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บทคดัย่อ 

 
การวจิยัเรื่องมวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาองค์ประกอบของเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้งทีม่ผีลต่อคุณภาพการ

ให้บริการของส านักงานบัญชี กลุ่มตัวอย่าง คือ ส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการเก็บข้อมูลจาก
แบบสอบถามจ านวนทัง้สิน้ 323 ฉบบั แลว้น ามาวเิคราะหท์างสถติโิดยใช ้สถติเิชงิพรรณนา  และการสกดัปัจจยั 

ผลการวจิยัพบว่าองคป์ระกอบดา้นการใหค้วามเชื่อถอื ดา้นการตอบสนอง ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่ ดา้นการ
ดูแลเอาใจใส่ และ ดา้นภาพลกัษณ์ เมื่อผ่านการสกดัปัจจยัแลว้เหลอืเพยีง 3 ตวัแปร ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการให้
ความเชื่อมัน่และการดแูลเอาใจใส ่ดา้นการใหค้วามเชื่อถอืและการตอบสนอง และปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ 
 
ค าส าคญั : การใหค้วามเชื่อถอื  การตอบสนอง  การใหค้วามเชื่อมัน่  การดแูลเอาใจใส ่ ภาพลกัษณ์ 
 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to study elements of cloud computing technology affecting on service 
quality of accounting firms. This research applied the established service quality (SERVQUAL) dimensions 
which are Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, and Tangible as the elements of cloud computing 
technology. The sample used in the research is accounting firms in Bangkok. The data collected from a total 
of 323 questionnaires. The data analysis consists of percentage, average, standard deviation and factor 
analysis. 
 The research found that 5 elements in service quality (SERVQUAL) dimensions were statistically 
suggested to combine into 3 domains which are 1)Assurance and Empathy, 2)Reliability and Responsiveness, 
and 3)Tangible. 
 
Keyword : Reliability  Responsiveness  Assurance  Empathy  Tangible 
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บทน า 
 โลกยุคปัจจุบนั เป็นโลกแห่งการเปลีย่นแปลงในทุก ๆ ดา้นไม่ว่าจะเป็นดา้นสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืง และ
เทคโนโลย ีฯลฯ ดงันัน้การปรบัตวัให้ก้าวทนัต่อการเปลี่ยนแปลงจงึเป็นเรื่องส าคญั โดยเฉพาะอย่างผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
เศรษฐกิจที่ต้องให้ความส าคญัต่อการปรบัตัวให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเรว็  

Cloud Computing  หรอืระบบออนไลน์แบบคลาวด์จะเขา้มามบีทบาทกบัการจดัการบญัชใีนอนาคตอนัใกลน้ี้
อย่างแน่นอน เน่ืองจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ และกองก ากบับญัชธีุรกจิ เลง็เหน็ความส าคญัของเทคโนโลยทีีจ่ะน ามา
พัฒนาจัดการกับระบบบัญชีในส านักงานบัญชีแบบดัง้เดิมให้เป็น ส านักงานบัญชีดิจิทัล หรือที่เรียกว่า Digital 
Accounting Firm โดยซอฟต์แวร ์Cloud Computing  มลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัรูปแบบธุรกจิของ SaaS (Software as a 
Service) คอืการขายซอฟต์แวร ์โดยใหบ้รกิารผ่านทาง อนิเทอรเ์น็ต แต่ของ Cloud Computing  จะส่งขอ้มูลเขา้ไปใน
คลาวด ์ซึง่จะมกีารประมวลผล และสง่คนืใหก้บัผูใ้ชใ้นฟังกช์ัน่แอพพลเิคชนัทัง้หมด โดยผูใ้ชจ้ะใชน้อกสถานทีท่ างานที่
ไม่ใช่บนเดสก์ท็อปก็ได้ เพราะใน Cloud Computing ผู้ใช้สามารถเข้าถึง แอพพลิเคชัน หรือโปรแกรมประยุกต์ 
(applications software) จากระยะไกลผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต หรอืเครอืข่ายอื่น ๆ ผ่านทางผูใ้หบ้รกิารแอพพลิเคชนับน
ระบบคลาวด์ เพราะในส่วนของ Cloud Computing จะท าให้ธุรกิจไม่ต้องติดตัง้ และดูแลรักษาซอฟต์แวร์บน
คอมพวิเตอรแ์ต่ละเครื่อง นอกจากนี้ยงัช่วยใหพ้นกังานในแผนกอื่น ๆ หรอืส านกังานสาขาต่าง ๆ สามารถเขา้ถงึขอ้มูล 
และซอฟต์แวรเ์วอรช์ัน่เดยีวกนัได ้ซึง่จะง่ายในการรับรายงาน และการเปิดเผยขอ้มูลแบบเรยีลไทมท์ัว่ทัง้องคก์ร ดว้ย
ความสามารถในการใชโ้ทรศพัทม์อืถอื และการท างานร่วมกนัทีม่ากขึน้ โดยการใชง้านตอ้งสมคัรเป็นสมาชกิเพื่อใชง้าน 
โดยจ่ายค่าบรกิารเป็นรายเดอืน หรอื รายปี ซึง่เป็นทีน่ิยมในหมู่ผูใ้หบ้รกิาร Cloud Accounting และในกรณีส่วนใหญ่
การสมคัรสมาชกิเหล่านี้เป็นพืน้ฐานการใชง้าน ฉะนัน้บรษิทัทีช่ าระบญัชแีบบ Cloud Accounting จะไดร้บัการอพัเดท
ซอฟตแ์วรท์นัท ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งซือ้ซอฟตแ์วรเ์พิม่เตมิ (Pistalu, 2013) 

เมื่อระบบบัญชีมีความเปลี่ยนแปลงไป ความรู้ความสามารถ ทักษะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจึงมี
ความส าคญัต่อความส าเรจ็ในการด าเนินกจิการ หน้าทีก่ารปฏบิตังิานของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัช ีมคีวามสลบัซบัซอ้น
มากขึน้ การจดัท า การจดัสง่ และการเกบ็รกัษาสารสนเทศใหถู้กตอ้ง และปลอดภยั การตรวจสอบผ่านระบบสารสนเทศ 
การควบคุมภายในของระบบธุรกจิดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป และการก ากบัดูแลกจิการทีส่ามารถประเมนิศกัยภาพผ่าน
ระบบเอกสารออนไลน์ (E-document) และเพื่อยกระดบัความเชื่อมัน่ขอ้มลูทางการบญัชแีละการเงนิดว้ยนวตักรรมและ
พรอ้มกา้วทนัในยุคเศรษฐกจิดจิทิลั (Digital Economy)  

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาองคป์ระกอบของเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งทีม่ผีลต่อคุณภาพการใหบ้รกิาร
ของส านกังานบญัช ีในเขตกรุงเทพมหานคร อกีทัง้เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ผูท้ าบญัชแีละผูท้ีส่นใจในการ
น าผลการศกึษาทีไ่ดไ้ปใชต่้อไป 

 
 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาองคป์ระกอบของเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ทีม่ผีลต่อคุณภาพการใหบ้รกิารของส านกังานบญัชใีน
เขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกบัคณุภาพของการให้บริการของส านักงานบญัชี 
 การบรกิาร (Service) คอืกระบวนการของกจิกรรมทางเศรษฐกจิในการสง่มอบบรกิารใหลู้กคา้ โดยลกัษณะ 4 
ลกัษณะ ดงันี้ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ, 2541)  
 1.  จบัตอ้งไม่ได ้(Intangible) ไม่มลีกัษณะ ทางกายภาพ ลกูคา้ไม่สามารถทราบล่วงหน้าไดว้่าตนเองจะไดร้บั
บรกิารในรูปแบบใด เนื่องจากบรกิารเป็นผลการปฏบิตัติงิาน (Performance ) มากกว่าเป็นวตัถุ (Objects) ไม่สามารถ
สมัผสั หรอืเหน็ไดเ้หมอืนสนิคา้ อาศยัประสบการณ์ทีเ่คยไดร้บับรกิารมาเป็นข้อมูลประกอบการตดัสนิใจซือ้บรกิารได้
เรว็ขึน้ ไดแ้ก่ 
 สถานที ่(Place) จดัเตรยีมสถานทีใ่หม้คีวามคล่องตวัในการบรกิารลูกคา้ สะอาดกวา้งขา้ง มทีีน่ัง่เพยีงพอ มี
บรรยากาศด ี
 บุคคล (People) พนกังานตอ้งมบีุคลกิภาพทีด่ ีสขุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน และเตม็ใจทีจ่ะใหบ้รกิารลกูคา้ 
 เครื่องมือ (Equipment) อุปกรณ์ภายในส านักงานจะต้องทนัสมยัมปีระสทิธภิาพ มีการให้บริการที่รวดเรว็ 
เพื่อใหล้กูคา้พงึพอใจ 
 วสัดุสื่อสาร (Communication) สื่อโฆษณาและเอกสารโฆษณาต่าง ๆจะต้องสอดคล้องกบัลกัษณะของการ
บรกิาร และลกัษณะของลกูคา้ 
 สญัลกัษณ์ (Symbols) ตราสนิคา้ หรอื เครื่องหมายการคา้ตอ้งสือ่ความหมายของการบรกิารไดด้ ี
 ราคา (Price) การก าหนดราคาการใหบ้รกิาร ควรมเีหมาะสมกบัระดบัการใหบ้รกิารชดัเจน และง่ายต่อการ
จ าแนกระดบับรกิารทีแ่ตกต่าง 
 2.  ไม่สามารถแบ่งแยกการใหบ้รกิารได้ (Inseparability) การบรกิารเป็นการผลติและการบรโิภคในเวลาใน
เดอืนเดยีวกนั ผูใ้หบ้รกิารไม่สามารถใหบ้รกิารลูกคา้พรอ้มกนัหลายรายในเวลาเดยีวกนัได ้เน่ืองจากลกัษณะของลูกคา้
ไม่เหมอืนกนั 
 3.  ไม่แน่นอน (Variability) ลกัษณะของการบรกิารไม่แน่นอนขึน้อยู่กบัว่าผู้ให้บรกิารเป็นใคร จะให้บรกิาร
เมื่อไร ทีไ่หน และอย่างไร ดงันัน้ผูใ้หบ้รกิารจะตอ้งมกีารควบคุมคุณภาพ 2 ขัน้ตอน 
 

Service Quality ของเทคโนโลยี Cloud Computing 
- Reliability 
- Responsiveness 
- Assurance 
- Empathy 
- Tangible 
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 ตรวจสอบ คดัเลอืก และฝึกอบรมพนกังานทีใ่หบ้รกิาร 
 สรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้ โดยรบัฟังค าแนะน าและขอ้เสนอแนะ ของลกูคา้ การส ารวจขอ้มลูของลูกคา้ และ
การเปรยีบเทยีบ ท าใหไ้ดร้บัขอ้มลูเพื่อการแกไ้ขปรบัปรุงบรกิารใหด้ขีึน้ 
 4.  ไม่สามารถเกบ็ไว้ได้ (Perishability) บรกิารไม่สามารถเกบ็ไว้ได้ จงึมกี าลงัการผลติทีไ่ม่ใช่บางเวลาและ
บริการไม่มสีนิค้าคงคลงั ถ้าความต้องการของลูกค้ามสีม ่าเสมอ การให้บรกิารก็จะไม่มปัีญหา แต่ถ้าลกัษณะความ
ตอ้งการไม่แน่นอนจะท าใหเ้กดิปัญหาการบรกิารไม่ทนัหรอืไม่มลีกูคา้ 

 คณุภาพการบริการ (Service Quality) 
 คุณภาพการบรกิาร (Service Quality) การสง่มอบบรกิารทีม่คีุณภาพใหล้กูคา้เป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการทีจ่ะท า
ใหธุ้รกจิใหบ้รกิารประสบความส าเรจ็ในสภาพเศรษฐกจิปัจจุบนัทีเ่กดิการชะลอตวัของการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิซึง่
มผีลกระทบไปทัว่โลก ดงันัน้การใหบ้รกิารทีม่คีุณภาพอาจเป็นหนทางหนึ่งทีจ่ะกระตุ้นใหลุ้กคา้ตดัสนิใจเลอืกซือ้บรกิาร 
ซึง่จะสง่ผลใหเ้กดิการจา้งงาน และเกดิรายไดทุ้กภาคสว่นไม่ว่าจะเกษตรกรรม หรอื อุตสาหกรรม รวมไปถงึการพฒันา
เศรษฐกจิของประเทศ ดงันัน้ธุรกจิใหบ้รกิารจงึตอ้งพยายามสรา้งผลผลติของการบรกิารใหม้คีวามแตกต่างไปจากคู่แข่ง 
โดยต้องเสนอคุณภาพการบรกิารตามทีล่กูคา้คาดหวงัไวซ้ึง่อาจเกดิจากประสบการณ์ในอดตีทีลู่กคา้เคยไดร้บั จากการ
พูดปากต่อปาก หรอืจากโฆษณาของธุรกจิใหบ้รกิารเอง (ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ , 2541) ในการพจิารณาเลอืกซือ้
บรกิารลูกค้าจะพจิารณาถงึคุณภาพการบรกิารทีลู่กค้าต้องการ โดยพจิารณาจาก 1) ความคาดหวงัของลูกค้าในการ
ได้รับบริการ 2) จากการส่งมอบบริการที่มีคุณภาพเหนือกว่าคู่แข่งขนั 3) จากภาพลักษณ์ของธุรกิจและ 4) จาก
นวตักรรมใหม่ ๆ ของการบรกิารทีแ่ตกต่างไปจากการบรกิารของคู่แขง่ขนัโดยเป็นผลมาจากนโยบายและกระบวนการ
ของส านกังานบญัชทีีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพการบรกิารของส านกังานบญัชตีามแนวคดิของ Parasuraman 
 

 
 
ภาพท่ี 3  คุณภาพการใหบ้รกิาร 
ท่ีมา : Zeithaml. Parasuraman. And Berry. 1990: www.tpa.or.th 
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1. การตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) ด้วยการด าเนินการตามขอ้ตกลงในสญัญาก ากบัดูแลและความ
คบืหน้าของงาน ทบทวนผลงานและปรบัปรุงแกไ้ขงานก่อนสง่ลกูคา้ 

2. การให้ความเชื่อมัน่ต่อลูกคา้ (Assurance) ด้วยการปฏบิตัิติงานตามคู่มอืการปฏบิตัิงานรกัษาความลบัของ
ลกูคา้ มวีธิปีฏบิตัติใินกรณีทีไ่ม่สามารถปฏบิตัติงิานใหล้กูคา้ได ้และแจง้ยกเลกิการปฏบิตัติงิานใหล้กูคา้ทราบ
ล่วงหน้าในเวลาทีเ่หมาะสม 

3. การดูแลเอาใจใส่ต่อลูกค้า (Empathy) ด้วยการพจิารณาความรู้ความสามารถของผู้ท าบญัชทีี่สอดคล้องกบั
ธุรกจิของลกูคา้ ขอค าแนะน าหรอืใชผ้ลงานจากผูเ้ชีย่วชาญในเรื่องทีท่ีผู่ท้ าบญัชไีม่แน่ใจ และรบัเรื่องรอ้งเรยีน
จากลกูคา้ 

4. ภาพลกัษณ์ของส านักงานบญัช ี(Tangibles) ประกอบด้วยการมเีครื่องมอืและอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นในการจดัท า
บญัชเีพยีงพอ มพีื้นที่ปฏบิตัิงานที่เป็นระเบยีบ และมผีู้ท าบญัชทีี่มคีุณสมบตัิเป็นไปตามพระราชบญัญัติที่
เกีย่วขอ้ง 

5. ความน่าเชื่อถือของส านักงานบญัช ี(Reliability) ประกอบด้วยการมรีะบบติดตามงานที่ได้รบัจากลูกค้า มี
หลกัฐานการรบัเงนิค่าธรรมเนียมสอดคลอ้งกบัขอ้ตกลงในสญัญาและแกปั้ญหาอย่างมปีระสทิธภิาพโดยไม่เกดิ
ปัญหาซ ้าเดมิ 
 

 SERVQUAL Model  
 แนวคดิ SERVQUAL Model โดย Parasuraman, Berry and Zeithaml (1988) (อา้งใน ณฐัพชัร ์ ลอ้ประดษิฐ์
พงษ์, 2549, หน้า 40-41) เป็นเครื่องมอืศกึษาช่องว่างผลการด าเนินงานของธุรกจิและความคาดหวงัของลูกคา้ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพของงานบรกิาร ประกอบดว้ย 
 Tangibles (บรกิารทีจ่บัตอ้งไดเ้ป็นรปูธรรม) 

1. การใหบ้รกิารทีฉ่บัไวแก่ลกูคา้ 
2. ใหบ้รกิารดว้ยความสภุาพอ่อนน้อม 
3. ใหบ้รกิารดว้ยความห่วงใย ใสใ่จลกูคา้ 
4. ใหบ้รกิารภายในกรอบเวลาทีก่ าหนด 

 Reliability (บรกิารทีไ่วใ้จได ้ถูกตอ้งแม่นย า) 
5. พนกังานเขา้ใจความคาดหวงัของลกูคา้ 
6. วสัดุอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการบรกิารดงึดดูใจ มคีุณภาพ (เช่น แบบฟอรม์ทีช่ดัเจน สัน้กระชบั) 
7. ใหบ้รกิารโดยยดึความตอ้งการของลกูคา้เป็นทีต่ัง้ 
8. พนกังานใหค้วามช่วยเหลอืลกูคา้อย่างเตม็ใจ 
9. ใหบ้รกิารถูกตอ้ง ครบถว้น ไม่มขีอ้ผดิพลาด 

 Responsiveness (ความมุ่งมัน่เตม็ใจในการใหบ้รกิาร) 
10. พนกังานแจง้ใหล้กูคา้ทราบเสมอเมื่อเริม่ตน้บรกิาร 
11. พนกังานใหบ้รกิารไดต้ามทีต่กลงสญัญา 
12. พนกังานสรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ลกูคา้เมื่อใหบ้รกิาร 
13. พนกังานมคีวามรูใ้นบรกิารทีส่ง่มอบ และตอบขอ้สงสยัของลกูคา้ได้ 

 Assurance (ใหบ้รกิารดว้ยความรูค้วามช านาญ และสรา้งความเชื่อมัน่แก่ลกูคา้) 
14. พนกังานพรอ้มแกไ้ขปัญหาของลกูคา้เสมอ 
15. สามารถไวว้างใจใหแ้กไ้ขปัญหาของลกูคา้เสมอ 
16. ใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้งครบถว้น ตัง้แต่ครัง้แรกทีใ่หบ้รกิาร 
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17. มสีิง่อ านวยความสะดวกทีด่งึดดูใจลกูคา้ 
 Empathy (ใหบ้รกิารดว้ยความเอาใจใสล่กูคา้ พนกังานใหค้วามส าคญักบัลกูคา้รายบุคคล) 

18. พนกังานใหบ้รกิารดว้ยความเรยีบรอ้ย เป็นมอือาชพี 
19. ช่วงเวลาใหบ้รกิารเหมาะสม สะดวกสบาย 
20. ใหบ้รกิารดว้ยเครื่องมอืทีท่นัสมยั 
21. ใหบ้รกิารดว้ยความถูกตอ้งและรกัษาความลบัของลกูคา้ 

 
 แนวคิดเก่ียวกบัเทคโนโลยีคลาวดค์อมพิวต้ิง 

คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) คือการที่เราใช้ซอฟต์แวร์ , ระบบ , และทรัพยากรของเครื่อง
คอมพวิเตอรข์องผูใ้หบ้รกิาร ผ่านอนิเทอรเ์น็ต โดยสามารถเลอืกก าลงัการประมวลผล เลอืกจ านวนทรพัยากร ไดต้าม
ความต้องการในการใชง้าน และใหเ้ราสามารถเขา้ถงึขอ้มูลบน Cloud จากทีไ่หนกไ็ด ้(Microsoft Corporation, 2010)
ดงัแผนภาพที ่2 

 
 

ภาพท่ี  3  แผนผงัของการประมวลผลของระบบคลาวดค์อมพวิติง้ 
ท่ีมา:  Sam Johnston (2009) 

 
จากภาพที ่3  จะเหน็ว่าดา้นในของกรอบทีเ่ป็นกอ้นเมฆกค็อืทรพัยากรของผูใ้หบ้รกิารทีม่ที ัง้ Hardware และ 

Software (ซึง่กท็ างานบน Hardware ของผูใ้หบ้รกิารเช่นกนั) ผูใ้ชบ้รกิารเพยีงแค่ต่อเชื่อมเขา้ไปใชผ้่าน Network ดว้ย
เวบ็บราวเซอร ์หรอื Client แอพพลเิคชัน่ บนอุปกรณ์ต่าง ๆของตน เช่น มอืถอื, Tablet, Notebook, หรอื Chromebook 
เป็นตน้ 
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 สถาบนัมาตรฐานและเทคโนโลยแีห่งชาต ิหน่วยงานภายใตก้ระทรวงพาณิชยส์หรฐัอเมรกิา ไดใ้หค้วามหมาย
ของคาว่า คลาวดค์อมพวิติง้ ไวด้งันี้ 
 คลาวด์คอมพวิติ้ง (Cloud Computing) เป็นรูปแบบบรกิารใชท้รพัยากร คอมพวิเตอร์ ร่วมกนักบัผูอ้ื่น (เช่น 
เครอืขา่ย เครื่องเซริฟ์เวอร ์เครื่องบนัทกึขอ้มลู ระบบซอฟตแ์วร ์และบรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง) ผ่านเครอืขา่ย มากน้อยตาม
ความต้องการของผูใ้ช ้การปรบัเพิม่และลดซึง่ทรพัยากรคอมพวิเตอรส์ามารถท าไดง้่ายและรวดเรว็ การบรกิารคลาวด ์
(Cloud) ที่ให้ผู้ใชเ้ขา้ถงึทรพัยากรตามความจ าเป็นได้ตลอดเวลานัน้ มีรูปแบบการใหบ้รกิาร (Service models) ได้ 3 
แบบ มรีปูแบบการใชง้าน (Deployment model) 4ชนิด ดงัรายละเอยีดทีจ่ะกล่าวต่อไป 
 รปูแบบการให้บริการคลาวดค์อมพิวต้ิง 

1. Software as a Service (SaaS)เป็นการที่ใช้หรือเช่าใช้บริการซอฟต์แวร์หรือแอพพลิเคชัน่  ผ่าน
อนิเทอร์เน็ต โดยประมวลผลบนระบบของผู้ให้บรกิาร ท าให้ไม่ต้องลงทุนในการสร้างระบบคอมพวิเตอร์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟต์แวรเ์อง ไม่ต้องพะวงเรื่องค่าใชจ้่ายในการดูแลระบบ เพราะซอฟตแ์วรจ์ะถูกเรยีกใชง้านผ่าน Cloud จากทีไ่หนก็
ได ้

2. Platform as a Service (PaaS) ส าหรบัการพฒันาแอพพลเิคชัน่นัน้ หากเราตอ้งการพฒันาเวบ็
แอพพลเิคชัน่ทีค่่อนขา้งซบัซอ้น ซึง่รนับนเซริฟ์เวอร ์หรอื Mobile application ทีม่กีารประมวลผลท างานอยู่บน
เซริฟ์เวอร ์เรากต็อ้งตัง้เซริฟ์เวอร ์เชื่อมต่อระบบเครอืขา่ย และสรา้งสภาพแวดลอ้ม เพื่อทดสอบและรนัซอฟตแ์วรแ์ละ
แอพพลเิคชัน่ เช่น ตดิตัง้ระบบฐานขอ้มลู, Web server, Runtime, Software Library, Frameworks ต่าง ๆ เป็นตน้ 
จากนัน้กอ็าจยงัตอ้งเขยีนโคด้อกีจ านวนมาก 

3. Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นบรกิารใหใ้ชโ้ครงสรา้งพืน้ฐานทางคอมพวิเตอรอ์ย่าง หน่วย
ประมวลผล ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู ระบบเครอืขา่ย ในรปูแบบระบบเสมอืน (Virtualization) ขอ้ดคีอืองคก์รไม่ตอ้งลงทุนสิง่
เหล่าน้ีเองยดืหยุ่นในการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งระบบไอทขีององคก์รในทุกรปูแบบสามารถขยายไดง้่าย ขยายไดท้ลีะนิด
ตามความเตบิโตขององคก์รกไ็ด ้และทีส่ าคญั ลดความยุ่งยากในการดแูล เพราะหน้าทีใ่นการดแูล จะอยู่ทีผู่ใ้หบ้รกิาร 

รปูแบบการใช้งานของคลาวดค์อมพิวต้ิง 
1. Private Cloud หมายถงึ บรกิารคลาวดค์อมพวิติง้ส าหรบัหน่วยงาน หรอืงคก์รใดองคก์รหนึ่งเพยีงองคก์ร

เดยีว (แต่อาจมผีูใ้ชง้านภายในองคก์รไดไ้มจ่ ากดั) ซึง่การบรหิารจดัการระบบโดยสว่นใหญ่กระท าโดยบุคลากรภายใน
องคก์ร 

2. Community Cloud หมายถงึ บรกิารคลาวดค์อมพวิติง้ทีด่ าเนินการร่วมกนัโดยกลุ่มคนจากองคก์รต่าง ๆ ที่
มกีารรวมตวักนัในรปูแบบของการจดัตัง้เป็นสมาคม ชมรม หรอื สหภาพ ทัง้เป็นทางการหรอืไมเ่ป็นทางการ โดยมี
วตัถุประสงค ์จุดมุง่หมายและความตอ้งการใช ้บรกิารแบบเดยีวกนั เช่น กลุ่มธุรกจิสถาบนัการศกึษา หรอืหน่วยงาน
ภาครฐั เป็นตน้ 

3. Public Cloud หมายถงึ บรกิารคลาวดค์อมพวิติง้ทีเ่ปิดใหส้าธารณชนและหน่วยงานต่าง ๆ ใชง้านทัว่ไป 
โดยการบรหิารจดัการและการใหบ้รกิารอาจเป็นบรษิทั สถาบนัการศกึษาหรอืหน่วยงานภาครฐัเป็นผูใ้หบ้รกิาร ผูใ้ชจ้ะมี
สทิธใินการควบคุมทีจ่ ากดัขึน้อยูก่บัการมอบสทิธขิองผูใ้หบ้รกิาร ตวัอย่างผูใ้หบ้รกิาร เช่น Microsoft Amazon, 
Amazon AWS, Salesforce, Google App Engine 

4. Hybrid Cloud หมายถงึ บรกิารคลาวดค์อมพวิติง้ทีม่ลีกัษณะผสมผสานรปูแบบบรกิารระหว่าง Private 
Cloud และ Public Cloud การใชง้านแบบ Hybrid เป็นการใชง้านเฉพาะกจิ ซึง่ผูใ้ชง้านจะตอ้งมมีาตรฐาน คุณสมบตัิ
ทางเทคนิค และเทคโนโลยทีีส่ามารถใชง้านขอ้มมลูและถ่ายโอนแอพพลเิคชัน่ ส าหรบัการใชง้านขา้มไปมาระหว่าง
รปูแบบแต่ละแบบทีเ่ลอืกใชง้าน 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 
การวิจัยนี้ เ ป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ(Quantitative Research) โดยวิธีองค์ประกอบหลัก (Principal 

component analysis) เกบ็ขอ้มลูผ่านทางแบบสอบถาม (Questionnaire) และวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติทิีใ่ชใ้นการศกึษา
ดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติใินการหาผลการวจิยั 

1. ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ส านกังานบญัชใีนเขตจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 1,665 แห่ง 
(กรมพฒันาธุรกจิการคา้, 2560) โดยใชก้ารก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างของทาโร ยามาเน เมื่อก าหนดความคาดเคลื่อน
ในการสุม่รอ้ยละ 5%  จงึไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 323  ตวัอย่าง 

2. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัครงั ้นี้ผูว้จิยัใชว้ธิกีารท าการ 
เกบ็ขอ้มูลผ่านทางการท าการส ารวจ (Survey Research) โดยเกบ็ขอ้มลูผ่านแบบสอบถาม (Questionnaire)เพื่อน ามา
ศึกษาองค์ประกอบของเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของส านักงานบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัจะวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเกบ็รวบรวมโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS เพื่อหาค่าสถติดิงันี้ 

2.1 สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) 
 ประกอบด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ของขอ้มลูเพื่อตอบสนองวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2.2 สถติเิชงิอนุมาน (Inference Statistic)  
 ประกอบด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพื่อสกัดองค์ประกอบและค านวณค่า
น ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor Analysis) โดยวธิอีงคป์ระกอบหลกั (Principal component analysis) 
 
ผลการวิจยั 

ผลการวจิยัของผูต้อบแบบถามสามารถสรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ ช่วงอายุต ่ากว่า 
30 ปี จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีส่วนใหญ่เป็นผูท้ าบญัชทีีม่ปีระสบการณ์ท างานต ่ากว่า 10 ปี โดยส านักงานบญัชี
ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้เป็นส่วนใหญ่ และมทีุนจดทะเบยีน 2,000,001 – 3,000,000 บาท มรีะยะเวลาจด
ทะเบยีนจดัตัง้ 6 – 10 ปี มจี านวนพนกังานต ่ากว่าหรอืเท่ากบั 10 คน และมจี านวนลกูคา้มากกว่า 50 รายขึน้ไป 

สรุปผลความคิดเห็นของส านักงานบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการของ
ส านักงานบญัช ีจ าแนกในแต่ด้าน พบว่า ส านักงานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัเทคโนโลยี
คลาวด์คอมพวิติ้งและคุณภาพการใหบ้รกิารของส านักงานบญัช ีโดยภาพรวม อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.81 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า องค์ประกอบที่  2 การตอบสนอง
(Responsiveness) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 
รองลงมา องคป์ระกอบที ่3 การใหค้ววามเชื่อมัน่(Assurance) มคี่าเฉลีย่สงูสุด อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลีย่เท่ากบั 4.01 
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.75 สว่น องคป์ระกอบที ่5 ภาพลกัษณ์(Tangibles) มคี่าเฉลีย่ต ่าทีส่ดุ อยู่ในระดบัมาก 
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.77 
 การศกึษางานวจิยัการวดัค่า Factor Analysis เมื่อมกีารหมุนแกนปัจจยัโดยวธิ ีOrthogonal แบบ Varimax ค่า 
Factor Loading ไดปั้จจยัออกมาใหม่ 3 ปัจจยั คอื ปัจจยัที ่1 ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่และการดูแลเอาใจใส่ ปัจจยัที ่2 
ดา้นการใหค้วามเชื่อถอืและการตอบสนอง ปัจจยัที ่3 ดา้นภาพลกัษณ์(Tangibles) 
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การศกึษางานวจิยัสรุปประเดน็ต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคไ์ดด้งันี้ 
1. องค์ประกอบด้านการใหค้วามเชื่อมัน่และการดูแลเอาใจใส่ จากการวเิคราะหท์างสถติิพบว่าปัจจยัดา้น

ความไวว้างใจและการดูแลเอาใจใส่ มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัยอมรบัไดเ้ท่ากบั .939 ซึง่เกนิกว่า .70 
ขึน้ไป (Hair. Et al., 2006) 

2. องคป์ระกอบดา้นการใหค้วามเชื่อถอืและการตอบสนอง จากการวเิคราะหท์างสถติพิบว่าปัจจยัดา้นการ
ใหค้วามเชื่อมัน่และการตอบสนอง มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัยอมรบัได้เท่ากับ .884 ซึง่เกนิกว่า .70 
ขึน้ไป (Hair. Et al., 2006) 

3. องค์ประกอบด้านภาพลกัษณ์ จากการวเิคราะห์ทางสถิติพบว่าปัจจยัด้านด้านภาพลกัษณ์ มีค่าความ
เชื่อมัน่อยู่ในระดบัยอมรบัไดเ้ท่ากบั .909 ซึง่เกนิกว่า .70 ขึน้ไป (Hair. Et al., 2006) 

 
สรปุและอภิปรายผล 

การวจิยัเรื่อง “เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้และคุณภาพการใหบ้รกิารของส านักงานบญัชี” ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์
ผลการศกึษาโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ในการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติดิว้ยการวเิคราะหปั์จจยั (Factor Analysis) 
ด้วยวิธีองค์ประกอบหลกั (Principal component analysis ) ใช้เกณฑ์ในการสกดัองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน (eigen 
value) เท่ากบัหรอืมากกว่า 1 ขึน้ไปการศกึษางานวจิยั การวดัค่า Factor Analysis เมื่อมกีารหมุนแกนปัจจยัโดยวธิ ี
Orthogonal แบบ Varimax ค่า Factor Lading จะไดปั้จจยัออกมาใหม่ 3 ปัจจยัจาก 5 ปัจจยั 1 ดา้นการใหค้วามเชื่อมัน่
และการดูแลเอาใจใส่ ปัจจยัที่ 2 ด้านการให้ความเชื่อถือและการตอบสนอง ปัจจยัที่ 3 ด้านภาพลกัษณ์การศกึษา
งานวจิยั สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 
 1.  ปัจจยัด้านการให้ความเชื่อมัน่และการดูแลเอาใจใส่ จากการวเิคราะห์ทางสถิติพบว่าปัจจยัด้านการให้
ความเชื่อมัน่และการดูแลเอาใจใส่ มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัยอมรบัไดต้วัแปรทีส่ าคญัคอื เทคโนโลยคีลาวดค์อมพิ
วติ้งมคีวามน่าสนใจทีจ่ะน ามาใชใ้นงานบญัช ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญชยั อรรคผาต ิ(2557)ไดก้ล่าวว่าผูท้ า
บญัชมีทีศันคตดิา้นการยอมรบัมากทีสุ่ดในความเห็นว่าระบบบญัชอีอนไลน์มคีวามน่าสนใจทีจ่ะน ามาใชใ้นการท าบญัชี
ภายในองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณฐมน พจิติรไพวลัย ์(2559) ไดก้ล่าวไวว้่า ผูบ้รหิารมกีารยอมรบัมากทีส่ดุ 
ในความเหน็ว่าระบบบญัชอีอนไลน์เป็นทางเลอืกใหม่ของรูปแบบระบบการท าบญัชทีีม่คีวามน่าสนใจ ล าดับรองลงมา 
ความง่ายของเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ต่อการน ามาใช ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Davis (1989); Doll Hendrickson 
and Deng (1998) ที่อธบิายถงึตวัแปรในดา้นความง่ายจากการใชง้านว่า จะน าไปสู่การยอมรบัในเทคโนโลยใีหม่ ซึ่ง
ผูใ้ชร้ะบบจะมคีวามเป็นอสิระ โดยไม่ต้องใช้ความพยายามในการเรยีนรูม้าก โดยสิง่ส าคญัทีช่่วยใหผู้ท้ าบญัชเีกดิการ
รบัรูใ้นความง่ายต่อการใชง้าน เช่น ในรูปแบบเวบ็ไซต์หรอืรปูแบบของระบบทีม่หีน้าจอดูง่ายในการใชง้าน ( Interface) 
และมกีารจดัวางฟังกช์ัน่ต่าง ๆ ใหง้่ายต่อการใชง้านจรงิ ช่วยใหผู้ท้ าบญัช ีช่วยใหร้บัรูถ้งึความง่ายในการปฏบิตังิานและ
ดา้นการใชง้าน และเกดิการยอมรบัเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งใหม่นัน้ในทีสุ่ด และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Rader 
(2012) ได้กล่าวไว้ว่าการท างานของระบบคลาวด์คอมพิวติ้งในการด าเนินการทางธุรกิจในการใช้งานบนระบบ
คอมพวิเตอรท์ีส่ามารถเขา้ถงึในการใชง้านไดอ้ย่างแพร่หลาย 
 2.  ปัจจยัดา้นการใหค้วามเชื่อถอืและการตอบสนอง จากการวเิคราะหท์างสถติพิบว่าปัจจยัดา้นการใหค้วาม
เชื่อถอืและการตอบสนอง มคี่าความเชื่อมัน่อยู่ในระดบัยอมรบัไดต้วัแปรทีส่ าคญัคอื เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ช่วย
ท าใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูไดส้ะดวกรวดเรว็และไม่มขีอ้จ ากดัดา้นสถานทีใ่นการเขา้ถงึขอ้มลู ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ณัฐ
พล ธนเชวงสกุล (2560) ได้กล่าวว่า บุคลากรส่วนใหญ่ทราบถงึความง่ายต่อการใช้งาน ความสะดวกสบาย และการ
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เขา้ถงึไดทุ้กทีทุ่กเวลา อกีทัง้ยงัท างานไดห้ลากหลาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญชยั อรรคผาต ิ(2557)ไดก้ล่าว
ว่า ผูท้ าบญัชมีทีศันคตจิ่อการยอมรบัมากทีส่ดุ ในการเลอืกใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์ว่าจะชว่ยเพิม่ประสทิธผิลในการจดัท า
บญัชใีห้มคีวามถูกต้อง แม่นย า และรวดเรว็มากยิง่ขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ Chen and Barnes (2007) ที่
อธบิายถงึเทคโนโลยสีมยัใหม่จะช่วยใหก้ารท างานมปีระสทิธผิล ง่ายและสะดวกยิง่ขึน้ ช่วยใหป้ระหยดัในหลาย ๆ ดา้น 
เช่น ดา้นเวลา ดา้นแรงงาน ดา้นเงนิทุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชมพูนุช สราวุเดชา (2560)ไดก้ล่าวไวว้่าการน า
เทคโนโลย ีCloud Computing มาประยุกต์ใชใ้นการท างาน มปีระโยชน์มากในหลาย ๆ ดา้น คอื ความสามารถใชง้าน
ไดทุ้กที ่ทุกเวลาทีม่เีครอืขา่ยอนิเตอรเ์น็ต ใชง้านไดทุ้กอุปกรณ์ทัง้เครื่องคอมพวิเตอร ์โน้ตบุ๊ค แทปเลต็และสมารท์โฟน
ในระบบปฏบิตักิารต่าง ๆ นอกจากนี้ยงัสามารถแชรข์อ้มูล เพื่อใชง้าน และแกไ้ขขอ้มูลร่วมกนัได ้อกีทัง้การถ่ายโ อน
ไฟลจ์ากอุปกรณ์ต่าง ๆ ไปยงั Cloud สามารถท าไดง้่าย และสะดวก และทีส่ าคญัคอื สามารถแกไ้ขปัญหาการตดิไวรสั
ของขอ้มูล ท าใหข้อ้มูลมคีวามปลอดภยัมากขึน้ ล าดบัรองลงมาเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งมกีารเกบ็รกัษาความลบั
ของลูกคา้ไดด้ ีซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยอดศกัดิ ์ รกัษาแกว้ (2559) ไดก้ล่าวว่า ความมัน่คงปลอดภยัของขอ้มลู 
เป็นปัจจยัทีส่ าคญัในการพจิารณาเลอืกเทคโนโลยมีาใชใ้นองคก์ร เนื่องจากขอ้มลูเป็นสิง่ทีส่ าคญัสงูสุดขององคก์ร และ
ประเดน็เรื่องความปลอดภยัของขอ้มลูบนเทคโนโลย ีคลาวดค์อมพวิติง้ กเ็ป็นเรื่องทีท่า้ทาย และสอดคล้องกบังานวจิยั
ของ Sun et al. (2011) ทีก่ล่าวว่า ปัจจยัดา้นความปลอดภยัเป็นภยัคุกคามต่อสภาพแวดลอ้มของระบบคลาวดค์อมพิ
วติ้ง ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ Goguen & Mesequer (1982), Gray (1990) ที่อธิบายถึงระบบรักษาความ
ปลอดภยัว่าเป็นมาตรการส าคญัของระบบสารสนเทศทุกระบบและเป็นสิง่จ าเป็นทีผู่ใ้หบ้รกิารระบบจะตอ้งม ีเพื่อความ
ป้องกนัการละเมดิและเขา้ถงึขอ้มลูโดยไม่ไดร้บัอนุญาต ซึง่จะช่วยใหผู้ท้ าบญัชมีคีวามมัน่ใจในการใชง้าน 
 3.  ปัจจยัที่ด้านภาพลกัษณ์ จากการวเิคราะห์ทางสถิตพิบว่าปัจจยัด้านปัจจยัที่ด้านภาพลกัษณ์ มคี่าความ
เชื่อมัน่อยู่ในระดบัยอมรบัไดต้วัแปรที่ส าคญัคอื เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งมาใชเ้พื่อเพิม่ศกัยภาพใหก้บัองค์กร ซึง่
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ สขุสดุา ขนุราช (2559) ไดก้ล่าวว่า การเพิม่ประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิเป็นสิง่จ าเป็นใน
การสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั ประกอบกบัภาครฐัทีส่นบัสนุนใหผู้ป้ระกอบการน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการด าเนิน
ธุรกิจเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบรหิารธุรกิจ การน าเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติงมาประยุกต์ใช้ใน SMEs จึงมคีวาม
เหมาะสม ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยอดศกัดิ ์รกัษาแกว้ (2559) ไดก้ล่าวว่า ปัจจยัสิง่แวดลอ้มภายนอกองคก์ร ทัง้
กลุ่มผูบ้รหิารและฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศต่างใหค้วามส าคญัต่อการแข่งขนัทางการตลาดของอุตสาหกรรมทีอ่งคก์ร
ประกอบธุรกิจ ว่าเป็นปัจจยัส าคญัในการผลกัดนัให้องค์กรต้องพฒันาเลือกใช้เทคโนโลยใีหม่ ๆ เข้ามาใช้เพื่อเพิม่
ศกัยภาพในการแข่งขนั เพื่อสร้างโอกาส และ ข้อได้เปรียบให้เกิดขึน้กบัองค์กร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ Lee 
(2014) ไดก้ล่าวว่าปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัการน าเอาระบบคลาวด ์มาใชข้องธุรกจิของเอกชนขนาดกลางและย่อม 
คอื ผลประโยชน์ทางดา้นการเงนิ การตลาด และเพิม่โอกาสทางธุรกจิจงึเป็นแรงผลกัดนัทีส่ าคญั 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัแนะน าใหใ้หศ้กึษาขอบเขตอื่น ๆ เพิม่เตมิ เช่น ส านกังานบญัชใีนจงัหวดัต่าง ๆ และศกึษากลุ่มตวัอย่าง
อื่น เนื่องจากวจิยัฉบบันี้ศกึษาส านกังานบญัชใีนเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ เพื่อใหท้ราบถงึความเหน็ทีแ่ตกต่าง 
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