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การวิจัยนี� มีวัตถุประสงค์เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทาํงาน

อัตโนมัติในงานบัญชี ซึ�งเป็นรูปแบบใหม่ของการให้บริการระบบบัญชีที�ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

กับเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ� ง การวิจัยนี� เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื�องมือ

กับกลุ่มตัวอย่างพนักงานของสาํนักงานบริการวิชาชีพขนาดใหญ่ � แห่งในประเทศไทย จาํนวน ��� 

คน ในการศึกษานี�  ข้อมูลที�ได้ถูกนาํไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื�อวิเคราะห์โดยการ

สร้างโมเดลสมการโครงสร้าง ในการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยของตัวแปรอิสระ � ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพของข้อมูล และด้าน

คุณภาพของระบบ มีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบกระบวนการทาํงาน

อัตโนมัติในงานบัญชี และพบว่าตัวแปรอิสระทั�งหมด ได้แก่ ด้านคุณภาพของข้อมูล ด้านคุณภาพของ

ระบบ ด้านการรับรู้ประโยชน์ และด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ

กระบวนการทาํงานอัตโนมัติในงานบัญชีอย่างมีนัยสาํคัญ 
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study Factors Affecting on Decision to Use Robotic Process

Automation System in Accounting (RPA). The Robotic Process Automation System in Accounting is a new

era of accounting system services which is a combination of artificial intelligence and cloud computing

technology. This research is quantitative research that uses a questionnaire as a tool to sample 422 employees

in big four profession services firms in Thailand. In this study, data were analyzed by using Structural Equation

Modeling (SEM) to test the hypothesis.

The results was found that two independent variables as the Information Quality (IQ) and System

Quality (SQ) affect on Perceived Usefulness (PU) and User Satisfaction (US). In addition, the research also

found that the Information Quality (IQ), System Quality (SQ), Perceived Usefulness (PU) and User

Satisfaction (US) not affect on Decision to Use the system.

�. บทนาํ 

การดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจมีความจําเป็นต้องใช้แรงงานมนุษย์เป็นกลไกหลักในการ

ขับเคลื�อนองค์กรไปข้างหน้าไม่ว่าจะในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต แต่อย่างไรกต็ามมนุษย์ได้สร้างและ

พัฒนาเครื�องมือ และเครื�องจักรที�ช่วยลดความผิดพลาดในกระบวนการทาํงานของมนุษย์เอง ซึ�งทาํให้

แรงงานจาํนวนมากในธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ถูกทดแทนด้วยเครื�องจักร และส่งผลให้

เกิดภาวะแรงงานเกินความต้องการของตลาด ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) ซึ�งจะเข้ามาทดแทนแรงงานในอีกหลายวิชาชีพ และหนึ�งในวิชาชีพที�ต้อง

ปรับตัวคือวิชาชีพบัญชีซึ�งในอดีตจะต้องใช้ความสามารถของมนุษย์ในการดาํเนินงานค่อนข้างมาก ไม่

ว่าจะเป็นการวิเคราะห์เอกสาร การจัดประเภท การบันทึก และการรายงานผลซึ�งกระบวนการเหล่านี�  

จะต้องใช้เวลาและแรงงานของนักบัญชี ทาํให้มีความเสี�ยงที�จะเกิดความผิดพลาดจากการทาํงานของ

มนุษย์ จึงมีการแก้ไขปัญหาด้วยการนาํโปรแกรมในการบริหารงานต่าง ๆ มาช่วยในการปฏิบัติงาน 

เช่น โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรขององค์กร เป็นต้น การลดข้อจาํกัดในเรื�องการ

ทาํงานด้วยแรงงานมนุษย์ถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื�องและนักบัญชีจาํนวนมากในปัจจุบันได้เริ�มมีการ

เปลี�ยนแปลงรูปแบบการทํางาน (Igor Ruiz-Agundez, Yosebe K. Penya and Pablo G. Bringas,

����) รวมถึงการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาปรับใช้กับงานบัญชี ซึ�งปัจจุบันยังมีการใช้ระบบ

ประมวลผลออนไลน์แบบคลาวด์ (Cloud computing) มาช่วยในการทาํงานมากขึ�นด้วย
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ระบบ Cloud computing สาํหรับงานบัญชี หรือโปรแกรมบัญชีออนไลน์ หรือระบบบัญชีบน

คลาวด์ (Cloud accounting) ถูกพัฒนาขึ�นมาเพื�อช่วยลดข้อจาํกดัในการทาํงานบัญชีในหลายด้าน เช่น 

ความสะดวกในการทาํงาน การใช้ระบบบัญชีได้ไม่จาํกัดพื�นที� ข้อมูลอพัเดทเป็นปัจจุบันเสมอ ไม่จาํกัด

อุปกรณ์ที�จะเข้าถึงได้เพียงใช้แค่อินเทอร์เนต็ รวมถงึความสะดวกในการจัดทาํเอกสารด้านขาย หรือ

ซื�อด้วยโปรแกรมบัญชีบนระบบคลาวด์ ลักษณะการทาํงานของระบบดังกล่าวคือเมื�อรายการทางธุรกิจ 

ได้รับการอนุมัติ รายการทางบัญชีกจ็ะเกิดควบคู่กันไป ทาํให้สามารถดูรายงานทางการเงิน ไม่ว่าจะ

เป็นสถานะทางการเงิน หรือผลการดําเนินงานได้ทันที และไม่มีข้อจํากัดเรื�องสถานที� เวลา และ

อุปกรณ์ เหมือนกับการทํางานด้วยโปรแกรมบัญชีที� ผูกติดกับอุปกรณ์อย่างในอดีต ซึ� งทําให้

กระบวนการทาํงานและผลการทาํงานของนักบัญชีมีประสิทธิภาพมากขึ�น (Michael Armbrust et al.,

����) แต่อย่างไรกต็ามการพัฒนาเทคโนโลยีกยั็งคงมีอย่างต่อเนื�อง และเกดิเทคโนโลยีที�มีศักยภาพ

สูงกว่าการทาํงานบัญชีบนระบบคลาวน์ ซึ�งเทคโนโลยีนี� เรียกว่า กระบวนการทาํงานแบบอัตโนมัติ 

(Robotic Process Automation)

กระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติ (Robotic Process Automation) เป็นระบบที�พัฒนาต่อ

ยอดมาจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) โดยรูปแบบของระบบจะเป็นการใช้เทคโนโลยี AI ในการ

ดาํเนินธุรกิจ หรือกระบวนการทางงานบัญชี ซึ�งงานบัญชี จะต้องใช้นักบัญชีในการทาํงานโดยมีการ

รวบรวมเอกสารและบันทกึบัญชี หรือการจัดทาํเอกสารขายจากโปรแกรมบัญชี กยั็งต้องใช้นักบัญชีใน

การใช้งานโปรแกรมเหล่านั�น แต่ด้วยกระบวนการทาํงานแบบอติัโนมัตินี�  จะมีหุ่นยนต์ซึ�งไม่ได้มีตัวตน

เป็นกายภาพ แต่สามารถทาํงานแทนมนุษย์ได้ในหลายด้าน โดยที�ระบบจะจดจาํการทาํงานของมนุษย์ 

เรียนรู้จากสิ�งที�มนุษย์ดาํเนินการ หรือมีการเรียนรู้การทาํงานได้ด้วยตัวระบบเองจากการทาํงาน หรือ

ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ซึ�งนําเทคโนโลยีนี� มาใช้ในองค์กร จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิชาชีพ และ

แรงงานทางด้านบญัชี (Peter Lowes and Frank Cannata, 2017) 

จากการทาํงานด้วยแรงงานทางด้านวิชาชีพบัญชี ได้มีการพัฒนาต่อยอดมาเป็นโปรแกรมบัญชี 

และระบบบัญชีออนไลน์ ด้วยการเปลี�ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน จึงเกดิเทคโนโลยีที�มนุษย์จะ

ทาํงานน้อยลงเรียกว่าระบบกระบวนการทาํงานแบบอัตโนมัติ ซึ�งพัฒนาให้ใช้งานได้ในงานบัญชีและ

หลายสาขาอาชีพ ดังจะเห็นได้ชัดในกลุ่มธุรกิจการเงิน และธนาคาร ซึ�งมีการเปลี�ยนแปลงในด้าน

แรงงานสงู นักบัญชีจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะที�จาํเป็นเพื�อรับมือกับผลกระทบ

จากเทคโนโลยีดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที�จะศึกษาความเข้าใจ และปัจจัยในการตัดสินใจเปลี�ยนแปลง 

หรือเลือกใช้เทคโนโลยีทางบัญชีของนักบัญชีและผู้ใช้เครื�องมือทางบัญชีในวิชาชีพฯ
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�. วตัถุประสงคข์องการศึกษา 

เพื�อศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้ระบบกระบวนการทาํงานแบบอตัโนมัติในงาน

บัญชี

�. สมมติฐานของการศึกษา 

สมมติฐานที� � คุณภาพของข้อมูลมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในระบบกระบวนการทาํงานแบบ

อตัโนมัติในงานบัญชี (H1) 

สมมติฐานที� � คุณภาพของข้อมูลมีผลต่อความพึงพอใจในระบบกระบวนการทาํงานแบบ

อตัโนมัติในงานบัญชี (H2) 

สมมติฐานที� � คุณภาพของข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทํางานแบบ

อตัโนมัติในงานบัญชี (H3) 

สมมติฐานที� � คุณภาพของระบบมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในระบบกระบวนการทาํงานแบบ

อตัโนมัติในงานบัญชี (H4) 

สมมติฐานที� �  คุณภาพของระบบมีผลต่อความพึงพอใจในระบบกระบวนการทาํงานแบบ

อตัโนมัติในงานบัญชี (H5) 

สมมติฐานที� � คุณภาพของระบบมีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทาํงานแบบ

อตัโนมัติในงานบัญชี (H6) 

สมมติฐานที� � การรับรู้ประโยชน์ของระบบ มีผลต่อการตัดสนิใจใช้ระบบกระบวนการทาํงาน

แบบอตัโนมัติในงานบัญชี (H7) 

สมมติฐานที� � ความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทาํงาน

แบบอตัโนมัติในงานบัญชี (H8) 

�. ประโยชนที์�คาดว่าจะไดร้บั

�. ข้อมูลจากงานวิจัยจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที�สนใจในระบบกระบวนการทาํงานอัตโนมัติ

สาํหรับงานบัญชี มีความเข้าใจ เห็นถึงความสาํคัญ และรับรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที�มีต่อวิชาชีพ

มากขึ�น

�. ผู้พัฒนาระบบกระบวนการทาํงานแบบอัตโนมัติสาํหรับงานบัญชี สามารถใช้ผลการวิจัยเพื�อ

ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ใช้งานระบบเพื�อหาแนวทางในการพัฒนาระบบให้มีความสมบูรณ์

มากขึ�น
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�. ขอบเขตของการศึกษา 

การศึกษาการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติในงานบัญชี จะศึกษา

ความสาํคัญของคุณภาพของระบบ ข้อมูล การรับรู้ประโยชน์ และความพึงพอใจที�มีต่อการตัดสินใจใช้

ระบบดังกล่าวจากพนักงานของบริษัทผู้ ให้บริการด้านวิชาชีพขนาดใหญ่ � แห่งของประเทศไทย 

(Big�) ได้แก่ กลุ่มบริษัท ดีล้อยท ์ประเทศไทย (Deloitte Thailand) กลุ่มบริษัท อีวาย ประเทศไทย 

(EY Thailand) กลุ่มบริษัท เคพีเอม็จี ประเทศไทย (KPMG Thailand) และกลุ่มบริษัท พีดับเบิ� ลยูซี 

ประเทศไทย (PwC Thailand) 

�. ระเบยีบวิธีวิจัย 

การวิจัยจะใช้แบบสอบถาม โดยจะแจกแบบสอบถามให้กับพนักงานทุกคนในสํานักงาน

บริการวิชาชีพทั�ง � แห่ง แบบสอบถามประกอบด้วยคําถามปลายเปิด และคําถามปลายปิดซึ� ง

ประกอบด้วยรายละเอยีด � ส่วนคือ

ส่วนที� � ข้อมูลทั�วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (General information)

ส่วนที� � ปัจจยัด้านคุณภาพของข้อมูล (Information quality)

ส่วนที� � ปัจจยัด้านคุณภาพของระบบ (System quality)

ส่วนที� � ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived usefulness)

ส่วนที� � ปัจจยัด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction)

ส่วนที� � ปัจจยัด้านการตัดสินใจใช้ (Decision to use)

โดยข้อมูลในส่วนที� � ถงึข้อมูลในส่วนที� � กาํหนดระดับความคิดเห็นในแต่ละช่วงได้ดังนี�

ค่าเฉลี�ย 3.26 - 4.00 หมายถงึ เหน็ด้วยมากที�สดุ

ค่าเฉลี�ย 2.51 – 3.25 หมายถงึ เหน็ด้วยมาก  

ค่าเฉลี�ย 1.76 - 2.50 หมายถงึ เหน็ด้วยน้อย 

ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.75 หมายถงึ เหน็ด้วยน้อยที�สดุ

�. ผลการศึกษา 

ผลจากการศึกษานี�สามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรอสิระ � ตัวแปร ซึ�งได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของ

ข้อมูล และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ

กระบวนการทาํงานอัตโนมัติในงานบัญชีในมุมมองของพนักงานของสาํนักงานให้บริการวิชาชีพบิ�กโฟร์ 
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แต่อย่างไรกต็ามตัวแปรอิสระทั�งหมดรวมถึงตัวแปรสอดแทรก ได้แก่ ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 

ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ปัจจยัด้านการรับรู้ประโยชน์ และปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ ไม่มี

ผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทาํงนแบบอัตโนมัติในงานบัญชีในมุมมองของพนักงานของ

สาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์

ซึ�งเพื�อนาํผลที�ได้ มาสรุปผลจากสมมติฐานที�ผู้วิจัยได้ตั�งไว้ในเบื� องต้นของงานวิจัยนี�  พบว่า

คาํตอบที�ได้จากกการตั�งสมมติฐานในงานวิจัยนั�น มีการยอมรับสมมติฐานทั�งหมด � สมมติฐาน และ

ไม่ยอมรับ � สมมติฐานในเบื�องต้นของการวิจัยในครั�งนี�

�. อภิปรายผลการศึกษา 

จากผลวิจัยในครั�งนี�  ช่วยทาํให้ทราบถึงปัจจัยที�เกี�ยวข้องและมีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ

กระบวนการทาํงานอัตโนมัติในงานบัญชี ในมุมมองของพนักงานสาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์ จาก

ผลวิจัยที�ได้ สามารถนาํไปวิเคราะห์ข้อมูล โดยอภปิรายในประเดน็ต่าง ๆ ดังต่อไปนี�

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านคุณภาพของข้อมูล (Information Quality) ในมุมมองของ

พนักงานสาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์ทั�งหมด � ด้าน ได้แก่ ข้อมูลมีความชัดเจน (Clear) มี

ความถูกต้อง (Accurate) และมีความเป็นปัจจุบัน (Up-to-date) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วย

มากที�สุดว่าความชัดเจน ความถูกต้อง และความเป็นปัจจุบันนั�นมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ ความพึง

พอใจของผู้ใช้ และการตัดสนิในใช้ระบบกระบวนการทาํงานแบบอตัโนมัติในงานบัญชี ซึ�งสามารถสรุป

ได้ว่าคุณภาพของข้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบดังกล่าว ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rana, 

Nripendra; Dwivedi, Yogesh; and Williams, Michael, (����) ที�ได้ทาํการศึกษาการวัดผลความ

ตั�งใจใช้และความพึงพอใจต่อระบบสาํนักงานเขตแบบอิเลก็ทรอนิกส์ โดยศึกษาการผสมผสานแบบจาํ

ของความสําเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IS Success Model) ของ  DeLone และ McLean’s 

(1992, ����) และ Seddon’s (����) กับแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology

Acceptance Model) ในด้านการรับรู้ประโยชน์ของ Davis (����) ดังนั�นคุณภาพของข้อมูล ในแง่

ของความถูกต้อง ความชัดเจน และความเป็นปัจจุบันจึงมีความสาํคัญอย่างมากต่อการตัดสินใจใช้

ระบบดังกล่าวในมุมมองของพนักงานสาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านคุณภาพของระบบ (System Quality) ในมุมมองของ

พนักงานสาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์ทั�งหมด � ด้าน ได้แก่ ระบบใช้งานง่าย (Easy to use) และ

ระบบสามารถสั�งการได้ตามที� ผู้ใช้ต้องการ (Can do what user would like to do) พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามเห็นด้วยมากที�สุดว่าระบบที�ใช้งานง่าย และสามารถสั�งการได้ตามที�ผู้ใช้ต้องการนั�นมีผล
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ต่อการรับรู้ประโยชน์ ความพึงพอใจของผู้ใช้ รวมถึงการตัดสินในใช้ระบบกระบวนการทาํงานแบบ

อัตโนมัติในงานบัญชี สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพของระบบมีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบดังกล่าว ซึ�ง

สอดคล้องกับงานวิจัยของ Yung-Ming Cheng (����) ศึกษาเกี�ยวกับความตั�งใจที�จะใช้ระบบการ

เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ของพยาบาลโดยใช้แบบจําลองอื�นๆ ร่วมกับ IS Success Model ซึ� ง

การศึกษาทั�งสองมีข้อสรุปยืนยันร่วมกันว่าคุณภาพของข้อมูลและคุณภาพของระบบมีผลต่อการรับรู้

ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้ใช้ ซึ�งจะทาํให้มีผลต่อความตั�งใจใช้ระบบดังกล่าว การศึกษาและ

ทาํความเข้าใจความพึงพอใจของลูกค้าและความตั�งใจจะซื� อสินค้าอกีโดยใช้การบูรณาการแบบจาํลอง

ความเชื� อมั� น ความยุติธรรม และ IS Success ของ Yu‐Hui Fang, Chao‐Min Chiu, Eric T.G.

Wang, (����) กส็นับสนุนว่าคุณภาพของข้อมูลและคุณภาพของระบบมีผลต่อความพึงพอใจของ

ลูกค้า หรือผู้ใช้ระบบเช่นกนั 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการรับรู้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ในมุมมองของ

พนักงานสาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์ทั�งหมด � ด้าน ได้แก่ ระบบสามารถเพิ�มประสิทธิภาพการ

ทาํงานโดยรวม (Improve overall performance) ระบบสามารถช่วยให้ทาํงานได้มากขึ� น (Increase

productivity) ระบบช่วยเสริมให้ทาํงานได้อย่างมีประสิทธิผล (Enhance effectiveness) ระบบช่วยให้

กระบวนการลงบัญชีง่ายขึ�น (Easier to get accounting entries) และระบบทาํให้สามารถสร้างรายงาน

ทางบัญชีได้รวดเรว็ (Easy to obtaining reports) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเหน็ด้วยมากที�สุดว่าระบบ

ที�สามารถเพิ�มประสทิธิภาพการทาํงานโดยรวม ช่วยให้ทาํงานได้มากขึ�น มีประสทิธภิาพสูงขึ�น และช่วย

ลดกระบวนการในการทํางาน รวมถึงการลงบัญชีทําได้ง่ายขึ� น มีผลต่อการตัดสินในใช้ระบบ

กระบวนการทํางานแบบอัตโนมัติในงานบัญชี สามารถสรุปได้ว่าการรับรู้ประโยชน์มีผลต่อการ

ตัดสินใจใช้ระบบดังกล่าว ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rana, Nripendra; Dwivedi, Yogesh; and

Williams, Michael, (����) ที�ศึกษาการวัดผลความตั�งใจใช้และความพึงพอใจต่อระบบสาํนักงาน

เขตแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยศึกษาการผสมผสานแบบจาํของความสาํเร็จของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IS Success Model) ของ  DeLone และ McLean’s (1992, ����) และ Seddon’s (����) กับ

แบบจาํลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ในด้านการรับรู้ประโยชน์ของ 

Davis (����) โดยการศึกษานี� ได้ผสมผสานปัจจัยที�เป็นตัวชี� วัดสาํคัญจากทั�งสองแบบจาํลอง ได้แก่ 

คุณภาพของข้อมูล (Information quality) คุณภาพของระบบ (System quality) การรับรู้ประโยชน์ 

(Perceived usefulness) ความพึงพอใจของผู้ใช้ (User satisfaction) และความตั�งใจใช้ (Intention to

use)
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จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ (User Satisfaction) ใน

มุมมองของพนักงานสาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์ทั�งหมด � ด้าน ได้แก่ ระบบตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ได้ดี (Fulfilling user’s needs) และประสิทธิภาพโดยรวมสร้างความพึงพอใจให้แก่

ผู้ใช้ (Satisfied in overall system) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยมากว่าระบบตอบสนองความ

ต้องการของผู้ใช้ได้ดี และมีประสิทธภิาพโดยรวมดี มีผลต่อการตัดสนิในใช้ระบบกระบวนการทาํงาน

แบบอัตโนมัติในงานบัญชี สามารถสรุปได้ว่าความพึงพอใจของผู้ใช้มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบ

ดังกล่าว ซึ�งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Rana, Nripendra; Dwivedi, Yogesh; and Williams, Michael,

(����) เช่นกนั

ดังนั�นจากการศึกษาปัจจัยที�มีผลต่อการตัดสินใจใช้ระบบกระบวนการทาํงานอัตโนมัติในงาน

บัญชีนั�น ผู้ทาํวิจัยคิดว่านอกเหนือจากที�กล่าวมาทั�งหมดแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที�ผู้ทาํวิจัยไม่ได้พูดถึง 

เช่น ปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการตามแนวคิด IS Success Model ของ DeLone และ 

McLean’s (1992, ����) และ Seddon’s (����) เป็นต้น ผู้ทาํวิจัยคิดว่าผู้พัฒนาระบบควรจะ

ศึกษาปัจจัยด้านอื�น ๆ เพิ�มเพื�อทาํความเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ในเชิงลึกมากขึ� น และเนื�องจาก

ระบบกระบวนการทาํงานแบบอัตโนมัติในงานบัญชีเป็นระบบที�ค่อนข้างใหม่ในประเทศไทย ความรู้ 

ความเข้าใจของผู้ใช้งานจึงเป็นอกีเรื�องที�ควรศึกษาเพิ�มเติมเช่นกนั

�. ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา

�.�  ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั�งนี�

สาํหรับข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยในครั�งนี�  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ จากผลวิจัยที�เกิดขึ�นในครั�ง

นี�  นอกจากปัจจัยที�ผู้ทาํวิจัยทาํการศึกษาแล้ว ผู้ทาํวิจยัคิดว่ายังมีอกีหลายปัจจัยที�ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้ระบบกระบวนการทาํงานอัตโนมัติในงานบัญชีนี�  หนึ�งในสิ�งสาํคัญ คือความรู้ความเข้าใจเกี�ยวกับ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที�จะเข้ามามีบทบาทสาํคัญในกระบวนการทาํงาน ผู้บริหารองค์กร ผู้พัฒนาระบบ 

หรือผู้ที�กาํลังตัดสนิใจใช้ระบบกระบวนการทาํงานแบบอัตโนมัติ ควรศกึษาให้มั�นใจว่า มีความรู้ ความ

เข้าใจเพียงพอที�จะเรียนรู้ระบบดังกล่าว

�.�  ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครั�งต่อไป

ผู้ วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเพิ�มเติมต่อยอดจากการวิจัยนี�  โดยการเพิ�มปัจจัย หรือ ศึกษา

ปัจจัยอื�น รวมถงึการเปลี�ยนกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการจัดเกบ็ข้อมูล เพื�อนาํมาวิเคราะห์ 

เช่น การศึกษาปัจจัยด้านคุณภาพของการให้บริการ (Service Quality) หรือการใช้กลุ่มประชากรที�

ไม่ใช่พนักงานของสาํนักงานบริการวิชาชีพบิ�กโฟร์ และกลุ่มตัวอย่างควรเจาะจงที�ผู้มีส่วนเกี�ยวข้อง
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โดยตรงกับการตัดสินใจใช้ระบบใหม่ ซึ�งอาจจะทาํให้ได้ผลการวิจัยที�ชัดเจนและตรงกลุ่มที�สนใจมาก

ขึ�น

��. กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธฉ์บับนี�สาํเรจ็ลุล่วงได้อย่างสมบูรณ ์โดยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ�งจากอาจารย์ 

ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม อาจารย์ที�ปรึกษา ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณและขอจารึกพระคุณนี� ไว้ในความ

ทรงจาํอย่างมิรู้ลืมเลือนว่าความสาํเร็จในครั�งนี� เกิดขึ�นได้ด้วยความกรุณาจากท่านอาจารย์ที�ช่วยเหลือ

และคอยชี� แนะเป็นอย่างดี นอกจากนั�นขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการในการสอบสารนิพนธ์

ประกอบไปด้วย ดร.พัทธนันท์ เพชรเชิดชู ดร.ศิริเดช คาํสุพรหม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี 

เอื�อชนะจิต ที�กรุณาให้คาํแนะนาํในการแก้ไขสารนิพนธ์ฉบับนี�  และเสนอข้อแนะนาํที�เป็นประโยชน์ที�มี

ส่วนทาํให้งานวิจัยนี� มีคุณค่ามากยิ�งขึ�น

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ทุก ๆ ท่านที�ได้ประสิทธิ�ประสาท

วิชาความรู้ ให้สามารถนําความรู้ที�ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทาํงานและการดําเนินชีวิต รวมถึงการ

ประกอบวิชาชีพในการดําเนินชีวิตได้จริง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ� งในการได้รับความช่วยเหลือ และความ

อบอุ่นจากคณาจารย์ภายในคณะทุก ๆ ท่าน และขอขอบพระคุณอย่างสูงจากใจจริง 

คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ ที�อาจมีจากสารนิพนธ์ฉบับนี�  ผู้วิจัยขอมอบเป็นเครื�องบูชาพระคุณ

ของบิดามารดาที�ให้กาํเนิดและเลี� ยงดูให้การศึกษา ตลอดจนครูบาอาจารย์และผู้ที�มีพระคุณทุกท่านที�

มีส่วนในการวางรากฐานการศึกษาให้แก่ผู้วิจัยในครั�งนี�
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เพื�อประยุกต์ใชใ้นการบริการระบบบญัชีออนไลน ์สาํหรบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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