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งานวิจัยน้ีเป�นศึกษาป�จจัยที่มีอิทธิพลต�อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช�ระบบบัญชีออนไลน�ผ�านเทคโนโลยี

คลาวด�คอมพิวติ้งสําหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทยจากมุมมองของผู�บริหารบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย

ผลการวิจัย (1) ภาพรวมทุกธุรกิจ พบว�าป�จจัยด�านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลน�ผ�านคลาวด�คอมพิวติ้ง ป�จจัย

ด�านคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลน�ผ�านคลาวด�คอมพิวติ้ง ป�จจัยด�านภายในองค�กร และป�จจัยด�านทางสังคม

และสภาพแวดล�อมมีอิทธิพลอย�างมีนัยสําคัญ และมีความสัมพันธ�ไปในทิศทางเดียวกัน (2) ภาคธุรกิจบริการ พบว�า

ป�จจัยด�านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลน�ผ�านคลาวด�คอมพิวติ้ง ป�จจัยด�านคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลน�ผ�าน

คลาวด�คอมพิวติ้ง ป�จจัยด�านภายในองค�กร และป�จจัยด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตามหลัก “บรรษัทภิบาล” มีอิทธิพล

อย�างมีนัยสําคัญ และมีความสัมพันธ�ไปในทิศทางเดียวกัน (3) ภาคธุรกิจสินค�าอุตสาหกรรม พบว�า มีเพียงป�จจัย

ด�านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลน�ผ�านคลาวด�คอมพิวติ้ง และป�จจัยด�านคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลน�ผ�าน

คลาวด�คอมพิวติ้ง ที่มีอิทธิพลอย�างมีนัยสําคัญ และมีความสัมพันธ�ไปในทิศทางเดียวกันกับการยอมรับและตัดสินใจ

เลือกใช�ระบบบัญชีออนไลน�ผ�านเทคโนโลยีคลาวด�คอมพิวติ้ง

คําสําคัญ: การยอมรับ การตัดสินใจ ผู�บริหาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย
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The purpose of this research was to study factors influence acceptance and decision of using an 

online accounting system through cloud computing technology for Thai listed companies in view of executives. 

The population was executives of Thai listed companies. The sample group comprised 250 cases and a 

total of 196 cases responded to the questionnaire. The research tool was questionnaire. The technology 

acceptance theory TAM1 and TAM 2 were applied as conceptual framework. In addition, the majority of 

respondents were female; aged between 40 and 49 years; they had working experiences on administration 

more than 15 years and they worked for services business with operation period more than 16 years. The 

companies had registered capital exceeding 200 million Baht.

The findings indicated that: (1) Overall business, it was found that factors on properties of online 

accounting system through cloud computing, factors on attributes of online accounting system through cloud 

computing, internal factors and social and environmental factors had significant influence and correlation 

in the same direction; (2) Services business, it revealed that factors on properties of online accounting 

system through cloud computing, factors on attributes of online accounting system through cloud computing, 

internal factors, social and environmental factors and factors on corporate governance regarding to “good 
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ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช�ระบบบัญชีออนไลน�ผ�านเทคโนโลยีคลาวด�คอมพิวติ้ง

governance” principle had significant influence and correlation in the same direction; (3) Industrial business, 

the result showed that only factors on properties of online accounting system through cloud computing and 

factors on attributes of online accounting system through cloud computing had significant influence and 

correlation in the same direction with acceptance and decision of using an online accounting system through 

cloud computing technology of executives in listed companies

Keywords: Acceptance, Decision, Executives, Thai Listed Companies

Do
wn

loa
d จ

าก
..ว

าร
สา

รว
ิชา

ชีพ
บัญ

ชี



76 วารสารวิชาชีพบัญชี ป�ที่ 13 ฉบับที่ 37 มีนาคม 2560

บทความวิจัย

ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) 

เขามาชวยในการจัดการระบบบัญชี โดยใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป (Accounting Program) หรือ รูปแบบการจัดทํา
บัญชีดวยระบบ Enterprise Resource

Planning หรือ ERP ซึ่งเปนซอฟทแวรที่ช วยให
ผู จัดทําบัญชีสามารถรวบรวมขอมูลบันทึกลงระบบ เพื่อ
จัดทํารายงานงบการเงิน และรายงานทางอื่น ๆ  ที่สําคัญ 
การนําระบบสารสนเทศมาชวยงาน จะชวยใหผู บริหาร
ภายในองคกร ได รับความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
ในการนําผลลัพธที่ไดจากขอมูลสารสนเทศมาใชเพื่อการ
ตัดสินใจ ดังนั้น หลายองคกรในภาคธุรกิจตางมีการเลือกใช
ซอรฟแวรดานบัญชีมาเปนเครื่องมือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดทําบัญชีใหไดมาซึ่งขอมูลที่ถูกตอง ทันตอเวลา
และเพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรภายในองคกรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด กอใหเกิดความสะดวกในการจัดเก็บ
ขอมูล และงายตอการเรียกใชขอมูลทางสารสนเทศในดาน
ตาง ๆ  (Chanchai Arkaphari et al., 2014) นอกจากน้ี 
ยังชวยเพิ่มศักยภาพ ชวยลดความซับซอนในการทํางาน
ยนระยะเวลาในการคนหาขอมูลและประมวลผล และชวย
เพิ่มมูลคาใหแกธุรกิจไดดวย เทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาท
กับทุกสวนขององคกรภาคธุรกิจ ในดานการบริหารงานของ
องคกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ (Office of 
Small and Medium Enterprises Promotion (OSMEP) 
2016) แตเน่ืองจากระบบบัญชี ERP ที่มีอยูเดิมมีตนทุนที่สูง 
และปญหาสําคัญที่ผู ประกอบการไมสามารถนําเทคโนโลยี
เข ามาชวยไดอยางเต็มที่ เนื่องจากประสบปญหาเรื่อง
คาใชจายหรืองบประมาณที่จะมาสนับสนุนการใชไอที ใน
ปจจุบันจึงมีเทคโนโลยีที่จะชวยในการขจัดปญหาเหลานี้ได
เปนอยางดีเทคโนโลยีนี้ก็คือ “เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง” 
ที่ผนวกเขากับระบบบัญชี Enterprise Resource Planning 
หรือ ERP หรือเรียกวา “ระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยี

คลาวดคอมพิวติ้ง” เพื่อมาใชในดานการจัดทําบัญชีในบริษัท
ตาง ๆ  เปนรูปแบบที่เขามามีบทบาทในประเทศไทย

กรมสงเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมเรงเพ่ิม
ประสิทธิภาพให SMEs ไดสงโปรแกรม ERP ผานเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้งใหผู ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และ
ธรุกจิขนาดเลก็ (SMEs) ใชฟร ีใน “โครงการระบบซอฟตแวร 
ERP by DIP สําหรับ SMEs ไทย”โดย CS Loxinfo
เปนผูวางระบบ Cloud เพ่ือชวยให SMEs แกไขปญหา
ตนทุนที่สูงขึ้น ปญหาพื้นฐานจากการทํางาน (Business 
Professional, 2016)

ในภาครัฐไดมีการสนับสนุน SMEs ที่เปนธุรกิจขนาด
กลาง และขนาดเล็ก ผูวิจัยเปนผูที่ปฏิบัติงานอยูในองคกร
ขนาดใหญ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยจึงไดรับรูถึงปญหาจากการนําเทคโนโลยีมาชวย
ในการจัดทําบัญชี โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาใชจายท่ีสูงจาก
การลงทุนนําเทคโนโลยีมาใชและคาใชจายในการอัพเกรด
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีอยู เดิม เพื่อชวยในการ
บริหารงานและการจัดทําขอมูลตาง ๆ  ผูวิจัยจึงทําการวิจัย
ในครั้งนี้เพื่อศึกษาปจจัยตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในการยอมรับ
และการตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้งกับธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย สําหรับผลการศึกษาวิจัยคาดวาจะชวย
เพิ่มโอกาสตอผู ผลิตและผูพัฒนาผลิตภัณฑ ในการผลิต
ซอฟแวร เพื่อการจัดทําบัญชีในรูปแบบออนไลนใหตรงกับ
ความตองการของผู บริหารในกลุ มบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเพ่ือใหองคกรธุรกิจ
สามารถนําระบบบัญชีออนไลนผ านเทคโนโลยีคลาวด
คอมพิวติ้งไปใช เพื่อชวยลดตนทุนทางดานเทคโนโลยี
ชวยในการจัดการจัดทํางบการเงิน วางแผน และวิเคราะห
เหตุการณตาง ๆ  ในการบริหารงานไดอยางทันทวงที
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ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช�ระบบบัญชีออนไลน�ผ�านเทคโนโลยีคลาวด�คอมพิวติ้ง

การพัฒนาการของแนวคิดและทฤษฎี
แนวคิดเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง และระบบบัญชี

ออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง โปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป (Accounting Program) หรือระบบ Enterprise 
Resource Planning หรือ ERP เปนระบบท่ีชวยอํานวย
ความสะดวกในการทํางานทุกกระบวนการ (Business 
Process) และในทุกหนวยงานขององคการ เพื่อเช่ือมโยง
ข อมูลของทุกกระบวนการและทุกหนวยงานนั้นเข าสู 
ฐานขอมูลสวนกลางท่ีเปนฐานขอมูลเดียวกัน (Single 
Database) เพื่อทําใหทุกหนวยงานมีขอมูลที่เปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน ลดเวลาการทํางาน ลดการทํางานที่ซํ้าซอน
ลดความผิดพลาดและความขัดแยงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก
การสื่อสารระหว างหน วยงานภายในกันเอง หรือกับ
หนวยงานภายนอก ซึ่งสงผลโดยตรงตอการใชทรัพยากรที่มี
อยูอยางจํากัดในทุก ๆ  กระบวนการของธุรกิจใหไดประโยชน
อยางสูงสุด และในปจจุบันมีการนํา “เทคโนโลยีคลาวด
คอมพิวติ้ง” (Cloud Computing) มาประยุกตเขากับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ซึ่งเรียกวา “ระบบบัญชีออนไลน
ผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง” โดยคลาวดคอมพิวติ้ง
ไดนํามาใชในโปรแกรม ERP ระดับโลกหลายตัว ซึ่งชวยให
ระบบงานสวนหนาแบบ Mobile สามารถทํางานบนระบบ
ใหญ  ๆ  โดยใชอุปกรณขนาดเล็กไดอยางคลองตัว และ
สามารถฝากการประมวลผลขนาดใหญไวบน Cloud Server 
ไดอยางสะดวก พรอมกับการเชื่อมตอระหวางสํานักงานใหญ
และสํานักบัญชี ซึ่งอยูที่แหงไหนก็ไดดวยการเช่ือมตอ ADSL 
ราคาประหยัด หรือผานเครือขายสาธารณะอยาง 3G และ 
4G ไดโดยทันที โดยสามารถเช่ือมตอระบบที่หลากหลาย
ที่สุด ไม ว าจะเป น Desktop Application, Web 
Application และระบบ Legacy ทุกประเภท นอกจากน้ี 
ยังสามารถเชื่อมระบบกับผูใหบริการระดับโลกทุกรายท่ี
เปดชองทางการประมวลผลรวมกันไดดวย เชน การเช่ือม
ระบบส่ังซื้อหนังสือกับ Amazon หรือเชื่อมกับระบบ 
e-mail กับ Gmail เปนตน (Crystal Accounting online, 
2016)

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตัวแบบจําลองการยอมรับ
เทคโนโลยี จากการศึกษาผลงานวิจัยพฤติกรรมการยอมรับ
เทคโนโลยีพบวาทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี 
(TAM) ของ Davis นั้นสวนใหญนําไปใช เพ่ืออางอิงกัน
อยางแพรหลายและมีประสิทธิภาพในการทํานายการยอมรับ
ของแตละระบบเทคโนโลยีใหม ๆ  ที่เกิดข้ึน (Venkatesh & 
Divis, 1996: Venkatesh & Davis, 2000; Venkatesh 
& Bala, 2008) รูปแบบแนวคิดการยอมรับในเทคโนโลยีนั้น
ถูกนําไปใชเปนพื้นฐานทฤษฎีในการศึกษางานวิจัย โดยการ
ตั้งสมมติฐานและทดสอบแบบบูรณาการท่ีจะชวยอธิบาย
ปจจัยตาง ๆ  ที่มีผลยอมรับในบุคคลตอการใชงานเทคโนโลยี
ในรูปแบบตาง ๆ  ซึ่งทฤษฎีรูปแบบการยอมรับในเทคโนโลยี
ตนแบบนี้จะมีตัวแปรเทคโนโลยีในการรับรู ที่ไดรับมาจริง
จากการยอมรับในเทคโนโลยี แสดงใหเห็นวาผูประเมินรับรู
ถึงประโยชนจากการใชงาน (Perceived usefulness หรือ 
PU) และรับรูถึงความสะดวกความงายในการใชงานระบบ 
(Perceived ease of Use หรือ PEOU) นั้น ๆ  ซึ่งเปน
ทฤษฎีที่นํามาใชอยางแพรหลาย (Chanchai Arkaphari
et al., 2014) และตอมาไดมีการพัฒนาขยายเพิ่มเติม
แบบจําลองแนวคิดการยอมรับในเทคโนโลยี TAM สูแบบ
จําลองแนวคิดการยอมรับเทคโนโลยี TAM 2 เพื่อใหสามารถ
ชวยพยากรณพฤติกรรมการใชระบบสารสนเทศไดชัดเจน
ยิ่งข้ึน โดยปรับปรุงตัวแปรภายนอกและปจจัยที่เกิดกอน 
(Antecedents) ที่มีอิทธิพลตอการรับรูถึงประโยชนที่ไดรับ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับรูวาเปนระบบที่งาย
ตอการใชงานใหมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น และจากการวิจัย
พบวากระบวนการของอทิธพิลจากสงัคม (Social Influence 
Process) เชน บรรทัดฐานของบุคคลที่อยูโดยรอบการแสดง
พฤติกรรม ความสมัครใจ (Voluntariness) ภาพลักษณ 
(Image) ตลอดทั้งกระบวนการใชปญญา (Cognitive 
Instrumental Process) เชน ความเก่ียวขอสัมพันธกับ
งาน (Job Relevance) คุณภาพของผลลัพธ (Output 
Quality) ผลลัพธที่สามารถแสดงใหเห็นกอนได (Results 
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Demonstrability) และการรับรูวาเปนระบบที่งายตอการ
ใชงาน

TAM 2 ไดนําเสนอแนวคิดใหมวา บรรทัดฐานของ
บุคคลที่อยู โดยรอบการแสดงพฤติกรรม เปนปจจัยหลักที่
กําหนด ความตั้งใจที่จะใชงาน (Intention to use) และ
มีอิทธิพลตอการรับรูถึงประโยชนที่จะไดรับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ และภาพลักษณในเชิงบวก สําหรับผลกระทบ
ของตัวแปรเสริม/ตัวผันแปร (Moderating Variable) 
(ประสบการณและความสมัครใจ) มีความเช่ือมโยงระหวาง
บรรทัดฐานของบุคคลท่ีอยูโดยรอบการแสดงพฤติกรรม และ
ความตั้งใจที่จะใชงาน

นอกจากนี้ ยังพบวาปจจัยอื่น ซึ่งไดแก ความเกี่ยวของ
สัมพันธกับงาน คุณภาพของผลลัพธ และผลลัพธที่สามารถ
แสดงใหเห็นกอนได มีอิทธิพลตอการรับรู ถึงประโยชนที่
ไดรับจากเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบวก และพบอีกวา 
ภายใต  เงื่ อนไขการใช งานโดยบังคับและผู  ใช  งานที่มี
ประสบการณจํากัด บรรทัดฐานของบุคคลที่อยู โดยรอบ
การแสดงพฤติกรรมจะมีอิทธิพลตอความต้ังใจท่ีจะใชงาน
ในเชิงบวก งานวิจัยนี้จึงนํารูปแบบทฤษฎี TAM1 และ
TAM 2 มาใชเพื่อทดสอบสมมติฐานถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับของการใชงานระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้งของผู ผลิต ที่ปจจุบันตางมีการพัฒนา
คุณภาพรูปแบบของผลิตภัณฑใหสามารถเทียบเคียงกับ
ผลิตภัณฑซอฟทแวรของตางชาติ และมีรูปแบบการใชงาน
ที่งายเหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจของคนไทย และรูปแบบ
การดําเนินงาน เพ่ือรองรับกับระบบภาษีที่กรมสรรพากร
ประกาศใช โดยเฉพาะในแต ละรูปแบบธุรกิจที่มีความ
แตกตางกัน และมีใหเลือกใชหลากหลาย ผูวิจัยยังไดนํา
ทฤษฎีการเผยแพรนวัตกรรม (Diffusion of Innovation 
Theory หรือ DOI) ซึ่งเปนทฤษฎีพื้นฐานทางสังคมวิทยา 
(Sociology) นําเสนอโดย Roger ตั้งแตป 1960s สําหรับ
ใชศกึษาการเผยแพรนวตักรรม ทัง้นี ้Moore and Benbasat 

(1991) ได ปรับใช แนวคิดคุณลักษณะของนวัตกรรม 
(Characteristics of Innovation) จากทฤษฎีการรับรู 
ดานคุณสมบัติ (The Theory of Perceived Attribute) 
ซึ่งเปนหนึ่งในองคประกอบหลักที่ไดรับความนิยมมากท่ีสุด
ของทฤษฎี DOI เพื่อการศึกษายอมรับและการใชเทคโนโลยี
ของแตละบุคคล

แนวคิดเกี่ยวกับการตัดสินใจ (Decision Making)
การตัดสินใจ คือ ผลสรุปหรือผลขั้นสุดทายของกระบวนการ
คิดอยางมีเหตุผล เพื่อเลือกแนวทางการปฏิบัติที่ถูกตอง
เหมาะสมกับสถานการณ ทรัพยากร และบุคคล สามารถ
นําไปปฏิบัติและทําใหงานบรรลุเปาหมายตามท่ีตองการ
การตัดสินใจเปนสวนหน่ึงของบทบาทของผูบริหารที่เกิดจาก
ตําแหนงและอํานาจท่ีเปนทางการ คือ บทบาทการเปน
ผูประกอบการ (Entrepreneur) บทบาทผูจดัการสถานการณ
ที่ เป นปญหา (Disturbance Handler) บทบาทผู จัด
ทรัพยากร (Resource Allocator) และบทบาทผูเจรจา
ตอรอง (Negotiator)

สมมติฐานการศึกษาวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้มีสมมติฐานในการศึกษา ดังนี้
1. ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบฯ ดานคุณลักษณะ

ของระบบฯ ดานภายในองคกร ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน (+) กับการยอมรับและตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชี
ออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง

2. ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบฯ ดานคุณลักษณะ
ของระบบฯ ดานภายในองคกร ดานสังคมและสิ่งแวดลอม 
ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีอิทธิพลต อการยอมรับ
และตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้งอยางมีนัยสําคัญ
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ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช�ระบบบัญชีออนไลน�ผ�านเทคโนโลยีคลาวด�คอมพิวติ้ง

วิธีการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาอิทธิพลของปจจัย

ด านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผ านเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้ง ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบบัญชี
ออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง ปจจัยดานภายใน
องคกร ปจจัยดานสังคมและส่ิงแวดลอม และปจจัยดาน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีที่มีต อการยอมรับและตัดสินใจ
เลือกใชระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง
ของกิจการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
กลุมประชากรเปาหมายท่ีใชในการวิจัยนี้ คือ ผูบริหารบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทานั้น
และไดกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 250 ตัวอยาง ใชขอมูล
บริษัทจดทะเบียนที่ไดจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ณ วันที่ 25 มกราคม 2559 จํานวน 700 บริษัท โดย
ตัดบริษัทที่เขาสูแผนฟนฟู 12 บริษัท และบริษัทที่เขาขาย
ถูกเพิกถอน 16 บริษัท เหลือประชากรท้ังสิ้น 672 บริษัท 
กําหนดขนาดตัวอยางใชสูตรของ Yamane (1973) โดย
กําหนดคาความคลาดเคล่ือนที่ 5% และระดับความเช่ือมั่น
ที่ 95% ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ โดยแบงกลุ ม
อุตสาหกรรมเปน 8 กลุมตัวอยางในแตละกลุมไดมาจากการ
สุมตัวอยางอยางงายแบบจับฉลาก ใหครบตามจํานวน

งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือเพื่อรวบรวม
ขอมูล โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก

สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม 
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง กลุ มธุรกิจ
ทุนจดทะเบียน และระยะเวลาดําเนินงาน

สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัย
แตละดาน โดยผูวิจัยไดใชมาตรวัดในลักษณะ Likert Scale 
5 ระดับ ในการวัดระดับการยอมรับ (1 = ยอมรับนอยที่สุด 
จนถึง 5 = ยอมรับมากที่สุด)

ผูวิจัยไดแบงชวงคะแนนสําหรับแปรความหมายออก
เปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้

คาเฉลี่ยตั้งแต 4.51–5.00 เปนระดับที่มีความสําคัญ
ตอการยอมรับมากท่ีสุด

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.51–4.50 เปนระดับที่มีความสําคัญ
ตอการยอมรับมาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 3.01–3.50 เปนระดับที่มีความสําคัญ
ตอการยอมรับคอนขาง
มาก

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.51–3.00 เปนระดับที่มีความสําคัญ
ตอการยอมรับคอนขาง
นอย

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.51–2.50 เปนระดับที่มีความสําคัญ
ตอการยอมรับนอย

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00–1.50 เปนระดับที่มีความสําคัญ
ตอการยอมรับนอยท่ีสุด

ผลการวิเคราะห�ข�อมูล
จากขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถามท่ีไดรบัตอบกลับ 

196 ฉบบั (รอยละ 78.4) พบวาผูบรหิารท่ีตอบแบบสอบถาม
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 65.3 โดยสวนใหญ
มีอายุระหวาง 30–39 ป คิดเปนรอยละ 36.2 สวนใหญ
มีประสบการณดานบริหารมากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 
42.9 ผู บริหารส วนใหญอยู  ในบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่มีทุนจดทะเบียนมากกวา 
200 ลานบาท รอยละ 82.1 และ ประเภทของธุรกิจท่ี
ผูบริหารโดยสวนใหญใหขอมูลแบงไดดังนี้

ธุรกิจที่มีผูตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ ธุรกิจบริการ 
รอยละ 24.5 รองลงมา คอื ธรุกจิสนิคาอตุสาหกรรม รอยละ 
18.4 ซึ่งผู วิจัยจะนําขอมูลที่ไดจากธุรกิจ 2 อันดับแรก
มาทดสอบสมมติฐาน เพื่อเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การยอมรับและตัดสินใจในแตละภาคธุรกิจ ดังตารางท่ี 1

จากตารางท่ี 2 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงบวกตอ
การยอมรับและตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลนผาน
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งของผูบริหาร บริษัทจดทะเบียน
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ตารางที่ 1 การจัดอันดับของธุรกิจที่มีผูตอบแบบสอบถาม

ประเภทของธุรกิจ จํานวนตัวอย�าง ร�อยละ (%) อันดับ

เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 9 4.6 8

ทรัพยากร 16 8.2 6

เทคโนโลยี 12 6.1 7

ธุรกิจการเงิน 24 12.2 4

ธุรกิจบริการ 48 24.5 1

สินคาอุปโภคบริโภค 19 9.7 5

สินคาอุตสาหกรรม 36 18.4 2

ธุรกิจอสังหาฯ และกอสราง 32 16.3 3

รวม 196 100.0

ตารางที่ 2 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรแตละดาน กับและการยอมรับและการตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลน
ผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง ของผูบริหาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตัวแปรอิสระ :
ตัวแปรตาม : การยอมรับและการตัดสินใจ

ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย Sig.

ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 0.667 0.000*

ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง –0.363 0.002*

ปจจัยดานภายในองคกร 0.376 0.000*

ปจจัยดานทางสังคมและสภาพแวดลอม 0.268 0.050*

ปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก “บรรษัทภิบาล” 0.129 0.071

* หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (R = 0.798 (a), R Square = 0.637)

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยที่มีอิทธิพล
สูงที่สุด คือ ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลน
ผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง รองลงมา คือ ปจจัย
ดานคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยี

คลาวดคอมพิวติ้ง รองลงมา คือ ปจจัยดานภายในองคกร 
รองลงมา คือ ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม และ
ปจจัยที่ไมมีอิทธิพลอยางมีนัยสําคัญ คือ ปจจัยดานการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี
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ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช�ระบบบัญชีออนไลน�ผ�านเทคโนโลยีคลาวด�คอมพิวติ้ง

ตารางท่ี 3 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละดาน กับการยอมรับและการตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลน
ผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง ของผูบริหาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของ
กลุมธุรกิจบริการ

ตัวแปรอิสระ :
ตัวแปรตาม : การยอมรับและการตัดสินใจ

ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย Sig.

ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 1.202 0.001*

ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง –1.476 0.000*

ปจจัยดานภายในองคกร 1.064 0.000*

ปจจัยดานทางสังคมและสภาพแวดลอม 0.559 0.070

ปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก “บรรษัทภิบาล” –0.574 0.016*

* หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (R = 0.903 (a), R Square = 0.815)

ตารางท่ี 4 แสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระแตละดาน กับการยอมรับและการตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลน
ผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง ของผูบริหาร บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของ
กลุมธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม

ตัวแปรอิสระ :
ตัวแปรตาม : การยอมรับและการตัดสินใจ

ค�าสัมประสิทธิ์ถดถอย Sig.

ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 1.705 0.004*

ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง –0.944 0.022*

ปจจัยดานภายในองคกร 0.020 0.955

ปจจัยดานทางสังคมและสภาพแวดลอม –0.147 0.802

ปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลัก “บรรษัทภิบาล” 0.251 0.262

* หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 (R = 0.765 (a), R Square = 0.585)

จากตารางท่ี 3 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงบวก
ตอการยอมรับและตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลนผาน
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิงของผูบริหาร บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยที่มีอิทธิพล
สูงที่สุด คือ ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลน
ผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง รองลงมา คือ ปจจัย
ด านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผ านเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวต้ิง รองลงมา คือ ปจจัยดานภายในองคกร

รองลงมา คือ ปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก 
“บรรษัทภิบาล” และปจจัยที่ไมมีอิทธิพลมีนัยสําคัญ คือ 
ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม

จากตารางท่ี 4 ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธเชิงบวก
ตอการยอมรับและตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลนผาน
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งของผูบริหาร บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ปจจัยที่มีอิทธิพล
สูงที่สุด คือ ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนDo
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บทความวิจัย

ผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง รองลงมา คือ ปจจัย
ดานคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้ง และปจจัยที่ไมมีอิทธิพลมีนัยสําคัญ คือ 
ปจจัยดานภายในองคกร รองลงมา คือ ปจจัยทางสังคมและ
สภาพแวดลอม รองลงมา คือ ปจจัยดานการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีตามหลัก “บรรษัทภิบาล”

สรุปผลการวิจัย
จากตารางที่ 5 สรุปผลการวิจัยไดวา ปจจัยที่มีอิทธิพล

ตอการยอมรับและตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลนผาน
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิงของผูบริหาร บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในภาพรวม มี 4 ปจจัย 
ไดแก ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผาน
เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง ปจจัยดานคุณลักษณะของ
ระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง และ
ปจจัยภายในองคกร ปจจัยทางสังคมและสภาพแวดลอม
มีความสัมพันธในเชิงบวกเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช
ระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งของ
ผูบรหิารในธุรกจิบริการ บรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย มี 4 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานคุณสมบัติ
ของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง 
ปจจยัดานคณุลกัษณะของระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้ง ปจจัยภายในองคกร และปจจัยดานการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลัก “บรรษัทภิบาล” มีความ
สัมพันธในเชิงบวกเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช
ระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้งของ
ผูบริหารในธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม บริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัย
ด านคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผ านเทคโนโลยี
คลาวดคอมพิวติ้ง ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบบัญชี
ออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง มีความสัมพันธ
ในเชิงบวกเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ปจจัยเหลานี้สงผลใหเกิดการรับรู การใชเทคโนโลยี
และสงผลตอการยอมรับในที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัย
ของ Ellitan (2002) และ Goguen & Mesequer (1982) 
และท่ีพบวาปจจัยคุณสมบัติระบบของเทคโนโลยีคลาวด
คอมพวิติง้ ปจจยัอทิธพิลทางสงัคม และปจจยัสภาพแวดลอม
ที่สนับสนุนการใชเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวต้ิง มีอิทธิพล

ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน และเปรียบเทียบสมมติฐานระหวางธุรกิจบริการและธุรกิจสินคาอุตสาหกรรม

ตัวแปรอิสระ :
Thai Listed Company

ภาพรวม ธุรกิจบริการ ธุรกิจสินค�าอุตสาหกรรม

ปจจัยดานคุณสมบัติของระบบบัญชีออนไลนผาน

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง

√ √ √

ปจจัยดานคุณลักษณะของระบบบัญชีออนไลนผาน

เทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง

√ √ √

ปจจัยดานภายในองคกร √ √ X

ปจจัยดานทางสังคม และสภาพแวดลอม √ X X

ปจจัยดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตามหลัก

“บรรษัทภิบาล”

X √ X
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ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการยอมรับและตัดสินใจเลือกใช�ระบบบัญชีออนไลน�ผ�านเทคโนโลยีคลาวด�คอมพิวติ้ง

อยางมีนัยสําคัญในการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่งเปนการยืนยัน
วา ทฤษฎีแบบจําลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM1 และ 
TAM2 สามารถใชทดสอบสมมติฐานไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากผลการวิเคราะหเพื่อประเมินการยอมรับตอการ
ตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลน พบวาผูบริหารมีการ
ยอมรับมากท่ีสุด ในความเห็นวาระบบบัญชีออนไลนเปน
ทางเลือกใหม ของรูปแบบระบบการทําบัญชีที่มีความ
นาสนใจ สอดคลองกับทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลของ 
Fishbein and Ajzen (1975); Ajzen and Fishbein 
(1980) ที่อธิบายถึงทัศนคติของบุคคลวาสงผลตอพฤติกรรม 
และพบวาความเช่ือตอพฤติกรรมและการประเมินผลลัพธ
ของการกระทํา มีความเพียงพอในการทํานายถึงความต้ังใจ 
(Intention) โดยผลจากการประเมินการยอมรับดังกลาว
พบวาผูบริหารมีความสนใจท่ีจะใชระบบในการจัดทําบัญชี 
จึงสงผลตอการตัดสินใจ (Intention to use) ในการ
เลือกใชระบบบัญชีออนไลนในท่ีสุด ดังนั้น การยอมรับสงผล
ตอการตัดสินใจเลือกใชระบบบัญชีออนไลนของผูบริหาร
พบวาผู บริหารมีความตองการท่ีจะใชระบบบัญชีออนไลน
ในอนาคต เพื่อเปนรูปแบบการจัดทําบัญชีภายในธุรกิจ

ข�อเสนอแนะจากผลการวิจัย
การส งเสริมให ผู บริหารของบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เกิดความสนใจและ
ทดลองใชระบบบัญชีออนไลน ถือเปนโอกาสท่ีชวยในการ
สรางความเขาใจและการรับรู ถึงประโยชนใหเกิดขึ้นตอ
ผู บริหารเพ่ือใหเกิดการยอมรับ และสามารถนําไปสู การ
ตัดสินใจของผูบริหารในการใชงานใหเกิดขึ้น มีการสนับสนุน
และประชาสัมพันธใหผู ทําบัญชี ไดทราบถึงรูปแบบการ
ใชงานของระบบบัญชีออนไลน และขอดีของการใชงาน
ระบบ อธิบายถึงประโยชนและความสะดวกท่ีผู ใชงานจะ
ไดรับจากระบบ โดยประชาสัมพันธเพื่อกอใหเกิดภาพลักษณ
และมุมมองท่ีสรางความนาเชื่อถือใหเกิดขึ้นตอการใหบริการ

ระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง ซึ่งการ
ใชงานระบบบัญชีออนไลนผานเทคโนโลยีคลาวดคอมพิวติ้ง 
จะสามารถชวยผลักดันใหธุรกิจที่ยอมรับและใชงานเกิด
นวัตกรรมใหมภายในองคกร ชวยเสริมศักยภาพธุรกิจใน
ดานการแขงขันและกอใหเกิดประโยชนในการนําสารสนเทศ
ไปใชเพื่อการตัดสินใจไดรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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