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บทคดัย่อ 
 

การวิจยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่มอีิทธพิลต่อการใช้งานระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติง้ของส านกังานบญัช ีในมุมมองของบุคลากรในส านักงานบญัช ีการวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดย
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืกบักลุ่มตวัอย่างบุคลากรในส านกังานบญัช ีจ านวน 426 คน ในการศกึษานี้ ขอ้มลูทีไ่ดถู้ก
น าไปวเิคราะหโ์ดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรเ์พื่อวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย ในการทดสอบสมมตฐิาน 

ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัของตวัแปรอสิระทัง้ 4 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพของขอ้มลู คุณภาพของระบบ การรบัรู้
ประโยชน์ และการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติง้อย่างมนียัส าคญั และพบว่าปัจจยัคุณภาพของขอ้มลู และคุณภาพของระบบ มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการ
ใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งผ่านการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน
อย่างมนียัส าคญัอกีดว้ย 
 
ค าส าคญั:  การใชง้าน ระบบบญัชอีอนไลน์ เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ ส านกังานบญัช ี
 
 

ABSTRACT 
 

The purpose of this research was to study Factors Influencing the Intention to Use of Online Accounting 
Systems based on Cloud Computing Technology of Accounting Firms In the view of the personnel in the 
Accounting Firms. This research is quantitative research that uses a questionnaire as a tool to sample 426 
accounting personnel. In this study, Data were analyzed by using linear regression to test the hypothesis. 

The results was found that four independent variables as the Information Quality (IQ), System Quality 
(SQ), Perceived Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEOU) has a positive and significant influence 
the Intention to Use of online accounting systems based on cloud computing technology. The research also 
found that the Information Quality (IQ) and System Quality (SQ) has a positive and significant influence the 
Intention to Use of online accounting systems based on cloud computing technology through Perceived 
Usefulness (PU) and Perceived Ease of Use (PEOU). 
 
Keywords:  Intention to Use, Online Accounting Systems, Cloud Computing Technology, Accounting Firms 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

บทน า  
อดตีนักบญัชจีดัท าบญัชดี้วยมอื ขอ้มูลที่ได้มามกัเกดิขอ้ผดิพลาด ล่าช้า การจดัท าบญัชจีงึได้มกีารพฒันา

รูปแบบ โดยการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการรวบรวมขอ้มูล การจดัการขอ้มูล และการน าเสนอขอ้มูลที่
เกดิจากการด าเนินกจิกรรมทางการคา้ต่าง ๆ ดว้ยระบบคอมพวิเตอรแ์ละโปรแกรมส าเรจ็รปูทางการบญัชมีาประยุกตใ์ช้
กบังานบญัช ีเพื่อช่วยใหผู้ท้ีต่้องการใชข้อ้มลูไดร้บัขอ้มลูทีม่คีวามถูกตอ้ง เชื่อถอืได ้รวดเรว็ ทนัต่อเหตุการณ์ สามารถ
น าไปใชใ้นการวางแผนและการตดัสนิใจในดา้นต่าง ๆ ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  แต่การน าโปรแกรมส าเรจ็รูปทางการ
บญัชมีาใช ้จะต้องมกีารตดิตัง้โปรแกรม ซึง่มคี่าใชจ้่ายในการตดิตัง้โปรแกรมค่อนขา้งสงู (อุไรวรรณ หงษ์ชยั , 2554 ; 
วลัลภ บวัชุม, 2554) 

ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) มาประยุกต์เข้ากับระบบสารสนเทศ
ทางการบญัช ีซึ่งเรยีกว่า ระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้ง โดยคลาวด์คอมพวิติ้งได้น ามาใชใ้น
โปรแกรม ERP ระดบัโลกหลายตวั ซึง่ช่วยใหร้ะบบงานส่วนหน้าแบบ Mobile สามารถท างานบนระบบใหญ่ ๆ โดยใช้
อุปกรณ์ขนาดเลก็ได้อย่างคล่องตวั และสามารถฝากการประมวลผลขนาดใหญ่ไวบ้น Cloud Server ได้อย่างสะดวก 
พรอ้มกบัการเชื่อมต่อระหว่างส านักงานใหญ่และส านักงานบญัช ีเพยีงแค่ม ีInternet กส็ามารถใชง้านไดทุ้กที ่ทุกเวลา 
ซึ่งอยู่ที่แห่งไหนกไ็ด้ด้วยการเชื่อมต่อ ADSL ราคาประหยดั หรอืผ่านเครอืข่ายสาธารณะอย่าง 3G และ 4G ได้ทนัท ี
โดยไม่ต้องติดตัง้โปรแกรม สามารถเชื่อมต่อระบบที่หลากหลายที่สุด ไม่ว่าจะเป็น Desktop Application, Web 
Application และระบบ Legacy ทุกประเภท ระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ยงัถูกออกแบบมาเพือ่
ง่ายต่อการใชง้าน การประมวลผลกเ็ป็นแบบ Real Time สามารถเรยีกดรูายงานทางการเงนิไดท้นัท ีซึง่ช่วยใหผู้บ้รหิาร
ภายในองคก์รไดร้บัความสะดวกและรวดเรว็มากขึน้ ในการน าผลลพัธท์ีไ่ดม้าใชเ้พื่อการตดัสนิใจ นอกจากนี้ยงัมรีะบบ
รกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ป้องกนัการเขา้ถงึขอ้มูลในการเขา้สูร่ะบบดว้ย User ID และ Password (ณฐมน พจิติร
ไพรวลัย์, ประเวศ เพญ็วุฒกิุล และฐติาภรณ์ สนิจรูญศกัดิ,์ 2560) การน าเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้งมาประยุกต์ใช้
ก าลงัไดร้บัความนิยมเป็นอย่างสงู เน่ืองจากมกีารประมวลผลทีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถแกปั้ญหาขอ้มลูทีม่ปีรมิาณมาก
และซบัซอ้นได ้(สชุาต ิคุม้มะณี, 2556) 

การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิและการแข่งขนัทีรุ่นแรงของธุรกจิ ส่งผลใหธุ้รกจิส านักงานบญัชมีกีารขยายตวั
เพิม่มากขึน้ แต่ส านักงานบญัชขีองไทยยงัขาดความสามารถในการพฒันาธุรกจิ เช่น ขาดทกัษะในด้านการบรหิาร
จดัการและดา้นการใชก้ลยุทธท์างการตลาด และขาดระบบการควบคุมคุณภาพในการใหบ้รกิารทีด่มีปีระสทิธภิาพ เป็น
ต้น เนื่องจากรูปแบบการจดัท าบญัชยีงัปฏบิตัเิช่นเดมิ ท าให้ประสบปัญหาเช่นเดมิ ส านักงานบญัชจีงึจ าเป็นจะต้อง
ปรบัปรุงและพฒันากลยุทธ์ในการบรหิารจดัการองค์กร เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการท างานให้มปีระสทิธภิาพและเพิม่
ความสามารถในการแขง่ขนัใหเ้ป็นทีย่อมรบัและมุ่งไปสูก่ารขยายตวัทางการตลาดในอนาคต ผูป้ระกอบธุรกจิส านกังาน
บญัชีส่วนใหญ่จึงตระหนักถึงความส าคญัในการเลือกใช้โปรแกรมบญัชี (ประไพพิศ สวสัดิร์มัย์, 2559) ด้วยเหตุนี้ 
เทคโนโลยจีงึมสี่วนส าคญัมากในกระบวนการจดัท าบญัช ีเพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั ส านักงานบญัชบีาง
แห่งจึงเริ่มมกีารน าเอาระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้ง เช่น FlowAccount, PeakEngine และ 
Express on Cloud เป็นตน้ มาใชใ้นธุรกจิรบัท าบญัชมีากขึน้ 

ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งของ
ส านักงานบญัช ีในมุมมองของบุคลากรในส านักงานบญัช ีเนื่องจากการเลอืกใชร้ะบบบญัชทีีม่ปีระสทิธภิาพ สามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้จะช่วยใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็มากขึน้  
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วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
เพื่อศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ของส านักงาน

บญัช ีในมุมมองของบุคลากรในส านกังานบญัช ี
 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

ผูว้จิยัไดท้บทวนงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัแนวคดิและทฤษฎ ีเพื่อน าขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นขอ้สนบัสนุนในการ
ด าเนินการวจิยัและมแีหล่งทีม่าของงานวจิยัทีน่่าเชื่อถอื ในการศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านเทคโนโลย ี
นักวิจยัส่วนใหญ่ใช้แบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) ของ DeLone and McLean 
(1992; 2002; 2003) ซึ่งตัวชี้ว ัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่ส าคัญ ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล (Information 
Quality) คุณภาพของระบบ (System Quality) และการใชง้าน (Intention to Use) กบัแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ี
(Technology Acceptance Model หรอื TAM) ของ Davis, Bagozzi and Warshaw (1989) ซึง่มปัีจจยัหลกั ไดแ้ก่ การ
รบัรูป้ระโยชน์ (Perceived Usefulness) และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) 

Wang และ Chao-Yu (2011) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพระบบ ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน และการรับรู้
ผลประโยชน์สุทธิของการให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์มือถือ โดยใช้แบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ 
กล่าวถงึความตัง้ใจทีจ่ะใชง้านเครอืข่ายระบบโทรศพัทม์ือถอื 3.5G ในประเทศไต้หวนั จากการศกึษาพบว่า คุณภาพ
ของระบบและคุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นเดียวกบังานวิจยัของ 
ญาณิศา พลอยชุม (2557) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของคุณภาพระบบต่อการใชง้าน ความพงึพอใจ และประโยชน์สทุธิ
ของผู้ใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงนิผ่านอนิเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของระบบในมติิความมี
เสถยีรภาพมอีทิธพิลทางบวกต่อการใชง้านระบบ 

Jiabao LIN, Shuang XIAO and Yuzhi CAO (2010) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการท านายและอธบิายการยอมรบัการ
ใช้โมบายแบงค์กิ้งในประเทศจีน การศึกษาครัง้นี้มุ่งไปที่วิธีการที่ลูกค้ารับรู้และน าโมบายแบงค์กิ้งมาใช้  โดยใช้
แบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีแต่ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะสามารถวดัปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการยอมรบัใชง้านไดท้ัง้หมด จงึได้
น าแบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อตรวจสอบในเรื่องของระบบสารสนเทศหรอืตวั
เทคโนโลยโีมบายแบงคก์ิง้อกีดว้ย จากการศกึษาพบว่า การรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้านเป็นปัจจยั
ส าคญัทีม่ผีลต่อความตัง้ใจในการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโมบายแบงคก์ิง้ ไปในทางเดยีวกนักบังานวจิยัของ เยาวนุช 
รกัสงฆ ์(2561) ได้ศกึษาเกี่ยวกบัปัจจยัที่มผีลต่อการยอมรบัและการใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์แบบคลาวน์ของวสิาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยใชแ้บบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลย ีพบว่า การรบัรูป้ระโยชน์จากการใช้
งานและการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านมผีลกระทบเชงิบวกต่อการยอมรบัและการใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์แบบคลาวน์
ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย นอกจากนี้ Jiabao LIN, Shuang XIAO and Yuzhi CAO (2010) 
กล่าวว่า คุณภาพของขอ้มลูและคุณภาพของระบบมผีลกระทบเชงิบวกต่อความตัง้ใจทีจ่ะน ามาใชผ้่านการรบัรูป้ระโยชน์
และการรบัรู้ความง่ายในการใช ้ซึ่งมคีวามสมัพนัธก์ับงานวจิยัของ Rana, Dwivedi, Piercy และ Williams (2014) ได้
ศกึษาเกีย่วกบัการวดัความตัง้ใจทีจ่ะใชแ้ละความพงึพอใจต่อระบบส านักงานเขตแบบอเิลก็ทรอนิกส ์พบว่า คุณภาพ
ของขอ้มูลและคุณภาพของระบบมอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชแ้ละการรบัรูป้ระโยชน์ โดยการรบัรูป้ระโยชน์มีอทิธพิล
ต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช ้ในขณะที ่Jiabao LIN, Shuang XIAO and Yuzhi CAO (2010) กล่าวอกีว่า ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
การรบัรู้การใชง้านง่ายและคุณภาพของขอ้มูลนัน้ไม่ส าคญั ซึ่งบ่งชี้ว่าคุณภาพของขอ้มูลนัน้ไม่เกี่ยวขอ้งกบัความเชื่อ
ทีว่่าขอ้มลูนัน้ใชง้านง่าย โดยคุณภาพของขอ้มลูมผีลกระทบมากทีส่ดุต่อการรบัรูป้ระโยชน์ 
 
 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._DeLone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ephraim_R._McLean
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#Information_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#Information_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#System_quality
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กรอบแนวคิดการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดน้ าแนวคดิเกีย่วกบัแบบจ าลองความส าเรจ็ของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) 

มาประยุกต์ใช้กบัแนวคิดเกี่ยวกบัแบบจ าลองการยอมรบัเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model หรือ TAM) 
เนื่องจากแนวคดิทัง้สองมคีวามเกี่ยวขอ้งกบังานวจิยันี้ ซึ่งน าปัจจยัที่ส าคญัจากทัง้สองแนวคดิมาปรบัใช้ เพื่อศกึษา
ปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ ดงันี้ 

 

 
ภาพท่ี 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั 
ท่ีมา:  (William H. DeLone and Ephraim R. McLean, 1992; William H. DeLone and Ephraim R. McLean, 2003; 
Davis, 1989; Davis, Bagozzi and Warshaw, 1989; Nripendra P. Rana, Yogesh K. Dwivedi, Niall C. Piercy and 
Michael D. Williams, 2014) 
 

คุณภาพของขอ้มูล (Information Quality) เป็นการวดัผลลพัธ์ที่ได้จากระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติง้ ซึง่ตวัชีว้ดัคุณภาพของขอ้มลู ไดแ้ก่ ความถูกตอ้ง (Accuracy) ความครบถว้น (Completeness) และ
ความทนัต่อเวลาในการใชง้าน (Timeliness)  

คุณภาพของระบบ (System Quality) เป็นการวดัผลลพัธก์ารท างานของระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติง้ ซึง่ตวัชีว้ดัคุณภาพของระบบ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเขา้ถงึ (Convenience of Access) และความ
มเีสถยีรภาพของระบบ (System Reliability) 

การรับรู้ประโยชน์  (Perceived Usefulness) เป็นระดับที่บุคคลเชื่อว่าการใช้ระบบบัญชีออนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้ง จะก่อให้เกดิประโยชน์แก่ตนและจะช่วยเพิม่ประสทิธิภาพในการท างานของตนได้ใน
อนาคต 

การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน (Perceived Ease of Use) เป็นระดบัทีบุ่คคลเชื่อว่าการใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์
ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้ง จะเป็นระบบที่สามารถเรยีนรู้ได้ง่าย ไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการท าความ
เขา้ใจเกีย่วกบัระบบทีจ่ะใช ้

การใชง้าน (Intention to Use) เป็นการวดัผลการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้
ของผูใ้ชง้าน ซึง่ตวัชีว้ดัการใชง้าน ไดแ้ก่ การใชง้าน คาดว่าจะใชง้าน และวางแผนทีจ่ะใชง้านในอนาคต 
 
 
 

การใชง้าน 
(Intention to Use) 

คุณภาพของขอ้มลู 
(Information Quality) 

 

คุณภาพของระบบ 
(System Quality) 

การรบัรูป้ระโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._DeLone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ephraim_R._McLean
https://en.wikipedia.org/wiki/William_H._DeLone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ephraim_R._McLean
https://en.wikipedia.org/wiki/Technology_acceptance_model#CITEREFDavisBagozziWarshaw1989
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#Information_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#System_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#Information_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#System_quality
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สมมติฐานการวิจยั 
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลต่อการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ผ่าน

เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
สมมติฐานที่ 2 คุณภาพของข้อมูลมอีิทธพิลต่อการรบัรู้ประโยชน์จากระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

คลาวดค์อมพวิติง้ 
สมมตฐิานที ่3 คุณภาพของขอ้มลูมอีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
สมมติฐานที่ 4 คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานระบบบัญชีออนไลน์ผ่าน

เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
สมมติฐานที่ 5 คุณภาพของระบบมีอิทธิพลต่อการรบัรู้ประโยชน์จากระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

คลาวดค์อมพวิติง้ 
สมมตฐิานที ่6 คุณภาพของระบบมอีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
สมมตฐิานที ่7 การรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 
สมมติฐานที่ 8 การรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งานมอีทิธพิลต่อการใช้งานระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยี

คลาวดค์อมพวิติง้ 
 
วิธีการด าเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื บุคลากรในส านกังานบญัช ีซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ค านวณ

โดยใชส้ตูรของคอแครน (Cochran) ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อนทีย่อมใหเ้กดิขึน้ได ้5% และสดัส่วน
ของลกัษณะทีส่นใจในประชากร เท่ากบั 0.5 (ธรีวุฒ ิเอกะกุล, 2543) ไดข้นาดของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 384 ราย แต่ใน
การส ารวจอาจมีแบบสอบถามที่มีข้อผิดพลาดจากการตอบของผู้ถูกส ารวจ ซึ่งไม่สามารถน ามาเป็นข้อมูลในการ
วเิคราะหไ์ด ้ผูว้จิยัจงึไดข้ยายขนาดของกลุ่มตวัอย่างเพิม่ขึน้อกี โดยไดร้บัการตอบกลบัจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 426 
ราย 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
งานวจิยันี้ ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืเพื่อรวบรวมขอ้มลู โดยแบ่งออกเป็น 2 สว่น ไดแ้ก่ 
สว่นที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ กลุ่มผูต้อบแบบสอบถาม เพศ อายุ ระดบัการศกึษา และ

ประสบการณ์ท างานดา้นบญัช ี 
สว่นที ่2 ความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ ไดแ้ก่ คุณภาพ

ของขอ้มลู คุณภาพของระบบ การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน และการใชง้าน 
วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การวจิยันี้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 2 ลกัษณะ ดงันี้ 
ขอ้มลูปฐมภูม ิเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถาม โดยใช ้Google Form จดัท าแบบสอบถามออนไลน์ ในรปูแบบลงิก ์

(Link) และควิอารโ์คด้ (QR Code) สง่ไปยงักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นหน่วยการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ บุคลากรในส านกังานบญัช ีซึง่
เป็นวธิทีีส่ะดวกและรวดเรว็ ขอ้มลูจะถูกจดัเกบ็ทนัท ีโดยไม่สญูหายระหว่างทาง 

ขอ้มูลทุติยภูม ิเกบ็ขอ้มูลจากการทบทวนวรรณกรรม โดยศกึษาขอ้มูลงานวจิยัที่ผ่านมาเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่ี
อทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ 

วิธีการวิเคราะหข์้อมูล 
ภายหลังการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้ ผู้วิจ ัยจะน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เพื่อประมวลผลด้วย

โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิและน าผลลพัธท์ีไ่ดม้าวเิคราะหส์รุปผลการวจิยัเพื่อน าเสนอในรูปแบบของตาราง แผนภูม ิ
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ค าอธบิายผลจากค่าสถติต่ิาง ๆ และน าผลขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน (Hypothesis Testing) ทีต่ัง้ไว ้และ
น าผลทีไ่ดม้าใชเ้พื่ออภปิรายผลต่อไป 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงันี้ 
1.  สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ส าหรบัประมวลผลขอ้มลูทีร่วบรวมไดแ้ละใชอ้ธบิายกลุ่มตวัอยา่ง 

ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 

2.  สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic) น าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากกลุ่มตวัอย่าง น าไปสรุปผลเพื่อใชใ้นการทดสอบ
สมมติฐาน (Hypothesis Testing) ต่าง ๆ ที่ได้ตัง้ไว้ และใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย (Simple 
Linear Regression Analysis) เพื่อวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระหนึ่งตวักบัตวัแปรตามหนึ่งตวั 

 
เกณฑก์ารใหค้ะแนน แบ่งระดบัความคดิเหน็ออกเป็น 4 ระดบั ดงันี้ 
ระดบั 4 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
ระดบั 3 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
ระดบั 2 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
ระดบั 1 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 
 
การวเิคราะหห์าค่าเฉลีย่ สามารถแปลความหมายของระดบัคะแนนได ้ดงันี้ 
ค่าเฉลีย่ 3.26 - 4.00 หมายถงึ เหน็ดว้ยมากทีส่ดุ 
ค่าเฉลีย่ 2.51 - 3.25 หมายถงึ เหน็ดว้ยมาก 
ค่าเฉลีย่ 1.76 - 2.50 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อย 
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.75 หมายถงึ เหน็ดว้ยน้อยทีส่ดุ 

 
ผลการศึกษา 

จากขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างบุคลากรในส านักงานบญัช ีจ านวนทัง้สิน้ 426 ราย 
พบว่า บุคลากรในส านกังานบญัชทีีต่อบแบบสอบถาม สว่นใหญ่เป็นพนกังานในส านกังานบญัช ีคดิเป็นรอ้ยละ 58 สว่น
ใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 74 ส่วนใหญ่มีอายุไม่เกิน 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 33 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบั
ปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 70 และสว่นใหญ่มปีระสบการณ์ท างานดา้นบญัช ีไม่เกนิ 5 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31 

จากความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง  ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
คุณภาพของขอ้มูล พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ( X =3.50) ปัจจยัด้านคุณภาพของ
ระบบ พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ( X =3.43) ปัจจยัดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ พบว่า มี
ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ( X =3.42) ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน พบว่า มี
ระดบัความคดิเหน็เฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีสุ่ด ( X =3.36) และปัจจยัดา้นการใชง้าน พบว่า มรีะดบัความคดิเหน็
เฉลีย่อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมากทีส่ดุ ( X =3.38)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพของข้อมูล 
คุณภาพของระบบ การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การใชง้านระบบบญัชี
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ของบุคลากรในส านกังานบญัช ีโดยใชว้ธิทีางสถติแิบบสมการถดถอยเชงิเสน้
อย่างง่าย (Simple Linear Regression) พบว่า คุณภาพของขอ้มลูมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน 
โดยมคี่า Beta = 0.586 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (sig<0.05) คุณภาพของขอ้มูลมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการ
รบัรูป้ระโยชน์ โดยมคี่า Beta = 0.529 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (sig<0.05) คุณภาพของขอ้มูลมอีทิธพิล
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เชงิบวกต่อการใชง้าน โดยมคี่า Beta = 0.581 อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (sig<0.05) คุณภาพของระบบมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน โดยมีค่า Beta = 0.692 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
(sig<0.05) คุณภาพของระบบมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการรบัรูป้ระโยชน์ โดยมคี่า Beta = 0.726 อย่างมนียัส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.05 (sig<0.05) คุณภาพของระบบมอีทิธพิลเชงิบวกต่อการใชง้าน โดยมคี่า Beta = 0.619 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 (sig<0.05) การรบัรู้ประโยชน์มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการใช้งาน โดยมคี่า Beta = 0.671 อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (sig<0.05) และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการใชง้าน โดยมี
ค่า Beta = 0.587 อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 (sig<0.05) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต.ุ *มนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
ภาพท่ี 2  สรุปผลการศกึษา 
 

จากภาพที ่2 เป็นการสรุปผลจากการศกึษาทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู ซึง่ผลการวจิยันี้สามารถสรุปไดว้่า ใน
มุมมองของบุคลากรในส านักงานบญัช ีตวัแปรอสิระทุกปัจจยั ได้แก่ คุณภาพของขอ้มูล คุณภาพของระบบ การรบัรู้
ประโยชน์ และการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการใช้งานระบบบญัชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติง้ นอกจากนี้ยงัพบว่า คุณภาพของขอ้มลู และคุณภาพของระบบ มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการใชง้านระบบ
บญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ผ่านการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านอกีดว้ย  

ซึง่เมื่อน าผลทีไ่ดม้าสรุปผลจากสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้ไว ้พบว่า ค าตอบทีไ่ดจ้ากการตัง้สมมตฐิานในการวจิยั
มกีารยอมรบัสมมตฐิานทุกสมมตฐิานทีผู่ว้จิยัไดต้ัง้ไว้ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 4 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพของขอ้มูล 
คุณภาพของระบบ การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การใชง้านระบบบญัชี
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ของบุคลากรในส านกังานบญัช ีโดยใชว้ธิทีางสถติแิบบสมการถดถอยเชงิเสน้
อย่างง่าย พบว่า คุณภาพของขอ้มลู และคุณภาพของระบบ มอีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยี
คลาวดค์อมพวิติง้ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Wang และ Chao-Yu (2011) ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัคุณภาพระบบ ความพงึ
พอใจของผู้ใช้งาน และการรบัรู้ผลประโยชน์สุทธขิองการให้บรกิารเครอืข่ายโทรศพัท์มอืถือ ซึ่งพบว่า คุณภาพของ
ระบบ และคุณภาพของขอ้มลู มอีทิธพิลเชงิบวกต่อการใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ ญาณิศา 
พลอยชุม (2557) ที่ได้ศกึษาเกีย่วกบัอทิธพิลของคุณภาพระบบต่อการใชง้าน ความพงึพอใจ และประโยชน์สุทธขิอง

H5 = 0.726* 

H4 = 0.692* 

H6 = 0.619* 

การใชง้าน 
(Intention to Use) 

คุณภาพของขอ้มลู 
(Information Quality) 

 

คุณภาพของระบบ 
(System Quality) 

การรบัรูป้ระโยชน์ 
(Perceived Usefulness) 

การรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน 
(Perceived Ease of Use) 

 

H2 = 0.529* 

H3 = 0.581* 

H7 = 0.671* 

H8 = 0.587* 

H1 = 0.586* 

https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#Information_quality
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_systems_success_model#System_quality
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ผู้ใช้บริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตในกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพของระบบในมิติความมี
เสถียรภาพ มอีทิธพิลทางบวกต่อการใช้งานระบบ ซึ่งผลการวเิคราะหข์อ้มูลเกี่ยวกบัปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้าน
ระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ของส านักงานบญัชยีงัพบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูค้วาม
ง่ายต่อการใชง้าน มอีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง  สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ Jiabao LIN, Shuang XIAO และ Yuzhi CAO (2010) ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัการท านายและอธบิายการยอมรบัการใช้
โมบายแบงคก์ิง้ในประเทศจนี พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์ และการรบัรูค้วามง่ายในการใชง้าน เป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อ
ความตัง้ใจในการยอมรบัของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอโมบายแบงคก์ิง้ ไปในทางเดยีวกนักบังานวจิยัของ เยาวนุช รกัสงฆ ์(2561) 
ทีไ่ดศ้กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีม่ผีลต่อการยอมรบัและการใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์แบบคลาวน์ของวสิาหกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย พบว่า การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้าน มผีลกระทบเชงิ
บวกต่อการยอมรบัและการใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์แบบคลาวน์ของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
นอกจากนี้ผลการวเิคราะหข์อ้มลูยงัพบว่า คุณภาพของขอ้มลู และคุณภาพของระบบ มอีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชี
ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ผ่านการรบัรูป้ระโยชน์และการรบัรูค้วามง่ายต่อการใชง้านอกีดว้ย สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัของ Jiabao LIN, Shuang XIAO และ Yuzhi CAO (2010) ทีก่ล่าวว่า คุณภาพของขอ้มูล และคุณภาพของ
ระบบ มีผลกระทบเชิงบวกต่อความตัง้ใจที่จะน ามาใช้ผ่านการรบัรู้ประโยชน์และการรบัรู้ความง่ายในการใช้ ซึ่งมี
ความสมัพนัธก์บังานวจิยัของ Rana, Dwivedi, Piercy และ Williams (2014) ไดศ้กึษาเกีย่วกบัการวดัความตัง้ใจทีจ่ะใช้
และความพงึพอใจต่อระบบส านักงานเขตแบบอเิล็กทรอนิกส์ พบว่า คุณภาพของข้อมูล และคุณภาพของระบบ มี
อทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใชแ้ละการรบัรูป้ระโยชน์ โดยการรบัรูป้ระโยชน์มอีทิธพิลต่อความตัง้ใจทีจ่ะใช ้ 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูในดา้นคุณภาพของขอ้มลู ทัง้ 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความถูกตอ้งของขอ้มลู ดา้นความ
ครบถ้วนของขอ้มูล และด้านความทนัต่อเวลาในการใชง้าน ตามความคดิเหน็ของบุคลากรในส านักงานบญัช ีพบว่า 
บุคลากรในส านักงานบญัชีเหน็ด้วยมากที่สุด ในความเหน็ที่ว่าจะใช้งานระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์
คอมพวิติง้ เนื่องจากขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบมคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อเวลาในการใชง้าน ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากระบบ
บญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งทีม่คีวามถูกต้อง ครบถ้วน และทนัต่อเวลาในการใชง้าน จะง่ายต่อการ
ใช้งานและจะเป็นประโยชน์ในการใช้งาน สอดคล้องกบังานวจิยัของ  พาสนา ฉลาดธญัญกิจ (2557) ได้อภิปรายว่า 
ระบบทีส่ามารถใหข้อ้มลูสารสนเทศทีม่คีุณภาพโดยทีส่ารสนเทศทีไ่ดจ้ากระบบทีม่คีวามถูกตอ้ง และมคีวามทนัสมยั จะ
เป็นประโยชน์ในการใชง้าน สามารถน าไปวเิคราะห ์วางแผนดา้นต่าง ๆ และน าไปเชื่อมโยงกบัระบบงานอื่นได ้ 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลในดา้นคุณภาพของระบบ ทัง้ 2 ดา้น ไดแ้ก่ ด้านความสะดวกในการเขา้ถงึระบบ 
และด้านความมเีสถยีรภาพของระบบ ตามความคดิเหน็ของบุคลากรในส านักงานบญัช ีพบว่า บุคลากรในส านักงาน
บญัชเีหน็ดว้ยมากทีส่ดุ ในความเหน็ทีว่่าจะใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ เน่ืองจากระบบ
มคีวามสะดวกในการเขา้ถงึ และมีเสถยีรภาพ ซึง่ระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ทีม่คีวามสะดวก
ในการเข้าถึง และมีเสถียรภาพ จะง่ายต่อการใช้งานและจะเป็นประโยชน์ในการใช้งาน สอดคล้องกบังานวจิยัของ  
ญาณิศา พลอยชุม (2557) ที่อธิบายเกี่ยวกบัคุณภาพของระบบในมิติความง่ายในการเข้าถึง กล่าวว่า หากระบบ
สามารถเขา้ถงึไดง้่ายและสะดวกกจ็ะสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านเกดิการใชง้านระบบเป็นประจ า และอธบิายเกีย่วกบัคุณภาพระบบ
ในมติิความมเีสถียรภาพ กล่าวว่า หากระบบสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาหลงัจากการเขา้สู่ระบบและ
สามารถใช้งานได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการกจ็ะส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดการใช้งานระบบเป็นประจ า และหากผู้ใช้สามารถ
ปฏบิตัิงานได้อย่างต่อเนื่อง คงเสน้คงวา จะส่งผลใหผู้้ใชง้านเกดิการใช้งานระบบมากที่สุดเท่าที่จะท าได้ จากผลการ
วเิคราะหข์อ้มลูในดา้นคุณภาพของระบบเกีย่วกบัความมเีสถยีรภาพยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศรสีมรกั อนิทุจนัทร์
ยง (2553) ทีก่ล่าวว่า การสรา้งความมัน่ใจใหก้บัผูใ้ชบ้รกิารเกีย่วกบัความน่าเชื่อถอืไดข้องการท างานบนเครอืข่ายว่า
ระบบจะไม่ล่ม หรอืไม่สามารถใหบ้รกิารไดเ้ป็นเรื่องส าคญั ผูใ้ชบ้รกิารจะตอ้งศกึษานโยบายในการจดัการเมื่อเครอืขา่ย
มปัีญหา หรอืระบบมปัีญหาจะด าเนินการอย่างไร ความน่าจะเป็นในการเกดิปัญหาและระยะเวลาในการแกไ้ขคืนดจีะ
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เป็นเท่าไร และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ยอดศกัดิ ์รกัษาแกว้ (2559) ทีก่ล่าวว่า ผูใ้หบ้รกิารตอ้งกูค้นืระบบใหก้ลบัคนื
มาไดโ้ดยรวดเรว็ทีส่ดุ เพื่อไม่ใหก้ารด าเนินธุรกจิขององคก์รชะงกั ในการพจิารณาน าเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้มาใช้
ในองคก์ร จงึตอ้งพจิารณาถงึเสถยีรภาพของระบบ  

จากผลการวเิคราะหข์อ้มูลในดา้นการรบัรูป้ระโยชน์ ทัง้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความมปีระโยชน์ของระบบ และ
ดา้นความมปีระสทิธภิาพในการท างาน ตามความคดิเหน็ของบุคลากรในส านักงานบญัช ีพบว่า บุคลากรในส านักงาน
บญัชเีหน็ดว้ยมากทีส่ดุ ในความเหน็ทีว่่าจะใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ เน่ืองจากระบบ
ทีจ่ะใชม้ปีระโยชน์ และจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการท างานได ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาญชยั อรรคผาต ิ(2557) 
ทีอ่ธบิายถงึตวัแปรในดา้นการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชง้าน กล่าวว่า ผูท้ าบญัชมีทีศันคตต่ิอการยอมรบัมากทีส่ดุ ในการ
เลอืกใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์ว่าจะช่วยเพิม่ประสทิธผิลในการจดัท าบญัชใีหม้คีวามถกูตอ้ง แม่นย า และรวดเรว็มากยิง่ขึน้ 
และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เยาวนุช รกัสงฆ ์(2561) ทีอ่ธบิายถงึปัจจยัด้านการรบัรูป้ระโยชน์ของการใชร้ะบบบญัชี
ออนไลน์แบบคลาวด์ทีม่ต่ีอธุรกจิ เช่น ช่วยเพิม่ศกัยภาพในการท างานด้านบญัช ีช่วยเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัท า
บญัช ีและการช่วยใหธุ้รกจิประหยดัค่าใชจ้่ายในการจดัท าบญัช ีกล่าวว่า ผูบ้รหิารหรอืองคก์รทีม่กีารรบัรูด้า้นประโยชน์
จากการใช้ระบบบญัชีออนไลน์แบบคลาวด์จะท าให้มีโอกาสในการยอมรบัและใช้ระบบบญัชีออนไลน์แบบคลาวด์
มากกว่ากลุ่มอื่น 

จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในด้านการรบัรู้ความง่ายต่อการใช้งาน ทัง้ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านความง่ายในการ
เรยีนรูร้ะบบ และดา้นความง่ายในการท าความเขา้ใจ ตามความคดิเห็นของบุคลากรในส านกังานบญัช ีพบว่า บุคลากร
ในส านักงานบญัชเีหน็ดว้ยมากที่สุด ในความเหน็ทีว่่าจะใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง 
เนื่องจากระบบที่จะใช้สามารถเรียนรู้ได้ง่าย  และไม่ต้องใช้ความพยายามมากในการท าความเข้าใจ  สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ ชาญชยั อรรคผาต ิ(2557) ทีอ่ธบิายถงึตวัแปรในดา้นการรบัรูค้วามง่ายจากการใชง้าน พบว่า ผูท้ าบญัชมีี
ทศันคตต่ิอการยอมรบัมากทีสุ่ด ในการเลอืกใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์ว่าจะมรีูปแบบการใชง้านระบบทีไ่ม่ยุ่งยาก เพยีงมี
ระบบอนิเตอรเ์น็ตภายในองคก์ร กส็ามารถใชง้านระบบในการจดัท าบญัชเีพื่อเกบ็ขอ้มลูไดท้นัท ี
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้น้ี 
ขอ้เสนอแนะส าหรบัผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการธุรกิจส านักงานบญัชทีี่มคีวามประสงค์จะน าระบบบญัชี

ออนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์คอมพวิติ้งไปใชใ้นธุรกจิรบัท าบญัชนีัน้ ก่อนที่จะตดัสนิใจใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ ควรศกึษาหาความรูแ้ละท าความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวด์
คอมพวิติง้ถงึรปูแบบการใชง้าน ประโยชน์ทีผู่ใ้ชง้านจะไดร้บั รวมถงึปัญหาและอุปสรรคในการใชง้าน เพื่อน าขอ้มลูทีไ่ด้
ไปใชป้ระกอบการตดัสนิใจใชร้ะบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง หากผูป้ระกอบการธุรกจิส านักงาน
บญัชสีามารถตดัสนิใจใชร้ะบบบญัชทีีส่ามารถตอบสนองต่อธุรกจิของตนได ้จะช่วยใหธุ้รกจิประสบความส าเรจ็ ในส่วน
ของผูพ้ฒันา ผูใ้หบ้รกิาร หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง 
จะต้องศกึษาความต้องการของผู้ประกอบการธุรกจิส านักงานบญัชใีนฐานะผูใ้ชบ้รกิาร เพื่อน าขอ้มูลที่ไดไ้ปใชใ้นการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได ้ผูใ้หบ้รกิารรายใดทีส่ามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชบ้รกิารได้ 
จะเป็นทีย่อมรบัจากผูใ้ชบ้รกิารและจะช่วยเพิม่สว่นแบ่งทางการตลาดใหก้บัผูใ้หบ้รกิารรายนัน้  

ขอ้เสนอแนะส าหรบัดา้นวชิาการ นอกจากการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านระบบบญัชอีอนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้ง ในมุมมองของบุคลากรในส านักงานบญัชแีลว้ ควรจะต้องมกีารพจิารณาเฉพาะเจาะจงใน
มุมมองของพนกังานในส านกังานบญัช ีซึง่เป็นผูใ้ชง้านโดยตรง หรอืพจิารณาเฉพาะเจาะจงในมุมมองของผูบ้รหิาร ซึง่
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เป็นผูม้อี านาจโดยตรงในการตดัสนิใจน าระบบบญัชอีอนไลน์ผ่านเทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติ้งมาใชภ้ายในองคก์ร จงึ
ควรศกึษาในมุมมองทีแ่ตกต่าง เนื่องจากอาจจะท าใหผ้ลการวจิยัทีไ่ดต่้างออกไป 

ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิต่อยอดจากการวจิยันี้ โดยการศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการใชง้านระบบ

บัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง ส าหรับกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มประชากรในการจัดเก็บข้อมูลที่
นอกเหนือจากบุคลากรในส านักงานบญัช ีหรอืการศกึษาปัจจยัอื่นที่มอีทิธพิลต่อการใช้งานระบบบญัชอีอนไลน์ผ่าน
เทคโนโลยคีลาวดค์อมพวิติง้ทีผู่ว้จิยัไม่ไดท้ าการศกึษา เพื่อน าขอ้มลูมาวเิคราะห ์เช่น การศกึษาปัจจยัดา้นคุณภาพของ
บริการ (Service Quality) อาจท าให้ผลการวจิยัที่ได้และมุมมองที่ได้นัน้แตกต่างกนัออกไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
ผูพ้ฒันา ผูใ้หบ้รกิาร หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารระบบบญัชอีอนไลน์ สามารถน าขอ้มูลทีไ่ดไ้ปใช ้เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ชง้านได ้
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