Journal of Modern Management Science 12(1) (2019) pp. 135

Journal of Modern Management Science
Faculty of Management Science, Lampang Rajabhat University
https://www.tci-thaijo.org/index.php/JMMS
2015 - 2019

ความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจ
ในจังหวัดลาปาง
The Ability to Use Management Accounting Information
of the Business in Lampang Province

Article Information
Received Jun 18, 2018
Revised May 29, 2019
Accepted Jun 18, 2019
Available Online Jun 28, 2019

ณัฐนรี ทองดีพันธ์1* ปัญจพร ศรีชนาพันธ์2
Natnaree Thongdeepan1* Punchaporn Srichanapun2
บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญ ชีบริหารของธุรกิจในจังหวัด
ลาปาง การใช้ข้อมูลทางการบัญ ชีบริหาร ประกอบด้วย ขอบเขตของข้อมูลทางการบัญ ชี ความทั นต่อเวลา การเก็บ
รวบรวมข้อมูล และการสรุปผล โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารธุรกิจจดทะเบียนใน
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดลาปาง จานวน 315ชุด และนามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยแบบ
พหุคูณ ผลการวิจัยพบว่าการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี ด้านความทันต่อเวลา
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการสรุปผลข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี และทาให้เกิดผลการ
ดาเนินงานที่ดี ดังนั้นผู้บริหารควรตระหนักถึงการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
องค์กร
คาสาคัญ : ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร, ประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี, ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
Abstract
The study is focused on the ability to use management accounting information of the business in
Lampang province. Management accounting information is consisted of scope of accounting information,
timeliness of management accounting, aggregated and integration. Data was collected by questionnaires to
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gather information 315 chief executive officer in Lampang province, and were analyzed using the method:
multiple regression.
The results revealed that management accounting information on scope of accounting
information, timeliness of management accounting, aggregated and integration affect practice affecting the
effectiveness of the business in Lampang province. Therefore executives should be aware of use
management accounting information to manage the organization effectively.
Keywords: Management accounting information, Accounting information effectiveness, Operational
Efficiency
บทนา
เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันมีการขยายตัวทั่วทุ กภาคของประเทศไทย(ธนาคารแห่ งประเทศไทย ,2561) โดย

ขยายตัวอยู่ที่4.3% สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของภาคเอกชนมีการฟื้นตัวทั้งภาคการบริโภคและการลงทุน
(Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์,2561) ภาคเหนือเศรษฐกิจฟื้นตัวทั้งด้านการบริโภค
และการลงทุน ในไตรมาศ1ปี2561มีการขยายตัวร้อยละ3.4ต่อปี(สานักงานเศรษฐกิจการคลัง,2561) ซึ่งจังหวัด
ลาปางเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวทั้งภาคบริการ ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมขยายตัวร้อยละ11.5,
28.8 และ7.0 ตามลาดับ(กรมบัญชีกลาง,2561) จากการขยายตัวของเศรษฐกิจส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้
รองรับกับขยายตัวทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยวิธีการบริหารองค์กรที่มีความแตกต่างกันออกไป
(พรนภา ธีระกุ ล, 2550) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ข้อ มูลสารสนเทศเข้ ามาช่วยในด้านการวางแผนและควบคุม การ
ดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพการบริหารองค์กร (เปมรินทร์ ฮ้อปิยะกุล, ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ และณรัฐวรรณ
มุสิก, (2558), ปัญจพร ศรีชนาพันธ์ (2560) โดยการที่ผู้บริหารจะทาหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ต้องอาศัยข้อมูลสารสนเทศที่
มี คุ ณ ภาพ รวมทั้ งให้ ป ระโยชน์ ในการบริ ห ารงาน (หยาดพิ รุฬ ห์ สิ งหาดและประเวศ เพ็ ญ วุฒิ กุ ล , 2559) ซึ่ งข้อ มู ล
สารสนเทศที่สาคัญอย่างหนึ่งคือข้อมูลทางการบัญชีบริหาร เนื่องจากข้อมูลบัญชีบริหารสามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนธุรกิจ และยังเป็นข้อมูลภายในองค์กรที่สามารถบอกถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนในการบริหารจัดการ (Mail,
Mohamed & Atan, 2006) รวมทั้งยังเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การบริหารงาน
บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกันได้ (คมกฤช ภาวศุทธินนท์ และสุภาภรณ์ คงสวัสดิ์ , 2554) ซึ่ง Chenhall & Morris
(1986) กล่าวว่าข้อมูลทางการบัญชีบริหารมี 4 ลักษณะ คือ ด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี ด้านความทันต่อเวลา
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการสรุปผลข้อมูล ทั้ง 4 คุณลักษณะเป็นประโยชน์ต่อมุมมองผู้ใช้เพื่อการตัดสินใจ
เช่นเดียวกับจังหวัดลาปางมีธุรกิจที่จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดลาปางจานวน 1,863 ธุรกิจ (กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า, 2560) ที่จาเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางการบัญชีบริหารที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อการทาหน้าที่ทางการ
บริ ห าร เพราะเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ส ะท้ อ นความเป็ น จริ งในการด าเนิ น งานของกิ จ การเพื่ อ ให้ ผู้ บ ริ ห ารใช้ ตั ด สิ น ใจให้ เกิ ด
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลและทันต่อเหตุการณ์นั้น (พรนภา ธีระกุล, 2550) ซึ่งเป็นตามทฤษฎีฐานทรัพยากร กล่าวว่า
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องค์กรควรให้ความสาคัญกับทรัพยากรภายในองค์กร อย่างเช่น ความรู้ ความสามารถ ทักษะการทางาน รวมถึงข้อมูล
ทางการบัญชี เพราะเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ (กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว, 2558; Barney, 1991)
และเมื่อผู้บริหารในองค์กรใช้ความสามารถในการได้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ ได้
อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และเปรียบเทียบกันได้ กล่าวคือเกิดประสิทธิผลการใช้ข้อมูลทางการ
บั ญ ชีส อดคล้ อ งกับ การศึ ก ษาของ ดลฤดี ใต้ เวชศาสตร์ (2560) กล่าวว่ารายงานการบั ญ ชีที่ ถู ก ต้ อง ตรงเวลา และ
เหมาะสมจะทาให้ธุรกิจสามารถประเมินความจริงหรือสถานการณ์ จริงที่ธุรกิจกาลังประสบและสามารถนาข้อมูลมา
สนับสนุนการตัดสินใจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือวิธีการทางานเพื่อแก้ไขให้เกิดผลที่ดีต่อองค์กรต่อไป
นอกจากนีก้ ารศึกษางานวิจัยในอดีตพบว่าผู้บริหารให้ความสาคัญในการใช้ข้อมูลบัญชีเพื่อการวางแผนเกี่ยวกับ
การวางแผนการดาเนินงาน การจัดทางบประมาณ การวิเคราะห์กาไร นอกจากนี้ผู้บริหารยังนาข้อมูลบัญชีบริหารไปใช้ใน
การควบคุมกระบวนการทางาน รวมทั้งการวัดผลการดาเนินงาน ถ้า สารสนเทศทางการบัญชีที่ฝ่ายบัญชีนาเสนอฝ่าย
บริห ารไม่ สอดคล้ องกั บ นโยบายที่ ผู้ บ ริห ารนามาใช้ ในการตัด สิ น ใจท าให้ ผู้ บ ริห ารไม่ ส ามารถมองเห็ น ศั กยภาพการ
ดาเนินงานที่แท้จริงขององค์กรได้ (พรรณิภา เภสัชพิพัฒน์กุล , 2553) และที่สาคัญข้อมูลบัญชีบริหารช่วยให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ (วิจิตรา กินาวงศ์,2553) และเกิดความสาเร็จในการดาเนินงาน (เต็มศิริ ไกรลาศ, 2560)
ดั งนั้ น การบริ ห ารธุ ร กิ จ จึ งจ าเป็ น ต้ อ งเข้ า ใจการใช้ ข้ อ มู ล และอาศั ย ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารใช้ ในการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการทางบริหารจัดการภายในองค์กร (พรพิพัฒน์ แก้วกล้า, 2557; Mahammad, 2009) เพราะการดาเนินงาน
จะเกิดความสาเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชี (นิรชา จันทร์เรือน,
ปิยพร อุสาธรรม, พัชราภรณ์ เปียงปัน, ณัฐยา สักเส็ด และปัญจพร ศรีชนาพันธ์, 2561)
จากความสาคัญของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีบริหารของธุรกิจในจังหวัดลาปาง เพื่อทดสอบว่าธุรกิจสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจในจังหวัด
ลาปาง และนาผลการศึกษาที่ได้ไปพัฒนาธุรกิจโดยจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ข้อมูล ทางการบัญชีบริหารอย่างมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจในจังหวัดลาปาง
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ทฤษฎี Resource Based View of the Firm (RBV)
ทฤษฎี RBV มุ่งเน้นความสามารถและทรัพยากรภายในองค์กรที่เป็นสิ่งขับเคลือนให้เกิดความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน ซึ่งสิ่งสาคัญของทฤษฎี RBV คือต้องมีลักษณะเฉพาะ มีความเป็นหนึ่งเดียว สินทรัพย์มีคุณค่าในตัวเอง และยาก
ต่ อ การลอกเลี ย นแบบ (Barney, 1991) ซึ่ งทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่ ภ ายในองค์ ก รมี ทั้ งทรั พ ยากรที่ มี ตั ว ตนจั บ ต้ อ งได้ แ ละ
ความสามารถของบุคคลในองค์กรถือเป็นทรัพยากรที่จับต้องไม่ได้ (กัญ ฐณา ดิษฐ์แก้ว , 2558) ของธุรกิจ ในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของธุรกิจไปสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
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การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหาร
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารเป็น การนาเอาข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านกระบวนการแปร
สภาพแล้วนามาใช้ประโยชน์ต่อการตัดสินใจ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร และผู้ใช้ภายนอก การใช้ข้อมูล
ทางการบัญชี ประกอบด้วยโครงสร้าง ดังนี้
(1) ด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญ ชี (Scope of accounting information) เป็นการใช้ข้อมูลทางการ
บัญชีในการกาหนดขอบเขตของข้อมูลด้านปริมาณและระยะเวลา ขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชีเป็นการให้ข้อมูล
มุ่ ง เน้ น ภายนอกที่ ไ ม่ ใ ช่ ข้ อ มู ล ทางการเงิ น และมุ่ ง เน้ น ในอนาคต (Gordon, L. & Miller, D. 1976.; Gordon &
Narayanan, 1984; Chenhall & Morris, 1986) ตามการศึกษาของ Mollanazari & Abdolkarimi (2012) กล่าวว่า
ด้านขอบเขตของข้อ มูลเป็ นข้ อมู ลที่ ไม่เป็ นตั วเงิน หรือข้อ มูลที่ เกิด จากสภาพแวดล้อ มภายนอกสามารถช่ วยในการ
ตัดสินใจได้แม้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือมีการบริหารงานแบบกระจายอานาจเพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่ดี
ขึ้น
(2) ด้านความทันต่อเวลา (Timeliness) เป็นการใช้ข้อมูลทางการบัญชีจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเมื่อเป็น
ข้ อ มู ล ที่ ส ามารถน ามาใช้ ได้ ทั น ต่ อ เวลาในการแก้ ปั ญ หา และเป็ น ข้ อ มู ล ที่ ได้ รั บ การปรับ ปรุ ง ให้ ทั น ต่ อ เหตุ ก ารณ์ ที่
เปลี่ยนแปลง โดยให้ข้อมูลที่เป็นไปตามความต้องการเพื่อการจัดทารายงาน และต้องมีความสามารถในการตอบสนอง
อย่ า งรวดเร็ ว ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น (Chenhall & Morris, 1986; Bouwens & Abernethy, 2000) เป็ น ไปตาม
การศึกษาของ Bukenyz (2014) กล่าวว่าเมื่อองค์กรมีใช้ข้อมูลที่ เป็นปั จจุบันจะทาให้องค์กรสามารถนาไปใช้ในการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้ผู้บริหารหาแนวทางรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันเวลา เช่น การ
ควบคุมต้นทุน การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Rani & Kidane, 2012) และนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
(3) ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (Aggregated) เป็นการใช้ข้อมูลในด้านการประสานงานที่เชื่อมโยงกิจกรรมใน
แต่ละแผนกภายในองค์กรมารวมเป็นข้อมูลขององค์กร ซึ่งการรรวมข้อมูลจะทาให้ผู้บริหารเกิดแนวทางเลือกในการใช้
ข้อมูลบัญชีบริหารเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในการตัดสินใจในแต่
ละแผนกที่มีผลการดาเนินงานต่อผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น (Rani & Kidane, 2012; Bouwens & Abernethy, 2000; Chenhall
& Morris, 1986) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจะเป็นสิ่งที่ใช้ ในการเชื่อมโยงข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานนาไปสู่การตัดสินใจที่ดี
(Mollanazari & Abdolkarimi, 2012)
(4) ด้านการสรุปผลข้อมูล (Summary)เป็นการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลภายในองค์กร และ
สรุปผลภายในช่วงระยะเวลาที่สนใจหรือสรุปผลข้อมูลที่สนใจที่จะศึกษา (Choe, 1998)
ประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี
การที่ผู้บริหารได้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ ประกอบด้วย (1) ด้านความถูก
ต้อง (Accuracy) หมายถึงการที่ผู้บริหารนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์ เกิดข้อผิดพลาดน้อยและเพียงพอ
ต่อการตัดสินใจ (2) ด้านความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึงการที่ผู้บริหารนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ได้อย่างเที่ยง
ธรรม มีความเป็นกลาง ปราศจากความลาเอียง มีความครบถ้วนในสาระสาคัญ ที่จะไม่ทาให้ผู้ใช้งบการเงินเข้าใจผิด (3)
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ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) หมายถึงการที่ผู้บริหารนาข้อมูลทางการบัญชีมาใช้ โดยได้ประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต เพื่อพยากรณ์อนาคต โดยไม่แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงมีกระทบต่อผู้ใช้ข้อมูลทางการเงินในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ และ(4) ด้านการเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) หมายถึงการที่ผู้บริหารนาข้อมูลทางการ
บัญ ชี ม าใช้เพื่ อ ประเมิ น ฐานะการเงิน ผลการดาเนิ น งาน การเปลี่ย นแปลงฐานะการเงิน ของกิ จการ และเพื่ อ ความ
ได้เปรียบทางการแข่งขัน หรือระหว่างกิจการหนึ่งกับอีกกิจการหนึ่งซึ่งจะทาให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถตัดสินใจในเรื่อ ง
ต่างๆ ได้ถูกต้อง (พิกุล พงษ์กลาง, 2553)
จากการศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารที่มีประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี พบว่าข้อมูลทางการ
บัญชีบริหารเกี่ยวกับขอบเขตของข้อมูล ความทันต่อเวลา หรือการรวบรวมข้อมูลจะส่งผลให้ข้อมูลทางการบัญชีมีความ
ถูกต้อง ครอบคลุม ครบถ้วน นาไปสู่การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการตัดสินใจที่ถูกต้อง (Rani & Kidane, 2012)
จากวัตถุประสงค์และงานวิจัยในอดีตนาไปสู่การตั้งสมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัยได้ดังนี้
สมมติฐานที่ 1a การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารด้านขอบเขตของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีส่งผลต่อประสิทธิผล
ของข้อมูลทางการบัญชี
สมมติฐานที่ 1b การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารด้านความทันต่อเวลาส่งผลต่อประสิทธิผลของข้อมูลทางการ
บัญชี
สมมติฐานที่ 1c การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิผลของข้อมูล
ทางการบัญชี
สมมติฐานที่ 1d การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารด้านการสรุปข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจในจังหวัดลาปาง
การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหาร
 ด้านขอบเขตของข้อมูลทางการ
บัญชี (SCO)
 ด้านความทันต่อเวลา (TIM)
 ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (AGG)

 ด้านการสรุปผลข้อมูล (SUM)

H1a-d

ประสิทธิผลของ
ข้อมูลทางการบัญชี
(PER)
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ระเบียบวิธีการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารธุรกิจ ที่จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดลาปาง ซึ่งมี
ทั้งหมด 1,863 ธุรกิจ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, 2560)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ ผู้บริหารธุรกิจ ที่จดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จังหวัดลาปาง จานวน
330 ธุรกิจ ตามการคานวณหาตัวอย่างของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเองโดยใช้วิธีสุ่มแบบสะดวก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 315 ธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 95
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บตามแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 2 ส่วน คือ
1) ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของ
ธุรกิจในจังหวัดลาปาง ผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถามบรรจุใส่ซอง และเดินทางนาแบบสอบถามเพื่อสอบถามเจ้าของบริษัท
ห้างร้าน ในจังหวัดลาปาง ที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยวิธีสุ่มตามสะดวก
ขั้นตอนที่ 2 ผู้วิจัยได้ทาการติดตามแบบสอบถามกลับมา ในครั้งที่ 1 โดยกลับไปยังบริษัท ห้างร้านเดิมใน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 ผู้วิจัยได้ทาการติดตามแบบสอบถามกลับมา ในครั้งที่ 2 โดยกลับไปยังบริษัท ห้ างร้านเดิมใน
ขั้นตอนที่ 1
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัยแล้ว จึงนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมมาลงตารางรหัส
และรวบรวมเพื่อนาไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
2) ข้อมูลทุติยภูมิ โดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจากตารา เอกสาร หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ์ และเอกสาร
งานวิจัยต่างๆ
การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามเกี่ยวกับความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจ
ในจังหวัดลาปาง โดยผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมเนื้อหา
ตามวัตถุประสงค์ ข้อคาถามได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 2 ท่าน เมื่อได้ข้อมูลจากแบบสอบถามจึงนามา
ทาการทดสอบค่าความเชื่อมั่นดังแสดงตามตารางที่ 1 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach มีค่าอยู่ระหว่าง
0.737 – 0.852 สอดคล้องกับ Nunnally & Bernstein (1994) กล่าวว่าถ้าผลการทดสอบมีค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.7
แสดงให้เห็นว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปหลังจากนั้นนามาวิเคราะห์การ
ถดถอยพหูคูณ เพื่อพยากรณ์ตัวแปรการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
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ตารางที่ 1 การทดสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
ตัวแปร
Cronbach's Alpha
การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหาร
1. ด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี (SCO)
0.844
2. ด้านความทันต่อเวลา (TIM)
0.811
3. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (AGG)
0.753
4. ด้านการสรุปผลข้อมูล (SUM)
0.852
ประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี (PER)
5. ด้านความถูกต้อง
0.833
6. ด้านความเชื่อถือได้
0.737
7. ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
0.835
8. ด้านการเปรียบเทียบกันได้
0.802
สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล
เมื่อได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายปิด แล้ว นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ได้แก่ การหาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติอ้างอิง ผู้วิจัยใช้สถิติทดสอบการ
วิเคราะห์ถดถอยแบบพหูคูณ (Multiple Regression) เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารส่งผลต่อประสิทธิผล
ของข้อมูลทางการบัญชี
โดยมีสมการที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ
PER =
α + β1SCO + β2TIM + β3AGG + β4SUM + ɛ
ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารที่ตอบแบบสอบถามจานวน 315 คนส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จานวน 162 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.4 มีอายุระหว่าง 36-45 ปี จานวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 44.4 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน
138 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 มีประสบการณ์ในการทางานอยู่ระหว่าง 11 - 15 ปี จานวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 36.8
และธุรกิจที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีรูปแบบธุรกิจเป็นห้างหุ้นส่วนจากัด จานวน 175 ธุรกิจ คิดเป็นร้อย
ละ 55.6 ประเภทของธุรกิจส่วนใหญ่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไป จานวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 50.8 ดาเนินงานอยู่ระหว่าง
10 - 20 ปี จานวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 52.7
ผู้บริหารธุรกิจจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 315 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการ
บัญชีบริหารโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการสรุปผลข้อมูล
มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ด้านความทันต่อเวลา มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มี
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27 และด้านขอบเขตของข้อมูล มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24 ดังแสดง
ตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหาร
การใช้ข้อมูลการบัญชีบริหาร
̅
X
1. ด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี (SCO)
4.24
2. ด้านความทันต่อเวลา (TIM)
4.27
3. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (AGG)
4.30
4. ด้านการสรุปผลข้อมูล (SUM)
4.33
รวม
4.28

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.636
0.594
0.562
0.610
0.528

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี
ประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี
̅
X
1.ด้านความถูกต้อง
4.30
2.ด้านความเชื่อถือได้
4.34
3.ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
4.34
4.ด้านการเปรียบเทียบกันได้
4.29
รวม
4.32

ระดับความคิดเห็น
S.D.
0.589
0.552
0.582
0.604
0.502

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 ผู้บริหารธุรกิจจดทะเบียนในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จานวน 315 คน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านความเชื่อถือได้มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.34 ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจมีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ด้านความถูกต้องมีระดับความ
คิดเห็นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 และด้านการเปรียบเทียบกันได้ มีระดับความคิดเห็นระดับมากที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29
การแสดงข้อมูลสถิติพรรณนาและความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด รวมถึงการแสดงค่าองค์ประกอบความ
แปรปรวนที่สูงเกินความเป็นจริง (Variance Inflation Factor: VIF) ในการทดสอบปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
อิส ระ (Multicollinearity) โดยค่ า VIF ที่ ได้ จากการคานวณอยู่ร ะหว่ าง 2.199 ถึง 3.438 ซึ่ งต่ ากว่ าเกณฑ์ ที่ Neter,
Wasserman & Kutner (1985: 62 - 80) กาหนดไว้คือ 10 ส่งผลทาให้เชื่อมั่นได้ว่าตัวแปรอิสระไม่มีความสัมพันธ์กันจน
ก่อให้เกิดปัญหาในการศึกษาในครั้งนี้ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารกับประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี
ตัวแปร
PSU
CAC
CAP
CEA
CTE
VIF
ประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี (PER)
1
ขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี (SCO)
.865**
1
3.013
ความทันต่อเวลา (TIM)
.843** .735**
1
3.065
การเก็บรวบรวมข้อมูล (AGG)
.867** .692** .792**
1
2.199
การสรุปผลข้อมูล (SUM)
.836** .768** .757** .678**
1
3.438
** correlation is significant at the .01 level (2-tailed)
*correlation is significant at the .05 level (2-tailed)

สาหรับการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี ด้านความทันต่อเวลา ด้านการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และด้านการสรุปผลข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิผลการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ที่ระดับนัยสาคัญที่ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ H1a – 1d ดังแสดงตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5 สัมประสิทธิ์การถดถอยของความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารของธุรกิจในจังหวัดลาปาง
การใช้ข้อมูล
ประสิทธิผลของข้อมูลทางการบัญชี (PER)
การบัญชีบริหาร
B
Std. Error
Beta
T
Sig.
ค่าคงที่
.646
.106
6.117
.000**
1. ด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี
.128
.032
.163
3.981
.000**
(SCO)
2. ด้านความทันต่อเวลา (TIM)
.270
.036
.320
7.617
.000**
3. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล (AGG)
.224
.035
.251
6.367
.000**
4. ด้านการสรุปผลข้อมูล (SUM)
.233
.033
.284
6.991
.000**
*มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
**มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

สรุปและอภิปรายผล
ความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชีส่งผลต่อประสิทธิผลของ
การใช้ข้อมูลทางการบัญชี ซึ่งขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชีคือข้อมูลมาจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นตัวเงินและเป็นข้อมูลที่
มองอนาคต เช่น ยอดขายรวม ส่วนแบ่งทางการตลาดขององค์กร ปัจจัยประชากร สภาพของคู่แข่งขัน ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เป็น ต้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าผู้บริหารนาข้อมูล บัญ ชีบริหารที่มาช่วยในการวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณให้
สะท้อนความเป็นจริงเพื่อนาไปสู่การวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในอนาคตได้อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ สอดคล้อง
กับ Mollanazari & Abdolkarimi (2012) กล่าวว่าข้อมูลที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน และข้อมูลที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
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เป็นข้อมูลที่สามารถช่วยในการตัดสินใจได้แม้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรือมีการบริหารงานแบบกระจายอานาจ
เพื่อนาไปสู่ผลการดาเนินงานที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้ใกล้เคียงหรือสะท้อนกับความเป็นจริงในการดาเนินงาน
ของกิจการเพื่อให้ผู้บริหารใช้ตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพ (พรนภา ธีระกุล, 2550) ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1a
ความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารด้านความทันต่อเวลาของการใช้ข้อมูลทางการบัญชีส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ในการนาเสนอข้อมูลทางด้านการบัญชีให้กับผู้บริหารพิจารณาควรเป็นข้อมูล
ทางการบัญ ชีตามเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมากที่สุดและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งข้อมูลบัญชีบริหารที่น่าเชื่อถือได้จะต้องเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อ ให้การใช้ข้อมูลนาไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้อง
ภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับพรพิพัฒน์ แก้วกล้า (2557) ที่กล่าวว่าข้อมูลทางการบัญชีจะมี
ความทันสมัยต่อสภาวการณ์ทางธุรกิจที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจะช่วยเพิ่มคุณค่าให้องค์กร ดังนั้น
จึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1b
ความสามารถในการใช้ข้อมูลทางการบัญชีบริหารด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและด้านการสรุปผลข้อมูลของการ
ใช้ข้อมูลทางการบัญชีส่งผลต่อประสิทธิผลของการใช้ข้อมูลทางการบัญชี การรวบรวมข้อมูลมีอยู่หลายลักษณะ เช่น ศูนย์
ความรับผิดชอบ หรือแผนกงาน หากกิจการมีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการ
รายงาน และการสรุปผลเป็นสิ่งสาคัญของการควบคุมองค์กรเกี่ยวกับการประสานงานของส่วนต่างๆในแต่ละส่วนงาน
โดยที่ข้อมูลที่ครบถ้วนจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ เนื่องจากการรวบรวมข้อมูลจะทาให้ผู้บริหารเกิดแนวทางในการ
ใช้ข้อมูลบัญชีบริหารเกี่ยวกับกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท และข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบในการตัดสินใจใน
แต่ ล ะแผนกที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานต่ อ ผู้ อื่ น ได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น (Rani & Kidane, 2012; Bouwens & Abernethy, 2000;
Chenhall & Morris, 1986) ซึ่งการรวบรวมข้อมูลจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลให้แต่ละหน่วยงานนาไปสู่การ
ตั ด สิ น ใจที่ ดี และเหมาะสม (Mollanazari & Abdolkarimi, 2012) นอกจากนี้ สมนึ ก เอื้ อ จิ ระพงษ์ พั น ธ์ และคณะ
(2549) ที่กล่าวว่าการบริหารธุรกิจจึงจาเป็นต้องอาศัยเทคนิคต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้เพียงพอต่อการสรุปผลและนาไปสู่
การตัดสินใจอย่างถูกต้อง ดังนั้นจึงสนับสนุนสมมติฐานที่ 1c และ 1d
การนาใช้ประโยชน์
ประโยชน์เชิงบริหารจัดการ
จากผลการวิจัยการใช้ข้อมูลบัญชีบริหารทั้งด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี ด้านความทันต่อเวลา ด้าน
การเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการสรุปผลข้อมูล มีผลต่อประสิทธิผลในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารควรตระหนักถึงการนา
ข้อมูลทางด้านการบัญชีบริหารมาใช้ในการบริหารองค์กร เพื่อนาไปสู่การวางแผน ควบคุม และตัดสินใจในอนาคตได้
อย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้
ประโยชน์เชิงวิชาการ
จากผลการวิจัยพบว่าการใช้ข้อมูลการบัญชีบริหารด้านขอบเขตของข้อมูลทางการบัญชี ด้านความทันต่อเวลา
ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูล และด้านการสรุปผลข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิผลในองค์กร ดังนั้นผู้บริหารระดับสูงควรมุ่งเน้น
การปฏิบัติงานที่ประยุกต์ใช้การบัญชีบริหารเพื่อการตัดสินใจวางแผนและควบคุม
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ข้อจากัดและข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
การวิจัยนี้ให้ข้อเสนอแนะในงานวิจัยในครั้งต่อไป โดยศึกษาความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการใช้ข้อมูล
ทางการบัญชีบริหารของธุรกิจในจังหวัดลาปาง ควรศึกษาการวิจัยแบบผสมผสาน โดยแบ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพทา
การสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผู้ บ ริห ารเกี่ ย วกั บ ความเกี่ย วข้ อ งกับ การตั ด สิ น ใจในการใช้ ข้ อมู ล ทางการบั ญ ชี บ ริห ารเพื่ อ การ
ดาเนินงาน และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บความถี่ในการใช้ข้ อมูลทางการบัญชีบริหารแล้วนามาเปรียบเทียบกัน
และวิเคราะห์ผลต่อไป อาจทาให้ทราบถึงข้อมูลทางการบัญชีบริหารที่จาเป็นสาหรับใช้ในการวิเคราะห์ และวางแผนการ
ดาเนินงานต่อไป
รายการอ้างอิง
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