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ความคาดหวังของผู้ประกอบการรายย่ อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกีย่ วกับโปรแกรม
บัญชีออนไลน์
น.ส.ปริ ศนา ยอดบริ บูรณ์
บทนํา
บัญชี คือ การจัดบันทึกข้อมูล ลงรายการ ตามหมวดหมู่ แยกตามประเภทของรายการ
ตามหลักการบัญชี 5 หมวด คือ หมวด 1 คือ สิ นทรัพย์ หมวด 2 คือ หนี้สิน หมวด 3 คือ ส่ วนของ
เจ้าของ หมวด 4 คือ รายได้ หมวด 5 คือ ค่าใช้จ่าย และ นําข้อมูลมาจัดทําเป็ นงบการเงิน เพื่อที่
ผูบ้ ริ หารสามารถ นําข้อมูลงบการเงิน มาใช้ในการตัดสิ นใจทางด้านการบริ หารธุรกิจได้
การทําบัญชี มีความสําคัญต่อการดําเนินการทางธุรกิจ เนื่องจาก การทําบัญชี เป็ นการ
แสดงให้เห็นถึง ฐานะการทางเงินของธุรกิจของกิจการ ต้นทุน กําไร ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
ของกิจการ ผูท้ ี่ทาํ บัญชีน้ นั ต้องเป็ นผูท้ ี่จบบัญชีมาโดยตรง และมีประสบการณ์ ความรู ้ดา้ นบัญชี
ปัจจุบนั นี้ มีผปู ้ ระกอบการรายย่อย หรื อ กลุ่ม SME และกลุ่มผูเ้ ริ่ มทําธุรกิจ หรื อกลุ่ม
Start up เป็ นจํานวนมาก ช่วงที่ผปู ้ ระกอบการธุ รกิจรายย่อยและกลุ่มผูเ้ ริ่ มทําธุรกิจ เริ่ มต้นทํา
ธุรกิจ ผลประกอบการอาจยังไม่ดี ทําให้มีขอ้ จํากัดในการจ้างผูจ้ ดั ทําบัญชีที่จบสาขาบัญชีมา
โดยตรง
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทําให้มีระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ข้ ึนมา เพื่อ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยและผูเ้ ริ่ มต้นทําธุรกิจที่ไม่ได้จบสาขาบัญชีใช้งานได้ง่าย ช่วยในเรื่ องการ
ออกเอกสารทางบัญชี เก็บเอกสารทางการบัญชีให้เป็ นระบบ สามารถทํางานที่ไหนก็ได้ ทําให้มี
ความสะดวกการจัดการงานด้านบัญชี
เนื่องจาก การจัดทําบัญชี มีความสําคัญต่อการดําเนินงานทางธุรกิจ ของกิจการ ทางผูว้ จิ ยั
จึงสนใจศึกษาความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ เพื่อศึกษาถึงสิ่ งที่ผปู ้ ระกอบการคาดหวังจากการใช้โปรแกรมบัญชี
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ออนไลน์ เพื่อจะได้นาํ ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้เป็ นประโยชน์แก่ผทู ้ าํ ระบบโปรแกรมบัญชี
ออนไลน์ เป็ นแนวทางในการพัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้
โปรแกรมบัญชี

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1.เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2.เพื่อศึกษาถึงความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อย ที่มีต่อโปรแกรมบัญชีออนไลน์ในเขต
กรุ งเทพมหานคร
3.เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของตัวปัจจัยที่มีผลกับความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อย ที่มี
ต่อโปรแกรมบัญชีออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานคร

สมมติฐานของงานวิจยั
1.ข้อมูลเบื้องต้นของผูป้ ระกอบการมีความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี
ออนไลน์
2.ข้อมู ลเกี่ ยวกับธุ รกิ จของผูป้ ระกอบการรายย่อย มี ความสัมพันธ์กบั ความคาดหวังเกี่ ยวกับ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์

ประโยชน์ ท่ไี ด้ รับ
1.ได้ทราบถึงปัจจัยที่ผลต่อความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์
2.ข้อมูลที่ได้จากการวิจยั ครั้งนี้สามารถนําไปพัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้มีประสิ ทธิภาพ
ยิง่ ขึ้น
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3.ใช้เป็ นฐานข้อมูลสําหรับผูท้ ี่สนใจศึกษา เรื่ อง ปั จจัยที่ผลต่อผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขต
กรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์

แนวคิดเกีย่ วกับโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี คือ ซอฟท์แวร์เชิงพาณิ ชย์ประเภทหนึ่งที่วางขายอยูใ่ น
ตลาดซอฟท์แวร์ถูกพัฒนาขึ้นใช้ เฉพาะกับงานด้านการบัญชีและจําเป็ นต้องใช้ร่วมกับระบบ
จัดการฐานข้อมูล เพื่อสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชีที่มีประสิ ทธิภาพ สามารถออก
รายงานทางการเงินและการบริ หารได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ ทั้งนี้จะต้องเน้นการควบคุม
ทางการบัญชีในส่ วนการควบคุมเฉพาะระบบ ทั้งในด้านการควบคุมด้านการเข้าถึง การรับเข้า
การประมวลผล และการส่ งออกข้อมูล
โปรแกรมสําเร็จรู ปทางการบัญชี คือ โปรแกรมที่เน้นการบันทึก การประมวลผลและการ
นําเสนอรายงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโดยมีการบันทึกข้อมูล รายวัน การผ่านบัญชีไปสมุดแยก
ประเภท การรายงานสรุ ปผลในงบการเงินต่างๆผลลัพธ์ของโปรแกรมอาจอยูใ่ นรู ปแบบเอกสาร
หรื อรายงานต่างๆ
(Evan ,1990) ได้ระบุถึงประเด็นปัญหาในการเลือกใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทัว่ ไปว่าเกิด
จากการที่มีโปรแกรมสําเร็จรู ปออกขายแข่งขันกันมากในตลาดซึ่งต่างก็มีความแตกต่างของ
ประสิ ทธิภาพในการทางานทั้งระหว่างและภายในโปรแกรมสําเร็ จรู ปนั้นเอง และไม่มีมาตรฐาน
ในอุตสาหกรรมหรื อเกณฑ์มาตรฐาน (Benchmark) ที่จะใช้เป็ นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกใช้
ประกอบกับการที่ผใู ้ ช้เองขาดความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประเมินประสิ ทธิภาพ
ของโปรแกรมสําเร็จรู ป ผลการวิจยั พบว่าการใช้แบบจําลอง (Models) ในการพิจารณาเลือกใช้
โปรแกรมสําเร็จรู ปนั้นขึ้นอยูก่ บั
1. ขอบเขตความต้องการของผูใ้ ช้วา่ กว้างหรื อแคบเพียงใด
2. ผูใ้ ช้ยอมรับต้นทุนที่สูง การเสี ยเวลา การเขียนระบบให้สาํ เร็จ (Implement) และความซับซ้อน
ในการคํานวณเพียงใด
3. ผูใ้ ช้ยอมรับการใช้งานโปรแกรมบัญชีสาํ เร็จรู ปถึงคุณสมบัติในโปรแกรมที่มีขอ้ ดีของ
โปรแกรม แต่อาจมีจุดอ่อนบางอย่างในโปรแกรมสําเร็จรู ปทางบัญชี
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4.มีความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างคุณสมบัติต่าง ๆ ของโปรแกรมสําเร็ จรู ปหรื อไม่ เช่น
โปรแกรมสําเร็จรู ปที่ได้รับความนิยมในการใช้โปรแกรมสําหรับคุณสมบัติหนึ่งมีแนวโน้มที่จะ
ถูกเปรี ยบเทียบกับคุณสมบัติในโปรแกรมสําเร็จรู ปทางบัญชีแบบอื่นหรื อไม่

ประชากร กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ในการวิจยั

ประชากรที่ศึกษาในการวิจยั ครั้งนี้คือ ผูป้ ระกอบการรายย่อย (SME) และผูเ้ ริ่ มต้นทํา
ธุรกิจ(Start Up) ในเขตกรุ งเทพมหานครจัดเก็บโดยแจกแบบสอบถามกับ สมาชิกผูป้ ระกอบการ
กลุ่ม Biz Club ของกระทรวงพาณิ ชย์ทุกคน โดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง เป็ นเกณฑ์ในการคัดเลือก
ประชากรทั้งหมดจํานวน 638 ราย สุ่ มตัวอย่าง SME ในการทําแบบสอบถามประมาณ 250 ราย

เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ในเขตกรุ งเทพมหานครโดยแบ่งเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 : เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยเป็ น
คําถามปลายปิ ด ทั้งหมด 5 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับ ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ประกอบการ ลักษณะคําถาม
เป็ นคําถามปลายปิ ด โดยให้ผตู ้ อบแบบสอบถามเลือกตอบได้เพียงคําตอบเดียว ได้แก่ประเภท
ขององค์กรที่จดทะเบียน ขนาดขององค์การ ประเภทของการประกอบกิจการ ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ จํานวนพนักงานของกิจการ ยอดขายประมาณการต่อปี ของกิจการ
ส่ วนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยและ
ผูเ้ ริ่ มต้นทําธุรกิจที่มีต่อโปรแกรมบัญชีออนไลน์โดยเป็ นรู ปแบบคําถามในการวัดข้อมูลประเภท
อันตรภาค (Interval Scale) 5 ระดับ ซึ่งกําหนดระดับคะแนนดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง ระดับความคาดหวังมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง ระดับความคาดหวังมาก
ระดับ 3 หมายถึง ระดับความคาดหวังปานกลาง
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ระดับ 2 หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อย
ระดับ 1 หมายถึง ระดับความคาดหวังน้อยที่สุด

การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการวิจยั เรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขต
กรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์” ซึ่งเป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative
research) โดยใช้วธิ ีการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey research method) ทําการเก็บข้อมูลจาก
ผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งเพศชาย และเพศหญิง โดยใช้แบบสอบถาม
(Questionnaire) จํานวนทั้งสิ้ น 250 ชุด จากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป สําหรับการ
วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยสามารถสรุ ปผลการวิจยั ออกเป็ น
ส่ วนต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คือ ผูป้ ระกอบการรายย่อย (SME) และผูเ้ ริ่ มต้น
ทําธุรกิจ(Start Up) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมจะนํามาประมวล วิธีทางสถิติ ด้วย SPSS
ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
2.1สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ค่าสถิติในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2.2สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยที่คาดว่า มี
ความสัมพันธ์กนั หรื อมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ค่า T-Test ตามคุณสมบัติของ
ข้อมูล โดยกําหนดระดับนัยสําคัญในการทดสอบสถิติ เท่ากับ 0.05

สรุ ปผลการวิจยั
สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้โปรแกรมสําเร็จรู ป SPSS ในการคํานวณหา ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard
Deviation) และ ใช้สถิติในการทดสอบสมมุติฐาน คือ t-test และ ANOVA
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ส่ วนที่ 1 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 57.2
อายุของมีอายุส่วนใหญ่อยูใ่ นช่วง 21-30 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ 37.2 ส่ วนใหญ่จบ
การศึกษาระดับปริ ญญาตรี จํานวน 112 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.8
ส่ วนที่ 2 ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีการจดทะเบียนในรู ปแบบบริ ษทั จํากัดมีจาํ นวน
110 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 ส่ วนใหญ่จาํ นวนเงินลงทุนขององค์กร 300,000-500,000 บาท จํานวน
92 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.8 ส่ วนใหญ่เป็ นประเภทกิจการค้าส่ งมากที่สุด จํานวน 91 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 36.4 ส่ วนใหญ่ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ 5-10 ปี จํานวน 93 คน คิดเป็ นร้อยละ
37.2 ส่ วนใหญ่ จํานวนพนักงานของกิจการ 1-50 คน จํานวน 110 คน คิดเป็ นร้อยละ 44 ส่ วน
ใหญ่ ยอดขายประมาณการต่อปี ของกิจการ 1,000,000-3,000,000 บาท จํานวน 123 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 49.2
ส่ วนที่ 3 ผลการวัดความคาดหวัง มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.73 อยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
จําแนกเป็ นรายข้อ พบว่าความคาดหวังด้านความสะดวกในการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มี
ค่าเฉลี่ยสู งที่สุด โดยมีค่าเท่ากับ 3.92 จัดอยูใ่ นระดับมาก รองลงมา ลักษณะการทํางานของ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 จัดอยูใ่ นระดับมาก และความเข้าใจในการใช้
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 จัดอยูใ่ นระดับมาก
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านเพศ มีผลต่อ ความ
คาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์
ด้านความสะดวกในการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ0 .016
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนรายงานได้ตามความต้องการของผูใ้ ช้ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ
0.003
ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านอายุ มีผลต่อความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยใน
เขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ดา้ นลักษณะการทํางานของโปรแกรม
บัญชีออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.045
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ปัจจัยลักษณะส่ วนบุคคลด้านการศึกษา มีผลต่อความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อย
ในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทุกด้านที่ระดับ 0.000
ปัจจัยลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ประกอบการด้านรู ปแบบขององค์กร มีผลต่อความ
คาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี ออนไลน์
ด้านลักษณะการทํางานของโปรแกรมบัญชี ออนไลน์อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.007 การ
ให้บริ การของผูด้ ูแลระบบโปรแกรมบัญชี ออนไลน์อย่างมีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.046 การ
สํารองข้อมูลของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ 0.029 มีรายงานตรงกับความต้องการของธุ รกิจอย่าง
มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.038 มี การบันทึกการเข้าไปปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลทางการบัญชี มี
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ปั จจัยลักษณะข้อมู ลเกี่ยวกับกิ จการที่ประกอบการด้านเงินลงทุนขององค์กร มี ผลต่ อ
ความคาดหวัง ของผู ป้ ระกอบการรายย่อ ยในเขตกรุ ง เทพมหานครเกี่ ย วกับโปรแกรมบัญ ชี
ออนไลน์ดา้ นความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบัญชี ออนไลน์มีระดับนัยสําคัญที่ ระดับ 0.002
ความสะดวกในการใช้โปรแกรมบัญชี ออนไลน์มีระดับนัยสําคัญที่ ระดับ 0.000 ลักษณะการ
ทํางานของโปรแกรมบัญชี ออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 การให้บริ การของผูด้ ูแล
ระบบโปรแกรมบัญ ชี อ อนไลน์ มี ร ะดับนัย สํา คัญที่ ร ะดับ 0.012 ราคา/ค่ า ใช้จ่ ายของระบบ
โปรแกรมบัญ ชี อ อนไลน์ มี ร ะดับ นัย สํา คัญ ที่ ร ะดับ 0.000 การรั ก ษาความปลอดภัย ของ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.000 มีการสร้างรายงานทางบัญชีที่ถูกต้อง
และสมบูรณ์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.001 มีรายงานตรงกับความต้องการของธุ รกิจ มีระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ 0.001 ด้านมีการบันทึกการเข้าไปปรับปรุ งแก้ไขข้อมูลทางการบัญชี มีระดับ
นัยสําคัญที่ระดับ 0.001 ด้านการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโปรแกรมบัญชีออนไลน์มี
ระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.016
ปัจจัยลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ประกอบการด้านเงินลงทุนขององค์กร มีผลต่อ
ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี
ออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทุกด้านที่ระดับ 0.000
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ปัจจัยลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ประกอบการด้านประเภทของกิจการ มีผลต่อความ
คาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์
อย่างมีนยั สําคัญทุกด้านที่ระดับ 0.000
ปัจจัยลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ประกอบการด้านระยะเวลาในการประกอบของ
กิจการ มีผลต่อความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์ อย่างมีนยั สําคัญทุกด้านที่ระดับ 0.000
ปัจจัยลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ประกอบการด้านจํานวนพนักงานของกิจการ มีผล
ต่อความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับโปรแกรมบัญชี
ออนไลน์ ด้านความเข้าใจในการใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.037
ด้านลักษณะการทํางานของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.003 ด้านการ
ให้บริ การของผูด้ ูแลระบบโปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.008 ด้านการ
รักษาความปลอดภัยของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.016 ด้านการ
สํารองข้อมูลของโปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.043 ด้านมีการสร้าง
รายงานทางบัญชีที่ถูกต้องและสมบูรณ์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.019 ด้านมีรายงานตรงกับ
ความต้องการของธุรกิจ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.011 การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในโปรแกรมบัญชีออนไลน์ มีระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.018
ปัจจัยลักษณะข้อมูลเกี่ยวกับกิจการที่ประกอบการด้านยอดขายประมาณการต่อปี ของ
กิจการ มีผลต่อความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับ
โปรแกรมบัญชีออนไลน์อย่างมีนยั สําคัญทุกด้านที่ระดับ 0.000

ข้ อเสนอแนะ

1.ควรมีการนําผลวิจยั เรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์” ไปใช้ในเรื่ องของ การเสนอข้อมูลโปรแกรมบัญชีออนไลน์
แก่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยและผูเ้ ริ่ มต้นทําธุรกิจที่ตอ้ งการศึกษาข้อมูลโปรแกรมบัญชีออนไลน์
2.ควรมีการนําผลวิจยั เรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์” ไปใช้ในเรื่ องของการพัฒนา โปรแกรมบัญชีออนไลน์ให้มี
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รู ปแบบเมนูการใช้งานที่ง่ายต่อการใช้งาน เพื่อให้ตรงกับความคาดหวังของผูป้ ระกอบการราย
ย่อยและผูเ้ ริ่ มต้นทําธุรกิจ
3.ควรมีการนําผลวิจยั เรื่ อง “ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตกรุ งเทพมหานคร
เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์”ไปใช้ในเรื่ องของการพัฒนาโปรแกรมบัญชีเป็ นบัญชีตน้ ทุน
สําหรับผูป้ ระกอบการรายย่อยและผูเ้ ริ่ มต้นทําธุรกิจ เพื่อที่สามารถนําไปคํานวณงบต้นทุนการ
ผลิตของกิจการได้ และทําให้ทราบถึง รายได้ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของกิจการ เป็ นต้น

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ อง ความคาดหวังของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตสมุทรปราการ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรปราการ เป็ นจังหวัดที่มีประชากรจํานวนมาก มีนิคมอุตสาหกรรมโรงงาน
เพื่อให้ได้ทราบถึงความต้องการของผูป้ ระกอบการรายย่อยในเขตสมุทรปราการ ซึ่งทําให้ได้
ทราบถึงปัจจัยอื่นที่ผปู ้ ระกอบการรายย่อยคาดหวัง
2.ควรมีการศึกษาวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจใช้โปรแกรมบัญชีสาํ เร็จรู ป เพื่อเป็ น
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมบัญชีออนไลน์ โปรแกรมบัญชีสาํ เร็ จรู ป คือ โปรแกรมที่ติดตั้ง
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ ลักษณะการใช้งานเหมือนกับโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ต่างกันตรงที่
โปรแกรมบัญชีออนไลน์สามารถใช้ที่ไหนก็ได้ เพราะ ไม่ตอ้ งเปิ ดกับคอมพิวเตอร์ที่ลง
โปรแกรมแบบโปรแกรมสําเร็จรู ปทางบัญชี
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