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บทคัดยอ่ 

  กำรวิจัยครั้งน้ีมีจุดประสงค์เพื่อศึกษำระดับควำมคิดเห็น (1)เพื่อศึกษำควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยว 
กับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี (2)เพื่อศึกษำคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำด หวัง
ของนักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร 

กลุ่มตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ นักบัญชีท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในกิจกำรท่ีมีลักษณะเป็นบริษัทจ ำกัด ในเขต
กรุงเทพมหำนครจ ำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในกำร
วิเครำะห์ ได้แก่ ควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน กำรทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติทดสอบแบบ 
สถิติกำรถดถอยพหุคูณ ( Multiple Regression ) 
 ผลกำรทดสอบสมมติฐำนพบว่ำ คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีส่งผลต่อควำมคำดหวังของนัก
บัญชีในกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน 
ด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน ด้ำนกำรบริกำรและด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น มีผลต่อ
ควำมคำดหวังของนักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 
 
ค ำส ำคัญ : โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี, นักบัญชี 
 
ABSTRACT 

  The purpose of this research was to study are (1) to study the expectations of accountants 
about accounting software programs (2) To study the properties of accounting software programs 
that affect the expectations of accountants in Bangkok. 



  The sample group used in this research was a population of 400 people in Bangkok. The 
questionnaire was used as a data collection tool. The statistics used in the analysis were frequency, 
percentage, mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using multiple regression 
statistics. 
  The results revealed that : Features of accounting software programs that affects the 
expectations of accountants in Bangkok found that the properties of accounting software programs 
Processing and preparing reports In terms of simplicity and reducing the work process service and 
compatibility with other operating systems affects the expectations of accountants in Bangkok 
statistically significant at the 0.05 level 
Keywords : Accounting Software Package, Accountant. 

บทน ำ 

  ในปัจจุบันจำกสภำพเศรษฐกิจมีกำรแข่งขันกำรเป็นผู้น ำทำงด้ำนกำรประกอบธุรกิจและทำงด้ำนเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัยพร้อมกับกำรพัฒนำนวัตกรรมท่ีมีกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนต่ำงๆอย่ำงต่อเน่ืองสิ่งส ำคัญที่ภำคธุรกิจจะขำดไม่ 
ได้ คือ ระบบสำรสนเทศทำงด้ำนกำรบัญชี ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน
ขององค์กรได้อย่ำงรวดเร็วเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ท่ีต้องใช้ข้อมูล ในกำรประกอบกำรตัดสินใจไม่ว่ำจะเป็น
ภำยในและภำยนอกองค์กร ระบบข้อมูลทำงกำรบัญชีท่ีถูกต้อง จะเป็นแนวทำงในกำรบริหำรธุรกิจด้ำนกำรว่ำงแผน 
ตัดสินใจและควบคุมกำรด ำเนินงำนไปสู่เป้ำหมำยได้ กำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศ(Information Technology) ด้ำน
กำรบัญชี เข้ำมำช่วยในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลกำรบัญชี โดยใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ซึ่งเป็นซอฟแวร์ท่ี
ช่วยให้ผู้จัดท ำบัญชีสำมำรถรวบรวมข้อมูลบันทึกผ่ำนระบบ เพื่อจัดท ำงบกำรเงินหรือรำยงำนท่ีเกี่ยวข้องอื่นๆให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดและสะดวกในกำรจัดเก็บข้อมูล (ชำญชัย อรรคผำติ :2557) 
  ปัจจุบันธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีถือเป็นองค์ประกอบท่ีส ำคัญของ
ระบบสำรสนเทศทำงกำรบัญชีท่ีประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ท ำหน้ำท่ีในกรับข้อมูลน ำเข้ำประมวลผลจัดท ำ
รำยงำนทำงกำรเงินและรำยงำนเพื่อกำรบริหำรเสนอต่อผู้ใช้ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ประโยชน์จะได้รับจำกกำรน ำโปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีมำใช้มีหลำยประกำร เช่น ท ำให้กิจกำรทรำบฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนได้รวดเร็ว
ทันเวลำ กำรปฏิบัติงำนด้ำนบัญชีมีควำมสะดวกและถูกต้องแม่นย ำมำกข้ึนผู้บริหำรสำมำรถเรียกข้อมูลท่ีเก็บไว้ในฐำน 
ข้อมูลมำใช้ในกำรบริหำร ได้ตลอดเวลำ (ปัทมำวดี ดวงดำรำ:2558)  
  อย่ำงไรก็ตำมยังพบว่ำมีธุรกิจจ ำนวนไม่น้อยท่ียังมิได้น ำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีมำใช้ในองค์กรธุรกิจ 
อำจยังไม่เห็นถึงควำมส ำคัญและอำจจะไม่ทรำบถึงประโยชน์ในกำรน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีมำใช้หรือไม่มี
บุคคลำกรท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถและเช่ียวชำญด้ำนกำรใช้โปรแกรมหรือเกิดจำกกำรเลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำง 



กำรบัญชีท่ีไม่เหมำะสมส่งผลกระทบในกำรบริหำรธุรกิจท่ีผิดพลำดจึงเป็นเหตุให้เลิกใช้ไป ซึ่งจะเห็นได้ว่ำกำรเลือกใช้
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีไม่เหมำะสมส่งผลให้เกิดควำมเสียหำยกับกิจกำรเป็นอย่ำงมำก 
  ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีควำมสนใจศึกษำเร่ือง คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในควำมคำดหวังของนักบี
ในกรุงเทพมหำนคร เพื่อให้ทรำบถึงคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชี 
และเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนบัญชี ผลลัพธ์จำกกำรวิจัยน ำไปสู่กำรตัดสินใจในกำรเลือกโปรแกรมส ำเร็จรูป
ทำงกำรบัญชีให้เหมำะสมกับธุรกิจและเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงกำรใช้งำนซอฟแวร์ในงำนบัญชีให้เกิดคุณภำพและ
ประสิทธิภำพสูงสุดต่อไป 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศึกษำควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร 
2. เพื่อศึกษำคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีใน 

กรุงเทพมหำนคร 

กรอบแนวคดิของงำนวิจัย 

   ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตำม   
   

 

 

 

 

 

 

 
ภาพ 1 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำวิจัย 

ขอบเขตของงำนวิจัย 

1. ประชำกรและตัวอย่ำง คือ นักบัญชีท่ีอยู่ในกิจกำรท่ีมีลักษณะเป็นบริษัทจ ำกัดในเขตกรุงเทพมหำนคร  
จ ำนวน 294,975 คน (ข้อมูลอ้ำงอิงจำก กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลงวันท่ี 31 มีนำคม 2564) กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจัย 
400 คน 

 

 

ควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับ

โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี 

 

คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี 

1. ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำ 
2. ด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน 
3. ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย 
4. ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน 
5. ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย 
6. ด้ำนกำรบริกำร 
7. ควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน 
8. ควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น 



2. ด้ำนเน้ือหำ คือ เป็นกำรศึกษำคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนัก 
บัญชีในกรุงเทพมหำนคร โดยมุ่งหมำยวิจัยคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนัก
บัญชี  

ตัวแปรที่ใช้ในกำรศกึษำ 

1. ตัวแปรอิสระ ได้แก่ คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ประกอบด้วย ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำ  
ด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย ด้ำนประมวลผลและจัดท ำรำยงำน ด้ำนควบคุม
ภำยในและควำมปลอดภัย ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน ด้ำนควำมเข้ำกันได้กับ
ระบบปฏิบัติกำรอื่น 

2. ตัวแปรตำม ได้แก่ ควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี   

ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รบั 

1. ทรำบถึงถึงควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี จะเป็นเครื่องมือท่ีช่วยใน 
กำรพิจำณำตัดสินใจ เลือกโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของนักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ใช้ได้ตรงกับควำม
ต้องกำรมำกที่สุด 

2. ทรำบถึงคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีใน 
กรุงเทพมหำนคร เพื่อประโยชน์ของกำรวิจัยต่อไป 

3. ผู้ผลิตและจ ำหน่ำย สำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำ คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงบัญชีไปปรับปรุง  
วิจัย พัฒนำ และเพิ่มประสิทธิภำพ ในข้ันตอนกระบวนกำรท ำงำนของโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีให้ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรในทุกรูปแบบธุรกิจได้ 

4. ผู้ผลิตและจ ำหน่ำย ได้น ำไปวิเครำะห์บริหำรจัดกำร อ ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย ำ และ 
แก้ไขปัญหำจำกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีให้นักบัญชีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

บททวนวรรณกรรม 

  จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ ควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ดังน้ี 

 สุพัตรำ  รักกำรศิลป์ ( 2562 ) ปัจจัยทีมีผลกระทบต่อกำรใช้งำนซอฟแวร์ทำงกำรบัญชีของธุรกิจ SMEs ใน
เขต ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ำ 1) ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำร
บัญชีในภำพรวมอยู่ในระดับมำก ท้ังในด้ำนควำมสำมำรถในกำรจัดท ำรำยงำน ด้ำนกำรควบคุมและรักษำควำม
ปลอดภัยของข้อมูล ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ด้ำนควำมง่ำยและควำมคล่องตัวในกำรใช้งำน และด้ำนกำรประมวลผล
ข้อมูล 2) ลักษณะส่วนบุคคลท่ีต่ำงกัน มีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบจำกกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีไม่



แตกต่ำงกัน ดังน้ันผู้บริหำรและผู้ท ำบัญชีควรท ำควำมเข้ำใจและใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีอย่ำงเต็ม
ประสิทธิภำพเพื่อให้คุ้มค่ำกับกำรลงทุน 

 ธิดำ  เณรยอด ( 2561 ) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลำวด์คอมพิวต้ิง 

กับส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ พบว่ำปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนคลำวน์คอมพิวต้ิง  

เรียงล ำดับมำกไปน้อยดังน้ี 1)ปัจจัยด้ำนควำมเห็นปัจจัยภำยในองค์กรต่อกำรยอมรับมีค่ำ(B=0.335) Sig.เท่ำกับ 

0.000 ต้องกำรท ำงำนได้ทุกท่ีทุกเวลำเพียงเช่ือมอินเตอร์เน็ตและต้องง่ำยต่อกำรใช้โปรแกรม 2 )ปัจจัยด้ำนควำม

คิดเห็นด้ำนคุณสมบัติกำรทำงำนของบัญชีออนไลน์ มีค่ำ(B=0.285)Sig.เท่ำกับ 0.000 ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพของ

องค์กร 3) ปัจจัยท่ีด้ำนควำมคิดเห็นด้ำนบริกำรมีค่ำ(B=0.95)Sig.เท่ำกับ 0.000 กำร Support รวดเร็ว โปรแกรมไม่

ค้ำงบ่อย 4)ปัจจัยด้ำนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ีเกี่ยวข้องในกำรจัดหำโปรแกรมมีค่ำ(B=0.95) Sig.เท่ำกับ 0.000 ให้

ควำมส ำคัญรำคำของบัญชีออนไลน์และกำรคิดค่ำบริกำรเป็นรำยเดือน 5)ปัจจัยด้ำนกำรจัดทำและประมวลผลมีค่ำ 

(B=0.95)Sig.เท่ำกับ 0.000  กำรดำวน์โหลดข้อมูล เมื่อเปลี่ยนมำใช้เป็นระบบออนไลน์แล้วต้องสำมำรถช่วยในกำร

จัดท ำและตรวจสอบได้ง่ำยข้ึน 6) ปัจจัยด้ำนควำมน่ำเช่ือของผู้ผลิตมีค่ำ(B=0.94) Sig.เท่ำกับ 0.000 บริษัทฯผู้ผลิต

จัดต้ังมำนำนและมีควำมมั่นคง ตำมล ำดับ ซึ่ง 6 ปัจจัยดังกล่ำวส่งผลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนคลำวด์ 

คอมพิวต้ิง  

  ปริศนำ ยอดบริบูรณ์ (2560) ควำมคำดหวังของผู้ประกอบกำรรำยย่อยในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับ

โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคลด้ำนเพศ มีผลต่อ ควำม คำดหวังของ

ผู้ประกอบกำรรำยย่อย ในเขตกรุงเทพมหำนครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ด้ำนควำมสะดวกในกำรใช้โปรแกรม

บัญชีออนไลน์ อย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ  ่ 0 .016 ควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนรำยงำนได้ตำมควำมต้องกำรของ

ผู้ใช้อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.003 

  กอร์ปลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ (2556) ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรเลือกใช้หรือกำรพัฒนำโปรแกรมทำงกำรบัญชีของ

ส ำนักงำนบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำ ด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัยและควำมน่ำเช่ือถือของโปรแกรม มี

นัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ 0.01 มีควำมคำดหวังว่ำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีดีจะมีคุณสมบัติแตกต่ำงจำก

คุณสมบัติของโปรแกรมท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน และหำกพิจำรณำในแต่ละด้ำนจะเห็นได้ว่ำมีควำมคำดหวังด้ำนคุณสมบัติ

ของโปรแกรม ด้ำนควำมคุ้มค่ำ และด้ำนระบบรักษำควำมปลอดภัยสูงกว่ำปัจจุบัน แต่ไม่คำดหวังคุณสมบัติด้นควำม

น่ำเช่ือถือสูงกว่ำปัจจุบัน ปัจจัยเหล่ำน้ีเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรเลือกใช้หรือกำรพัฒนำโปรแกรมทำงบัญชีท่ีดีกว่ำท่ีใช้

อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกำรศึกษำน้ีผู้ผลิตหรือผู้พัฒนำโปรแกรมทำงบัญชีสำมำรถน ำไปพัฒนำปรับปรุงโปรแกรมทำงบัญชี

ให้มีคุณสมบัติต่ำงๆ เหมำะสมมำกยิ่งข้ึน 



 แนวคิดทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวกับ ควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี  
จำกกำรศึกษำผลงำนวิจัยและทฤษฎีควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี หมำยถึง 
ควำมรู้สึกถึงคุณลักษณะท่ีเหมำะสม ด้ำนคุณภำพและด้ำนประสิทธิภำพของโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ของผู้
ให้บริกำรงำนบัญชีและปฏิบัติงำนทำงกำรบัญชี ท่ีพัฒนำข้ึนเพื่อใช้กับงำนด้ำนบัญชีและกำรเงิน กำรจัดเก็บ รวบรวม 
บันทึกข้อมูล กำรประมวลผล กำรรำยงำนทำงกำรบัญชี และควำมเช่ือมโยงระบบท่ีมีประสิทธิภำพ ซึ่งส่งผลให้ข้อมูล
ทำงบัญชี มีควำมถูกต้อง แม่นย ำ ทันต่อเวลำ และเช่ือถือได้ เป็นประโยชน์ต่อกำรตัดสินใจ กำรวำงแผนและควบคุม
ภำยใน  ช่วยลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน เพิ่มควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรติดต่อประสำนงำนของผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี
รวมถึงทุกส่วนงำนท่ีเกี่ยวข้องภำยในองค์กร เกิดควำมคุ้มค่ำกับกำรลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับคุณภำพและกำรใช้งำน
จำกกำรจัดหำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีคุณภำพ 

  จำกกำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎีและงำนวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับ จำกกำรศึกษำผู้วิจัยได้แยก คุณสมบัติโปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีออกเป็น 8 ด้ำน ดังน้ี 

ด้านด้านความคุ้มค่าและราคา   
  ธิดำ เณรยอด(2561) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลำวด์คอมพิวต้ิงกับ
ส ำนักงำนบัญชีคุณภำพ สานักงานบัญชีคุณภาพ ให้ความส าคัญในปัจจัยด้านต่างๆโดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์ของสมการ
ถดถอย ตามลาดับจากมากไปน้อยดังนี้ 1)ปัจจัยด้านความคิดเห็นด้านคุณสมบัติการทางานของบัญชีออนไลน์  2)
ปัจจัยด้านความเห็นปัจจัยภายในองค์กรต่อการยอมรับ3)ปัจจัยท่ีด้านความคิดเห็นด้านบริการ 4)ปัจจัยด้านต้นทุน
และค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องในการจัดหาโปรแกรมท่ีคุ้มค่า 5)ปัจจัยด้านการจัดทาและประมวลผล 6)ปัจจัยด้านความน่า
เชื่อของผู้ผลิตซึ่ง 6 ปัจจัยดังกล่าวส่งผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนคลาวด์ คอมพิวต้ิง  

ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน 
 สุวรินทร์ เพ็ญธัญญกำร, เจริญ แสนภักดี, จุฑำรัตน์ นิรันดร (2561) กำรพัฒนำระบบโปรแกรมบัญชี

ออนไลน์ ส ำหรับกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของโรงเรียนมัธยมศึกษำ พบว่ำพบว่ำบัญชีท่ีเป็นแบบไดนำมิกมี

ควำมยืดหยุ่นสำมำรถ เพิ่มลบหรือแก้ไขข้อมูลได้ และเป็นระบบท่ีท ำงำนบนเครือข่ำย www.ท่ีมีผลกำรทดสอบกำร

ทดลองใช้อยู่ระดับดีมำก ระดับควำมพึงพอใจโปรแกรมบัญชีออนไลน์ส ำหรับกำรควบคุมกำรใช้จ่ำยงบประมำณของ

โรงเรียนมัธยมศึกษำโดยผู้บริหำรสถำนศึกษำ รองผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้รับผิดชอบงำนบัญชี มีระดับควำมพึง

พอใจอยู่โดยรวมอยู่ในระดับมำก อย่ำงมีนัยส ำคัญอยู่ท่ี .05 

ด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย  
 ชลมำศ เทียบคุณ (2562) สมรรถนะเทคโนโลยีสำรสนเทศท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภำพในกำรใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูป ทำงกำรบัญชีของนักบัญชีในเขตภำคใต้ จำกกำรวิเครำะห์ทำงสถิติ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระและ
ตัวแปรตำม ด้วยระดับนัยส ำคัญ 0.05 พบว่ำสมรรถนะเทคโนโลยีสำรสนเทศ ด้ำนกำรคิดวิเครำะห์ ด้ำนควำมรู้



เทคนิค ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร มีควำมสัมพันธ์ต่อประสิทธิภำพในกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป
ทำงกำรบัญชี ด้นกำรติดต้ังโปรแกรม ด้ำนกำรประมวลผลรำยกำรค้ำ ด้ำนกำรจัดท ำสำรสนเทศ ด้ำนกำรแลกเปลี่ยน
โยกย้ำยข้อมูลระหว่ำงระบบบัญชีแยกประเภทและระหว่ำงโปรแกรม 

ด้านประมวลผลและจัดท ารายงาน 
  ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศำล (2561) องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของผู้บริหำรบัญชีท่ีท ำงำนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ำ
ปัจจัยกำรท ำงำนด้ำนบัญชี (ในกรณีท่ีระบบลงบัญชีให้แบบอัตโนมัติ) ซึ่งมีค่ำน้ ำหนักองค์ประกอบ สูงท่ีสุด 0.850
รองลงมำคือ ประมวลผลได้ถูกต้อง0.831 สำมำรถปิดบัญชีได้หลำยงวดตำมท่ีผู้ใช้ต้องกำร 0.743 มีสมุดรำยวัน
ครบถ้วน 0.699 และสำมำรถลงบัญชีส ำหรับกำรจัดท ำงบกำรเงินรวมได้ 0.428ปัจจัยด้ำนกำรแสดงรำยงำน สำมำรถ
เช่ือมโยงกับโปรแกรมกำรสร้ำงรำยงำนชนิดอื่นได้ เช่น Crystal Report และกำรส ำเสนอรำยงำนทำงกำรเงินและ
รำยละเอียดได้ควำมต้องกำร รวมถึงกำรสร้ำงรำยงำนได้หลำกหลำยรูปแบบด้วยผู้ใช้เอง  

ด้านควบคุมภายในและความปลอดภัย  
ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศำล (2561) องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของผู้บริหำรบัญชีท่ีท ำงำนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังน้ี  
ปัจจัยกำรควบคุมภำยใน ประกอบด้วย มีร่องรอยในกำรตรวจสอบภำยหลัง มีกำรเซ็นอนุมัติรำยกำร ควำมสำมำรถใน
กำรไม่ไห้แก้ไขรำยกำรบัญชีย้อนหลัง เมื่อองค์กรได้ปิดบัญชีประจ ำงวดไปแล้ว และกำรอธิบำยของหลักฐำนทำงบัญชี 
ปัจจัยควำมปลอดภัย มีกำรป้องกันกำรเข้ำถึงข้อมูล มีเครื่องมือช่วยกู้คืนข้อมูล มีกำรส ำรองข้อมูล ระบบรักษำควำม
ปลอดภัยน่ำเช่ือถือ มีกำรก ำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลตำมระดับของผู้ใช้งำนแต่ละคน และสำมำรถโยกย้ำยข้อมูล
ได้เมื่อเกิดปัญหำ 

ด้านการบริการ 
อรัญญำ จินำชำญ1,ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล2 (2559) ปัจจัยท่ีมีผลต่อกำรซื้อโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของ 

อุตสำหกรรมกำรผลิตในเขตกรุงเทพมหำนคร พบว่ำด้ำนพบว่ำด้ำนควำมน่ำเช่ือถือของบริษัทผู้ผลิตและโปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีด้ำนท่ีอยู่ในระดับมำกท่ีสุด ได้แก่ ด้ำนกำรสนับสนุนและกำรให้บริกำรหลังกำรขำย   เมื่อ
เปรียบเทียบอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมฯพบว่ำ ขนำดกิจกำร อำยุกิจกำร และยอดขำยโดยเฉลี่ยของกิจกำ ร
แตกต่ำงกัน ส่งผลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 

ด้านความง่ายและช่วยลดข้ันตอนการท างาน  
 คุณิตำ ไกรสิงห์เดชำ (2559) แผนธุรกิจให้บริกำรท ำบัญชีด้ำนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ กลยุทธ์ด้ำน

กำรตลำดจะเน้นกำรสร้ำงกำรรับรู้ พบว่ำด้ำนควำมสะดวกและกำรท ำงำนท่ีง่ำยข้ึนของลูกค้ำ ในกำรจัดท ำและเก็บ
เอกสำรของกิจกำรและแสดงให้เห็นควำมแตกต่ำงของบริกำรเมื่อเทียบกับส ำนักงำนบัญชีทีใช้โปรแกรมบัญชีออฟไลน์ 



จำกผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ทำงกำรเงินพบว่ำโครงกำรน้ี มีมูลค่ำปัจจุบันสุทธิ 6,504,945.22 บำท มีอัตรำ
ผลตอบแทนภำยในร้อยละ 54 และมีระยะเวลำคืนทุน 3 ปี 5 เดือน 25 วัน 

ด้านความเข้ากันได้กับระบบปฏิบัติการอื่น 
 ณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศำล (2558) องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของผู้บริหำรบัญชีท่ีท ำงำนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่ำ
ปัจจัยควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำร ได้แก่ ท ำงำนร่วมกับระบบปฏิบัติกำรท่ีใช้ในปัจจุบัน ได้และท ำงำนร่วมกับ
ฮำร์ดแวร์ท่ีใช้ในปัจจุบันได้ ปัจจัยควำมเข้ำกันได้กับกับโปรแกรมอื่น ได้แก่ ท ำงำนร่วมกับโปรแกรมอื่นๆของแผนกที่ 
เกี่ยวข้องท่ีใช้ในปัจจุบันได้ 

วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

  กำรวิจัยครั้งน้ีเป็นกำรวิจัยแบบไม่ทดลอง(Experimental Design) ใช้เครื่องมือกำรวิจัยเป็นแบบสอบถำม
(Questionnaire)อิเล็กทรอนิกส์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลและท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยวิธีทำงสถิติ 
  ประชำกรท่ีใช้ในกำรวิจัยครั้งน้ี คือ นักบัญชีท่ีอยู่ ในกิจกำรท่ีมีลักษณะเป็นบริษัทจ ำกัดในจังหวัด
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 294,975 คน ซึ่งจ ำนวนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพำณิชย์ท่ีคงอยู่ ณ วันท่ี 31 
มีนำคม 2564 (ข้อมูลจำกกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ) 
  กลุ่มตัวอย่ำง จ ำนวน 400 คน โดยกำรใช้กำรค ำนวณสูตรของ Yamane (1967) โดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบ
บังเอิญ ตำมจ ำนวนนักบัญชีท่ีปฏิบัติงำนอยู่ในกิจกำรท่ีมีลักษณะเป็นบริษัทจ ำกัดในจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
  เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถำมปลำยเปิดและปิด โดยมีรำยละเอียดประกอบด้วย 
1.1 ลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วย ด้ำนเพศ ด้ำนระดับกำรศึกษำ ด้ำนต ำแหน่ง 

งำนปัจจุบัน ด้ำนประสบกำรณ์ท ำงำน มีจ ำนวนข้อค ำถำมในแบบสอบถำมท้ังหมด 4 ข้อ 
1.2 ลักษณะท่ัวไปขององค์กรท่ีใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีประกอบด้วย ด้ำนขนำดธุรกิจ ด้ำน 

รูปแบบธุรกิจ ด้ำนประสบกำรณ์ใช้โปรแกรมฯ ด้ำนโปรแกรมท่ีใช้ในปัจจุบัน ด้ำนกำรใช้ซอร์ฟแวร์ร่วมกับระบบอื่นมี
จ ำนวนข้อค ำถำมในแบบสอบถำมท้ังหมด 5 ข้อ 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีส่งผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีใน 
กรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำด้ำนควำมยืดหยุ่น ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย ด้ำน
กำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย ด้ำนกำรบริกำรควำมง่ำยและช่วยลด
ข้ันตอนกำรท ำงำน ควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น มีจ ำนวนค ำถำม 19 ข้อ ก ำหนดให้ 5=ระดับควำมเห็นมำก
ท่ีสุด, 4=ระดับควำมเห็นมำก, 3=ระดับควำมเห็นปำนกลำง, 2=ระดับควำมเห็นน้อย, 1=ระดับควำมเห็นน้อยท่ีสุด 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีใน 
กรุงเทพมหำนคร มีจ ำนวนข้อค ำถำม 5 ข้อ ก ำหนดให้ 5=ระดับควำมเห็นมำกที่สุด, 4=ระดับควำมเห็นมำก, 3=
ระดับควำมเห็นปำนกลำง, 2=ระดับควำมเห็นน้อย, 1=ระดับควำมเห็นน้อยท่ีสุด 



1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมเช่ือมั่นในคุณภำพของโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ซึ่งเป็นข้อค ำถำม 
ปลำยเปิด มีจ ำนวน 1 ข้อ 

1.6 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยกำรประเมินระดับควำมเห็นก ำหนดให้ 4.21 – 5.00 ระดับควำมคิดเห็น 
ในระดับมำกท่ีสุด, 3.41 – 4.20 ระดับควำมคิดเห็นในระดับมำก, 2.61 – 3.40 ระดับควำมคิดเห็นในระดับปำนกลำง
, 1.81 – 2.60 ระดับควำมคิดเห็นในระดับน้อย, 1.00 – 1.80 ระดับควำมคิดเห็นในระดับน้อยท่ีสุด 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. สถิติพรรณนำ(Descriptive statistics) ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังน้ี 

1.1 ใช้ค่ำร้อยละ(Percentage) และค่ำควำมถี่(Frequency) ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบ 
แบบสอบถำม ประกอบด้วย เพศ ระดับกำรศึกษำ ต ำแหน่งงำนปัจจุบัน และประสบกำรณ์ท ำงำนด้ำนบัญชี และส่วน
ท่ี 2 ลักษณะท่ัวไปขององค์กรท่ีใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ประกอบด้วย ขนำดธุรกิจ รูปแบบกำรด ำเนิน
ธุรกิจ ประสบกำรณ์ใช้โปรแกรมบัญชี โปรแกรมบัญชีท่ีใช้อยู่ปัจจุบัน กำรใช้ซอฟแวร์อื่น 

1.2 ใช้ค่ำเฉลี่ย(Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน(Standard Deviation) ในกำรวิเครำะห์ คุณสมบัติ 
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย ด้ำนควำม
คุ้มค่ำและรำคำด้ำนควำมยืดหยุ่น ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน ด้ำน
กำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย ด้ำนกำรบริกำรควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน ควำมเข้ำกันได้กับ
ระบบปฏิบัติกำรอื่น และควำมคำดหวังนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร 

2. สถิติเชิงอนุมำน(Inferential statistics) ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล ดังน้ี 
2.1 ใช้สถิติ Multiple Regression ในกำรวิเครำะห์ คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผล 

ต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ประกอบด้วย ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำด้ำนควำมยืดหยุ่น ด้ำน
เทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย 
ด้ำนกำรบริกำรควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน ควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น 

ผลกำรวิจัย 

  ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถำม พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่ เพศหญิง 
ร้อยละ74 ระดับกำรศึกษำปริญญำตรีร้อยละ 67 ต ำแหน่งงำนพนักงำนบัญชีร้อยละ 54.3ประสบกำรณท์ ำงำนด้ำน
บัญชีร้อยละ 38.3 ลักษณะท่ัวไปขององค์กรพบว่ำ ส่วนใหญ่มีขนำดกลำงร้อยละ 48.2 รูปแบบกำรด ำเนินธุรกิจบริษัท
จ ำกัดร้อยละ 65.3 ประสบกำรณ์ในกำรใช้โปรแกรมฯบัญชี ร้อยละ 86.8 โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีใช้ใน
ปัจจุบัน Express ร้อยละ 42.8 กำรใช้โปรแกรมร่วมกับซอฟแวร์อื่น เช่น Excel, Word ร้อยละ 97.3 

1.  ผลกำรวิเครำะห์ควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีใน 



กรุงเทพมหำนคร พบว่ำควำมคำดหวังเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก 
ประกอบด้วย กำรมีคุณภำพและประสิทธิภำพท่ีเหมำะสม ช่วยลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน ไม่ซับซ้อน ข้อมูลมีควำม
ถูกต้องแม่นย ำ เช่ือถือได้ส่งผลต่อกำรตัดสินใจ กำรประมวลผลและรำยงำน ควำมคุ้มค่ำกับเงินท่ีลงทุน ตำมล ำดับ 

2. ผลกำรวิเครำะห์คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีใน 

กรุงเทพมหำนคร พบว่ำ 

2.1 คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน ด้ำนควำมง่ำย 
และช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน ด้ำนกำรบริกำร และด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น มีผลต่อควำมคำดหวัง
ของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร    

2.2 คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำ ด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรใช้ 
งำน ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย และด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย ไม่มีผลต่อควำมคำดหวังของ
นักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร 

  ตำรำง 1 แสดงค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำนระดับควำมเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูป
ทำงกำรบัญชี ด้ำนด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำด้ำนควำมยืดหยุ่น ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย ด้ำนกำร
ประมวลผลและจัดท ำรำยงำน ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย ด้ำนกำรบริกำรควำมง่ำยและช่วยลด
ข้ันตอนกำรท ำงำน ควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่นและด้ำนควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรม
ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร 

คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี         �̅�        S.D. ระดับควำมคิดเห็น 

ตัวแปรอิสระ 

1. ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำ 
2. ด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน 
3. ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย  
4. ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน  
5. ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย  
6. ด้ำนกำรบริกำร  
7. ควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน  
8. ควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น 

 

3.86 
3.93 
0.66 
3.93 
3.87 
3.78 
3.95 
3.86 

 

0.576 
0.648 
1.085 
0.576 
0.654 
0.655 
0.692 
0.709 

 

มำก 
มำก 
น้อย 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 
มำก 

                           รวม       4.09        0.681        มำก 



ตัวแปรตำม 

       ควำมคำดหวังของนักบัญชี 

 

4.02 

 

0.460 

 

       มำก 

   จำกตำรำง 1 พบว่ำ ระดับควำมเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ของนักบัญชีใน
กรุงเทพมหำนครโดยรวมอยู่ในระดับมำกมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.09 เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนพบว่ำ ด้ำนท่ีมีค่ำเฉลี่ยสูงสุดคือ 
ด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.95 รองลงมำคือ ด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน
และด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.93 ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัยมี
ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.87 ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำและด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่นมีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.86 
ด้ำนกำรบริกำรมีค่ำเฉลี่ย 3.78 และน้อยท่ีสุดคือด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำยมีค่ำเฉลี่ย 0.66 ตำมล ำดับ ในส่วน
ของระดับควำมคิดเห็นควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร อยู่ใน
ระดับมำก มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.02 

 ตำรำง 2 แสดงค่ำสัมประสิทธิ์ถดถอยของคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีส่งผลต่อควำม
คำดหวังของนักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร 

ตัวแปร ค่ำสัมประสิทธิ์
ถดถอย 

t Sig. 

1.ด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำ 0.053 1.300 0.194 
2.ด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรท ำงำน -0.030 -0.800 0.424 
3.ด้ำนเทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย -0.004 -0.248 0.804 
4.ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน 0.216 3.947 0.000* 
5.ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย 0.038 0.932 0.352 
6.ด้ำนกำรบริกำร 0.116 2.768 0.006* 
7.ด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำร
ท ำงำน 

0.117 3.024 0.003* 

8.ด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น 0.072 2.085 0.038* 
ค่ำคงท่ี 1.767 13.042 0.000* 

 หมำยเหตุ :n=400, R=0.679, R2=0.461, SEE=0.341, F=41.877, Sig=0.000* มีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ0.05 
  จำกตำรำง 2 พบว่ำ คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ึนตอนกำร
ท ำงำน ด้ำนกำรบริกำร และด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น มีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีใน
กรุงเทพมหำนคร อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ 0.05 ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน มีผลต่อควำมคำดหวังของนัก
บัญชีอย่ำงมีนัยส ำคัญท่ีระดับ 0.01 ส่วนปัจจัยด้ำนควำมคุ้มค่ำและรำคำ ด้ำนควำมยืดหยุ่นในกำรใช้งำน ด้ำน



เทคโนโลยีและระบบเครือข่ำย ด้ำนกำรควบคุมภำยในและควำมปลอดภัย ไม่มีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีใน
กรุงเทพมหำนคร 

กำรอภิปรำยผล 

  ผลกำรวิจัยคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในควำมคำดหวังของนักบัญชีในกรุงเทพมหำนคร 
สำมำรถสรุปตำมวัตถุประสงค์ ได้ดังต่อไปน้ี 

1. ผลกำรศึกษำควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีใน 
กรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดับมำก  
  ผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ นักบัญชีส่วนใหญ่มีควำมคำดหวังเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ใน
คุณภำพและประสิทธิภำพท่ีเหมำะสมกับงำนด้ำนบัญชีของผู้ให้บริกำรด้ำนบัญชีและปฏิบัติงำนทำงกำรบัญชี กำร
จัดเก็บ รวบรวม บันทึก  ประมวลผล และรำยงำนทำงบัญชีและกำรเงินผ่ำนระบบโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ี
มีประสิทธิภำพ ข้อมูลทำงบัญชีมีควำมถูกต้อง แม่นย ำ ทันต่อเวลำ เช่ือถือได้ และเปรียบเทียบกันได้  เพื่อประโยชน์
ในกำรตัดสินใจ วำงแผน และควบคุมภำยในองค์กรได้  ลดข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน และไม่ยุ่งยำก ซับซ้อน ไม่ติดปัญหำ
ในกำรใช้งำน เพิ่มควำมสะดวก รวดเร็ว ในกำรติดต่อประสำนงำนกับแผนกต่ำงๆ และต้องกำรคุ้มค่ำกับเงินท่ีลงทุนใน
กำรจัดหำ สอดคล้องกับ ธิดำ เณรยอด (2561) วิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบ
คลำวด์คอมพิวต้ิงกับสำนักงำนบัญชีคุณภำพ พบว่ำปัจจัยมีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบ
คลำวด์คอมพิวต้ิงกับสำนักงำนบัญชีคุณภำพ ด้ำนกำรจัดท ำและกำรประมวลผล (B=0.95) ด้ำนต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยท่ี
เกี่ยวข้องกับกำรจัดหำโปรแกรม (B=0.95) อย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .05  

2. ผลกำรศึกษำคุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีท่ีมีผลต่อควำมคำดหวังของนัก 

บัญชีในกรุงเทพมหำนคร โดยภำพรวมอยู่ในระดับมำก ได้แก่  

- คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนกำรประมวลผลและจัดท ำรำยงำน มีผลต่อ 

ควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ นัก

บัญชีในกรุงเทพมหำนครให้ควำมส ำคัญกับคุณสมบัติด้ำนกำรประมวลผลและกำรจัดท ำรำยงำน ในเร่ืองกำรน ำเสนอ

รำยงำนทำงกำรเงินและกำรบัญชีกับในรูปแบบของงบกำรเงิน ท่ีเกี่ยวข้องกับกำรตัดสินใจของผู้บริหำรหรือผู้มีอ ำนำจ

ในองค์กรให้มีคุณภำพ ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับ ธิดำ เณรยอด (2561) วิจัย ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรม

บัญชีออนไลน์บนระบบคลำวด์คอมพิวต้ิงกับสำนักงำนบัญชีคุณภำพ พบว่ำปัจจัยด้ำนกำรจัดท ำและประมวลผลมี

อิทธิพลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลำวด์คอมพิวต้ิงกับสำนักงำนบัญชีคุณภำพ ผลท่ีได้มีค่ำ Sig. 

เท่ำกับ 0.000 ซึ่งมีค่ำมำกกว่ำระดับนัยส ำคัญท่ีก ำหนดไว้ คือ 0.05 จึงท ำให้ปัจจัยด้ำนกำรจัดท ำและประมวลผลมี

อิทธิพลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลำวด์คอมพิวต้ิงกับสำนักงำนบัญชีคุณภำพ และลักษณ์

ประไพ มหำนำม,บุษบำ อำรีย์ ( 2558 ) ปัญหำในกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของวิสำหกิจขนำดกลำงและ



ขนำดย่อมในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่ำส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำในกำรใช้โปรแกรมด้ำนควำมสำมำรถในกำร

จัดท ำรำยงำน สำมำรถปรับเปลี่ยนรูปแบบรำยงำนได้ตรงกับควำมต้องกำร คิดเป็นร้อยละ 73.28 โปรแกรมสำมำรถ

จัดท ำรำยงำนเพื่อน ำเสนอให้ตรงกับควำมต้องกำรได้ครบถ้วนคิดเป็นร้อยละ 71.55 ซึ่งไม่มีปัญหำในกำรใช้โปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

- คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน มีผล 

ต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ 

นักบัญชีในกรุงเทพมหำนครให้ควำมส ำคัญกับคุณสมบัติด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน  ในเร่ืองรูปแบบ 

ฟังก์ช่ันและข้ันตอนกำรใช้งำนท่ีสะดวกไม่ซับซ้อน ไม่ท ำให้เกิดควำมล่ำช้ำในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับ 

ธัญกำนต์ คตชฤทธิ์1, กุสุมำ ด ำพิทักษ์2 ( 2563 ) กำรยอมรับระบบคลำวด์ท่ีส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้ระบบ

สำรสนเทศกำรบัญชีภำคธุรกิจ ส ำหรับผู้ท ำบัญชี  ท่ีมีกำรสอบค่ำทำงสถิติว่ำ ปัจจัยด้ำนกำรรู้ถึงควำมใช้งำนท่ีง่ำย

ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้ระบบสำรสนเทศกำรบัญชีภำคธุรกิจ ส ำหรับผู้ท ำบัญชี  ผลท่ีได้มีค่ำ Sig. เท่ำกับ 0.050 

ซึ่งมีค่ำเท่ำกับระดับนัยส ำคัญที่ก ำหนดไว้ คือ 0.05 จึงท ำให้ปัจจัยด้ำนกำรรู้ถึงควำมใช้งำนท่ีง่ำยส่งผลต่อกำรตัดสินใจ

เลือกใช้ระบบสำรสนเทศกำรบัญชีภำคธุรกิจ ส ำหรับผู้ท ำบัญชี และลักษณ์ประไพ มหำนำม,บุษบำ อำรีย์ ( 2558 ) 

ปัญหำในกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำกงำนบัญชีของวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม่ ด้ำนควำมง่ำยและควำมคล่องตัวในกำรใช้งำนไม่พบปัญหำโปรแกรมมีควำมซับซ้อนยำกต่อกำรท ำงำนคิด

เป็นร้อยละ 61.21 

- คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนกำรบริกำร มีผลต่อควำมคำดหวังของนัก 

บัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ นักบัญชีใน

กรุงเทพมหำนครให้ควำมส ำคัญกับคุณสมบัติด้ำนกำรบริกำร ในเรื่องของกำรให้ควำมช่วยเหลือ แนะน ำ และ

สนับสนุนทำงเทคนิค กำรแก้ปัญหำในกำรใช้งำน และกำรฝึกอบรมและพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับ

ชำญชัย อรรคผำติ ( 2562 ) ปัจจัยท่ีส่งผลต่อควำมต้ังใจในกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในวิสำหกิจขนำด

ย่อม ส ำหรับกิจกำรกำรค้ำและบริกำร เพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน ท่ีมีกำรทดสอบสมมติฐำน

ด้วยวิธีทำงสถิติ ปัจจัยด้ำนคุณภำพกำรบริกำรส่งผลในเชิงอิทธิพลต่อควำมต้ังใจในกำรใช้โปรแกรมบัญชีส ำเร็จรูป

ทำงกำรบัญชีเพื่อรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติท่ีระดับ .05 และธิดำ  เณร

ยอด : 2561 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อกำรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์บนระบบคลำวด์คอมพิวต้ิงกับสำนักงำนบัญชี

คุณภำพ ผลกำรทดสอบสมมติฐำนปัจจัยด้ำนควำมคิดเห็นด้ำนบริกำร ส่งผลต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมบัญชี

ออนไลน์ ผลท่ีได้มีค่ำ Sig.เท่ำหับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่ำระดับนัยส ำคัญท่ีระดับ 0.05 สรุปได้ว่ำ,ยอมรับสมมติฐำนท่ี3 

อธิบำยได้ว่ำ ปัจจัยด้ำนควำมคิดเห็นด้ำนบริกำรส่งผลเชิงบวกต่อกำรตัดสินใจเลือกใช้งำนโปรแกรมบัญชีออนไลน์ 



และลักษณ์ประไพ มหำนำม,บุษบำ อำรีย์ ( 2558 ) ปัญหำในกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำกงำนบัญชีของวิสำหกิจ

ขนำดกลำงและขนำดย่อมในเขตอ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ท่ีมีกำรทดสอบสมมติฐำน ปัจจัยด้ำนคู่มือกำร

ปฏิบัติงำนและกำรฝึกอบรม ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหำในเร่ืองบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์ไม่มีบริกำรตอบค ำถำมฉุกเฉินหรือให้

ค ำปรึกษำ เมื่อเกิดปัญหำข้ึนได้ทันเวลำ คิดเป็นร้อยละ 83.19 เน่ืองจำกในปัจจุบันคุณสมบัติพื้นฐำนของโปรแกรม

ส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีมีอยู่แล้ว และ 

- คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น มีผล 

ต่อควำมคำดหวังของนักบัญชีเกี่ยวกับโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในกรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้วิจัยมีควำมคิดเห็นว่ำ 

นักบัญชีในกรุงเทพมหำนครให้ควำมส ำคัญกับคุณสมบัติด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรอื่น ในเร่ืองของกำร

ท ำงำนเช่ือมโยงกับโปรแกรมและระบบปฏิบัติกำรอื่นได้ เช่น Windows และสำมำรถท ำงำนร่วมกับฮำร์ดแวร์ท่ีใช้อยู่

ในปัจจุบันได้ ซึ่งผลท่ีได้สอดคล้องกับณัฐพัชร์ อภิวัฒน์ไพศำล : 2561 องค์ประกอบของปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกำร

ตัดสินใจเลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของผู้บริหำรบัญชีท่ีท ำงำนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย ท่ีมีกำรทดสอบสมมติฐำน ปัจจัยควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติอื่น มีอิทธิพลต่อกำรตั ดสินใจ

เลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของผู้บริหำรบัญชีท่ีท ำงำนในบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยผล ซึ่งอธิบำยว่ำ ท ำงำนร่วมกับระบบปฏิบัติกำรท่ีใช้ในปัจจุบันได้ และท ำงำนร่วมกับฮำร์ดแวร์ท่ีใช้ใน

ปัจจุบันได้ ซึ่งมีค่ำน้ ำหนักที่เท่ำกัน .990 และปัจจัยควำมเข้ำกันได้กับโปรแกรมอื่น อธิบำยว่ำ สำมำรถท ำงำนร่วมกับ

โปรแกรม Microsoft Office ท่ีใช้ในปัจจุบันได้ และท ำงำนร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ ของแผนกที่ใช้ในปัจจุบันได้ ซึ่งมีค่ำ

น้ ำหนักองค์ประกอบสูงท่ีสุดด้วยน้ ำหนักที่เท่ำกัน .950 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกงำนวิจัย 
  จำกผลวิจัยในครั้งน้ี มีข้อเสนอแนะในกำรวิจัยเพื่อให้เป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงแก่องค์กรท่ีเกี่ยวข้อง 
ดังน้ี 

1. บริษัทผู้ผลิตและจัดจ ำหน่ำยโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี น ำข้อมูลท่ีได้ไปใช้ในกำร  
ออกแบบและพัฒนำระบบโปรแกรมให้สอดคล้องกับกำรใช้งำนของนักบัญชีหรือผู้ปฏิบัติงำนด้ำนบัญชี เพื่อเพิ่ม
คุณภำพกำรท ำงำนด้ำนบัญชีให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน ท้ังยังสำมำรถพัฒนำ เพิ่มศักยภำพด้ำนซอร์ฟแวร์ให้มีประสิทธิภำพ
กว่ำคู่แข่งทำงกำรตลำดได้ 

2. ผลกำรวิจัยพบว่ำ คุณสมบัติโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ด้ำนกำรประมวลผลและกำร 
จัดท ำรำยงำน ด้ำนควำมง่ำยและช่วยลดข้ันตอนกำรท ำงำน ด้ำนกำรบริกำร ด้ำนควำมเข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำร
อื่น มีผลต่อควำมคำดหวังของนักบัญชี ดังน้ัน ในกำรพิจำรณำเลือกใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีในอนำคต นัก
บัญชีควรค ำนึงถึงคุณสมบัติข้ำงต้นเพื่อประกอบกำรตัดสินใจท่ีจะน ำโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีมำใช้ในกำร



ปฏิบัติงำน และท่ีส ำคัญนักบัญชีหรือผู้ปฏิบัติงำนทำงด้ำนบัญชี ควรมีควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำกำรใช้งำน
โปรแกรมส ำเร็จรูปอย่ำงต่อเน่ือง 

3. ผู้ประกอบกำรท่ีต้องกำรข้อมูลทำงด้ำนบัญชีท่ี ถูกต้อง แม่นย ำ เช่ือถือได้ และทันต่อเหตุกำรณ์ 
ท่ีจะเกิดข้ึนเพื่อประกอบกำรตัดสินใจ ในกำรบริหำรจัดกำรธุรกิจได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

4. กรมสรรพกรและกรมพัฒนำธุรกิจหรือส่วนงำนรำชกำรท่ีเกี่ยวข้องกับกำรประกอบธุรกิจ น ำไป 
ประกอบกำรพิจำรณำ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือกำรปรับปรุงวิธีกำรในกำรเช่ือมโยงและติดต่อประสำนงำน กับองค์กร
ธุรกิจได้ 

ข้อเสนอแนะในกำรท ำงำนวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษำคุณสมบัติด้ำนอื่น ๆ ของโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชี ท่ีมีผลต่อควำมคำดหวัง 
ของนักบัญชี เช่น กำรติดต้ัง กำรบ ำรุงรักษำ กำรเซ็นอนุมัติรำยกำร กำรกู้คืนข้อมูล หรือควำมน่ำเช่ือถือของผู้ผลิต
หรือผู้จัดจ ำหน่ำย เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขอย่ำงตรงประเด็น และเพิ่มประสิทธิภำพให้กับ
โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีให้มีคุณภำพยิ่งข้ึน 

2. ควรศึกษำถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ในกำรใช้งำนโปรแกรมส ำเร็จรูปทำงกำรบัญชีของนัก 
บัญชี ถึงปัญหำท่ีเกิดจำกกำรใช้งำน เพื่อให้เกิดกำรใช้งำนโปรแกรมฯอย่ำงคุ้มค่ำ ไม่สูญเสียต้นทุนในกำรจัดหำและ
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของภำคธุรกิจได้อย่ำงเหมำะสม 
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