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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ (1) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี

ของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร (2)เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี

ของนักบัญชีในกรุงเทพมหานครจำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคล (3)เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มี

ผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน โดยใช้

แบบสอบถามเป�นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว 

(One way ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป�นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD 

และสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า นักบัญชีในกรุงเทพมหานครที่มีเพศและประสบการณ์การ

ทำงานต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีต่างกัน และนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครที่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับ

งานบัญชีไม่ต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ0.05 นอกจากนี้การยอมรับเทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านคือด้าน

การรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้าน

ความตั ้งใจใช้ม ีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีก ับงานบัญชีของนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร

mailto:kobby2909@hotmail.com
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คำสำคญั: เทคโนโลยีกับงานบัญชี 

ABSTRACT  

The purpose of this research is (1) To study decision-making process for choosing 

technology accounting to accountants in Bangkok. (2) To study decision-making process for 

choosing technology accounting to accountants in Bangkok by personal factors. (3) To study 

technology acceptance effecting to decision-making process for choosing technology 

accounting to accountants in Bangkok 

The samples used in the study are 400 persons. using questionnaires as a tool for 

data collection. The statistics used in the analysis were frequency, percentage, mean and 

standard deviation by testing the hypothesis by using   t-test statistics, one-way variance 

statistics (One-way ANOVA), If differences are found, they will be compared in pairs by using 

LSD method and multiple regression statistics. 

Test results of the hypothesis found that accountants in Bangkok have different sex 

and experience, causing opinions of decision-making process for choosing technology 

accounting to accountants in Bangkok is difference, Accountants in Bangkok have different 

age and education, causing opinions of decision-making process for choosing technology 

accounting to accountants in Bangkok is not difference. Further, technology acceptance in 

all four area such as the perceived ease of use, perceived the usefulness and perceived 

attitude of use, and intention, causing opinions of effecting to decision-making process for 

choosing technology accounting to accountants in Bangkok, had statistical power of 0.05.  

Keywords: Technology accounting  
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บทนำ 

 

สถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงทางธุรกิจใน ป�จจุบันนี้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่าง

มากมาย และรวดเร็ว โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งธุรกิจและนักบัญชีเองก็ต้องปรับตัว 

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวของคนเราน้ันบางครั้งก็ไม่ได้รวดเร็วอย่างที่ ควรจะเป�น การปรับตัวของนักบัญชีที่

ไม่ทันต่อยุคสมัย อาจทำให้กิจการต่างๆ เสียโอกาส ซึ่งหากนักบัญชี ตระหนักถึงป�ญหาน้ีก็พอที่จะหาความรู้

ความเข้าใจ เพ่ิมเติมได้  

ที่ผ่านมามีการนำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมาพัฒนากระบวนการทำงานและทดแทนงานของ

นักบัญชีอยู ่ตลอดเวลา ยิ ่งในป�จจุบันมีหลาย ๆ ผู ้พัฒนาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เริ ่มเอา

เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ให้การจัดทำบัญชี ง่ายและรวดเร็วขึ้น ไม่ว่าจะเป�นการพัฒนาโปรแกรมให้ใช้บน

ระบบ Cloud ที่สามารถทำให้นักบัญชีจัดทำงานจากที่ไหนก็ได้ การใช้ความสามารถของเทคโนโลยีการรู้

จดจำตัวอักษร (Optical Character Recognition : OCR) ซึ่งสามารถอ่านข้อมูลจากเอกสารการค้ามา

จัดเตรียมข้อมูลเพื ่อนำเข้าสู่ระบบบัญชี บางผู ้พัฒนาสามารถประยุกต์เอาเทคโนโลยีป�ญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence : AI) มาช่วยให้สามารถแปลงข้อมูลที่ถูกจัดเตรียมในรูปแบบของรายการบันทึก

บัญชีโดยอาศัยการเรียนรู้จดจำรูปแบบของรายการค้าได้ มาบันทึกบัญชีอัตโนมัติได้ ในป�จจุบันโปรแกรมต่าง 

ๆ ซึ่งมีการใช้งานแยกส่วนกันสามารถส่งข้อมูลกันผ่านระบบอินเตอร์เน็ตด้วยเทคโนโลยีการรับส่งข้อมูล 

(Application Programming Interface : API) ซึ ่งทำให้การรับส่ง ข้อมูลระหว่างระบบงาน เสร็จในช่ัว

พริบตา ยิ่งในอนาคตกำลังจะมีการนำเทคโนโลยี บล็อคเชน (Blockchain) เข้ามาปรับใช้กับงานบัญชี การ

บันทึกบัญชีจะถูกทำรายการและบันทึกโดยอัตโนมัติ งานของนักบัญชีในอนาคตจะถูกทดแทนในส่วนของ

การตีความรายการค้าและบันทึกบัญชีอย่างแน่นอน 

ป�จจัยเหล่านี้ไม่ได้กระทบแค่การปรับตัวของนักบัญชีแต่จะส่งผลไปถึงการพัฒนาหลักสูตรการเรียน

การสอนในสถาบันการศึกษา ซึ่งอาจจะไม่จำกัดเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้นักบัญชีสามารถมีทักษะที่

ใช้งานได้ ทันทีเมื่อจบการศึกษา ในอนาคตนักบัญชีจะเป�นผู้มีความเช่ียวชาญในศาสตร์ทั้ง การเงิน การบัญชี 

ระบบสารสนเทศทางการเงิน เทคโนโลยี และมีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมที่หลากหลายจะเป�นผู้

รวบรวมองค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ร่วมกันจนสามารถสร้างนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณค่าลด

ต้นทุน หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานเป�นองค์ความรู้ใหม่ ถึงเวลาที่นักบัญชีเราจะต้องร่วมมือ

กันเพื่อพัฒนาวิชาชีพของเราเพื่อรองรับอนาคต การสร้างคนของอนาคตเป�นภาระหน้าที่สำคัญของนักบัญชี

ในยุคป�จจุบันเพื่อเตรียมพร้อมให้เกิดการปรับตัวในคลื่นการปฏิวัติอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีในครั้งน้ี 

เพ่ือให้วิชาชีพนักบัญชีเป�นผู้มีบทบาทสำคัญสำหรับธุรกิจในอนาคตมากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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การเลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับงานบัญชี สามารถเลือกได้ 2 รูปแบบคือ 

1. การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงานประเภทตารางงาน (Spread Sheet) การใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปยกตัวอย่างโปรแกรมที่มีลิขสิทธ์ิและเป�นนิยมกันแพร่หลาย เช่น โปรแกรม excel แต่การ

เลือกใช้โปรแกรมรูปแบบนี้ผู ้ใช้ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีและการใช้งานโปรแกรมในระดับดีจึง

สามารถเขียนสูตรหรือเลือกใช้ฟ�งก์ชัน ช่วยในการทำงานให้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง และ

ไม่เป�นการเพ่ิมภาระงานให้มากขึ้นกว่าเดิม  

2. การเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชีที่มีผู้พัฒนาขึ้นมา การพัฒนาโปรแกรมขึ้นใช้เอง หรืออาจ

จ้างนักเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาโปรแกรมบัญชีสำหรับใช้ในกิจการเท่านั้นก็ได้ซึ่งการเลือกใช้รูปแบบนี้ผู้ใช้

ไม่จำเป�นต้องมีพื้นฐานทางด้านบัญชีในระดับดีก็สามารถใช้งานโปรแกรมได้จากการฝ�กอบรมโดยผู้จำหน่าย

หรือผู้พัฒนาโปรแกรมน้ัน  

 ดังนั ้นผู ้ว ิจ ัยเห็นถึงความสำคัญในการเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีจึงต้องการศึกษาถึง

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาน้ี

สามารถนำมาเป�นแนวทางในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชี และเป�นแนวทาง

ให้กับองค์กรธุรกิจในการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับงานบัญชีและนักบัญชีในองค์กรของตน 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร  

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร

จำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคล  

3. เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของ

นักบัญชีในกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานการวิจัย 

1. ป�จจัยส่วนบุคคลที่ต่างกันน่าจะมีผลทำให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของ

นักบัญชีในกรุงเทพมหานครที่ต่างกัน 

2. การยอมรับเทคโนโลยี 4 ด้านคือด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี ด้านการรับรู ้ถึง

ประโยชน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้านความตั้งใจใช้ น่าจะมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

ป�จจัยส่วนบุคคล 

-เพศ 

-ช่วงอาย ุ

-ระดับการศึกษา 

-ประสบการณใ์นการทำงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

วิธีดำเนนิการวิจัย 

 ในการศึกษานี ้เป�นการวิจ ัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป�นการวิจัยที ่ มี

การศึกษาตามสภาพที่เป�นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใดๆ เป�นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลภาคสนาม แบบวิจัยตัดขวาง (Cross Sectional Studies) คือ เป�นการเก็บข้อมูลในช่วง

ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียวโดยใช้เครื่องมือการวิจัยเป�น แบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการ

เก็บรวบรวมข้อมูลและนําไปไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วย วิธีการวิเคราะห์ทางสถิต 

 

 

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี

ของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

 

การยอมรับเทคโนโลยี 

1.การรับรู้ความง่ายในการ

ใช้ เทคโนโลยี 

2.การรับรู้ถึงประโยชน ์

3.ทัศนคติที่มีต่อการใช ้

4.ความต้ังใจใช้ 
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ประชากร กลุม่ตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ นักบัญชีที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยไม่สามารถ

ทราบจำนวนนักบัญชีที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน ผู้วิจัยจึงสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

เนื่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนน้ัน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจึงได้ใช้วิธีการหาจำนวนกกลุ่ม

ตัวอย่างโดย การเป�ดตารางหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) เพื่อกำหนดขนาดของ 

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยทำการเลือกจากตารางแบบไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน หรือ ∞ (Infinity) จาก

ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยผลจากการเป�ดตารางของ Taro Yamane (1973) 

ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน 

การสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งจะใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 

เป�นเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงาน

บัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวทางในการสร้างแบบสอบถามตามการทบทวนวรรณกรรม

ที่เกี่ยวข้องโดยแบบสอบถามจะถูกแบ่งออกเป�น 4 ส่วน ดังน้ี  

ส่วนที่1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งเป�นคำถามลักษณะประชากร ซึ ่งจะ

ประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และด้านประสบการณ์ทำงาน ซึ่งจะเป�นคำถาม

แบบปลายป�ดแบบตรวจสอบรายการ กำหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบ เพียงคำตอบเดียว 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี ประกอบด้วย การรับรู้ความง่ายในการใช้

เทคโนโลยี การรับรู้ถึงประโยชน์ ทัศนคติที่มีต่อการใช้และความตั้งใจใช้ มีจำนวน 20 ข้อ เป�นลักษณะ

คำถามถามแบบปลายป�ดมีตัวเลือกคำตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบเพียงแค่ 1 คำตอบ  

ส่วนที่3 แบบสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 10 -ข้อเป�นลักษณะคำถามถามแบบปลายป�ดมีตัวเลือกคำตอบให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามได้เลือกตอบเพียงแค่ 1 คำตอบ  

ส่วนที่4 เป�นคำถามปลายเป�ดที่ถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ด้าน

เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีว่ามีผลต่องานบัญชีอย่างไร จำนวนข้อคำถาม 1 ข้อเพื่อให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น 
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เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

กลุ่ม ได้แก่ ป�จจัยบุคคลที่ประกอบด้วย ประกอบด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา และ ด้าน

ประสบการณ์ทำงาน 

 2 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับตัวแปรที่มีระดับการวัด เชิงปริมาณ ได้แก่ กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร และการยอมรับเทคโนโลยีสถิติ

พรรณนา (Descriptive Statistics)  

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผู ้ว ิจ ัยได้ใช้สถิติเชิงอนุมาน สำหรับการอธิบายผล

การศึกษาข้อมูลดังน้ี 

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร

จำแนกตามเพศโดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติ t-test   

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตาม อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน โดยใช้การวิเคราะห์ด้วยข้อมูลสถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะทำการทดสอบเปรียบเทียบเป�นรายคู่

ด้วยสถิติ LSD  

3.  เพ่ือศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของ

นักบัญชีในกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) 

ผลการวิจัย 

สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังต่อไปน้ี 

1.  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงาน 

      บัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

 ผลการว ิเคราะห์กระบวนการตัดส ินใจเล ือกใช ้เทคโนโลยีก ับงานบัญชีของนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป�นรายด้านโดย

เรียงตามลำดับได้แก่ การประเมินหลังการซื้อ, การตัดสินใจใช้บริการ, การประเมินทางเลือก, การ

ค้นหาข้อมูล และ การรับรู้ป�ญหา 
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2 . ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์การ

ทำงาน สามารถสรุปการวิจัยได้ดังน้ี 

2.1 ป�จจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในกรุงเทพมหานครที่มีเพศและประสบการณ์การทำงานต่างกัน ทำให้

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีต่างกัน 

2.2 ป�จจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในกรุงเทพมหานครที ่มีอายุและระดับการศึกษาต่างกัน ทำให้

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีไม่ต่างกัน  
3. .ผลการวิเคราะห์การยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี

ของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

3.1 การยอมรับเทคโนโลยีทั้ง 4 ด้านคือด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยีด้านการรับรู้ถึง

ประโยชน์ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ และด้านความตั้งใจใช้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร  

อภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลการว ิจ ัยกระบวนการต ัดส ินใจเล ือกใช ้ เทคโนโลย ีก ับงานบ ัญช ีของน ักบ ัญช ีใน

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1.1. การรับรู้ป�ญหา กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีใน

เกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีส่วนใหญ่

รับรู้ถึงเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับงานบัญชี และการเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี เพราะ

เทคโนโลยีช่วยแก้ไขป�ญหาความไม่ถูกต้องของงานบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฤทัยภัทร ทำ

ว่อง (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอฟพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟ

นของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตลำปาง 1 พบว่าระดับการตัดสินใจของลูกค้าในขั้นการรับรู้

ป�ญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีการตัดสินใจเลือกใช้บริการเกี่ยวกับมีความปลอดภัยในการใช้

บริการ มีความสะดวกรวดเร็วและเหมาะสมกับพฤติกรรมการใช้งานของตนเองในป�จจุบัน  

 1.2.การค้นหาข้อมูล กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักบัญชีส่วนใหญ่ มี

การค้นหาข้อมูลและศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านบัญชีก่อนการตัดสินใจนำมาใช้กับงานบัญชี 

และมีการสอบถามข้อมูลจากผู้ที่เคยใช้งานจริงของเทคโนโลยีที่เลือกใช้ก่อนการตัดสินใจเสมอซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของฤทัยภัทร ทำว่อง (2557) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการทาง

การเงินผ่านแอฟพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตลำปาง 1 พบว่าระดับ
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การตัดสินใจของลูกค้าในขั้นการรับรู้ป�ญหาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลูกค้ามีการสอบถามข้อมลู

จากพนักงานธนาคารก่อนใช้บริการมีการทดลองการใช้งานจริงด้วยตนเอง มีการหาข้อมูลจาก

แหล่งต่างๆ และมีการสอบถามบุคคลในครอบครัว และจากบุคคลอ่ืนที่รู้จักเพ่ือตัดสินใจ  

 1.3 การประเมินทางเลือก กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนัก

บัญชีในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักบัญชีส่วน

ใหญ่เลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี เพราะเทคโนโลยีช่วยจัดการข้อมูลบัญชีได้ครบถ้วน และช่วย

ให้ระบบบัญชีขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฤทัยภัทร ทำว่อง 

(2557) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจเลือกใช้บริการทางการเงินผ่านแอฟพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนของ

ลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตลำปาง 1 พบว่าระดับการตัดสินใจของลูกค้าในขั้นการประเมิน

ทางเลือกโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ลูกค้ามีการตัดสินใจเลือกใช้บริการเกี่ยวกับมีความสะดวกใน

การใช้งาน (ใช้งานง่าย) มีระบบการเชื่อมต่อ ส่งข้อมูลและมีความปลอดภัยสูง เป�นแบบลักษณะ

การใช้งานมีความทันสมัย มีระบบปฏิบัติการที่มีความน่าเชื่อถือ การโฆษณาผ่านสื่อ และได้รับ

คำแนะนำจากบุคคล เพ่ือน/คนรู้จักตามลำดับ  

 1.4 การตัดสินใจใช้บริการ กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนัก

บัญชีในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่านักบัญชีส่วน

ใหญ่เลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีเพราะเทคโนโลยีช่วยให้นักบัญชีเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

เช่น มีการอบรมด้านเทคโนโลยีกับงานบัญชี เพื่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ปฏิบัติกับงานบัญชี ซึ่ง

สอดคล้องกับแนวคิดของกันยพัชร วิชญชัยสิทธิ ์ (2560) ได้ศึกษา กระบวนการตัดสินใจ

ทำศัลยกรรมเสริมความงามของผู้บริโภค พบว่าจากผลการศึกษาพบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมดใช้

เวลาในการตัดสินใจทำศัลยกรรม เสริมความงามอยู่ราว ๆ 1-2 เดือน เพราะการทำศัลยกรรมเสริม

ความงามย่อมมีความเสี่ยงที่อาจ เกิดขึ้นได้ ผลลัพธ์อาจไม่เป�นไปตามเป้าหมาย ซึ่งการตัดสินใจ

ทำศัลยกรรมดังกล่าวน้ีถือเป�นการ แก้ป�ญหาอย่างเต็มรูปแบบ (Externed Problem Solving) 

 1.5 การประเมินหลังการซื้อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนัก

บัญชีในกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นนักบัญชีส่วน

ใหญ่จะตัดสินใจเลือกเทคโนลียีที่มีบริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดป�ญหาเพื่อการตรวจสอบและแก้ไข

ได้ตลอดเวลาและมีบริการด้านการรับประกันโปรแกรมหรือการพัฒนาโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ ซึ่ง 

สอดคล้องกับแนวคิดกันยพัชร วิชญชัยสิทธิ์ (2560) ได้ศึกษา กระบวนการตัดสินใจทำศัลยกรรม

เสริมความงามของผู้บริโภค พบว่าเกือบทั้งหมดของผู้ให้สัมภาษณ์ล้วนพอใจกับผลลัพธ์หลังการ

ทำศัลยกรรมเสริม ความงาม และหลายท่านสนใจทำศัลยกรรมเสริมความงามในส่วนอื่นเพิ่มเติม 

เนื่องจากผลลัพธ์ที่ได้รับ เป�นที่น่าพอใจเป�นอย่างมาก รวมถึงจะบอกต่อการทำศัลยกรรมเสริม
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ความงามแก่ผู้อ่ืน โดยผลการศึกษามีความสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรมความพึงพอใจ ซึ่งอธิบาย

ว่า ความพึงพอใจคือ ความรู้สึกที่เกิดจากความต้องการที่ผู้บริโภคคาดหวังไว้ ถ้าความต้องการของ

ผู้บริโภคได้รับการ ตอบสนองตามที่คาดหวังไว้หรือมากกว่า ความพึงพอใจน้ันก็จะเกิดขึ้น 

2.ผลการการศึกษากระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานครจำแนกตามป�จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์

การทำงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 2.1. ป�จจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกันทำให้กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีโดยภาพรวมที่ต่างกัน เป�นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมี

ความคิดเห็นว่า นักบัญชีที่มีเพศต่างกัน มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ

แนวคิดภาวิณี กาญจนาภา (2559)ได้สรุปว่า ตัวแปรทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรม ผู้บริโภค 

มีดังนี้ (1) เพศหญิงและชายที่แตกต่างกัน มีบทบาทในกระบวนการด้านพฤติกรรม ความจำเป�น

หรือ ความต้องการผลิตภัณฑ์คุณลักษณะหรือผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ ที่แต่ละบุคคลแสวงหาที่

จะ ได้รับจากการซื้อ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์ พฤติกรรมการแสวงหาและการเลือกรับสื่อและข้อมูล 

ข่าวสารแตกต่างกัน 

 2.2. ป�จจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกันทำให้กระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีโดยภาพรวมที่ไม่ต่างกัน ไม่เป�นเป�นไปตามสมมติฐาน ซึ่ง

ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีที่มีอายุต่างกัน ไม่ได้เป�นตัวกำหนดกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีกับงานบัญชี ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดของอัจฉริยา ทุ่งแจ้ง (2560) ได้ศึกษาป�จจัยที่มี

อ ิทธ ิพลต่อการตัดสินใจเลือกรับชมรายการผ่านทางสื ่อออนไลน์ ได ้กล ่าวว ่าป�จจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ อายุ (Age) ตัวบ่งบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ในเรื่องต่างๆ ของ

บุคคลนั้น ตัวแปรนี้จะแบ่งกลุ่มตามช่วงอายุ ตั้งแต่ช่วงวัยทารกไปจนถึงวัยชรา เมื่อช่วงอายุเปลี่ยน

ทำให้พฤติกรรมการ ตัดสินใจของผู้บริโภคต่อการตอบสนองความต้องการสินค้าและบริการ

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมตามความรู้ ความรอบคอบ และประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้น ดังเช่นที่วัยรุ่นมี

แนวโน้มที่จะเป�ดรับสิ่งใหม่ๆ ได้ ง่ายกว่าผู้ใหญ่ที่มีความระมัดระวังในเรื่องต่างๆ มากกว่า อาจ

กล่าวได้ว่า ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมในการตัดสินใจแตกต่างกัน 

 2.3 ป�จจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกันทำให้

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีโดยภาพรวมที่ไม่ต่างกัน ไม่เป�นเป�นไปตาม

สมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ไม่ได้เป�นตัวกำหนด

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวคิดอุทุมพร บุญทอง

(2559) ได้ศึกษาการศึกษาป�จจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ป�จจัยกระบวนการความรู้ความ เข้าใจ และ
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ป�จจัยกระบวนการทำงาน ที่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจ ดิจิทัล 

(Digital Economy): กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าป�จจัย

ส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน มีความแตกต่างกันทุกประเด็น

ระดับการศึกษา เป�นข้อมูลที่ใช้ในการคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานในองค์การ โดยคุณสมบัติ

ทางด้านประชากรศาสตร์จะเป�นตัววัดถึงระดับความรู้ความสามารถของพนักงาน ซึ่ง ป�จจัยเหล่าน้ี

จะมีอิทธิพลและส่งผลต่อการปฏิบัติงาน  

2.4. ป�จจัยส่วนบุคคลของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกัน

ทำให้กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีโดยภาพรวมที่ต่างกัน เป�นไปตาม

สมมติฐาน ซึ่งผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีที่มีประสบการณ์การทำงานที่ต่างกัน มีผลต่อ

กระบวนการตัดสินใจที่ต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอุทุมพร บุญทอง(2559) ได้ศึกษาการศึกษา

ป�จจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล ป�จจัยกระบวนการความรู้ความ เข้าใจ และป�จจัยกระบวนการทำงาน 

ที ่มีผลต่อความพร้อมของนักบัญชีไทยเพื ่อการรองรับเศรษฐกิจ ดิจิทัล (Digital Economy): 

กรณีศึกษานักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าป�จจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน มีความแตกต่างกันทุกประเด็น ภูมิหลังเฉพาะบุคคล 

( Personal Background) ห ร ื อ ล ั ก ษ ณ ะ ช ี ว ป ร ะ ว ั ต ิ ข อ ง แ ต ่ ล ะ บ ุ ค ค ล  ( Biographical 

Characteristics) เป�นลักษณะส่วนตัวของบุคคล ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพสมรส และความมี

อาวุโสในงาน ป�จจัยเหล่าน้ีส่งผลต่อพฤติกรรมการทำงานของบุคคล 

3.เพื่อศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงาน

บัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร 

3.1การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี มีผลต่อกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า 

นักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญด้านการรับรู ้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี โดย

เทคโนโลยีที่จะเลือกใช้ต้องมีการใช้งานที่ง่าย ขั้นตอนการใช้งานเข้าใจง่าย โดยไม่ต้องมีผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน สามารถเรียนรู้ระบบได้เข้าใจง่าย มีประสิทธิภาพช่วยทำงานได้เร็วขึ้น ลดการซับซ้อน

ของระบบเอกสารลง สอดคล้องกับแนวคิดของธนวรรณ สำนวนกลาง (2559) ได้ศึกษาการยอมรับ

เทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ ‘M-Banking” กล่าวว่าการที่ผู้ใช้บริการจะรับรู้ถึง

ความง่ายในการใช้งานขึ้นอยู่กับป�จจัยสำคัญ ของตัวเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ 

M – Banking เองในด้านของคุณภาพการให้ ข้อมูลที่มีความเข้าใจง่าย ละเอียดและถูกต้อง ถัดมา

เป�นด้านคุณภาพของระบบ M – Banking ที่มี ความเสถียร รวดเร็ว และรูปแบบไม่ซับซ้อน และ

คุณภาพการใช้บริการของเจ้าหน้าที่จะตอบข้อ ซักถาม/ข้อสงสัยได้อย่างตรงความต้องการของ
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ผู้ใช้บริการ นอกจากนั้นเป�นเรื่องของตัวผู้ใช้บริการเอง มีประสบการณ์ในการรับรู้ความเสี่ยงในแต่

ละด้านอย่างไร  

3.2การยอมรับเทคโนโลยี ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ เทคโนโลยีที่เลือกใช้จะมีส่วนช่วยพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาความรู้ ความสามาถ ช่วยเพิ่มทักษะในการทำงาน ลดความ

ซับซ้อนในการทำงาน ช่วยตรวจสอบและลดความผิดพลาดในการทำงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ

ธนวรรณ สำนวนกลาง (2559) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ 

‘M-Banking” กล่าวว่าป�จจัยด้านการรับรู ้ประโยชน์ (Perceived Usefulness) ได้รับอิทธิพล 

โดยตรงจากป�จจัยทางด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) มีค่าน้ำหนัก 

ความสำคัญที่ 0.844 แสดงถึงการที่ระบบมีการใช้งานที่ง่าย จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการเกิดการรับรู้ 

ประโยชน์ของเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างยิ่งเมื ่อผู้ใช้บริการเทคโนโลยีการทำ

ธุรกรรมทางการเงินรูปแบบ M – Banking รับรู้ถึงป�จจัยที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่ามีความใช้งานง่าย 

จึงมองเห็นถึงประโยชน์น้ันและ เกิดการยอมรับใช้บริการต่อไป  

3.3การยอมรับเทคโนโลยี ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร มีทัศนคติเกี่ยวกับเทคโนโลยีว่าสร้างความพึงพอใจ ช่วยลดความตึงเครียดในการ

ทำงาน ช่วยตรวจสอบและลดความผิดพลาด มีการปรับเปลี่ยนความคิดที่ดีขึ ้น สอดคล้องกับ

แนวคิดของธนวรรณ สำนวนกลาง (2559) ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยีการทำธุรกรรมทางการ

เงินรูปแบบ ‘M-Banking” กล่าวว่าเมื่อธนาคารเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาการทำธุรกรรม

ทางการเงินรูปแบบ “M – Banking” อย่างแท้จริง เมื่อผู้ใช้บริการรับรู้ถึง ประโยชน์ที่เกิดจากการ

ใช้บริการที่ดีเป�นไปตามที่คาดหวังต้ังแต่เริ่มสมัครใช้บริการจนถึงการดำเนินการทำธุรกรรมทางการ

เงิน และหากได้รับการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ดีบ่อยครั้งก็จะเก็บสะสมเป�น ประสบการณ์และอยากที่จะ

ใช้บริการต่อเนื่องไปหรือแม้แต่การแนะนำบอกต่อกับผู้ที่มีความต้องการ โดยมิได้คาดหวังสิ่งตอบ

แทนใดสอดคล้องกับ  

3.4การยอมรับเทคโนโลยี ด้านความตั ้งใจใช้ มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า นักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร ตั้งใจที่จะเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสม่ำเสมอ ถ้าเทคโนโลยีช่วยให้การทำงาน

รวดเร็วขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเกาวรินทร์ ละเอียดดีนันท์ (2557),ได้ศึกษาการยอมรับเทคโนโลยี

และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์ที่มีผลค่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในเขต
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กรุงเทพมหานคร กล่าวว่าด้านความตั้งใจที่จะใช้มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของ

ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนั้นกล่าวคือ หากว่า ผู้บริโภคส่วน

ใหญ่มีความตั้งใจที่จะใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น จากการติดตามผลงานจากผู้เขียนที่ช่ืน

ชอบเท่านั้น หรือผู้บริโภคจะตั้งใจใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป�น อันดับแรกเมื่อต้องการหาหนังสือ

อ่านจากการที่หนังสือเรื่องนั้นอาจจะถูกทำถ่ายทอดเป�นละครหรือ ภาพยนตร์ซึ่งจะทำให้ผลการ

ตัดสินใจซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต่ำ นอกจากนี้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะซื้อหนังสืออิเล็กทรอนกิส์

จากการที่บริษัทหรือสํานักพิมพ์ให้เกิดการตัดสินใจซื้อ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้น 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย 

จากผลการวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อใช้ให้เป�นประโยชน์และเป�นแนวทางสำหรับ

นักบัญชี องค์กรธุรกิจ และผู้ที่เกี่ยวข้องดังน้ี 

1.ป�จจัยส่วนบุคคล 

การตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีจากผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจ

เลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีกับป�จจัยส่วนบุคคลด้านเพศและประสบการณ์การ

ทำงานที่ต่างกันมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชี 

ด้านการรับรู้ป�ญหา และ การประเมินทางเลือก ต่างกัน ดังน้ัน 

1.1. นักบัญชีในกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกันทำให้มีกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีกับงานบัญชีที่ต่างกันจากผลการวิจัยนักบัญชีส่วนใหญ่เป�นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย 

เทคโนโลยีที่ตัดสินใจเลือกใช้ควรจะสามารถนำมาช่วยแก้ป�ญหางานบัญชีได้ถูกต้องเหมาะสมช่วย

ให้ระบบบัญชีขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

1.2. นักบัญชีในกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์การทำงานที่ต่างกันทำให้มีกระบวนการ

ตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีที่ต่างกันจากผลการวิจัยพบว่าประสบการณ์การทำงานอยู่ที่ 

4-6 ป� เทคโนโลยีที่ตัดสินใจเลือกใช้นักบัญชีควรช่วยจัดการข้อมูลบัญชีได้ครบถ้วนและช่วยให้

ระบบบัญชีขององค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2.การยอมรับเทคโนโลยี  

การยอมรับเทคโนโลยีมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีใน

กรุงเทพมหานคร โดยเรียงตามลำดับที่มีผลสูงสุดคือ ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ ด้านการรับรู้

ประโยชน์ และด้านความต้ังใจใช้ ตามลำดับ 

2.1. ด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้ เทคโนโลยีที่นักบัญชีตัดสินใจเลือกใช้จะช่วยลดความตึง

เครียดในการทำงาน, สร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานบัญชี และปรับเปลี่ยนความคิดต่อเทคโนโลยี

กับงานบัญชีดีขึ้น 
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2.2. ด้านการรับรู ้ประโยชน์ เทคโนโลยีที ่นักบัญชีตัดสินใจเลือกใช้มีส่วนช่วยพัฒนา

ประสิทธิภาพในการทำงาน, ช่วยเพิ่มพูนทักษะความสามารถในการทำงานและช่วยลดขั้นตอนที่

ซับซ้อนในการทำงาน 

2.3. ด้านความตั้งใจใช้ เทคโนโลยีที่นักบัญชีตัดสินใจเลือกใช้ทำให้การทำงานได้สะดวก

รวดเร็วขึ้นและช่วยหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพ่ือนำมาปรับใช้กับงานบัญชี 

3.กระบวนการต ัดส ินใจเล ือกใช ้ เทคโนโลย ีก ับงานบ ัญช ีของน ักบ ัญช ี ใน

กรุงเทพมหานครพบว่า กลุ่มประชากรนักบัญชีในกรุงเทพมหานครให้ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงานบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก แต่ด้านที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจมากที่สุด คือการประเมินหลังการซื้อดังน้ัน  

3.1. เทคโนโลยีที่จะตัดสินใจเลือกใช้ควรมีบริการให้คำแนะนำเมื่อเกิดป�ญหาเพื่อการ

ตรวจสอบและแก้ไขได้ตลอดเวลา 

3.2. เทคโนโลยีที่จะตัดสินใจเลือกใช้มีบริการด้านการรับประกันโปรแกรมหรือการพัฒนา

โปรแกรมอย่างสม่ำเสมอ 

 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

 1.ควรมีการเพิ่มกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อข้อมูลทางความคิดเห็นที่มีความ

หลากหลายมากขั้น โดยอาจจะเพิ่มเป�นเขตปริมณฑล ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ เพื่อให้ได้

ข้อมูลทางความคิดเห็นที่หลากหลาย และครอบคลุมมากย่ิงขึ้น 

2.ควรมีการศึกษาตัวแปรป�จจัยด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยีกับงาน

บัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหานคร เพ่ิมเติม เช่นป�จจัยด้านผลิตภัณฑ์ของเทคโนโลยี เป�นต้น 
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