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Abstract

The objectives of this research were to study the use of managerial accounting and problems
encountered when using the managerial accounting in their jobs, and to compare the managerial accounting
used by different SMEs administrators, positions, business operations, duration, and number of employees.
Analytical statistics used in this study were as follows: frequency distribution, percentages, standard
deviation, and F-test. It was found that the SMEs’ administrators used managerial accounting, at the
highest level, for operation control, strategic planning, and making decisions, respectively. However,
problems and barriers in using managerial accounting, as a whole, were at a moderate level. Comparatively,
the results showed that there were significant differences among administrators’ positions, business
operations, and the numbers of employees in using the managerial accounting for controlling, planning,
and making decisions. There was also a significant difference among SMEs in using managerial accounting
in different time periods of planning and making decisions.
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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชบัญชีบริหาร ปญหาและอุปสรรคของการใชบัญชีบริหาร และ
เปรียบเทียบการใชบัญชีบริหารของผูบริหาร ที่มีตําแหนง รูปแบบธุรกิจ ระยะเวลาในการประกอบกิจการ และ
จํานวนพนักงานทีแ่ ตกตางกัน กลุม ตัวอยางเปนผูบ ริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดสงขลา จํานวน
400 ราย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ F-test
ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารมีการใชบัญชีบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก โดยมีการใชงานดานการควบคุมมาก
ที่สุด รองลงมาคือ ดานการวางแผน และดานการตัดสินใจ ตามลําดับ สวนปญหาและอุปสรรคของการใชบัญชี
บริหารในกิจการ พบวา มีปญหาและอุปสรรคการใชงานในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการเปรียบเทียบ
การใชบัญชีบริหารของผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา พบวา ผูบริหารที่มีตําแหนง
รูปแบบของกิจการ และจํานวนพนักงานทีต่ า งกัน มีการใชบญ
ั ชีบริหารในกิจการดานการควบคุม ดานการวางแผน
และดานการตัดสินใจแตกตางกัน สําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทีม่ รี ะยะเวลาประกอบธุรกิจทีต่ า งกัน
มีการใชบัญชีบริหารในกิจการดานการวางแผน และดานการตัดสินใจที่แตกตางกัน

คําสําคัญ: การบัญชีบริหาร, วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

บทนํา

ปจจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางทางเศรษฐกิจจากสาขาการเกษตรไปสู
สาขาอุตสาหกรรมและบริการ การเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวสงผลใหมีกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม หรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Small and Medium Enterprises: SMEs) เพิม่ มากขึน้
และไดกลายเปนโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ตลอดจนมีบทบาท
สําคัญตอการพัฒนาประเทศ และชวยกระตุน ระบบ
เศรษฐกิ จ โดยรวมภายในประเทศให เ ติ บ โต
(ประหยัด แซหลิม, 2547) สําหรับภาคใตมวี สิ าหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมรวมทั้งสิ้น 360,883 ราย
คิดเปนรอยละ 13.2 ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย อ มรวมทั้ ง ประเทศ จั ง หวั ด ที่ มี จํ า นวน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากที่สุด คือ
จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 54,666 ราย รองลงมา
คือ จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 53,115 ราย

และจังหวัดสงขลา จํานวน 49,214 ราย (สํานักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556)
การพัฒนาหรือประกอบกิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมใหประสบผลสําเร็จไดนนั้
ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมของไทยยังมีปญ
 หาในหลาย ๆ ดาน ดังผล
การศึกษาวิจยั หลายฉบับทีไ่ ดชใี้ หเห็นวา ปญหาของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ประกอบดวย
ปญหาดานการตลาด ดานเงินทุนและแหลงเงินทุน
ดานการบัญชี ดานแรงงาน และดานการบริหาร
จัดการ (สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ, 2541; ดนัย เทียนพุฒ,
2542; สํานักงานพาณิชยจงั หวัดมหาสารคาม, 2543)
ดังนั้น จึงไดมีการพัฒนาขอมูลทางการบัญชีที่ได
มี ก ารจดบั น ทึ ก ไว แ ล ว มาใช เ ป น ข อ มู ล ที่ เ ป น
ประโยชนตอ ผูบ ริหารมากขึน้ และถือเปนศาสตรหนึง่
ทางการบัญชีทเี่ รียกวา การบัญชีบริหาร (Managerial
Accounting) ซึง่ การบัญชีบริหารจะเกีย่ วของกับการ

การใชบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วีระวรรณ ศิริพงษ

รวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอ มูล และการรายงาน
ขอมูลทางการเงิน เพื่อชวยผูบริหารในการวางแผน
การควบคุม และการตัดสินใจตาง ๆ ทําใหผูบริหาร
สามารถบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (สุภาพรรณ รัตนาภรณ, สุภาพร
เชิงเอี่ยม, ดวงมณี โกมารทัต และ Bailes, 2543)
การบัญชีบริหารจึงถือวามีความสําคัญอยางมากตอ
การประสบความสําเร็จของธุรกิจ เนื่องจากบัญชี
บริหารสามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการ
วางแผนธุรกิจ สามารถใชขอมูลในอดีตสําหรับการ
วางแผนงานในอนาคต เปนสือ่ กลางในการเชือ่ มโยง
ขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ เพือ่ ใหการบริหารงาน
บรรลุเปาหมายขององคกรรวมกันได ตลอดจน
ผูบริหารสามารถนําขอมูลทีไ่ ดจากการบัญชีบริหาร
ไปใช ใ นการวิ เ คราะห ส ถานการณ เ พื่ อ เลื อ กหา
แนวทางปฏิบัติงานที่ดีที่สุดขององคกรได อยางไร
ก็ตาม ขอมูลที่ไดจากการบัญชีบริหาร ตองมีความ
เกี่ ย วข อ งกั บ ป ญ หาที่ กํ า ลั ง จะตั ด สิ น ใจ มี ค วาม
ถู ก ต อ ง ทันตอเวลาในการนําไปใชงาน มีความ
กระชับและเขาใจไดงาย และตองพิจารณาความ
คุม คาของตนทุนทีเ่ สียไปกับการไดมาของขอมูลดวย
(คมกฤช ภาวศุทธินนท และสุภาภรณ คงสวัสดิ์,
2554)
จากปญหาของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่ยังมีจุดออนในดานการบริหารจัดการ
ตาง ๆ โดยเฉพาะดานบัญชี รวมถึงจากประโยชน
และความสําคัญของการบัญชีบริหารขางตน ดังนัน้
ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใชบัญชีบริหารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา
ซึ่งผลการศึกษาทีไ่ ดสามารถใชเปนแนวทางในการ
วางแผนและตัดสินใจเกีย่ วกับการใชบญ
ั ชีบริหาร ซึง่
อาจเปนประโยชนตอการพัฒนาและดําเนินธุรกิจ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาการใชบญ
ั ชีบริหารของผูบ ริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา
2. เพือ่ ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการใช
บัญชีบริหารของผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมจังหวัดสงขลา
3. เพือ่ เปรียบเทียบการใชบญ
ั ชีบริหารของ
ผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัด
สงขลา ทีม่ สี ถานภาพ รูปแบบธุรกิจ ระยะเวลาในการ
ประกอบกิจการ และจํานวนพนักงานแตกตางกัน

กรอบแนวคิด
แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร และการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การบัญชีบริหาร หมายถึง กระบวนการ
ในการระบุ การวัดผลงาน การสะสมขอมูล การ
วิเคราะห การจัดเตรียม การตีความ และการติดตอ
สื่ อ สารข อ มู ล ทางการเงิ น ซึ่ ง ฝ า ยบริ ห ารบุ ค คล
ภายใน (Internal Users) ที่จะสามารถใชขอมูลจาก
การบัญชีบริหารเพื่อการวางแผน การควบคุม และ
การประเมิ น ผล ภายในกิ จ การ อั น จะก อ ให เ กิ ด
ประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรของกิจการ
รวมทั้ ง มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารที่ มี ต  อ
เจาของกิจการ นอกจากนี้ การบัญชีบริหารยังมีหนาที่
และความรับผิดชอบตอการเสนอรายงานขอมูล
ทางการเงินที่ไมใชกลุมผูบริหารของกิจการอีกดวย
เชน นักลงทุน เจาหนี้ เปนตน (สมนึก เอือ้ จิระพงษพนั ธ,
2552) สําหรับวัตถุประสงคของการบัญชีบริหารมี 5
ประการ คือ 1) จัดหาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ
และวางแผน 2) ช ว ยผู  บ ริ ห ารในการกํ า กั บ และ
ควบคุ ม การดํ า เนิ น งานขององค ก ร 3) กระตุ  น
ผู  บริหารและพนักงานใหปฏิบัติงานใหบรรลุถึง
เปาหมายขององคกร 4) วัดผลการปฏิบัติงานของ
ผูบริหาร พนักงาน และหนวยงานยอยภายในองคกร
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และ 5) ประเมินสถานะของกิจการเพื่อการแขงขัน
ซึ่งคมกฤช ภาวศุทธินนท และสุภาภรณ คงสวัสดิ์
(2554) ไดศึกษาการบัญชีบริหาร: บทบาทสําคัญใน
ฐานะเครื่ อ งมื อ ของผู  นํ า องค ก รยุ ค ใหม พบว า
การบัญชีบริหารถือวามีความสําคัญอยางมากตอการ
ประสบความสําเร็จของธุรกิจ เนือ่ งจากบัญชีบริหาร
สามารถใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวางแผน
ธุรกิจ สามารถใชขอมูลในอดีตสําหรับการวางแผน
ในอนาคต อีกทั้งยังเปนสื่อกลางในการเชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหการบริหาร
งานบรรลุ เ ป า หมายขององค ก รร ว มกั น ได และ
สมเจตต ปนแกว (2556) ไดศึกษาความตองการใช
ขอมูลทางบัญชีบริหารของผูประกอบการธุรกิจ
กอสรางในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยใชแนวคิด
หนาที่ของผูบริหารกับความตองการขอมูลทางการ
บัญชีบริหาร แบงออกเปน 4 ดาน ไดแก ดานการ
วางแผน ดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดาน
การตัดสินใจ ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการ
ธุรกิจกอสรางสวนใหญมคี วามตองการใชขอ มูลทาง
บัญชีบริหารในระดับมาก เมื่อแบงความตองการ
ใชขอมูลทางบัญชีบริหารในแตละดาน พบวา ผู
ประกอบการมี ค วามต อ งการใช ข  อ มู ล ทางบั ญ ชี
บริหารดานการวางแผนอยูใ นระดับมาก ซึง่ ขอมูลที่
มีความตองการ คือ วางแผนเปาหมายทางการเงิน
สวนดานการสัง่ การ ผูประกอบการมีความตองการ
ใชขอ มูลทางบัญชีบริหารอยูใ นระดับมาก ซึง่ ขอมูล
ตัวแปรอิสระ
สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม
- ตําแหนง
- อายุ
- ระดับการศึกษา
รูปแบบธุรกิจ
ระยะเวลาในการประกอบกิจการ
จํานวนพนักงาน
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

ทีม่ คี วามตองการ คือ สัง่ การใหพนักงานมีวธิ ปี ฏิบตั ิ
ทางภาษีใหถูกตอง ดานการควบคุม ผูประกอบการ
มีความตองการใชขอมูลทางบัญชีบริหารในระดับ
ปานกลาง ซึง่ ขอมูลทีม่ คี วามตองการ คือ การควบคุม
เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการใหเหมาะสม ดาน
การตัดสินใจ ผูป ระกอบการมีความตองการใชขอ มูล
ทางบัญชีบริหารในระดับมาก ซึ่งขอมูลที่มีความ
ตองการ คือ ตัดสินใจใหมีการจัดทํางบการเงินโดย
ใหมีการเปรียบเทียบขอมูลปกอนกับปปจจุบัน จาก
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา
ความสําเร็จของการบริหารองคกร ขึ้นอยูกับความ
สามารถของผูบริหารในการทําหนาที่บริหารได
อยางสมบูรณ โดยที่ความสมบูรณในการทําหนาที่
ทางการบริหารจะอยูใ นระดับใดก็จะขึน้ อยูก บั ความ
พรอม ตลอดจนความสามารถในการจัดหาและใช
ขอมูลไดดมี ากนอยเพียงไร ซึง่ หนาทีท่ างการบริหาร
ที่สําคัญ ไดแก การวางแผน การสั่งการ การควบคุม
และการตัดสินใจ การบัญชีบริหารเปนการนําเสนอ
ข อ มู ล ทางการบั ญ ชี เพื่ อ ให ผู  บ ริ ห ารนํ า ไปใช
ประโยชนในการตัดสินใจและวางแผนเกีย่ วกับการ
ดําเนินธุรกิจ ขอมูลทางการบัญชีบริหารจึงมีความ
สําคัญ เพราะผูบ ริหารตองนําขอมูลมาวิเคราะหและ
พยากรณ วางแผนจัดการองคกร ดังนั้น ผูบริหาร
จํ า เป น ต อ งให ค วามสํ า คั ญ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพการ
ประยุกตใชการบัญชีบริหารเพื่อใหการดําเนินงาน
นั้น ๆ เปนผลสําเร็จและถูกตอง
ตัวแปรตาม

การใชบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม
- การบัญชีเพื่อการควบคุม
- การบัญชีเพื่อการวางแผน
- การบัญชีเพื่อการตัดสินใจ
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วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา
ที่ดําเนินธุรกิจในป พ.ศ.2556 จํานวน 49,214 ราย
(สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม,
2556) ซึ่งนํามาคํานวณกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร
ของยาเมเน (Yamane, 1976) ไดกลุม ตัวอยาง 400 ราย
และกํ า หนดขนาดกลุ  ม ตั ว อย า งจากกลุ  ม อํ า เภอ
ในจังหวัดสงขลาโดยวิธีกําหนดโควตา เนื่องจาก
กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษานี้มีที่อยูกระจัดกระจาย
ในแตละพื้นที่ของจังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบดวย
อําเภอตาง ๆ จํานวน 16 อําเภอ เพือ่ ใหการเก็บขอมูล
ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลา ผูวิจัยจึงไดกระจาย
การจัดเก็บไปยังอําเภอตาง ๆ ในจังหวัดสงขลาโดย
กําหนดเปนโควตา (Quota) ใหอําเภอละ 25 ราย
รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน 400 ราย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการศึ ก ษา คื อ แบบ
สอบถาม โดยแบงเปน 5 ตอน ไดแก 1) ขอมูลทั่วไป
ของผู  ต อบแบบสอบถาม 2) ข อ มู ล ทั่ ว ไปของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา
3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบัญชีบริหารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา
4) ปญหาและอุปสรรคของการใชบัญชีบริหารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา
5) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชบัญชีบริหารของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัดสงขลา ซึง่
แบบสอบถามไดผานการตรวจสอบความเที่ยงตรง
โดยผูทรงคุณวุฒิ ในการหาความตรงตามเนื้อหา
(Content Validity) ผูว จิ ยั นําเครือ่ งมือทีไ่ ดพฒ
ั นาขึน้
ใหผูเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ
3 ท า น เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกตองและ
ความตรงตามเนื้อหา และนํามาหาคาดัชนีความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค (Index
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of Item Objective Congruence: IOC) (สุวิมล
ติรกานันท, 2550) โดยใหผเู ชีย่ วชาญพิจารณาและมี
เกณฑการใหคะแนน จากนั้นจึงนําคะแนนที่ได
มาหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ระหวางขอ
คําถามแตละขอกับจุดประสงค เกณฑการพิจารณา
ผลการคํานวณคาของ IOC คือ ถา IOC มีคามากกวา
หรือเทากับ 0.5 แสดงวาขอคําถามนัน้ มีความเทีย่ งตรง
ตามเนื้อหาสามารถนําไปใชงานได และถา IOC ตํ่า
กวา 0.5 แสดงวา ขอคําถามนัน้ ใชไมได ควรตัดทิง้ ไป
หรือปรับปรุงใหมใหเหมาะสมขึ้น จากนั้นนําผล
การพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ มาปรับปรุงขอคําถาม
ของแบบสอบถามนํามาหาคาความตรงตามเนื้อหา
จากค า ดั ช นี ค วามสอดคล อ งระหว า งข อ คํ า ถาม
วัตถุประสงค และนิยามศัพทที่กําหนด จากวิธีการ
หาคา IOC (สุวิมล ติรกานันท, 2550) จากนั้นนําผล
การวิเคราะหไปใชในการปรับปรุงขอคําถามตามขอ
เสนอแนะของผูเ ชีย่ วชาญและทีป่ รึกษางานวิจยั เพือ่
เตรียมนําไปทดสอบกอนทําการเก็บขอมูลจริง (Try
Out) โดยทําการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมที่ไมไดถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยนี้
แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามรายดานและทั้งฉบับ โดยการหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s
Alpha Coefficient) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,
2547) จากการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น พบวา
แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.898 นับวา
แบบสอบถามมีคา ความเชือ่ มัน่ อยูใ นระดับสูง ซึง่ คา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามที่มีคาความเชื่อมั่น
0.20-0.40 ถือวามีความเชื่อมั่นระดับตํ่า 0.41-0.60
ถือวามีความเชื่อมั่นระดับปานกลาง 0.61- 0.80
ถือวามีความเชือ่ มัน่ ระดับคอนขางสูง และ 0.81-1.00
ถือวามีความเชือ่ มัน่ ระดับสูง (ประภาพร เจริญวงษ-
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ตระกูล, 2548) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของ
เครื่องมือการวิจัยเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปวา คา
ความเชือ่ มัน่ ทีไ่ ดนนั้ ควรจะมีคา สัมประสิทธิแ์ อลฟา
มากกวา 0.70 (ยุทธ ไกยวรรณ, 2550) จากนั้นจึงนํา
แบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบและทดลองใช
แลว ไปจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพือ่ นําไป
ใชเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางในการวิจัย
ตอไป
การเก็บขอมูลใชวิธีสงแบบสอบถามทาง
ไปรษณียไปยังที่อยูของกลุมตัวอยาง และใหกลุม
ตัวอยางตอบคําถามทัง้ หมดในแบบสอบถามและสง
กลับมายังผูวิจัย สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ คารอยละ คา
เฉลีย่ (Mean) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานและ
ความสัมพันธของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม คือ
สถิติเชิงอนุมาน ไดแก การทดสอบคาเอฟ (F-Test)
กรณีที่พบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ จะทําการ
ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีการของ
Least Significant Difference (LSD)

ผลการวิจัย
ลักษณะทัว่ ไปของกลุม ตัวอยาง พบวา กลุม
ตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูในชวง 31-40 ป คิดเปน
รอยละ 47.20 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเปน
รอยละ 70.0 มีตําแหนงงานเปนกรรมการผูจัดการ
คิดเปนรอยละ 53.50 ลักษณะทั่วไปของกิจการ
สวนใหญมีรูปแบบเปนบริษัทจํากัด คิดเปนรอยละ
80.5 มีระยะเวลาที่ไดประกอบธุรกิจ 16 ปขึ้นไป
คิดเปนรอยละ 46.50 มีจํานวนพนักงาน 10-50 คน
คิดเปนรอยละ 55.00 มีการใชบัญชีบริหารโดยรวม
ทัง้ 3 ดาน คือ ดานการควบคุม ดานการวางแผน และ
ดานการตัดสินใจ อยูในระดับมาก ( x = 3.61) เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา มีการใชงานดานการ
ควบคุมและดานการวางแผนอยูในระดับมาก สวน
ดานการตัดสินใจมีการใชงานอยูใ นระดับปานกลาง
โดยมีการใชงานดานการควบคุมมากที่สุด ( x =
3.69) รองลงมาคือ ดานการวางแผน ( x = 3.65) และ
มีการใชงานดานการตัดสินใจนอยที่สุด ( x = 3.49)
การใชขอ มูลบัญชีบริหารในดานตาง ๆ สรุปไดดงั นี้
1) ดานการควบคุม มีการใชงานดานการควบคุมโดย
รวมในระดับมาก ( x = 3.69) โดยใชในการจัดทํางบ
กํ า ไรขาดทุ น เพื่ อ เสนอผู  บ ริ ห ารแบบต น ทุ น เต็ ม
มากที่สุด ( x = 4.07) รองลงมาคือ การกําหนดราคา
ขายจากตนทุนบวกสวนเพิม่ ( x = 4.06) และทีม่ กี าร
ใชงานนอยที่สุด คือ การบริหารสินคาคงเหลือแบบ
ทันเวลา (JIT) ( x = 3.32) 2) ดานการวางแผน มีการ
ใชงานดานการวางแผนโดยรวมอยูใ นระดับมาก ( x
= 3.65) โดยใชเพือ่ กําหนดแนวทางการประมาณการ
รายรั บ -รายจ า ย (ประมาณการงบกํ า ไรขาดทุ น )
มากที่สุด ( x = 3.94) รองลงมาคือ เพื่อวางแผน
กําหนดเปาหมายดานการเงิน ( x = 3.76) และทีม่ กี าร
ใชงานนอยทีส่ ดุ คือ การประมาณการลวงหนาเกีย่ วกับ
เงินสดทีจ่ ะไดรบั และทีจ่ ะจาย (งบประมาณเงินสด)
( x = 3.52) 3) ดานการตัดสินใจ มีการใชงานดาน
การตัดสินใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง ( x =
3.49) โดยใชในเรือ่ งของการใชขอ มูลตนทุนในการ
ตัดสินใจเพื่อกําหนดราคาขายมากที่สุด ( x = 3.80)
รองลงมาคือ การวิเคราะหจดุ คุม ทุน ( x = 3.63) และ
ที่มีการใชงานนอยที่สุดคือ การตัดสินใจยกเลิก
สินคาหรือหนวยงาน ( x = 3.29)
ปญหาและอุปสรรคในการใชบญ
ั ชีบริหาร
ในกิจการ พบวา การใชบัญชีบริหารในกิจการมี
ปญหาและอุปสรรคในการใชงานในภาพรวมอยูใ น
ระดั บ ปานกลาง ( x = 2.51) โดยมี ป  ญ หาและ
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อุปสรรคมากที่สุดคือ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบัญชีบริหารไมชัดเจน ( x = 2.76) รองลงมาคือ
ขาดการวางระบบบัญชีทชี่ ดั เจน ( x = 2.74) และทีม่ ี
ป ญ หาและอุ ป สรรคน อ ยที่ สุ ด คื อ ผู  บ ริ ห ารไม
สนั บ สนุ น และไม เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของการบั ญ ชี
บริหาร ( x = 1.88)
ผลการเปรียบเทียบการใชบญ
ั ชีบริหารของ
ผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจังหวัด
สงขลา จําแนกตามสถานภาพ และลักษณะทั่วไป
ของกิจการ (ดังตารางที่ 1) สรุปไดดังนี้
1. ผูบริหารที่มีตําแหนงตางกันมีการใช
บัญชีบริหารในกิจการดานการควบคุม ดานการ
วางแผน และดานการตัดสินใจแตกตางกัน เมื่อ
เปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู สรุปไดดังนี้
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1.1 ดานการควบคุม หุน สวนผูจ ดั การมีการ
ใชบัญชีบริหารดานการควบคุมมากกวาตําแหนง
งานอืน่ ทุกกลุม และตําแหนงงานอืน่ ๆ มีการใชบญ
ั ชี
บริหารดานการควบคุมนอยกวาตําแหนงงานอื่น ๆ
ทุกตําแหนง
1.2 ดานการวางแผน หุน สวนผูจ ดั การมีการ
ใชบัญชีบริหารดานการวางแผนมากกวาตําแหนง
งานอืน่ ทุกกลุม และตําแหนงงานอืน่ ๆ มีการใชบญ
ั ชี
บริหารดานการวางแผนนอยกวาตําแหนงงานอื่น ๆ
ทุกตําแหนง
1.3 ดานการตัดสินใจ เจาของกิจการและ
กรรมการผูจัดการมีการใชบัญชีบริหารดานการ
ตัดสินใจมากกวาหุน สวนผูจ ดั การ และตําแหนงงาน
อืน่ ๆ มีการใชบญ
ั ชีบริหารดานการตัดสินใจนอยกวา

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการใชบัญชีบริหารในกิจการ จําแนกตามตําแหนงงานของผูบริหาร
การใชบัญชีบริหารในกิจการ
1. ดานการควบคุม
2. ดานการวางแผน
3. ดานการตัดสินใจ
***

เจาของ
กรรมการผู
กิจการ
จัดการ
x S.D. x S.D.

หุนสวนผู ตําแหนงงาน
จัดการ
อื่น ๆ
x S.D. x S.D.

F

p-value

3.62 0.89 3.69 0.39 4.11 0.39 3.25 0.43 17.87 0.000***
3.64 0.68 3.69 0.41 3.86 0.54 3.14 0.63 14.57 0.000***
3.71 0.84 3.50 0.58 3.68 0.56 2.60 0.65 27.38 0.000***

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

ตําแหนงงานอื่น ๆ ทุกตําแหนง
2. รูปแบบของกิจการตางกันมีการใชบญ
ั ชี
บริหารในกิจการดานการควบคุม ดานการวางแผน
และดานการตัดสินใจแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบ
ความแตกตางเปนรายคู (ดังตารางที่ 2) สรุปไดดังนี้
2.1 ดานการควบคุม หางหุนสวนสามัญ/
จํากัด และบริษทั มหาชนจํากัด มีการใชบญ
ั ชีบริหาร
ดานการควบคุมมากกวากิจการเจาของคนเดียวและ

บริษัทจํากัด โดยบริษัทมหาชนจํากัด มีการใชบัญชี
บริหารดานการควบคุมมากทีส่ ดุ และกิจการเจาของ
คนเดียวมีการใชบัญชีบริหารดานการควบคุมนอย
ที่สุด
2.2 ดานการวางแผน หางหุนสวนสามัญ/
จํากัด และบริษทั มหาชนจํากัด มีการใชบญ
ั ชีบริหาร
ดานการวางแผนมากกวากิจการเจาของคนเดียวและ
บริษัทจํากัด โดยหางหุนสวนสามัญ/จํากัด มีการใช
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บัญชีบริหารดานการวางแผนมากที่สุด และบริษัท
จํากัด มีการใชบัญชีบริหารดานการวางแผนนอย
ที่สุด
2.3 ดานการตัดสินใจ หางหุนสวนสามัญ/

จํากัด และบริษทั มหาชนจํากัด มีการใชบญ
ั ชีบริหาร
ดานการตัดสินใจมากกวากิจการเจาของคนเดียวและ
บริษัทจํากัด โดยบริษัทมหาชนจํากัด มีการใชบัญชี
บริหารดานการตัดสินใจมากที่สุด และบริษัทจํากัด

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการใชบัญชีบริหารในกิจการ จําแนกตามรูปแบบของกิจการ
การใชบัญชีบริหาร
1. ดานการควบคุม
2. ดานการวางแผน
3. ดานการตัดสินใจ
***

เจาของ
คนเดียว
x S.D.

บริษัทมหาชน
หางหุนสวน
จํากัด
สามัญ/จํากัด บริษัทจํากัด
S.D. x S.D. x
S.D.
x

3.59 0.85 4.42
3.66 0.82 4.54
3.81 0.93 4.27

0.81
0.76
0.96

3.67 0.39
3.61 0.43
3.39 0.61

4.90
4.40
4.89

F

p-value

0.00 11.44 0.000***
0.00 15.51 0.000***
0.00 15.67 0.000***

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

มีการใชบัญชีบริหารดานการตัดสินใจนอยที่สุด
3. ผลการเปรียบเทียบการใชบัญชีบริหาร
จําแนกตามระยะเวลาที่ไดประกอบธุรกิจ พบวา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีระยะเวลาที่
ไดประกอบธุรกิจตางกันมีการใชบัญชีบริหารใน
กิจการดานการวางแผน และดานการตัดสินใจทีแ่ ตก
ตางกัน เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู (ดัง
ตารางที่ 3) สรุปไดดังนี้
3.1 ด า นการวางแผน ระยะเวลาที่ ไ ด
ประกอบธุรกิจ 5-10 ป มีการใชบญ
ั ชีบริหารดานการ
วางแผนมากกวากลุมอื่น ๆ ทุกกลุม โดยธุรกิจที่มี
ระยะเวลาที่ไดประกอบธุรกิจ 5-10 ป มีการใชบัญชี
บริหารดานการวางแผนมากทีส่ ดุ และทีม่ รี ะยะเวลา
ทีไ่ ดประกอบธุรกิจ 16 ปขนึ้ ไป มีการใชบญ
ั ชีบริหาร
ดานการวางแผนนอยที่สุด
3.2 ด า นการตั ด สิ น ใจ ระยะเวลาที่ ไ ด
ประกอบธุรกิจ 5-10 ป มีการใชบญ
ั ชีบริหารดานการ
ตัดสินใจมากกวากลุมอื่น ๆ ทุกกลุม โดยธุรกิจที่มี

ระยะเวลาที่ไดประกอบธุรกิจ 5-10 ป มีการใชบัญชี
บริหารดานการตัดสินใจมากทีส่ ดุ และทีม่ รี ะยะเวลา
ทีไ่ ดประกอบธุรกิจ 16 ปขนึ้ ไป มีการใชบญ
ั ชีบริหาร
ดานตัดสินใจนอยที่สุด
4. ผลการเปรียบเทียบการใชขอมูลบัญชี
บริหาร จําแนกตามจํานวนพนักงานของกิจการ
พบว า วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ที่ มี
จํานวนพนักงานที่ตางกันมีการใชบัญชีบริหารใน
กิจการดานการควบคุม ดานการวางแผน และดาน
การตัดสินใจที่แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบความ
แตกตางเปนรายคู (ดังตารางที่ 4) สรุปไดดังนี้
4.1 ด า นการควบคุ ม ธุ ร กิ จ ที่ มี จํ า นวน
พนักงาน 101 คนขึ้นไป มีการใชบัญชีบริหารดาน
การควบคุมมากกวากลุมอื่น ๆ ทุกกลุม โดยธุรกิจที่
มีจํานวนพนักงาน 101 คนขึ้นไป มีการใชบัญชี
บริ ห ารด า นการควบคุ ม มากที่ สุ ด และธุ ร กิ จ ที่ มี
จํานวนพนักงานตํ่ากวา 10 คน มีการใชงานบัญชี
บริหารดานการควบคุมนอยที่สุด

การใชบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วีระวรรณ ศิริพงษ

4.2 ด า นการวางแผน ธุ ร กิ จ ที่ มี จํ า นวน
พนักงาน 10-50 คน และ 51-100 คน มีการใชบัญชี
บริหารดานการวางแผนมากกวาธุรกิจที่มีจํานวน
พนักงานตํา่ กวา 10 คน และจํานวนพนักงาน 101 คน
ขึน้ ไป โดยธุรกิจทีม่ จี าํ นวนพนักงาน 10-50 คน และ
51-100 คน มีการใชบัญชีบริหารดานการวางแผน
มากทีส่ ดุ และธุรกิจทีม่ จี าํ นวนพนักงาน 101 คนขึน้ ไป
มีการใชบัญชีบริหารดานการวางแผนนอยที่สุด
4.3 ดานการตัดสินใจ ธุรกิจที่มีจํานวน
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พนักงาน 10-50 คน มีการใชบัญชีบริหารดานการ
ตัดสินใจมากกวาธุรกิจที่มีจํานวนพนักงาน 51-100
คน และจํานวนพนักงาน 101 คนขึ้นไป สวนธุรกิจ
ที่มีจํานวนพนักงานตํ่ากวา 10 คน มีการใชบัญชี
บริหารดานการตัดสินใจมากกวาธุรกิจที่มีจํานวน
พนักงาน 51-100 คน โดยธุรกิจทีม่ จี าํ นวนพนักงาน
10-50 คน มีการใชบัญชีบริหารดานการตัดสินใจ
มากที่สุด และธุรกิจที่มีจํานวนพนักงาน 51-100 คน
มีการใชบัญชีบริหารดานการตัดสินใจนอยที่สุด

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการใชบัญชีบริหารในกิจการ จําแนกตามระยะเวลาที่ไดประกอบธุรกิจ
การใชบัญชีบริหาร
1. ดานการควบคุม
2. ดานการวางแผน
3. ดานการตัดสินใจ
***

ตํ่ากวา 5 ป
S.D.
x
3.77 0.76
3.81 0.60
3.64 0.91

5 – 10 ป
S.D.
x

11 – 15 ป
x S.D.

16 ปขึ้นไป
x S.D.

F

p-value

3.65 0.81 3.57 0.57 3.71 0.43 1.658 0.175
4.01 0.61 3.55 0.40 3.53 0.52 13.78 0.000***
3.93 0.71 3.48 0.38 3.31 0.97 11.86 0.000***

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการใชบัญชีบริหารในกิจการ จําแนกตามจํานวนพนักงานของกิจการ
การใชบัญชีบริหาร
1. ดานการควบคุม
2. ดานการวางแผน
3. ดานการตัดสินใจ
***

ตํ่ากวา 10 คน
S.D.
x
3.41
3.51
3.59

1.01
0.73
0.83

10 – 50 คน 51 – 100 คน 101 คนขึ้นไป
S.D. x S.D. x S.D.
x
3.66 0.58 3.64 0.38 3.92
3.74 0.54 3.74 0.27 3.44
3.61 0.77 3.16 0.59 3.37

F

p-value

0.39 7.767 0.000***
0.58 7.623 0.000***
0.48 7.559 0.000***

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

การอภิปราย

และขนาดยอมจังหวัดสงขลา มีการใชบัญชีบริหาร
ผลการศึกษาครัง้ นี้ มีประเด็นทีส่ ามารถนํา โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับมนูญชัย
ธีระอกนิษฐ (2552) ที่พบวา ผูประกอบการธุรกิจ
มาอภิปรายผลไดดังนี้
1. ผลการศึกษาพบวา วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคตะวันออก
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เฉียงเหนือมีการประยุกตใชการบัญชีบริหารโดยรวม
อยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ วิมลพรรณ
เลาหเจริญยศ (2553) และสมเจตต ปนแกว (2556)
ที่พบวา ผูบริหารมีความตองการในการใชขอมูล
ทางบัญชีบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก อาจเปน
เพราะวาปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญตอความสําเร็จ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม คือ ความรู
และความสามารถของการบริหารจัดการ และการ
บริหารงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพของผูบ ริหารโดยเฉพาะ
การวางแผน การควบคุ ม และการตั ด สิ น ใจที่ ดี
(ประหยัด แซหลิม, 2547) ประกอบกับปจจุบันเปน
ยุคของการคาไรพรมแดน ธุรกิจตาง ๆ จะตอง
ปรับเปลี่ยนการบริหารใหเหมาะกับสภาพแวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางมากและตองพรอมตอการ
แขงขัน ผูบริหารธุรกิจมีความตองการขอมูลและ
ขาวสารที่มากขึ้น เพื่อนําไปใชประโยชนในการ
บริหารงาน การตัดสินใจและการวางแผนเกี่ยวกับ
การดําเนินธุรกิจ (วัลลภ บัวชุม, 2552) ดังนัน้ จึงเปน
สิ่งสําคัญอยางมากสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมที่จะตองปรับปรุงระบบขอมูลเพื่อการ
บริหารจัดการ ซึ่งสามารถนําเสนอขอมูลเหลานั้น
ใหฝายบริหารเพื่อใชในการวางแผน การควบคุม
และประกอบการตั ด สิ น ใจได ทํ า ให ผู  บ ริ ห าร
สามารถบริหารธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล (สุภาพรรณ รัตนาภรณ และคณะ,
2543; เบญจมาศ อภิสทิ ธิภ์ ญ
ิ โญ, 2546) ความสําเร็จ
ของการปฏิบตั ทิ างบัญชีบริหารมีผลกระทบเชิงบวก
ตอประสิทธิผลของการวางแผน การตัดสินใจที่ดี
การบรรลุ เ ป า หมายในการควบคุ ม ตลอดจน
ประสิทธิภาพขององคกรและผลการดําเนินงาน
(สุธรี า ทิพยววิ ฒ
ั นพจนา, พิทรู กาญจนพันธ, สุขเกษม
ลางคุลเสน, ณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย, และอนุรักษ
อาทิตยกวิน, 2555)

2. การใชบัญชีบริหารเปนรายดาน พบวา
มีการใชงานดานการควบคุมและดานการวางแผน
อยูใ นระดับมาก โดยมีการใชงานในดานการควบคุม
มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการวางแผน ซึ่งขัดแยง
กับสารทูล บัวขาว (2549) ที่พบวา นักบัญชีธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมเห็นดวยกับการประยุกต
ใชการบัญชีบริหารดานการควบคุม และดานการ
วางแผน อยูในระดับปานกลาง แตสอดคลองกับ
มนูญชัย ธีระอกนิษฐ (2552) ทีพ่ บวา ผูป ระกอบการ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ เห็ น ด ว ยกั บ การมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพการ
ประยุกตใชการบัญชีบริหารดานการวางแผน และ
ดานการควบคุม ในระดับมาก อาจเปนเพราะวา ใน
ทางปฏิบตั กิ ารวางแผนและการควบคุม มีความเกีย่ ว
พันกันอยางลึกซึ้งยากที่จะแยกออกจากกัน ในการ
บริหารนั้นมุงประเด็นความสนใจทั้งชวงของการ
วางแผนและการควบคุมจะชวยใหการวิเคราะห
งายขึ้น ซึ่งการวางแผนจะเปนการกําหนดเปาหมาย
และแนวทางในการดําเนินงานเพื่อบรรลุเปาหมาย
สวนการควบคุมนั้นเปนสวนหนึ่งในการสงเสริม
หรือสนับสนุนแผนที่ไดวางไวและมีการใชขอมูล
ยอนกลับ เพื่อชวยในการบรรลุเปาหมาย ขอมูล
ยอนกลับเปนสวนที่มีความสําคัญตอขั้นตอนการ
วางแผนและการควบคุม การวางแผนจะเปนตัว
กําหนดการดําเนินการ เปนตัวที่ทําใหเกิดขอมูล
ยอนกลับ และขอมูลยอนกลับเปนตัวผลักดันใหมี
การวางแผนตอไป
3. การใชบัญชีบริหาร ดานการตัดสินใจ มี
การใชงานอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับ
สารทูล บัวขาว (2549) และมนูญชัย ธีระอกนิษฐ
(2552) ทีพ่ บวา นักบัญชีธรุ กิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เห็นดวยกับ
การประยุกตใชการบัญชีบริหารดานการตัดสินใจใน
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ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวา การตัดสินใจนั้น
เปนเรื่องของการเลือกแนวทางปฏิบัติหรือแนวทาง
แกไขปญหาที่ดีที่สุดจากหลาย ๆ ทางเลือก การ
ตัดสินใจที่ดีนั้นจึงตองอาศัยขอมูลและขาวสารที่
ถูกตอง เพียงพอ ทันเวลา และตรงประเด็น ดังนั้น
การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
นั้น จึงไมอาจใชเฉพาะขอมูลการบัญชีบริหารเพียง
อยางเดียว จําเปนทีจ่ ะตองอาศัยขอมูลทีเ่ กีย่ วของกับ
ธุรกิจในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนขอมูลเชิงคุณภาพ
หรือเชิงปริมาณ ตลอดจนขอมูลดานอืน่ ๆ และขอมูล
จากหลาย ๆ แหลง เชน ขอมูลขาวสารจากภายนอก
ขอมูลจากหนวยราชการ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ขอมูลการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมตาง ๆ
ขอมูลทางการตลาด เปนตน อยางไรก็ตามการ
ตัดสินใจของผูบริหาร โดยใชขอมูลทางการบัญชี
บริหาร มักจะพบกับปญหามากในการใชขอมูล
ทําใหการตัดสินใจมีความเสีย่ ง ซึง่ ความเสีย่ งดังกลาว
อาจเกิดจากตัวขอมูล วิธกี ารในการเสนอขอมูล และ
ผลกระทบจากปจจัยภายนอก เชน ภาวะเศรษฐกิจ
การเมือง กฎหมาย เปนตน ดังนั้น การที่ผูบริหารจะ
ใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจ ก็
ควรใหความระมัดระวังและพิจารณาอยางรอบคอบ
ในลักษณะของขอมูล ไดแก ความแนนอนของ
ขอมูล ความทันสมัยของขอมูล ความเชื่อถือไดของ
ขอมูลเชิงคุณภาพ และความเกี่ยวของของขอมูล
นอกจากนี้ การตัดสินใจยังขึ้นอยูกับประสบการณ
ของผูบริหาร ซึ่งถาผูบริหารไมมีประสบการณหรือ
ไมมีความเชี่ยวชาญแลว ก็จะมีความลําบากในการ
ตัดสินใจในการดําเนินงาน จําเปนตองไดขอ มูลจาก
การบัญชีบริหารและจากแหลงอื่น ๆ ซึ่งขอมูลที่ได
ตองเปนขอมูลทีถ่ กู ตอง ทันตอเวลา และตรงประเด็น
ที่ ต  อ งตั ด สิ น ใจ ซึ่ ง Hilton (1999) ได ก ล า วว า
กิจกรรมของงานบัญชีบริหาร มีวตั ถุประสงคหนึง่ ที่
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สําคัญ คือ การจัดหาขอมูลเพื่อใชในการตัดสินใจ
และการตัดสินใจในปญหาทีส่ าํ คัญทัง้ หมด ผูบ ริหาร
จําเปนตองใชขอมูลที่เชื่อถือไดจากขอมูลของการ
บัญชีบริหาร
4. การใชบัญชีบริหารในกิจการ มีปญหา
และอุปสรรคในการใชงานในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ซึ่งการใชงานบัญชีบริหารที่มีปญหาและ
อุปสรรคมากที่สุด คือ แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การบัญชีบริหารไมชดั เจน รองลงมาคือ ขาดการวาง
ระบบบั ญ ชี ที่ ชั ด เจน ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ สารทู ล
บัวขาว (2549) ที่พบวา นักบัญชีธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม เห็นวาการประยุกตใชบญ
ั ชีบริหารมี
ป ญ หาและอุ ป สรรคโดยรวมและรายด า นอยู  ใ น
ระดับปานกลาง อาจเปนเพราะวา ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีความเชื่อวา วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดเล็ก เปนธุรกิจขนาดเล็ก จึงไมมีความ
จําเปนทีจ่ ะตองมุง เนนในเรือ่ งของการวางระบบการ
บั ญ ชี และการวางแนวทางปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ บั ญ ชี
บริหารมากนัก นอกจากนี้ ยังอาจเกิดจากปญหา
เกี่ยวกับตนทุนในการจัดตั้งระบบบัญชีการเงินและ
บัญชีบริหาร การขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับประโยชนและการนําขอมูลบัญชีมาใชใน
การบริหารจัดการธุรกิจ และมีขอจํากัดของขนาด
ธุรกิจ จึงนับเปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทําใหขาดแรง
จูงใจในการทีจ่ ะลงทุนเพือ่ ระบบบัญชีและแนวทาง
ปฏิบตั ทิ างบัญชีบริหาร (ณภัทร วิไลสกุลยง, 2553)
5. ผู  บ ริ ห ารวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ

ขนาดยอม จังหวัดสงขลา มีการใชบัญชีบริหาร
โดยรวมอยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา มี
การใชงานดานการควบคุมและดานการวางแผน
อยูในระดับมาก และดานการตัดสินใจมีการใช
งานอยูในระดับปานกลาง โดยมีการใชงานใน
ดานการควบคุมมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการ
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วางแผน และดานการตัดสินใจ ตามลําดับ สวน
ปญหาและอุปสรรคของการใชบัญชีบริหารใน
กิจการ พบวา มีปญหาและอุปสรรคการใชงาน
ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง
ผลการเปรียบเทียบการใชบัญชีบริหาร
ของผูบ ริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
จังหวัดสงขลา พบวา ผูบริหารวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ที่มีตําแหนง อายุ รูปแบบ
ของกิจการ และจํานวนพนักงานที่ตางกันมีการ
ใชบัญชีบริหารในกิจการดานการควบคุม ดาน
การวางแผน และดานการตัดสินใจแตกตางกัน
สําหรับผูบริหารที่มีระดับการศึกษาที่ตางกันมี
การใชบญ
ั ชีบริหารดานการควบคุม และดานการ
วางแผนที่แตกตางกัน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ทีม่ รี ะยะเวลาทีไ่ ดประกอบธุรกิจ
ทีต่ า งกันมีการใชบญ
ั ชีบริหารในกิจการดานการ
วางแผน และดานการตัดสินใจที่แตกตางกัน
ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย
1. ผูบ ริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ควรใหความสําคัญในการปรับปรุงหรือจัดวาง
ระบบบัญชีและแนวปฏิบัติดานบัญชีบริหารใหมี
ความชัดเจน และเหมาะสมกับลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจขององคกร เพื่อใหไดขอมูลทางการบัญชี
บริหารที่ถูกตอง เหมาะสม เชื่อถือได และเปน
ประโยชนตอการวางแผน การควบคุม และการ
ตัดสินใจ
2. ผูบริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอม ควรเนนใหบุคลากรเห็นถึงความสําคัญของ
คุณภาพขอมูลทางการบัญชีบริหาร โดยเฉพาะผูที่
มีหนาที่ในการเก็บรวบรวมขอมูล และผูที่มีหนาที่
ในการจัดทําและนําเสนอขอมูลทางการบัญชีบริหาร
เพือ่ ใหขอ มูลทางการบัญชีบริหารทีจ่ ดั ทําขึน้ มีความ

นาเชือ่ ถือ สามารถตอบสนองและเปนประโยชนตอ
การนําไปใชงานของผูบริหารไดเปนอยางดี
3. จัดอบรมและพัฒนานักบัญชีของกิจการ
ใหมีความรูความเขาใจในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวกับการ
บัญชีบริหารใหมากขึน้ โดยเฉพาะอยางยิง่ การอบรม
ความรูเพิ่มเติมในดานการวิเคราะห การจัดทํา และ
การนําเสนอขอมูลทางบัญชี เพื่อใหนักบัญชีไดมี
ความรู ความเขาใจ และมีความมั่นใจตอการนํา
ความรู  ไปใชไดอยางถูกตองและเกิดประโยชน
สูงสุด
4. หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั ฒ นา
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ควรให ก าร
สนับสนุนและใหความรูในการจัดทําและประยุกต
ใชขอมูลทางการบัญชี เพื่อใหบริการแกวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ ม โดยเฉพาะวิ ส าหกิ จ
ขนาดยอมที่มีงบประมาณในการจัดจางบุคลากร
จํากัด
5. สถาบั น การศึ ก ษา หรื อ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ควรมีบทบาทในการเผยแพรความรูดาน
การประยุกตใช การจัดทําขอมูลบัญชีบริหาร และ
การนําเสนอขอมูลบัญชีบริหารใหแกผปู ระกอบการ
หรือบุคลากรดานบัญชีของกิจการใหมากขึ้นใน
หลากหลายชองทาง เชน การจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การจัดตั้งศูนยใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การจัดอบรม
ระยะสั้น การจัดทีมที่ปรึกษาดานบัญชี และการ
กระจายความรู  ผ  า นสื่ อ ต า ง ๆ เช น โทรทั ศ น
อินเตอรเน็ต เปนตน
6. สถาบันการศึกษา ควรจัดการเรียนการ
สอนในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ การบั ญ ชี บ ริ ห ารทั้ ง ด า น
ทฤษฎีและดานการฝกปฏิบตั งิ านจริงใหมากขึน้ โดย
เนนการนําความรูไ ปใชไดจริงในสถานประกอบการ

การใชบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
วีระวรรณ ศิริพงษ

71

เอกสารอางอิง
คมกฤช ภาวศุทธินนท และสุภาภรณ คงสวัสดิ.์ (2554). การบัญชีบริหาร: บทบาทสําคัญในฐานะเครือ่ งมือ
สําหรับผูนําองคกรยุคใหม. วารสารนักบริหาร, 31(3), 125-129.
ณภัทร วิไลสกุลยง. (2553). ความแข็งแกรงทางการเงินของธุรกิจ SMEs. For Quality, 17(151), 77-79.
ดนัย เทียนพุฒ. (2542). เถาแกและ SMEs: ทางรอดเศรษฐกิจประเทศไทย. จุฬาลงกรณวารสาร 11(43),
33-86.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสทุ ธิ.์ (2547). ระเบียบวิธกี ารวิจยั ทางสังคมศาสตร (พิมพครัง้ ที่ 8). กรุงเทพฯ: จามจุรี
โปรดักทดักท.
เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ. (2546). การบัญชีบริหาร (พิมพครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.
ประภาพร เจริญวงษตระกูล. (2548). การศึกษาทัศนคติของพนักงานเพื่อปรับปรุงระบบการจัดการความ
ปลอดภัย (วิทยานิพนธวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, กรุงเทพฯ.
ประหยัด แซหลิม. (2547). ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการเปนผูประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ในเขตธนบุรี (วิทยานิพนธบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, กรุงเทพฯ.
มนูญชัย ธีระอกนิษฐ. (2552). ผลกระทบของประสิทธิภาพการประยุกตใชการบัญชีบริหารที่มีตอความ
สําเร็จในการดําเนินงานของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วิทยานิพนธบัญชีมหา
บัณฑิต). มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
ยุทธ ไกยวรรณ. (2550). การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม. กรุงเทพฯ: ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพ.
วัลลภ บัวชุม. (2552). การประยุกตใชบญ
ั ชีบริหารในการบริหารธุรกิจรับเหมากอสรางขนาดกลาง. วารสาร
เกษตรศาสตรธุรกิจประยุกต, 3(1), 65-70.
วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ. (2553). ความตองการในการใชขอมูลทางบัญชีของผูบริหารของธุรกิจในเขต
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน ลําพูน (การคนควาอิสระบัญชีมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, เชียงใหม.
สมคิด จาตุศรีพิทักษ. (2541, พฤศจิกายน). รัฐตองสนับสนุนอยางจริงจัง SMEs จึงตลอดรอดฝง. ฐาน
เศรษฐกิจ, หนา 9.
สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ. (2552). การบัญชีบริหาร (พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: แมคกรอ-ฮิล.
สมเจตต ปนแกว. (2556). ความตองการใชขอ มูลทางบัญชีบริหารของผูป ระกอบการธุรกิจกอสรางในอําเภอ
เมืองเชียงใหม (การคนควาอิสระบัญชีมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.
สารทูล บัวขาว. (2549). การประยุกตใชการบัญชีบริหารของนักบัญชีธุรกิจ SMEs ประเภทการผลิตสินคา
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การศึกษาคนควาอิสระบัญชีมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, มหาสารคาม.
สํานักงานพาณิชยจังหวัดมหาสารคาม. (2543). ผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม จังหวัด
มหาสารคาม. มหาสารคาม: อภิชาตการพิมพ.

72

วารสารหาดใหญ่ วชิ าการ 15(1) ม.ค. - มิ.ย. 2560
Hatyai Academic Journal 15(1) Jan - Jun 2017

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2556). รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาด และ
ขนาดยอม ป2556. กรุงเทพฯ: สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม.
สุธีรา ทิพยวิวัฒนพจนา, พิทูร กาญจนพันธ, สุขเกษม ลางคุลเสน, ณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย, และอนุรักษ
อาทิตยกวิน. (2555). ความสําเร็จของการปฏิบัติทางบัญชีบริหารและผลการดําเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเซรามิกในจังหวัดลําปาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง,
1(1), 1-10.
สุภาพรรณ รัตนาภรณ, สุภาพร เชิงเอี่ยม, ดวงมณี โกมารทัต และ Bailes, J. (2543). การศึกษาแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชีบริหารของอุตสาหกรรมไทย (รายงานการวิจยั ). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
สุวมิ ล ติรกานันท. (2550). การสรางเครือ่ งมือวัดตัวแปรในการวิจยั ทางสังคมศาสตร: แนวทางสูก ารปฏิบตั ิ
(พิมพครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรมหาวิทยาลัย.
Hilton, R. W. (1999). Managerial accounting (4th ed.). New York: Mc Graw Hill Inc.
Yamane, T. (1976). Applied sampling (2nd ed.). New York: Academic Press.

