  100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 6.0  ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที่ 4.1 

 
 

 

 

 

 

DPU



   38 
   

 

ตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการตอบแบบสอบถามในดา้นการรับรู้

เทคโนโลย ีตามทศันคติของผูท้  าบญัชี ในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (N=400) 

 

ปัจจัยและข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 

X 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

Std. Deviation 

ระดับความ 
คดิเห็น 

ปัจจัยด้านการรับรู้เทคโนโลย ี
PT1  การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์เป็นรูปแบบการ  ท างานบญัชีผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ตโดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวด์ เพ่ือส่งขอ้มูลบญัชีของ
องคก์รไปเก็บไวย้งัระบบเซิฟทเ์วอร์ของผูใ้ห้บริการท่ีจดัเตรียม ไว้
ให้เก็บขอ้มูล 

 

PT2   การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวด์ ช่วยให้ท่าน
ไดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลบญัชี ไดทุ้กท่ีเพียงมีอุปกรณ์
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  ช่วยท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลสะดวกรวดเร็ว และ
ไม่มีขอ้จ ากดัดา้นสถานท่ีในการเขา้ถึงขอ้มูล 
 

PT3  การน าเทคโนโลยคีลาวด ์ประยกุตใ์นโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี
เป็นการท าบญัชีผา่นระบบออนไลน์  ซ่ึงสามารถทดแทนการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีท่ีใชอ้ยู่ ในรูปแบบปกติ 
 

PT4 ระบบบญัชีออนไลน์มีส่วนช่วยในการท ารายงานทางการเงินและ
น าส่งรายงานทางการเงินไปยงัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งง่ายข้ึน 
 

PT5 ระบบบญัชีออนไลน์ มีส่วนช่วยท าให้เกิดความโปร่งใสใน
การจดัท าสารสนเทศและตรวจสอบไดง่้าย 
 

PT6  ผูใ้ห้บริการระบบบญัชีออนไลน์ มีการน าระบบป้องกนัและ
ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  เพ่ือช่วยป้องกนัขอ้มูลให้แก่
ผูใ้ชง้านบนระบบบญัชีออนไลน์ 
 
                                              รวม 

 
4.43 

 
 
 
 

4.10 
 
 
 
 

4.79 
 
 

4.13 
 

4.06 
 
 

4.42 
 
 
 

4.32 

 
0.515 

 
 
 
 

0.313 
 
 
 
 

0.424 
 
 

0.353 
 

0.307 
 
 

0.509 
 
 
 

0.404 

 
ยอมรับมาก 

 
 
 
 

ยอมรับมาก 
 
 
 
 

ยอมรับมากท่ีสุด 
 
 

ยอมรับมาก 
 

ยอมรับมาก 
 
 

ยอมรับมาก 
 
 
 

ยอมรับมาก 
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จากตารางที่ 4.2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการตอบแบบสอบถามใน

ดา้นการรับรู้เทคโนโลย ีตามทศันคติของผูท้  าบญัชี ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (N=400) ถึง

ปัจจยัดา้นการรับรู้เทคโนโลย ี ตามทศันคติของผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 

400 คน  พบวา่มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมาก ( X =  4.32)   เม่ือพจิารณาผลที่ไดเ้ป็น

รายขอ้พบวา่ ขอ้ที่ผูท้  าบญัชีมีทศันคติความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมากที่สุด คือ การรับรู้การน า

เทคโนโลยีคลาวด์มาประยุกต์ในโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีเป็นการท าบญัชีผ่านระบบออนไลน์  ซ่ึง

สามารถทดแทนการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีที่ใชอ้ยูใ่นรูปแบบปกติ  ( X= 4.79) รองลงมา คือ การ

รับรู้การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์เป็นรูปแบบการท างานบญัชีผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยใชเ้ทคโนโลยี

คลาวด ์เพือ่ส่งขอ้มูลบญัชีขององคก์รไปเก็บไวย้งัระบบเซิฟทเ์วอร์ของผูใ้ห้บริการที่จดัเตรียมไวใ้ห้เก็บ

ขอ้มูล ( X= 4.43)   รองลงมา คือ รับรู้ว่าผูใ้ห้บริการระบบบญัชีออนไลน์ มีการน าระบบป้องกนัและ

ระบบรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล  เพื่อช่วยป้องกนัขอ้มูลให้แก่ผูใ้ช้งานบนระบบบญัชีออนไลน์       

( X= 4.42)  รองลงมา คือรับรู้วา่ระบบบญัชีออนไลน์มีส่วนช่วยในการท ารายงานทางการเงินและน าส่ง

รายงานทางการเงินไปยงัหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งง่ายขึ้น ( X= 4.13)    รองลงมาคือ รับรู้ว่าการใช้

ระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวด ์ช่วยใหไ้ดรั้บความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลบญัชี ไดทุ้กที่

เพียงมีอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต  ช่วยท าให้การเขา้ถึงขอ้มูลสะดวกรวดเร็ว และไม่มีขอ้จ ากดัดา้น

สถานที่ในการเขา้ถึงขอ้มูล ( X= 4.10)  รองลงมาคือ รับรู้ว่าระบบบญัชีออนไลน์มีส่วนช่วยท าให้เกิด

ความโปร่งใสในการจดัท าสารสนเทศและตรวจสอบไดง้่าย ( X= 4.06)  ตามล าดบั   ดงัแสดงในตาราง

ที่ 4.2 ขา้งตน้ 
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ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการตอบแบบสอบถามในดา้นการรับรู้

ประโยชน์จากการใชง้าน ตามทศันคติของผูท้  าบญัชี ในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (N=400) 

 

ปัจจัยและข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 

X 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

Std. Deviation 

ระดับความ 
คดิเห็น 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน 
PU1 การเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการ
ท างานด้านบญัชีให้รวดเร็วข้ึน  เน่ืองจากระบบสามารถสรุปและ
ส่งผา่นขอ้มูลไปสู่ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที เช่น 
ส านกังานบญัชี  กรมสรรพากร  เป็นตน้ 
 

PU2 การใช้ระบบบัญชีออนไลน์  จะช่วยให้การท างานมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ในด้านการจัดท าบัญชี เน่ืองจากสะดวก
รวดเร็วในการจดัเก็บ และส่งผ่านขอ้มูลออนไลน์เพ่ือประมวลผล 

 

PU3 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์จะช่วยเพ่ิมประสิทธิผลในการ
จดัท าบญัชีให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็วมากยิง่ข้ึน 

 

PU4 การใช้ระบบบญัชีออนไลน์ ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์
จากการประหยดัตน้ทุนในการจดัท าบญัชีไดม้ากข้ึน เน่ืองจากการ
ส่งขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูลท่ีสะดวกรวดเร็วจากระบบออนไลน์ 
                                                  

รวม 

 
4.49 

 
 
 
 

4.11 
 
 
 

4.72 
 
 

4.15 
 

 

 
4.37 

 
0.534 

 
 
 
 

0.331 
 
 
 

0.459 
 
 

0.367 
 
 
 

0.422 

 
ยอมรับมาก 

 
 
 
 

ยอมรับมาก 
 
 
 

ยอมรับมากท่ีสุด 
 
 

ยอมรับมาก 
 
 
 

 ยอมรับมาก 

 
จากตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดา้นการรับรู้ประโยชน์จาก

การใชง้าน  ตามทศันคติของผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 400 คน  พบว่ามี
ระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมาก ( X =  4.37)   เม่ือพจิารณาผลที่ไดเ้ป็นรายขอ้พบว่า ขอ้
ที่ผูท้  าบญัชีมีทศันคติความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมากที่สุด คือ การรับรู้ว่าการใชร้ะบบบญัชี
ออนไลน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็วมากยิง่ขึ้น ( X= 
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4.72) รองลงมา คือ รับรู้วา่การเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์จะช่วยเพิ่มศกัยภาพในการท างานดา้นบญัชี
ใหร้วดเร็วขึ้น  เน่ืองจากระบบสามารถสรุปและส่งผ่านขอ้มูลไปสู่ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
ไดท้นัที เช่น ส านกังานบญัชี  กรมสรรพากร  เป็นตน้  ( X= 4.49)   รองลงมา คือ รับรู้ว่าการใชร้ะบบ
บญัชีออนไลน์ช่วยให้องค์กรได้รับประโยชน์จากการประหยดัตน้ทุนในการจัดท าบญัชีได้มากขึ้ น 
เน่ืองจากการส่งขอ้มูลและการเขา้ถึงขอ้มูลที่สะดวกรวดเร็วจากระบบออนไลน์  ( X= 4.15)  รองลงมา 
คือรับรู้ว่าการใช้ระบบบญัชีออนไลน์ จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในด้านการจดัท า
บญัชี เน่ืองจากสะดวกรวดเร็วในการจดัเก็บขอ้มูล และเป็นการส่งผ่านขอ้มูลออนไลน์เพื่อประมวลผล  
( X= 4.11)    ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากผลการตอบแบบสอบถามในดา้นการรับรู้

ความง่ายจากการใชง้านระบบ ตามทศันคติของผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (N=400) 

ปัจจัยและข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 

X 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

Std. Deviation 

ระดับความ 
คดิเห็น 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานระบบ 
PEOU1 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ท่ีมีรูปแบบการใชง้านท่ีง่าย และไม่
ยุง่ยากในการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเพ่ือการเลือกใชร้ะบบ 
 
PEOU2 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ เป็นทางเลือกในการจดัท าบญัชี  
รูปแบบใหม่ ท่ีออกแบบระบบให้ง่ายต่อการใชง้าน  และเป็นการเลือกใช้
ระบบซอฟทแ์วร์อยา่งมีลิขสิทธ์ิท่ีถูกตอ้ง   
 
PEOU3 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์มีรูปแบบการใชง้านระบบท่ีไม่
ยุง่ยากเพียงมีระบบอินเตอร์เน็ตภายในองคก์ร ก็สามารถใชง้านระบบ
บญัชีออนไลน์ในการจดัท าบญัชี เพ่ือจดัเก็บขอ้มูลไดท้นัที 
 
PEOU4การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์มีรูปแบบการใชง้านท่ีง่ายและสะดวก
ต่อการน าไปใชง้านทดแทนวิธีการเก็บขอ้มูลบญัชีรูปแบบเดิมในองคก์ร 

 

 
4.41 

 
 

4.12 
 
 
 

4.71 
 
 
 

4.15 
 
 

4.35 

 
0.527 

 
 

0.342 
 
 
 

0.465 
 
 
 

0.378 
 
 

0.428 

 
ยอมรับมาก 

 
 

ยอมรับมาก 
 
 
 

ยอมรับมาก
ท่ีสุด 

 
 

ยอมรับมาก 
 
 

ยอมรับมาก รวม 
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  จากตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในดา้นการรับรู้ความง่ายจาก
การใชง้านระบบ  ตามทศันคติของผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 400 คน  
พบวา่มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมาก ( X =  4.35)   เม่ือพิจารณาผลที่ไดเ้ป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ที่ผูท้  าบญัชีมีทศันคติความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดับยอมรับมากที่สุด คือ การรับรู้ว่าการใช้
ระบบบญัชีออนไลน์มีรูปแบบการใชง้านระบบที่ไม่ยุง่ยากเพียงมีระบบอินเตอร์เน็ตภายในองค์กร ก็
สามารถใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ในการจดัท าบญัชี เพื่อจดัเก็บขอ้มูลไดท้นัที ( X= 4.71) รองลงมา 
คือ รับรู้วา่การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ที่มีรูปแบบการใชง้านที่ง่าย และไม่ยุง่ยากในการเรียนรู้เป็นส่วน
หน่ึงในการตัดสินใจเพื่อการเลือกใช้ระบบ  ( X= 4.41)   รองลงมา คือ รับรู้ว่าการใช้ระบบบญัชี
ออนไลน์มีรูปแบบการใชง้านที่ง่ายและสะดวกต่อการน าไปใชง้านทดแทนวิธีการเก็บขอ้มูลบญัชีรูป
แบบเดิมในองคก์ร       ( X= 4.15)  รองลงมา คือรับรู้ว่าการใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ เป็นทางเลือกใน
การจดัท าบญัชีรูปแบบใหม่ ที่ออกแบบระบบใหง่้ายต่อการใชง้านและเป็นการเลือกใชร้ะบบซอฟทแ์วร์
อยา่งมีลิขสิทธ์ิที่ถูกตอ้ง  ( X= 4.12)  ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินทศันคติ

ต่อการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ ของผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (N=400) 

ปัจจัยและข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 

X 

ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

Std. Deviation 

ระดับความ
คดิเห็น 

ประเมนิทศันคตต่ิอการเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ 
ATT1 ระบบบญัชีออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบระบบการท า
บญัชีท่ีมีความน่าสนใจ 

 

ATT2 ระบบบญัชีออนไลน์มีความน่าสนใจท่ีจะน ามาใช้ในการท า
บญัชี  ภายในองคก์รของท่าน 

 

ATT3 โดยรวมท่านมีความเช่ือมัน่ต่อระบบบญัชีออนไลน์ เป็นระบบท่ี
มีประโยชน์และสะดวก ง่ายดาย ต่อการท างานด้าน  บัญชีส าหรับ
องคก์รธุรกิจในอนาคต 

รวม 

 
4.16 

 
 

4.76 
 
 

4.24 
 
 

 4.39 

 
0.391 

 
 

0.431 
 
 

0.432 
 
 

0.418 

 
ยอมรับมาก 

 
 

ยอมรับมาก
ท่ีสุด 

 
ยอมรับมาก 

 
 

ยอมรับมาก 
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จากตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมินทศันคติต่อการ
เลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 400 คน  
พบวา่มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมาก ( X =  4.39)   เม่ือพิจารณาผลที่ไดเ้ป็นรายขอ้
พบว่า ขอ้ที่ผูท้  าบญัชีมีทศันคติความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดับยอมรับมากที่สุด คือ เห็นว่าระบบบญัชี
ออนไลน์มีความน่าสนใจที่จะน ามาใชใ้นการท าบญัชี  ภายในองคก์รของตนเอง  ( X= 4.76) รองลงมา 
คือ เห็นว่าโดยรวมมีความเช่ือมั่นต่อระบบบญัชีออนไลน์ ว่าเป็นระบบที่มีประโยชน์และสะดวก 
ง่ายดาย ต่อการท างานดา้นบญัชีส าหรับองคก์รธุรกิจในอนาคต   ( X= 4.24)   รองลงมา เห็นว่าระบบ
บัญชีออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบระบบการท าบัญชีที่มีความน่าสนใจ ( X= 4.16)  
ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินทศันคติที่

ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ ของผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

(N=400) 

ปัจจัยและข้อค าถาม ค่าเฉลีย่ 

X 

ส่วน
เบี่ยงเบน 
มาตรฐาน 

Std. Deviation 

ระดับความ
คดิเห็น 

ประเมนิทศันคตทิีส่่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ 
BI1 ท่านรู้สึกมีความสนใจในการใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
 
BI2 ท่านมีความต้องการท่ีจะใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ในอนาคต  
เพ่ือเป็นรูปแบบการจดัท าบญัชีของธุรกิจ         
 
BI3 ท่านมีความตอ้งการจะเปล่ียนระบบการท าบญัชี ในปัจจุบนัของ
ธุรกิจ จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีแบบเดิม เป็นรูปแบบระบบบญัชี
ออนไลน์   
 

รวม 

 
4.19 

 
4.74 

 
 

4.25 
 
 
 

4.40 

 
0.407 

 
0.442 

 
 

0.432 
 
 
 

0.427 

 
ยอมรับมาก 

 
ยอมรับมาก

ท่ีสุด 
 

ยอมรับมาก 
 
 
 

ยอมรับมาก 
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จากตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการประเมินทศันคติที่ส่งผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ ของผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
จ านวน 400 คน  พบวา่มีระดบัความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมาก ( X =  4.40)   เม่ือพิจารณาผล
ที่ไดเ้ป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ที่ผูท้  าบญัชีมีทศันคติความคิดเห็นเฉล่ียอยูใ่นระดบัยอมรับมากที่สุด คือ เห็นว่า
มีความตอ้งการที่จะใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ในอนาคต  เพื่อเป็นรูปแบบการจดัท าบญัชีของธุรกิจ  (
X= 4.74) รองลงมา คือ เห็นว่ามีความตอ้งการจะเปล่ียนระบบการท าบญัชี ในปัจจุบนัของธุรกิจ จาก
โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีแบบเดิมเป็นรูปแบบระบบบญัชีออนไลน์  ( X= 4.25) รองลงมา เห็นว่า
รู้สึกมีความสนใจในการใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ ( X= 4.19)  ตามล าดบั 

 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมาน 

งานวจิยัน้ีใชส้ถิติเชิงอนุมาน เพือ่การวเิคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง ผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม  แลว้ด าเนินการสรุปผลที่ไดจ้ากการศึกษากลุ่มตวัอยา่งนั้น โดยอา้งอิงหรือ

อนุมานไปยงักลุ่มประชากร  โดยอาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็น 

ซ่ึงในการศึกษาน้ี เป็นการศึกษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์ต่อทศันคติในการยอมรับในการ

เลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ที่น ามาประยกุตผ์า่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง ในการให้บริการแก่ผูท้  า

บญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยสถิติเชิงอนุมานที่ผูว้ิจยัน ามาใช้ในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

      4.2.1  การวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุของตวัแปร  (Multiple Regression Analysis) 
      4.2.2  การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเสน้ตรง (Simple Linear Regression Analysis) 

        4.2.1  ผลการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพหุของตวัแปร (Multiple Regression Analysis) 

      ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลที่ได้จากการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง มาด าเนินการในการวิเคราะห์
ขอ้มูล ดว้ยวิธีการถดถอยเชิงพหุของตวัแปร เพื่อหาความสัมพนัธ์ของแต่ละตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตาม  วา่มีความสมัพนัธก์นัอยา่งไร  โดยผลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูล แสดงในตารางที่ 4.7  ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.7   ตารางแสดงผลค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงพหุของแต่ละตวัแปร 
                                                                  Coefficientsa 

        Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.160 .246  4.711 .000 

PT .496 .040 .516 12.482 .000 

PU .123 .061 .117 2.029 .043 

PEOU .130 .048 .154 2.681 .008 

a. Dependent Variable: ATT 
 

          
       จากผลการวิจยัดงัแสดงในตารางที่ 4.7  แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิโดยใชว้ิธีสมการถดถอย

เชิงพหุ ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรที่ส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์  (ATT) 
ของผูท้  าบญัชี ไดแ้ก่ การรับรู้เทคโนโลย ี (PT)  การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน (PU)  และการรับรู้
ความง่ายในการใชง้าน (PEOU) โดยพบวา่ตวัแปรที่ส่งผลต่อทศันคติในการใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของ
ผูท้  าบญัชีสูงสุด คือ  ตวัแปรการรับรู้เทคโนโลย ี(PT) ซ่ึงมีค่า Beta=0.516  ปัจจยัรองลงมา ไดแ้ก่ การ
รับรู้ความง่ายในการใชง้าน (PEOU) มีค่า Beta=0.154  และปัจจยัที่มีผลทา้ยที่สุดคือ ปัจจยัการรับรู้การ
ไดรั้บประโยชน์จากการใชง้าน (PU)  มีค่า Beta = 0.117  ซ่ึงสามารถอธิบายผลไดว้่า หากตอ้งการให้
ผูท้  าบญัชีมีทศันคติต่อการเลือกใช้งานระบบบญัชีออนไลน์โดยใชเ้ทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนั้น 
ปัจจยัที่มีอิทธิพลสูงสุดไดแ้ก่ การรับรู้เทคโนโลยขีองผูท้  าบญัชี ปัจจยัรองลงมา คือ ปัจจยัการรับรู้ความ
ง่ายในการใช้งานของผูท้  าบญัชี และปัจจยัสุดทา้ยที่มีอิทธิพลรองลงมาคือ ปัจจยัการรับรู้การได้รับ
ประโยชน์จากการใชง้านของผูท้  าบญัชี  

       จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สามารถน าตวัแปรอิสระทั้ ง 3 ตัว ได้แก่ ปัจจัยการรับรู้
เทคโนโลย ี ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน และปัจจยัในการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน  มาใช้
ในการพยากรณ์ถึงทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชี ได้อยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  (sig <0.05) 
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ซ่ึงจากผลการวจิยั สามารถอธิบายค่าสมัประสิทธ์ิในสมการถดถอยเชิงพหุจากตารางขา้งตน้ 
ซ่ึงสามารถเขียนในรูปแบบของสมการเพื่อน าไปใชใ้นการพยากรณ์ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชี
ออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพิวติ้ง ในมุมมองของผูท้  าบญัชี ไดต้ามรูปแบบสมการถดถอยเชิง
พหุ (Multiple Regression Analysis) โดยสามารถแทนค่าที่วิเคราะห์ขอ้มูลได ้เพื่อเขียนเป็นสมการใน
การพยากรณ์ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง ในมุมมอง
ของผูท้  าบญัชี ไดด้งัน้ี  

 
  

        
  
  

 
 
  นอกจากน้ี ผลวิจยัที่ได้จากการใช้วิธีวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิในสมการถดถอยเชิงพหุ 
(Multiple Regression Analysis)  สามารถอธิบายวิเคราะห์เพิ่มเติมไดถึ้งค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปร
อิสระ ทั้ง 3  ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้เทคโนโลย ี การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน และการรับรู้ความง่าย
จากการใชง้าน และตวัแปรตามด้านทศันคติในการยอมรับการเลือกใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ ว่า
เป็นไปในทิศทางใด  โดยแสดงในตารางที่ 4.8  เพือ่สรุปความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
(Model Summary)  
 
 
 
 

ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชี =  1.160 + 0.496   (การรับรู้เทคโนโลย)ี  + 
0.123 (การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน) + 0.130 (การรับรู้ความง่ายจากการใชง้าน)  
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ตารางที่ 4.8    ตารางสรุปความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม (Model Summary) 
                                   
                                    Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .578a .334 .329 .20208242 

 
            
 
                   จากตารางที่ 4.8 ในการแสดงผล เพื่อสรุปความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม
ขา้งตน้ โดยใชว้ธีิวเิคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) ผลที่ไดจ้ากการวิจยั แสดงถึง
ความสมัพนัธข์องตวัแปรอิสระทั้ง 3 ดา้นไดแ้ก่ การรับรู้เทคโนโลย ี(PT)  การรับรู้การไดรั้บประโยชน์
การใชง้าน (PU) และการรับรู้ความง่ายในการใชง้าน (PEOU)  ว่ามีความสัมพนัธ์ กบัตวัแปรตามดา้น
ทัศนคติในการเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ (ATT) ของผูท้  าบัญชี ที่อยู่ในระดับสูงและพบว่ามี
ความสัมพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั (R=0.578, Adjusted R Square = 0.334 )  และพบว่าตวัแปร
อิสระทุกดา้นนั้น มีอิทธิพลและส่งผลต่อทศันคติของผูท้  าบญัชีในการยอมรับและเลือกใชร้ะบบบญัชี
ออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งทั้งส้ิน              
                    นอกจากน้ีพบวา่ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ปัจจยัขา้งตน้ มีความสมัพนัธก์นั และสามารถน าผลวิจยั
ที่ได้มาใช้ในการพยากรณ์ให้ทราบถึงทศันคติในการเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติ้งไดค้ิดเป็นเปอร์เซ็นตไ์ดถึ้ง 57.80%  ส่วนที่เหลืออีก  42.20%  เกิดจากอิทธิพลของตวั
แปรปัจจยัดา้นอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ตวัแปรอิสระทั้ง 3 ดา้นที่กล่าวมาขา้งตน้  ยกตวัอยา่งเช่น  ดา้นระบบความ
เช่ือมัน่ในการรักษาความปลอดภยั  ดา้นตน้ทุนค่าใชจ่้ายในการเลือกใชร้ะบบในระยะยาว  ดา้นความ
เส่ียงจากการใชง้านระบบ   เป็นตน้  ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นว่าควรมีการน าไปศึกษาวิจยัต่อไป    เพื่อพิสูจน์ให้
ทราบถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งในด้านอ่ืนๆ  ที่มีความสัมพนัธ์และส่งผลกระทบต่อทศันคติในมุมมองของ
ผูท้  าบญัชีต่อการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งน้ีต่อไป     
 
 
 
 
 
 

a. Predictors : (Constant), PEOU , PT , PU 
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ตารางที่ 4.9  แสดงผลค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงเส้นตรงของตวัแปรทศันคติในการเลือกใช้งาน
ระบบ (ATT) กบัตวัแปรการตดัสินใจในการเลือกใชง้านระบบ (BI) 
 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 2.126 .258  8.229 .000 

ATT .528 .059 .411 8.987 .000 

a. Dependent Variable: BI 
 
                  จากตารางที่ 4.9  แสดงผลถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ ดา้นทศันคติในการเลือกใช้
งานระบบบญัชีออนไลน์ (ATT) กบัตวัแปรตาม การตดัสินใจในการเลือกใชง้านระบบ (BI) ของผูท้  าบญัชี
โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรงของตวัแปร (Simple Linear Regression) ในการหาค่า
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร  ซ่ึงผลการวิจยัพบว่าทศันคติในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (ATT) 
ของผูท้  าบญัชี มีอิทธิพลและส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (BI)  โดยมีค่า 
Beta=0.411  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  (sig <0.05) 
                   จากผลขา้งตน้ท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ ดา้นทศันคติในการเลือกใชง้าน
ระบบบญัชีออนไลน์ และตวัแปรตามด้านการตัดสินใจในการเลือกใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ ที่มี
ความสมัพนัธก์นัและมีอิทธิพลส่งผลต่อกนั   ซ่ึงแปลความหมายจากผลการวิจยัไดว้่า หากทศันคติในการ
เลือกใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของผูท้  าบญัชีเป็นไปในทิศทางบวก 
ยอ่มจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ให้เกิดขึ้นในอนาคต และในทางกลบักัน 
หากทศันคติในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีเป็นไปในทิศทางดา้นลบ  ยอ่มจะส่งผล
ต่อการไม่เลือกใช ้หรือปฏิเสธการใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ได ้
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ตารางที่ 4.10  ตารางสรุปผลการประเมินผลจากสมมติฐานในการวจิยั  H1 – H4 

 
     สมมติฐาน                    Standardized          t             P-Value         ผลการวิจัย 
                 Coefficients       (<0.05)           
             Beta 
H1: การรับรู้เทคโนโลยส่ีงผลต่อทศันคติ            0.516 12.482         .000        ยอมรับสมมติฐาน 

    ในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์                                      

H2: การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านส่งผล        0.117            2.029         .043       ยอมรับสมมติฐาน    
  ต่อทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
H3: การรับรู้ความง่ายจากการใชง้านส่งผลต่อ     0.154            2.681         .008        ยอมรับสมมตฐิาน       
  ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
H4: ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์  0.411           8.987         .000        ยอมรับสมมติฐาน    
 ส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชร้ะบบ                                 
 

 
จากตารางที่ 4.10  เพือ่สรุปการประเมินผลจากสมมติฐานในการวจิยั ซ่ึงไดแ้สดงผลการวิจยั

ในรูปแบบการประเมินผลที่ไดจ้ากการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยักบัสมมติฐานในการวิจยัที่ผูว้ิจยัไดต้ั้งไว ้
จ  านวน 4  สมมติฐาน ไดแ้ก่   H1 – H4   จากผลการวจิยั สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

จากสมมติฐาน H1 พบวา่ตวัแปรการรับรู้เทคโนโลยขีองผูท้  าบญัชี ส่งผลต่อทศันคติในการ
เลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์  (Beta =  0.516) ; p<0.05)   จึงยอมรับสมมติฐาน H1  

จากสมมติฐาน H2 พบว่าตวัแปรการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านของผูท้  าบญัชี ส่งผลต่อ
ทศันคติในการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ (Beta = 0.117) ; p<0.05) จึงยอมรับสมมติฐาน H2    

จากสมมติฐาน H3 พบวา่การรับรู้ความง่ายจากการใชง้านของผูท้  าบญัชี ส่งผลต่อทศันคติใน
การเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ (Beta =  0.154) ; p<0.05)  จึงยอมรับสมมติฐาน H3   

จากสมมติฐาน H4 พบว่าทศันคติในการเลือกใช้งานระบบของผูท้  าบญัชี ส่งผลต่อการ
ตดัสินใจในการใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ (Beta =  0.683) ; p<0.05)  จึงยอมรับสมมติฐาน H4   
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ภาพที่ 4.1  สรุปผลที่ไดจ้ากการศึกษา 

 
      จากภาพที่ 4.1  เป็นการสรุปผลจากการศึกษาที่ไดจ้ากการวิเคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงผลวิจยัที่ไดน้ี้ 

สามารถสรุปไดว้า่ ตวัแปรอิสระทุกดา้น ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้เทคโนโลย ี ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์จาก
การใชง้าน  ปัจจยัการรับรู้ความง่ายจากการใชง้าน  มีอิทธิพลและส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชง้าน
ระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง ในมุมมองของผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม (SMEs) นอกจากน้ียงัพบว่าทศันคติในการเลือกใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  า

0.154* 

การรับรู้ในเทคโนโลยี  

(Perceived Technology) 
-  ความรู้ ( Knowledge) 

-   ความสะดวกในการใชง้าน (Convenience to Use) 

-  การยอมรับระบบ (System Acceptance) 

-  การปฏิบตัิตาม  (Compliance) 

- ความปลอดภยัจากระบบ (System Security) 

 

0.516* 

0.117* 

0.683* 

การรับรู้การได้รับประโยชน์ 

(Perceived Usefulness) 

 

การรับรู้การใช้งานที่ ง่าย 

(Perceived ease of Use) 

 

ทศันคติในการเลือกใชง้าน

ระบบ  (Attitude toward 

Online Accounting Use) 

 

การตดัสินใจ

เลือกใชร้ะบบ 
(Behavioral Intention) 
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บญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีอิทธิพลและส่งผลต่อการตดัสินใจในการเลือกใชร้ะบบ
บญัชีออนไลน์ในอนาคต   

ซ่ึงเม่ือน าผลที่ได ้มาสรุปผลจากสมมติฐานที่ผูว้จิยัไดต้ั้งไวใ้นเบื้องตน้ของงานวจิยัน้ี  พบว่า
ค  าตอบที่ไดจ้ากการตั้งสมมติฐานในการวจิยันั้น  มีการยอมรับสมมติฐานทุกสมมติฐานที่ผูว้ิจยัไดต้ั้งไว้
ทุกสมมติฐานในเบื้องตน้ของการวจิยัในคร้ังน้ี    DPU



 
 

 
 

 

บทที่ 5 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  การศึกษาวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับ

เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีในภาค

วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และเพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติในการยอมรับ

เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อประยุกตใ์ช้ในการให้บริการระบบบญัชีออนไลน์กบัการตดัสินใจ

เลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชี    

      การศึกษาการยอมรับในเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งที่น ามาประยกุตเ์ขา้กบัระบบการจดัท า

บญัชี ก่อใหเ้กิดรูปแบบการให้บริการระบบบญัชีออนไลน์ ซ่ึงเป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการดา้น

ซอฟทแ์วร์ที่ผนวกเขา้กบัเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง   โดยผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่ม สามารถจดัเก็บขอ้มูลและส่งขอ้มูลบญัชีผา่นระบบออนไลน์โดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งใน

การใชง้าน ซ่ึงผูใ้หบ้ริการซอฟทแ์วร์ระบบบญัชีออนไลน์นั้น จะเรียกเก็บค่าบริการจากธุรกิจผูใ้ชบ้ริการ

เป็นแบบรายเดือน แทนการที่ธุรกิจจะตอ้งจ่ายช าระเงินเพื่อลงทุนซ้ือซอฟทแ์วร์บญัชีส าเร็จรูปมาใช้

ภายในองค์กร ซ่ึงเป็นรูปแบบการอ านวยความสะดวกด้านการให้บริการระบบซอฟท์แวร์ผ่านทาง

ออนไลน์  ช่วยท าใหผู้ท้  าบญัชีไดรั้บความสะดวกในการจดัท าบญัชีผ่านรูปแบบการให้บริการใหม่  ซ่ึง

ปัจจุบนัการบริการรูปแบบบญัชีออนไลน์เป็นรูปแบบการให้บริการใหม่ในประเทศไทย  ยงัไม่เป็นที่

แพร่หลายในการใชง้าน 

การวจิยัน้ีใชแ้บบสอบถาม เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลเชิงส ารวจ จากกลุ่มตวัอยา่งที่

เป็นผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม โดยมีขอบเขตในการจดัเก็บขอ้มูลโดยเลือกจดัเก็บ

ขอ้มูลจากผูท้  าบญัชีในสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ที่มีสถานประกอบการ

ตั้งอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร โดยไม่จ ากดัรูปแบบและขนาดของธุรกิจ ในการศึกษาน้ี ขอ้มูลที่ไดถู้ก

น าไปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ และวิธีการทางสถิติ (Statistic Analyasis) เพื่อวิเคราะห์
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ขอ้มูล โดยใชว้ธีิการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regreesion Analyasis) และวิธีการถดถอยเชิงเส้นตรง  

(Simple Linear Regression Analysis)  และอธิบายผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงพรรณนาเพื่อสรุปขอ้มูล

เบื้องตน้ในการเก็บขอ้มูลที่ได ้และวเิคราะห์ขอ้มูลในเชิงสถิติอนุมาน โดยวิธีวิเคราะห์สหสัมพนัธ์และ

การทดสอบสมมติฐานเพือ่อธิบายผลการวจิยั  

ส าหรับการสรุปและอภิปรายผลการศึกษาที่จะกล่าวถึงในบทน้ี ผูว้จิยัจะน าเสนอบทสรุปผล

การศึกษาตามวตัถุประสงค ์ รวมทั้งอภิปรายผลการศึกษา โดยใชข้อ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม ใน

การสนบัสนุนผลการศึกษา เพือ่ใหผ้ลการศึกษามีความน่าเช่ือถือมากยิง่ขึ้น นอกจากน้ียงัมีการอธิบายถึง

ขอ้จ ากดัและขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในอนาคต  โดยผูว้จิยัจะเรียงล าดบัในการน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

5.3 ขอ้จ ากดัของงานวจิยั 

5.4 ขอ้เสนอแนะ 

5.5 บทสรุป 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

               การสรุปผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลจากปัจจยัตวัแปรที่

เก่ียวข้องในการศึกษาจากวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง พบว่าจากกรอบแนวคิดในการวิจัย 

(Conceptual  Framework)  ที่ผูว้จิยัไดก้  าหนดกรอบแนวคิดขึ้นมาเพือ่การวจิยัน้ี   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อประยุกต์ใช้ในการ

ให้บริการระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีในภาควิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และ

เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติในการยอมรับเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้งเพื่อประยกุตใ์ชใ้น

การใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์กบัการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชี   ไดแ้ก่ 

ตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร คือ  ตวัแปรการรับรู้ในเทคโนโลย ี(Perceived Technology : PT)  ตวัแปรการ

รับรู้ประโยชน์จากการใชง้านระบบ (Perceived Usefulness : PU)  และตวัแปรการรับรู้ความง่ายในการ
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ใชง้านระบบ (Perceived Ease of Use : PEOU)  เพื่อน าไปวิเคราะห์ถึงการส่งผลต่อตวัแปรตาม คือ 

ทศันคติในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (Attitude toward Online Accounting Use : ATT) และ

การหาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอิสระ ดา้นทศันคติในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (ATT) 

กบัตวัแปรตาม การตดัสินใจในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (Behavioral Intention : BI) โดยใช้

วิธีทางสถิติแบบสมการถดถอยเชิงเส้นตรงของตวัแปร (Simple Linear Regression) ในการหาค่า

ความสมัพนัธ ์  

จากวตัถุประสงค์ในการวิจยั เพื่อศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับเทคโนโลยี

คลาวดค์อมพวิติ้งเพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ของผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอ่ม (SMEs)  ผลการวจิยัโดยใชว้ธีิทางสถิติ เพือ่หาค่าสมัประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) ของตวัแปรอิสระแต่ละตวัแปรทั้ง 3  ดา้น ที่ส่งผลต่อตวัแปรทศันคติใน

การเลือกใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ (ATT) ได้แก่  ด้านการรับรู้เทคโนโลยี (PT)  ด้านการรับรู้

ประโยชน์จากการใชง้านระบบ (PU)  ดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านระบบ (PEOU)  โดยพบว่าตวั

แปรอิสระทั้ง 3  ตวัแปร  มีอิทธิพลและส่งผลต่อทศันคติในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (ATT)  

อยา่งมีนัยส าคญั โดยตวัแปรอิสระที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อทศันคติของผูท้  าบญัชีในการเลือกใชง้าน

ระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งสูงทีสุ่ด คือ  ปัจจยัการรับรู้เทคโนโลย ี(PT) ซ่ึงมี

ค่า Beta = 0.516   รองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัการรับรู้ความง่ายจากการใชง้านระบบ (PEOU) มีค่า Beta = 

0.154  และสุดทา้ยคือปัจจยัการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านระบบ (PU) มีค่า Beta = 0.117   

นอกจากน้ีมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ ตาม

วตัถุประสงคว์ิจยัเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง

เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์กบัการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ของ

ผูท้  าบญัชี ซ่ึงจากผลการวจิยัในดา้นทศันคติในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (ATT) กบัตวัแปร

ตาม การตดัสินใจในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (BI) โดยใชว้ิธีทางสถิติแบบสมการถดถอย

เชิงเส้นตรงของตวัแปร (Simple Linear Regression) ในการหาค่าความสัมพนัธ์  ผลการวิจยัพบว่า

ทศันคติในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (ATT) ของผูจ้ดัท  าบญัชี มีอิทธิพลและส่งผลต่อการ
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ตดัสินใจในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (BI)  มีค่า Beta=0.411 อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่

ระดบั .05  (sig <0.05) 

             จากผลวิจัยข้างต้นท าให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามที่มี
อิทธิพลและส่งผลต่อกันในเชิงบวก  ซ่ึงแปลความหมายไดว้่า หากทศันคติในการเลือกใช้งานระบบ
บญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง ของผูท้  าบญัชีเป็นไปในทิศทางบวก  ยอ่มจะส่งผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ใหเ้กิดขึ้นในอนาคต 

    ในการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัของตวัแปรอิสระทั้ง  3 ด้าน  

ไดแ้ก่    ปัจจยัการรับรู้ในเทคโนโลย ี การรับรู้การไดรั้บประโยชน์จากการใชง้าน  การรับรู้ความง่ายใน

การใชง้าน  มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัทศันคติในการเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

คลาวด์คอมพิวติ้งอย่างมีนัยส าคญั และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   และพบว่าปัจจยัทศันคติในการ

เลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์มีอิทธิพลและส่งผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชี

ออนไลน์อยา่งมีนยัส าคญั และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

     ซ่ึงหากผูพ้ฒันาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งนั้ น  ต้องการใช้

ประโยชน์จากงานวจิยัฉบบัน้ี โดยตอ้งการใหผู้ท้  าบญัชีเกิดทศันคติในการยอมรับการเลือกใชง้านระบบ

บญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง  สามารถน าตวัแปรอิสระทั้ ง 3 ตัว มาใช้ในการ

พยากรณ์เพื่อหาค่าทศันคติในการยอมรับต่อการใชง้านระบบไดอ้ยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

(sig <0.05)  และจากผลการหาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทศันคติในการเลือกใชง้านระบบ (ATT) 

กับตวัแปรตามความตั้งใจในการเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ (BI) โดยใช้วิธีทางสถิติแบบสมการ

ถดถอยเชิงเส้นตรงของตวัแปร (Linear Regression) พบว่าตวัแปรอิสระในดา้นทศันคติในการเลือกใช้

งานระบบ  กบัตวัแปรตามการตดัสินใจเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ (BI)  มีความสัมพนัธ์กนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  (sig <0.05) และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

     ในการประเมินผลสมมติฐานจากการวิจยั ทั้ง 4 สมมติฐานที่ผูว้ิจยัได้ตั้งสมมติฐานไวใ้น

เบื้องตน้  ผลปรากฎวา่มีการยอมรับสมมติฐานทุกสมมติฐานที่ตั้งไว ้โดยพบวา่ตวัแปรอิสระทุกตวัแปรมี

อิทธิพลและส่งผลต่อทศันคติของผูจ้ดัท  าบญัชีในการยอมรับการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ผ่าน

เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งอยา่งมีนยัส าคญั   

DPU



56 
 

 

5.2 อภิปรายผลการวิจัย 

  จากผลวจิยัในคร้ังน้ี ช่วยท าใหท้ราบถึงปัจจยัที่เก่ียวขอ้งและมีความสัมพนัธ์ในการเลือกใช้

งานระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง ในมุมมองทศันคติของผูท้  าบญัชี ในวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จากผลวิจยัที่ได ้สามารถน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในมุมมองทศันคติ

ของผูท้  าบญัชี  โดยอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

      จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในด้านการรับรู้เทคโนโลยจีากทศันคติของผูท้  าบญัชี   จากการ

รับรู้ในเทคโนโลยีทั้ ง 5 ด้านได้แก่ ด้านความรู้(Knowledge) ด้านความสะดวกในการใช้งาน 

(Convenience to use) ดา้นการยอมรับระบบ (System Acceptance)  ดา้นการปฏิบตัิตาม (Compliance) 

และดา้นความปลอดภยัจากระบบ (System Security)  พบว่าผูท้  าบญัชีมีทศันคติด้านการยอมรับมาก

ที่สุดในดา้น การยอมรับระบบ (System Acceptance)   ซ่ึงเห็นวา่ในการน าเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง

มาประยุกต์ในโปรแกรมบญัชีส าเร็จรูป ในรูปแบบการท าบญัชีผ่านระบบออนไลน์นั้น จะสามารถ

ทดแทนการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีที่ใช้อยูเ่ดิม  สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ Ellitan (2002) ที่ได้

ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการยอมรับระบบสารสนเทศผ่านเทคโนโลยใีหม่ ซ่ึงพบว่าดา้น

การยอมรับระบบ (System Acceptance) เป็นปัจจยัส าคญัที่สุดต่อการประเมินระบบสารสนเทศใหม่ที่

น ามาใชน้ั้น ๆ โดยผูท้  าบญัชีมีทศันคติต่อการรับรู้ในเทคโนโลยใีหม่ด้านคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud-

Computing) ที่น ามาประยกุตใ์ชก้บัการใหบ้ริการระบบซอฟทแ์วร์บญัชี จนก่อใหเ้กิดเป็นรูปแบบในการ

ให้บริการระบบบญัชีออนไลน์แล้ว ย่อมถือว่าผูท้  าบญัชีนั้นมีทศันคติยอมรับต่อระบบเทคโนโลยี

สมยัใหม่ในการจดัท าบญัชีที่น าเสนอ   ล าดบัรองลงมาไดแ้ก่  ดา้นความรู้ (Knowledge)  และดา้นความ

ปลอดภยัจากระบบ (System Security) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ Goguen & Mesequer (1982), 

Gray (1990) ที่อธิบายถึงระบบรักษาความปลอดภยัว่าเป็นมาตรการส าคญัของระบบสารสนเทศทุก

ระบบและเป็นส่ิงจ าเป็นที่ผูใ้หบ้ริการระบบจะตอ้งมี เพือ่ป้องกนัการละเมิดและเขา้ถึงขอ้มูลโดยที่ไม่ได้

รับอนุญาต ซ่ึงการรับรู้ในเทคโนโลยดีา้นความปลอดภยัน้ี ช่วยให้ผูท้  าบญัชีมีความมัน่ใจในการใชง้าน

ระบบมากยิ่งขึ้ น  เน่ืองจากบริการระบบบัญชีออนไลน์ เป็นรูปแบบในการให้บริการใช้งาน

ระบบซอฟทแ์วร์บญัชีของผูใ้หบ้ริการผา่นระบบอินเตอร์เน็ต สอดคลอ้งกบัการใหนิ้ยามความหมายของ 
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Buyya et al. (2009) และ Eicken (2008) ว่าเป็นรูปแบบการให้บริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่

น าเสนอทรัพยากรสารสนเทศส าหรับการประมวลผล ไปถึงชุดค าสั่งงานประยุกต์เสมือนหน่ึงเป็น

บริการที่ผูใ้ชง้านสามารถใหบ้ริการตนเองได ้โดยเลือกใชเ้ฉพาะส่ิงที่ตนเองตอ้งการ และจ่ายค่าบริการ

ตามที่ใช ้  ซ่ึงตรงกบัจุดประสงคข์องผูใ้หบ้ริการระบบที่เสนอทางเลือกในการให้บริการดา้นซอฟทแ์วร์

ประยกุต ์คือ ระบบบญัชีส าเร็จรูปผ่านบริการทางระบบออนไลน์  โดยใชเ้ทคโนโลยรีะบบสารสนเทศ

เพื่อการจดัเก็บและส่งผ่านขอ้มูลและประมวลผลทางบญัชีส าหรับธุรกิจ โดยมีการจดัเก็บค่าบริการ

ตามที่ผูใ้ชบ้ริการระบบเลือกใชง้าน      

จากผลวเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน (Perceived usefulness) ใน

ทศันคติของผูท้  าบญัชี  พบว่าผูท้  าบญัชีมีทศันคติต่อการยอมรับมากที่สุด ในการเลือกใชร้ะบบบญัชี

ออนไลน์วา่จะช่วยเพิ่มประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีให้มีความถูกตอ้ง แม่นย  า และรวดเร็วมากยิง่ขึ้น

สอดคล้องกบังานวิจยัของ Gefen (2002); Koufaris amd Hampton-Sosa (2004); Chen and Barnes 

(2007) ที่อธิบายถึงตวัแปรในการวดัทศันคติของผูใ้ชร้ะบบนั้นวา่มีที่มาจากการรับรู้ถึงประโยชน์ในการ

ใช้งาน โดยเทคโนโลยีสมัยใหม่จะช่วยให้การท างานมีประสิทธิผล ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ช่วยให้

ประหยดัในหลาย ๆ ดา้น เช่น ดา้นเวลา ดา้นแรงงาน ดา้นเงินลงทุน  นอกจากน้ี Koufaris & Hampton-

Sosa (2004)  อธิบายถึงการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้านระบบ ว่าเป็นระดบัที่บุคคลมีความเช่ือว่าการ

ใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานให้มากยิ่งขึ้น  ซ่ึงการให้บริการใน

รูปแบบระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งน้ีจดัอยูใ่นรูปแบบของซอฟทแ์วร์เพื่อการ

ให้บริการ (Software as a Service:SaaS) โดยให้บริการพื้นที่ในการจดัเก็บขอ้มูล รวมไปถึงการ

ใหบ้ริการดา้นระบบฐานขอ้มูล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Vaquero et al.(2009) ที่สรุปประเภทของการ

ให้บริการในระบบคลาวด์คอมพิวติ้งไวใ้นแต่ละประเภท โดยรูปแบบการให้บริการในส่วนของผู ้

ใหบ้ริการระบบ  (Provider)  จะท าหนา้ที่ดูแลและจดัการระบบ จดัสรรทรัพยากรต่างๆในระบบให้เกิด

การใชง้านอยา่งคุม้ค่า รวมถึงคาดเดาความตอ้งการต่างๆ ในอนาคตใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้

ที่เขา้มาใชบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ โดยมีบุคลากรดา้นไอทีของผูใ้ห้บริการระบบเป็นผูมี้หน้าที่ใน

การดูแลและบ ารุงรักษาระบบ  โดยผูใ้ชบ้ริการไม่ตอ้งมีหน้าที่มาคอยดูแล และบ ารุงรักษาระบบอีก
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ต่อไป   ดงันั้นการใชง้านระบบบญัชีออนไลน์จึงเป็นรูปแบบการให้บริการทางบญัชีรูปแบบใหม่  ซ่ึง

คาดว่าจะช่วยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองคก์รในการประหยดัตน้ทุนในการลงทุนไดม้ากขึ้น ไดแ้ก่  ค่า

ซอฟทแ์วร์ ค่าฮาร์ดแวร์  ค่าลิขสิทธ์ิ  ค่าบ  ารุงรักษาซอฟทแ์วร์รายปี (Maintenance Fee) รวมถึงค่าจา้ง

บุคลากร ในการท างานภายในองคก์รธุรกิจ   

จากผลวเิคราะห์ขอ้มูลในดา้นการรับรู้ความง่ายจากการใชง้าน (Perceived ease of use) จาก

ทศันคติของผูท้  าบญัชี  พบว่าผูท้  าบญัชีมีทศันคติต่อการยอมรับมากที่สุด ในการเลือกใชร้ะบบบญัชี

ออนไลน์วา่จะมีรูปแบบการใชง้านระบบที่ไม่ยุง่ยาก เพยีงมีระบบอินเตอร์เน็ตภายในองคก์ร ก็สามารถ

ใชง้านระบบในการจดัท าบญัชีเพื่อเก็บขอ้มูลไดท้นัที  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ  Davis (1989); Doll, 

Hendrickson and Deng (1998)  ที่อธิบายถึงตวัแปรในด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานว่า จะ

น าไปสู่การยอมรับในเทคโนโลยใีหม่ ซ่ึงผูใ้ชร้ะบบจะมีความเป็นอิสระ โดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามใน

การเรียนรู้มาก  โดยส่ิงส าคญัที่ช่วยใหผู้ท้  าบญัชีเกิดการรับรู้ในดา้นความง่ายในการใชง้าน และเห็นถึง

ประโยชน์นั้น เกิดจากการออกแบบระบบที่มีประโยชน์และรูปแบบที่ง่ายต่อการใชง้าน เช่น ในรูปแบบ

เวบ็ไซตห์รือรูปแบบของระบบที่มีหน้าจอดูง่ายในการใชง้าน (Interface)  และมีการจดัวางฟังก์ชนัต่าง 

ๆ ให้ง่ายดายต่อการใชง้านจริง สามารถแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของบริษทัฯผูผ้ลิตระบบ ในความ

ตอ้งการที่จะก่อใหเ้กิดปฏิสมัพนัธท์ี่ดีกบัผูท้  าบญัชี ซ่ึงจะส่งผลต่อผูท้  าบญัชี ช่วยให้รับรู้ถึงความง่ายใน

การปฏิบติังานและดา้นการใช้งาน และเกิดการยอมรับเทคโนโลยใีหม่นั้นในที่สุด ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดงานวจิยัของ Hampton and Koufaris-Sosa (2004) ที่อธิบายถึงผลวิจยัในการสร้างความไวว้างใจ

จากลูกคา้โดยการออกแบบระบบว่า  ระบบที่มีความง่ายต่อการใชง้านและมีประโยชน์ จะน าไปสู่การ

เพิม่ความไวว้างใจจากลูกคา้ใหม่ที่มีต่อบริษทัฯ ผูผ้ลิตได ้ซ่ึงผูว้ิจยัเห็นดว้ยว่ามีความสัมพนัธ์กนัในการ

สร้างความไวว้างใจต่อผูใ้ช้งานให้เกิดขึ้น หากมีการออกแบบระบบให้มีความง่ายต่อการใช้งาน  มี

รูปแบบการใชง้านที่ไม่ยุง่ยากซบัซอ้น ยอ่มจะส่งผลใหเ้กิดทศันคติที่ดีต่อการเลือกใชง้านระบบนั้น ๆ 
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นอกจากน้ีพบว่าตวัแปรอิสระทั้ง 3  ด้าน ได้แก่  ด้านการรับรู้เทคโนโลยี  ด้านการรับรู้

ประโยชน์ในการใชง้าน  และดา้นการรับรู้ความง่ายในการใชง้านมีความสัมพนัธ์กบัทศันคติของผูท้  า

บญัชีในการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง  ซ่ึงจากผลการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยใชว้ิธีการทางสถิติ พบว่าตวัแปรการรับรู้ในเทคโนโลย ี(Perceived Technology) นั้นมีผลต่อ

ทศันคติในการเลือกใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดการรับรู้ในเทคโนโลยีที่  

Gefen, Karahanna and Straub (2003) ไดก้ล่าวถึงวา่ การรับรู้ในเทคโนโลยเีป็นผลมาจากการยอมรับใน

เทคโนโลยีนั้ น ๆ  ซ่ึงนอกจากตวัแปรการรับรู้ในเทคโนโลยีแล้ว ผูใ้ช้งานระบบจะมีการรับรู้ถึง

ประโยชน์และความสะดวกง่ายดายในการใชง้านดว้ย  

จากผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินทศันคติต่อการเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ พบว่าผูท้  า

บญัชีมีทัศนคติในการยอมรับมากที่สุด ในความเห็นว่าระบบบัญชีออนไลน์มีความน่าสนใจที่จะ

น ามาใช้ในการท าบญัชีภายในองค์กร  สอดคล้องกับทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผลของAjzen and 

Fishbein (1975); Fishbein (1980) ที่อธิบายถึงทศันคติของบุคคลว่าจะส่งผลต่อพฤติกรรม และพบว่า

ความเช่ือต่อพฤติกรรมและการประเมินผลลพัธ์ของการกระท า มีความเพียงพอในการท านายถึงความ

ตั้งใจ (Intention)  ในการเลือกใชร้ะบบ  โดยจากผลการประเมินทศันคติดงักล่าวพบวา่ผูท้  าบญัชี มีความ

สนใจที่จะใชร้ะบบในการจดัท าบญัชี จึงส่งผลต่อการตดัสินใจ (Intention to use) ในการเลือกใชร้ะบบ

บญัชีออนไลน์ในที่สุด ซ่ึงจากผลเพื่อประเมินทศันคติที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ระบบบญัชี

ออนไลน์ของผูท้  าบญัชี  พบวา่ผูท้  าบญัชีมีความตอ้งการที่จะใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ในอนาคต  เพื่อเป็น

รูปแบบการจดัท าบญัชีภายในธุรกิจ โดยมีทศันคติในการยอมรับอยูใ่นระดบัมากที่สุด 

       ดงันั้นการส่งเสริมให้ผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเกิดความสนใจและ

ทดลองใชร้ะบบบญัชีออนไลน์  ถือเป็นโอกาสที่ช่วยในการสร้างทศันคติให้เกิดขึ้นต่อผูท้  าบญัชีในการ

ยอมรับการเลือกใชง้านระบบ สามารถน าไปสู่การตดัสินใจของผูท้  าบญัชีในการใชง้านระบบให้เกิดขึ้น 

โดยผูใ้ห้บริการระบบสามารถที่จะสร้างมิติคุณภาพในการให้บริการให้เกิดขึ้นต่อผูท้  าบญัชีที่ใชง้าน

ระบบ โดยสร้างความสมัพนัธท์ี่ดีระหวา่งผูใ้หบ้ริการระบบ และผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจขนาดขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม  มีการสนับสนุนและประชาสัมพนัธ์ให้ผูท้  าบญัชี ได้ทราบถึงรูปแบบการใช้งานของ
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ระบบบญัชีออนไลน์ และขอ้ดีของการใชง้านระบบ อธิบายถึงความสะดวกและประโยชน์ที่ผูใ้ชง้านจะ

ไดรั้บจากระบบ  โดยการประชาสมัพนัธเ์พือ่ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์และมุมมองที่สร้างความน่าเช่ือถือให้

เกิดขึ้นต่อการให้บริการระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง  ซ่ึงการใช้งานระบบ

บญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง   จะสามารถช่วยผลกัดนัให้ธุรกิจที่ยอมรับและใชง้าน

เกิดนวตักรรมใหม่ภายในองคก์ร ช่วยเสริมศกัยภาพธุรกิจในดา้นการแข่งขนัและก่อใหเ้กิดประโยชน์ใน

การน าสารสนเทศไปใช้เพื่อการตดัสินใจได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น  นอกจากน้ีการรับรู้ขององค์กรใน

ความสามารถของเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง จะช่วยสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได ้และช่วย

ส่งเสริมเพือ่การพฒันาธุรกิจอยา่งย ัง่ยนืในอนาคต และช่วยเสริมสร้างศกัยภาพดา้นการแข่งขนัทางธุรกิจ   

 

5.3 ข้อจ ากัดของงานวิจัย 

    1. ในการศึกษาน้ี ผูว้ิจยัศึกษาขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยมีขอบเขตในการศึกษาแบบเจาะจง

เฉพาะกลุ่มตวัอย่างที่มีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และจดัเก็บขอ้มูลโดยไม่จ ากัดประเภท

ธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจ ทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง ท าให้การสุ่มตวัอยา่งในการเก็บขอ้มูลที่ไดไ้ม่

เจาะจงไปตามรูปแบบของธุรกิจ หรือรูปแบบของธุรกิจในรูปแบบเดียวกนั จึงอาจจะเป็นผลให้ขอ้มูลที่

น ามาวเิคราะห์ไม่ครอบคลุมหรือไม่เฉพาะเจาะจงไปตามรูปแบบในแต่ละประเภทของธุรกิจ 

 

5.4 ข้อเสนอแนะ 

       5.4.1   ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัคร้ังน้ี  

ส าหรับขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะ จากผลวิจยัที่เกิดขึ้นใน

คร้ังน้ี นอกจากในการสร้างการยอมรับและความเช่ือมัน่ให้เกิดขึ้นต่อทศันคติในการใชง้านระบบบญัชี

ออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง ต่อผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแลว้ ควร

จะตอ้งมีการพิจารณาถึงมุมมองทศันคติของผูป้ระกอบการเจา้ของธุรกิจ  ในวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอ่มดว้ย  ซ่ึงเป็นผูท้ีมี่อ  านาจโดยตรงในการตดัสินใจ ในฐานะเจา้ของกิจการและผูท้ี่จะตอ้งเป็นผู ้
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ลงทุนในการเลือกเคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชภ้ายในองคก์ร  และควรจะตอ้งสร้างการยอมรับ

และความเช่ือมัน่ต่อการใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ใหเ้กิดขึ้นต่อกลุ่มผูป้ระกอบการน้ี  

        5.4.2   ขอ้เสนอแนะส าหรับการวจิยัในคร้ังต่อไป 

ผูว้จิยัเห็นวา่ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดจากการวิจยัน้ี โดยการแยกกลุ่มประชากร และ

กลุ่มตัวอย่างตามประเภทรูปแบบของแต่ละธุรกิจในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อน ามาวิเคราะห์  เช่น 

เฉพาะเจาะจงในกลุ่มธุรกิจบริการ   ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต  หรือในกลุ่มธุรกิจคา้ส่งและคา้

ปลีกเท่านั้น ซ่ึงอาจจะท าใหผ้ลการวิจยัที่ไดแ้ละมุมมองที่ไดน้ั้นแตกต่างกนัออกไป  รวมถึงเสนอแนะ

ควรมีการแยกศึกษาและวเิคราะห์ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับและสร้างความเช่ือมัน่ต่อการ

ใชง้านระบบโดยเจาะจงและแยกตามขนาดของธุรกิจวา่เป็นขนาดกลาง หรือขนาดเล็กเท่านั้น  ซ่ึงอาจจะ

ท าใหไ้ดผ้ลการวจิยัที่เจาะจงไปในแต่ละกลุ่มธุรกิจมากยิง่ขึ้น 

 

5.5 บทสรุป 

บทสรุปงานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัได้กล่าวถึงการสรุปผลในการศึกษา  อภิปรายผลในการศึกษา 

ขอ้จ ากัดในการศึกษา และขอ้เสนอแนะส าหรับผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูล  ซ่ึงผลที่ได้จากการศึกษา

สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัที่ส่งผลต่อทศันคติของผูท้  าบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ต่อการ

ยอมรับในเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง เพือ่ประยกุตใ์ชใ้นการใหบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์นั้น พบว่า

ประกอบดว้ยปัจจยัในดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นการรับรู้ในเทคโนโลย ี  ปัจจยัการรับรู้ประโยชน์จาก

การใชง้านระบบ และปัจจยัการรับรู้ความง่ายจากการใชง้านระบบ  ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นมีอิทธิพลและ

ส่งผลต่อทศันคติในการยอมรับการใหบ้ริการระบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพิวติ้ง  ซ่ึง

หากผูท้  าบญัชีมีทศันคติในเชิงบวก    ต่อการให้บริการระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์

คอมพิวติ้งน้ีแล้ว ผลการวิจยัพบว่าจะส่งผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้ระบบบญัชีออนไลน์ในอนาคต

ภายในองคก์รใหเ้กิดขึ้น  
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 แต่อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาวิจยัน้ี ยงัมีข้อจ ากัดในด้านกลุ่มประชากรที่ศึกษา และ

รูปแบบของกลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงให้ผลการวิจยัแบบภาพรวมของทั้ง 3  ประเภทธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจ

บริการ ธุรกิจซ้ือ-ขาย และธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ที่ผูว้จิยัไดท้  าการเก็บขอ้มูลมา อาจจะท าให้ขอ้มูล

ที่ไดรั้บไม่เฉพาะเจาะจงไปในแต่ละรูปแบบของธุรกิจเท่าที่ควร  ดงันั้นควรมีการศึกษาวิจยัเพิ่มเติมตาม

แนวทางในขอ้เสนอแนะที่ผูว้จิยัไดเ้สนอแนะไปในการวจิยัน้ี  เพื่อเป็นการศึกษาวิจยัแบบเฉพาะเจาะจง

กบัรูปแบบธุรกิจและน าผลการวจิยัที่ไดน้ ามาเปรียบเทียบต่อไป   DPU
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 

เร่ือง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติในการยอมรับในเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ

ให้บริการระบบบัญชีออนไลน์ส าหรับวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในมุมมองของผู้ท าบัญชี 

 

ค าชีแ้จง 

งานวิจยัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษา  มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อทศันคติใน

การยอมรับเทคโนโลยคีลาวดค์อมพิวต้ิงท่ีน ามาประยกุตใ์ชใ้นการบริการระบบบญัชีออนไลน์ ของผูท้  าบญัชีในวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และเพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ของทศันคติในการยอมรับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวต้ิง

ในการให้บริการระบบบญัชีออนไลน์กบัการเลือกใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ โดยการท างานของระบบบญัชีออนไลน์ 

เป็นการท างานในรูปแบบ Internet Business Services (IBS)  โดยผูใ้ห้บริการระบบจะเป็นผูอ้  านวยความสะดวกแก่

ผูใ้ชง้านในดา้นซอฟทแ์วร์  ดา้นการจดัเก็บขอ้มูลและสามารถส่งผ่านรายการขอ้มูลบญัชีผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต   

ซ่ึงเป็นไปในรูปแบบของ Application Service Provider (ASP)  โดยผูใ้ห้บริการจะจดัเก็บค่าบริการแบบรายเดือนจาก

สมาชิกธุรกิจท่ีใชบ้ริการ โดยธุรกิจไม่ตอ้งลงทุนซ้ือซอฟท์แวร์และอุปกรณ์ เพียงมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีต่อเขา้ระบบ

อินเตอร์เน็ต ก็สามารถใช้บริการระบบบญัชีออนไลน์ได้ทันที ซ่ึงเป็นรูปแบบการให้บริการด้านซอฟท์แวร์ผ่าน

เทคโนโลยคีลาวด ์ คอมพิวต้ิง ซ่ึงเป็นเทคโนโลยสีมยัใหม่ 

........................................................................................................................................................ 

 

แบบสอบถามนี้ แบ่งค าถามเป็น  4  ตอน   ดังต่อไปนี้ 

ตอนที่ 1     สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2     ประเมินปัจจยัดา้นต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อทศันคติในการใชร้ะบบบญัชีออนไลน์  
ตอนที่ 3     ประเมินทศันคติในการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
ตอนที่ 4     ประเมินทศันคติที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการตดัสินใจเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตอนที่ 1   สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ให้ท่านเลือกตอบโดยท าเคร่ืองหมาย  ในช่อง  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงของท่านมากท่ีสุด 

 
เพศ :  

 
 ชาย  

 
 หญิง 

อาย ุ(ปี) :   ต ่ากว่า 20 ปี   20 – ต ่ากว่า 40 ปี   40 – ต ่ากว่า 50 ปี  50 ปีข้ึนไป 

ประเภทธุรกิจ  ซ้ือ-ขายสินคา้  
(Trading)  

 ธุรกิจบริการ 
(Services) 

 การผลิต   
(Manufacturing) 

 อ่ืนๆ ระบุ 
.......................... 

ระยะเวลา
ด าเนินธุรกิจ 

 1-2 ปี  3 - 5 ปี  6- 10 ปี  มากกว่า10 ปี 

ทุนจดทะเบียน       1-20   
 (ลา้นบาท)                 

     21- 50                   51-100       มากกว่า100 ลา้นบาท 

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ตอนที่ 2    ประเมินปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อทศันคติในการใช้ระบบบัญชีออนไลน์   (โปรดประเมิน
ตามเกณฑ์การให้คะแนนความคดิเห็น  โดยให้คะแนนเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยที่สุด) ดังนี ้
   

ระดบัความคิดเห็น  มากที่สุด      คือ         5 
ระดบัความคิดเห็น  มาก              คือ         4 
ระดบัความคิดเห็น  ปานกลาง     คือ         3 
ระดบัความคิดเห็น  นอ้ย             คือ         2 

                            ระดบัความคิดเห็น  นอ้ยที่สุด     คือ         1  
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  ประเด็นค าถาม 

     ระดับความคดิเห็นที่ท่านรู้สึกเห็นด้วย 
 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

1. ปัจจยัด้านการรับรู้เทคโนโลยี  

1.1 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์เป็นรูปแบบการท างานบญัชีผา่นระบบ
อินเตอร์เน็ตโดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวด ์   เพือ่ส่งขอ้มูลบญัชีขององคก์ร
ไปเก็บไวย้งัระบบเซิฟทเ์วอร์ของผูใ้หบ้ริการที่จดัเตรียม ไวใ้หเ้ก็บ
ขอ้มูล ......... ........ ......... ........ ........ 

1.2  การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ผา่นเทคโนโลยคีลาวด ์ช่วยใหท้่านได ้
รับความสะดวกในการเขา้ถึงขอ้มูลบญัชีไดทุ้กที่เพยีงมีอุปกรณ์เช่ือม 
ต่ออินเตอร์เน็ต ช่วยท าใหก้ารเขา้ถึงขอ้มูลสะดวกรวดเร็ว และไม่มี
ขอ้จ ากดัดา้นสถานที่ในการเขา้ถึงขอ้มูล ......... ........ .......... ........ ........ 

 1.3  การน าเทคโนโลยคีลาวด ์ประยกุตใ์นโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชี 
เป็นการท าบญัชีผา่นระบบออนไลน์  ซ่ึงสามารถทดแทนการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีที่ใชอ้ยูใ่นรูปแบบปกติ ......... ........ .......... ........ ........ 

 1.4  ระบบบญัชีออนไลนมี์ส่วนช่วยในการท ารายงานทางการเงิน 
และน าส่งรายงานทางการเงินไปยงัหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวขอ้งง่ายขึ้น .......... ........ .......... ........ ........ 

1.5 ระบบบญัชีออนไลน์มีส่วนช่วยท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการจดัท า
สารสนเทศและตรวจสอบไดง้่าย  .......... ........ .......... ........ ........ 

1.6 ผูใ้หบ้ริการระบบบญัชีออนไลน์ มีการน าระบบป้องกนัและระบบ
รักษาความปลอดภยัของขอ้มูล เพือ่ช่วยป้องกนัขอ้มูลใหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 
บนระบบบญัชีออนไลน ์ ......... ........ .......... ........ ........ 

2.  ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน  

2.1 การเลือกใชร้ะบบบญัชีออนไลน์จะช่วยเพ่ิมศกัยภาพในการท างานดา้น
บญัชีให้รวดเร็วข้ึน  เน่ืองจากระบบสามารถสรุปและส่งผา่นขอ้มูลไปสู่
ผูบ้ริหาร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดท้นัที เช่น ส านกังานบญัชี  
กรมสรรพากร  เป็นตน้ ......... ........ ........ ...... ........ 
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 2.2 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ จะช่วยใหก้ารท างานมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ในดา้นการจดัท าบญัชี เน่ืองจากสะดวกรวดเร็วในการจดัเก็บ 
และส่งผา่นขอ้มูลออนไลน์เพือ่ประมวลผล .......... ........ ......... ........ ........ 

 2.3 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์จะช่วยเพิม่ประสิทธิผลในการจดัท า   
บญัชีใหมี้ความถูกตอ้ง แม่นย  า รวดเร็วมากยิง่ขึ้น  .......... ........ ......... ........ ........ 

2.4  การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ ช่วยใหอ้งคก์รไดรั้บประโยชน์จากการ
ประหยดัตน้ทุนในการจดัท าบญัชีไดม้ากขึ้น เน่ืองจากการส่งขอ้มูลและ
การเขา้ถึงขอ้มูลที่สะดวกรวดเร็วจากระบบออนไลน์ .......... ........ ......... ........ ........ 

3. ปัจจยัด้านการรับรู้ความง่ายจากการใช้งานระบบ  

3.1 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ทีมี่รูปแบบการใชง้านที่ง่าย และ ไม่
ยุง่ยากในการเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงในการตดัสินใจเพือ่การเลือกใชร้ะบบ 
 .......... ........ .......... ....... ........ 

3.2 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ เป็นทางเลือกในการจดัท าบญัชี 
     รูปแบบใหม่ ที่ออกแบบระบบใหง่้ายต่อการใชง้าน   และเป็นการ     
     เลือกใชร้ะบบซอฟทแ์วร์อยา่งมีลิขสิทธ์ิที่ถูกตอ้ง   
 .......... ........ .......... ....... ........ 

3.3 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์  มีรูปแบบการใชง้านระบบที่ไม่ยุง่ยาก
เพยีงมีระบบอินเตอร์เน็ตภายในองคก์ร    ก็สามารถใชง้านระบบ
บญัชีออนไลน์ในการจดัท าบญัชี เพือ่จดัเก็บขอ้มูลไดท้นัท ี

 .......... ........ .......... ….... ........ 

3.4 การใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ มีรูปแบบการใชง้านที่ง่าย และสะดวก
ต่อการน าไปใชง้านทดแทนวธีิการเก็บขอ้มูลบญัชีรูปแบบเดิมใน
องคก์ร 
 .......... ........ .......... ....... ........ 
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ตอนที่ 3     ประเมินทัศนคติในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ 

  
ประเด็นค าถาม 

              ระดบัความคิดเห็นท่ีทา่นรู้สกึเห็นด้วย 
 

 มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

4.1  ระบบบญัชีออนไลน์เป็นทางเลือกใหม่ของรูปแบบระบบ
การท าบญัชีที่มีความน่าสนใจ ............ .......... ............. .......... ............. 

4.2  ระบบบญัชีออนไลน์มีความน่าสนใจที่จะน ามาใชใ้นการ   
ท  าบญัชี  ภายในองคก์รของท่าน ........... .......... ............. .......... ............. 

4.3  โดยรวมท่านมีความเช่ือมัน่ต่อระบบบญัชีออนไลน์ เป็น
ระบบที่มีประโยชน์และสะดวก ง่ายดาย ต่อการท างานดา้น  
บญัชีส าหรับองคก์รธุรกิจในอนาคต ........... .......... ............. .......... ............. 

 
ตอนที่ 4     ประเมินทัศนคติที่ส่งผลต่อความต้ังใจในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบบัญชีออนไลน์ 

  
ประเด็นค าถาม 

              ระดบัความคิดเห็นท่ีทา่นรู้สกึเห็นด้วย 

 มากท่ีสดุ 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสดุ 
(1) 

 5.1   ท่านรู้สึกมีความสนใจในการใชร้ะบบบญัชีออนไลน์ 
 ............. ......... ............. .......... ............. 

5.2   ท่านมีความตอ้งการที่จะใชง้านระบบบญัชีออนไลน์ใน
อนาคต  เพือ่เป็นรูปแบบการจดัท าบญัชีของธุรกิจ         ............. ......... ............. .......... ............. 

5.3  ท่านมีความตอ้งการจะเปล่ียนระบบการท าบญัชี 
ในปัจจุบนัของธุรกิจ จากโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี
แบบเดิม เป็นรูปแบบระบบบญัชีออนไลน์   ............. ......... ............. .......... ............. 

 
      ขอขอบพระคุณทุกท่านในการสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

นายชาญชัย  อรรคผาต ิผู้วจัิย 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ช่ือ-นามสกลุ             ชาญชยั  อรรคผาติ 
ประวตัิการศึกษา                     พ.ศ.2543  บริหารธุรกิจบณัฑิต  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร                      
             พ.ศ.2550  บญัชีบณัฑิต  (บญัชีการเงิน)  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
                      พ.ศ.2551  ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  (การจดัการอุตสาหกรรม)  
                                               มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 
ต าแหน่งและสถานที่ท  างาน   อาจารยป์ระจ า  สาขาสารสนเทศธุรกิจ  (IT for Business) 
                                               คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวทิยาลยัศิลปากร                     
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