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ABSTRACT 

Small and medium-sized enterprises are critical to economic growth of Thailand. 
Management need tools that help with managing, to survive in the presence of market 
competition and economic volatility in the current accounting information is one of the 
administrative tools key that can help executives with the information used in decision 
making. The purpose of this research to study the impact of the quality of accounting 
information in terms of understandability, relevant, reliability, and comparability on the 
efficiency of management decisions in small and medium-sized enterprises. The opinions of 
executives in small and medium-sized enterprises found results revealed that the qualitative 
of accounting information on relevant and comparability affect the management decisions 
conversely, the qualitative of accounting information on understandability relevant and 
reliability no affect the management decisions. Organizational characteristics in policy, 
organizational structure and organizational cultures affect the efficiency of management 
decisions in small and medium-sized enterprises. In addition, research also provides 
suggestions to managers in the implementation of accounting data utilized for decision 
making and operations and recommended that the importance of the appropriate 
accounting practice with restrictions on business operations of small and medium-sized 
enterprises to the Federation of Accounting Professions under the Royal Patronage of His 
Majesty the King including suggestions for future research.  
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 บทที่ 1 
บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

แรงจูงใจของงานวิจัยน้ี ได้ให้ความสําคัญต่อปัจจัยที่สําคัญสองประการได้แก่ ปัจจัยประการท่ี
หน่ึงคือ ข้อมูลงบการเงินควรจะต้องมีลักษณะเชิงคุณภาพตามแม่บทการบัญชี การรายงานข้อมูล      
งบการเงินน้ัน จึงจะให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ขณะที่ปัจจัยประการท่ี
สองคือ คุณลักษณะองค์กรธุรกิจ ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่สร้างประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจและคงไว้ซึ่ง
ข้อได้เปรียบข้ันพ้ืนฐาน เช่น ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่นและการลงทุนทางการเงิน     
ทั้งสองปัจจัยอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม นําไปสู่การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้บริหาร และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
ในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี หมายถึงคุณสมบัติที่ทําให้ข้อมูลในงบการเงิน มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน มีทั้งสิ้นสี่ลักษณะ ได้แก่ ลักษณะ
ประการที่หน่ึงคือความเข้าใจได้ หมายถึง การนําเสนอข้อมูลในงบการเงินที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินมีความ
เข้าใจในข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน ทั้งการให้ความสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็น
เก่ียวกับกิจการอย่างเพียงพอ สําหรับผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีความรู้ความเข้าใจทางบัญชีอย่าง
สมควร เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินได้รับประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ อันเป็นผลให้ผู้ใช้งบการเงิน
เข้าใจในเนื้อหาประเด็นสถานการณ์ที่เกิดข้ึนของกิจการได้อย่างครบถ้วน ลักษณะประการที่สองคือ
ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ หมายถึงการให้ความสําคัญกับการตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลที่
นําเสนอในงบการเงินซึ่งต้องช่วยในการคาดคะเนผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนในอนาคต ข้อมูลต้องสามารถนําไปใช้
ในการตัดสินใจเก่ียวกับปัญหาที่เก่ียวข้องได้ทันตามความต้องการและทันเวลา อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่มี
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ   ลักษณะประการที่สามคือความเช่ือถือได้ หมายถึงการ
นําเสนอข้อมูลทางการบัญชีที่แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง ชัดเจนและ
แน่นอน ข้อมูลทางการบัญชีน้ันจะต้องสะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความน่าเช่ือถือและปราศจาก
ความลําเอียง ยึดหลักความระมัดระวังในการรับรู้เก่ียวกับเร่ืองที่ยังไม่มีความแน่นอน รวมท้ังความ
ตระหนักถึงความครบถ้วนของข้อมูล เพ่ือสร้างความเช่ือถือให้กับผู้ใช้งบการเงินภายใต้ข้อจํากัดของ
ความมีนัยสําคัญ และต้นทุนในการจัดทํา และ ลักษณะประการสุดท้ายคือการเปรียบเทียบกันได้ 
หมายถึงการให้ความสําคัญกับการนําเสนองบการเงินเปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน 
การเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกับงบการเงินของธุรกิจอ่ืน รวมท้ังวิธีการทางบัญชีจากงวดหน่ึงไป
อีกงวดหน่ึงเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเปรียบเทียบข้อมูลทางการบัญชีได้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 2550) ข้อมูล
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ทางการบัญชี ได้แก่ งบการเงินซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่สมบูรณ์
ประกอบด้วย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบงบ
การเงิน งบประกอบอ่ืนและคําอธิบายที่ทําให้งบการเงินน้ันสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งผู้ใช้งบการเงินคาดว่าจะได้รับ
เพ่ือใช้พิจารณาพร้อมกับงบการเงินน้ัน ข้อมูลทางการบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพทั้งสี่ประการจัดได้ว่า
ข้อมูลทางบัญชีมีคุณภาพตามนิยามคําศัพท์ในงานวิจัยน้ี 

มาตรฐานการบัญชีไทย ส่วนใหญ่ได้รับมาจากมาตรฐานการบัญชีการเงินระหว่างประเทศ โดยมี
การอธิบายความหมายของคําที่เก่ียวข้องกับลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินซึ่งพบจากงานวิจัยก่อน
หน้า คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน (1980) ได้ให้ความหมายของคําว่า ความเกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจและความเช่ือถือได้ไว้ดังน้ี ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ หมายถึงขอบเขตของข้อมูล
สารสนเทศที่ทําให้การตัดสินใจเกิดความแตกต่างกัน ประกอบด้วย ค่าพยากรณ์และความทันต่อเวลา 
ส่วนคําว่า ความเช่ือถือได้ หมายถึง ขอบเขตของข้อมูลสารสนเทศที่ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ เป็นตัวแทน
อันเที่ยงธรรม มีความเป็นกลาง ปราศจากข้อผิดพลาดหรืออคติ ข้อมูลสารสนเทศการรายงานทาง
การเงินมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญประการหน่ึงก็คือ เพ่ือทําให้ง่ายต่อการปันส่วนทุนในเชิงเศรษฐกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Chen et al., 2010) 

ลักษณะองค์กรธุรกิจประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นวิสาหกิจที่มีความ
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ กระทรวง
อุตสาหกรรม ได้ออกกฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยอาศัยอํานาจตามความแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ กิจการที่มีลักษณะสี่ประเภท ได้แก่ 
กิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ กิจการค้าส่งและกิจการค้าปลีก จัดเป็นวิสาหกิจขนาดย่อมและ
ขนาดกลางจะพิจารณาจากจํานวนการจ้างงานและมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ดังน้ี กิจการผลิตสินค้า 
วิสาหกิจขนาดย่อม มีจํานวนการจ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกินห้าสิบล้าน
บาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจํานวนการจ้างงานเกินห้าสิบคนแต่ไม่เกินสองร้อยคน หรือมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินสองร้อยล้านบาท กิจการให้บริการ วิสาหกิจขนาดย่อม มีจํานวนการ
จ้างงานไม่เกินห้าสิบคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกินห้าสิบล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจํานวน
การจ้างงานเกินห้าสิบคน แต่ไม่เกินสองร้อยคน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินห้าสิบล้านบาทแต่ไม่เกิน
สองร้อยล้านบาท กิจการค้าส่ง วิสาหกิจขนาดย่อม มีจํานวนการจ้างงานไม่เกินย่ีสิบห้าคน หรือมีมูลค่า
สินทรัพย์ถาวรไม่เกินห้าสิบล้านบาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจํานวนการจ้างงานเกินย่ีสิบห้าคน แต่ไม่เกิน
ห้าสิบคน หรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรเกินห้าสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหน่ึงร้อยล้านบาท กิจการค้าปลีก 
วิสาหกิจขนาดย่อม มีจํานวนการจ้างงานไม่เกินสิบห้าคน หรือมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกินสามสิบล้าน
บาท วิสาหกิจขนาดกลาง มีจํานวนการจ้างงานเกินสิบห้าคน แต่ไม่เกินสามสิบคน หรือมูลค่าสินทรัพย์
ถาวรเกินสามสิบล้านบาท แต่ไม่เกินหกสิบล้านบาท (กฎกระทรวงกําหนดจํานวนการจ้างงานและมูลค่า
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สินทรัพย์ถาวรของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม, ๒๕๔๕) ลักษณะการ
ดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เจ้าของกิจการจะบริหารงานด้วยตนเองและมี
ลักษณะเป็นธุรกิจครอบครัว ซึ่งสามารถช่วยรองรับแรงงานจากภาคอุตสาหกรรมได้อย่างดี เป็นการช่วย
กระจายการกระจุกตัวของโรงงานกิจการวิสาหกิจในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค 
ก่อให้เกิดการพัฒนา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคของประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป 
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีข้อได้เปรียบอยู่หลายประการ เช่น มีอิสระในการ
ดําเนินงานเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นธุรกิจเจ้าของคนเดียวหรือธุรกิจของครอบครัว ใช้เงินทุนน้อย 
ดําเนินการอยู่ในระดับท้องถิ่นหรือเป็นการให้บริการแก่ชุมชน เป็นการจ้างงานตนเองและปรับปรุงการ
ดําเนินกิจการได้ง่าย (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ : ฐานข้อมูลการวิจัยการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม, ๒๕๕๐) รูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจทําได้เป็นสามรูปแบบ คือ 
แบบกิจการเจ้าของคนเดียว แบบห้างหุ้นส่วน และแบบบริษัทจํากัด ประเทศต่างๆ รวมท้ังประเทศไทย 
มีการจัดต้ังวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมขึ้นเป็นจํานวนมาก ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจเรื่อง
สําคัญทั้งหมด ซึ่งผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจในเรื่องของการบริหารงานให้เหมาะสม การตัดสินใจ
ด้านการบริหารและการจัดการในภาพรวม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการดําเนินธุรกิจ เกิดคุณภาพการ
ดําเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญ เน่ืองจากเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลักดัน
ให้ผลสําเร็จจากการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

ลักษณะองค์กรธุรกิจ เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ เป็นสิ่งจําเป็นต่อการดําเนินกิจการ
ของธุรกิจ เช่น ความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ สมรรถนะ การตลาดและเทคโนโลยี 
นอกจากน้ีลักษณะของธุรกิจยังรวมถึง ความคิดทางธุรกิจด้านความน่าสนใจทางการตลาด ซึ่งหมายถึง
ความสามารถในการเสาะหาความน่าสนใจเพ่ือดึงดูดลูกค้าที่มีศักยภาพ ทําให้เกิดความพึงพอใจของ
ลูกค้า โดยแสดงให้เห็นความต้องการของตลาดที่มีอยู่ หรือแสดงศักยภาพในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ 
รวมถึงความคิดทางธุรกิจในการสื่อสารที่เป็นเครื่องมือในการพยากรณ์ความสําเร็จของผลิตภัณฑ์ใหม่ 
หมายถึงระดับของรายละเอียดของความคิดทางธุรกิจ และประสิทธิผลของการสื่อสารตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร (Grandi and Grimaldi, 2005) ในการประเมินระดับของการปฏิบัติตามของ
บริษัท จะได้รับการประเมินโดยอิทธิพลของลักษณะองค์กรของบริษัท เช่น ขนาดของบริษัท สถานะการ
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และประเภทของอุตสาหกรรม (Curuk, 2009)  

งานวิจัยน้ีจะศึกษาลักษณะองค์กรธุรกิจสามประการ ประกอบด้วย ประการที่หน่ึงคือนโยบาย
องค์กร เป็นข้อมูลที่สําคัญที่นําไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจ นโยบายหมายถึงจิตวิญญาณขององค์กรธุรกิจ 
ประการที่สองคือโครงสร้างองค์กร แสดงให้เห็นถึงกรอบข่ายภายในองค์กร สามารถพิจารณาได้สามด้าน
คือ ด้านที่หน่ึงความซับซ้อน พิจารณาความมากน้อยของความแตกต่างภายในองค์กร การแบ่งงานกัน
ทําย่ิงมาก ระดับตามแนวด่ิงของสายการบังคับบัญชารวมถึงความยุ่งยากที่จะประสานงานของบุคคลยิ่ง
มีมาก ด้านที่สองความเป็นทางการ พิจารณาความมากน้อยที่องค์กรใช้กฎและระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน
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กํากับพฤติกรรมของบุคคล ด้านที่สามการรวมอํานาจ พิจารณาอํานาจหน้าที่การตัดสินใจภายในองค์กร
อยู่ในระดับใด และประการท่ีสามคือวัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ระบบของค่านิยม สมมุติฐาน ความเช่ือ 
และบรรทัดฐานร่วมกันที่ผูกพันสมาชิกขององค์กรให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นรากฐานของระบบการ
บริหารและวิธีปฏิบัติของพนักงานและผู้บริหารภายในบริษัท ปัจจัยภายในบริษัทที่มีอิทธิพลต่อการ
ดําเนินงาน องค์ประกอบพ้ืนฐานของวัฒนธรรมองค์กร มีห้าประการคือ ๑) สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
หมายถึงการที่บริษัทจะดําเนินงานอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่กําหนดเฉพาะเจาะจง เพ่ือให้
ธุรกิจเจริญเติบโต ๒) ค่านิยมหมายถึง ค่านิยมที่ยึดถือร่วมกันโดยพนักงานทุกคน เป็นลักษณะพ้ืนฐาน
ขององค์กร ค่านิยมคือสิ่งผลักดันความพยายามร่วมกันของสมาชิกขององค์กร มักจะระบุไว้ภายใน
เป้าหมายหรือคําขวัญขององค์กร ๓) วีรบุรุษ คือบุคคลที่ระบุตามวัฒนธรรมองค์กร ๔) ธรรมเนียมปฏิบัติ
หมายถึง กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เป็นส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมองค์กร ๕) เครือข่ายทางวัฒนธรรมคือ 
การท่ีวัฒนธรรมองค์กร ถ่ายทอดผ่านเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการ เร่ืองราวของอุดมคติและวีรบุรุษของ
บริษัทก่อนหน้าน้ี จะรับรู้ร่วมกันทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเน่ือง  

การบริหาร คือกระบวนการของการทํางานให้สําเร็จโดยใช้บุคคลอ่ืน องค์การคือกลุ่มของบุคคล
ที่ทํางานร่วมกันภายใต้โครงสร้างที่กําหนดไว้เพ่ือการบรรลุเป้าหมายของกลุ่ม (นาวีการ, ๒๕๔๖) การ
บริหารกิจการให้ประสบความสําเร็จน้ัน ฝ่ายจัดการต้องมีกระบวนการจัดการที่ดี ประกอบด้วย การ
วางแผน การจัดสายงานและการจัดหาบุคลากร การอํานวยการ และการควบคุม พบว่าในกระบวนการ
ของการบริหาร จําเป็นต้องมีการตัดสินใจ ซึ่งเป็นการหาข้อยุติโดยการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด เพ่ือให้แผนงานหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการสามารถแก้ไขได้อย่างทันต่อเวลา การ
ตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล ซึ่งจะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมีขั้นตอนหลายประการ ประการแรกได้แก่ การหาข้อมูลให้มาก
ที่สุด ประการที่สองได้แก่ การแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจกระทําได้ง่ายขึ้น 
ประการที่สามได้แก่ การทบทวนการตัดสินใจอย่างต่อเน่ือง การทบทวนการตัดสินใจเป็นระยะหรือเมื่อมี
ข้อมูลใหม่จะช่วยให้การตัดสินใจที่ได้ดําเนินการไปแล้วมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

คําถามการวิจัย 

คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีและลักษณะองค์กรธุรกิจ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

งานวิจัยน้ีสนใจศึกษาผลกระทบของคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีและลักษณะองค์กรธุรกิจ 
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมี
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

๑) เพ่ือศึกษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและลักษณะองค์กรธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒) เพ่ือทดสอบผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๓) เพ่ือทดสอบผลกระทบของลักษณะองค์กรธุรกิจ ที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ขอบเขตของการวิจัย   

ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องของสถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๓ กิจการ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซด์ไทยตําบล
ดอทคอม ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่มีการรวบรวมรายช่ือของบริษัทที่ดําเนิน
ธุรกิจในลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

ผลวิจัยจะช่วยสะท้อนภาพผลกระทบจากคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี และคุณลักษณะ
องค์กรธุรกิจ นําไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้บริหาร และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น 

นิยามศัพท์ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง กิจการที่มีลักษณะสี่ประเภทได้แก่ กิจการผลิตสินค้า 
กิจการให้บริการ กิจการค้าส่งและกิจการค้าปลีก ที่มีจํานวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวร ตามท่ี
กําหนดโดยกฏกระทรวงอุตสาหกรรม (พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 
๒๕๔๓) 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี หมายถึง ข้อมูลทางการบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพสี่ประการได้แก่ ความ
เข้าใจได้ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ (สภาวิชาชีพบัญชี, 
๒๕๕๐) 
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ลักษณะองค์กรธุรกิจ หมายถึง เครื่องแสดงที่บ่งบอกความดีที่เป็นศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบกันข้ึน
เป็นหน่วยงานเดียวกัน (ศัพทานุกรมไทย, ๒๕๔๑) 

นโยบายองค์กร หมายถึงจิดวิญญาณขององค์กรธุรกิจ เป็นข้อมูลที่สําคัญที่นําไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจ  

โครงสร้างองค์กร คือ กรอบข่ายภายในขององค์กร สามารถพิจารณาได้สามด้านคือ ความซับซ้อน 
ความเป็นทางการและการรวมอํานาจ  

วัฒนธรรมองค์กร คือ ระบบของค่านิยม สมมุติฐาน ความเช่ือและบรรทัดฐานร่วมกันที่ผูกพันสมาชิก
ขององค์การให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  

ประสิทธิภาพการตัดสินใจ คือความสามารถท่ีทําให้เกิดผลสําเร็จในการตัดสินใจ (ศัพทานุกรมไทย, 
๒๕๔๑)  

กรอบแนวคิดการวิจัย    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

ผลกระทบของคุณภาพขอมูลทางบัญชี และลักษณะองคกรธุรกิจ  ท่ีมีตอประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผูบริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

คุณภาพขอมูลทางบัญช:ี 
๑. ความเขาใจได  
๒. ความเกีย่วของกับการตัดสินใจ  
๓. ความเช่ือถือได  
๔. การเปรียบเทียบกันได  

 
 
 

ประสิทธิภาพ 
การตัดสินใจ 
ของผูบริหาร 

 คุณลักษณะองคกรธุรกิจ:  
๑. นโยบายองคกร  
๒. โครงสรางองคกร    
๓. วัฒนธรรมองคกร  
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แรงจูงใจของงานวิจัยน้ี ให้ความสําคัญถึงการรายงานข้อมูลงบการเงินว่าควรต้องมีลักษณะเชิง
คุณภาพตามแม่บททางการบัญชี จึงจะให้ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ   
(สภาวิชาชีพการบัญชี, ๒๕๕๐) ขณะที่คุณลักษณะองค์กรธุรกิจ เป็นสภาพแวดล้อมที่สร้างประโยชน์ต่อ
การดําเนินธุรกิจ และคงไว้ซึ่งข้อได้เปรียบขั้นพ้ืนฐาน เช่น ความสามารถในการปรับตัว ความยืดหยุ่น
และการลงทุนทางการเงิน (Raymond, 1985) ทั้งสองปัจจัยอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นําไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของ
ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
สําหรับผู้บริหาร และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาการบัญชีให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจในปัจจุบันมากย่ิงขึ้น 

ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการวิจัยจะ
ช่วยสะท้อนภาพ ผลกระทบจากคุณภาพข้อมูลทางบัญชี และลักษณะองค์กรธุรกิจ นําไปสู่การตัดสินใจ
ที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บทที่  2 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยน้ี เป็นการศึกษาวิจัยเพ่ือทดสอบผลกระทบระหว่างคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ลักษณะ
องค์กรธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร ทั้งน้ีคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจะ
พิจารณาตามลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินสี่ประการ อันประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความ
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้และการเปรียบเทียบกันได้ ส่วนลักษณะองค์กรธุรกิจจะ
พิจารณาตามลักษณะขององค์กรธุรกิจสามประการ ประกอบด้วย นโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กรและ
วัฒนธรรมองค์กร ดังน้ันตัวแปรในการวิจัยน้ี จึงประกอบด้วย ตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ของผู้บริหาร ตัวแปรอิสระสองตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระตัวที่หน่ึงคือ คุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดย
พิจารณาตามลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินสี่ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ ความเช่ือถือได้และการเปรียบเทียบกันได้ ตัวแปรอิสระตัวที่สองคือ ลักษณะองค์กรธุรกิจ โดย
พิจารณาตามลักษณะขององค์กรธุรกิจสามประการ ประกอบด้วย นโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร 
และวัฒนธรรมองค์กร คํานิยาม องค์ประกอบและการวัดตัวแปรจะมีการนําเสนอโดยการศึกษาจาก
งานวิจัยที่มีมาก่อนหน้าน้ี ดังจะได้กล่าวโดยลําดับต่อไป  

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

 Chen et al. (2010) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพของการรายงานทางการเงิน และ
ประสิทธิภาพของการลงทุนสําหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดเล็กในตลาดใหม่ พบหลักฐาน
ที่หนักแน่นว่าคุณภาพของการบัญชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ 

 Lapsley (1979) ศึกษาการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของทีมผู้บริหาร เพ่ือพิจารณาประสิทธิผล
การตัดสินใจของทีมในช่วงช้ันของโครงสร้างองค์การสามระดับ ผลการวิจัยเสนอหลักฐานเพ่ือเสนอแนะ
ว่าวิธีการมีส่วนร่วมจะช่วยแก้ปัญหาของผู้บริหารด้วยวิธีการแบบด้ังเดิมของการจัดการและการควบคุม 
การวัดตัวแปรการใช้ข้อมูลทางการบัญชีการเงิน โดยใช้สี่คําถามที่เป็นมิติพ้ืนฐาน ของการรับรู้ในมุมมอง
ของผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีในด้านของความถูกต้อง ความเช่ือถือได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
และความสําคัญ นอกจากน้ียังมีการทดสอบแบบย่อในด้านของความเข้าใจได้ในข้อมูลทางการเงิน 
ผลการวิจัยพบว่า มีระดับที่สูงในด้านของความถูกต้อง และความเช่ือถือได้ และมีระดับสูงมากในด้าน
ของความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ สําหรับการตัดสินใจของทีมผู้บริหารในเร่ืองของการพัฒนาทุน และ
การควบคุมรายได้และค่าใช้จ่าย ผลภาพรวมเสนอแนะว่า การใช้ข้อมูลทางการบัญชี แท้จริงแล้วเป็น
ปัจจัยหลักในความสําเร็จของแนวคิดใหม่ของความคิดส่วนใหญ่ของผู้บริหาร ความสําคัญควรจะเพ่ิม
ขอบเขตของความเช่ือถือได้ของข้อมูล ที่สามารถเพ่ิมการมีส่วนร่วมโดยมีเง่ือนไขสองข้อ ได้แก่ข้อหน่ึง
ความถูกต้องและความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี และข้อสองปรับปรุงข้อจํากัดและรายละเอียดที่
คํานึงถึงความเป็นไปได้ในทางเลือกของการประเมินทุน 
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 Alp and Ustundag (2009) อธิบายกระบวนการพัฒนามาตรฐานการบัญชีทั่วโลกและผลการ
ปฏิบัติในประเทศกําลังพัฒนา และทําการสํารวจความยากและแบ่งปันประสบการณ์จากมุมมองของผู้
ออกข้อกําหนดและนักวิชาการ และมีการอภิปรายอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางการนําไปใช้
ในการปฏิบัติจริง ตามหลักพ้ืนฐานของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ในประเทศตุรกี สรุปได้ว่า จาก
มุมมองของประเทศกําลังพัฒนาที่ซึ่งต้องการเงินทุนจากต่างประเทศและการลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ มีความจําเป็นอย่างมากสําหรับข้อมูลทางการบัญชีจะต้องมีคุณภาพสูงซึ่งเป็น
สิ่งสําคัญอย่างยิ่ง ผลของสิ่งที่จําเป็นที่ขาดไม่ได้สําหรับข้อมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพสูง ความสําคัญ
ของมาตรฐานการบัญชีที่ซึ่งมี จุดมุ่งหมายเพ่ือกําหนดรูปแบบข้อมูลทางการบัญชีให้มีความเช่ือถือได้ 
การเปรียบเทียบกันได้และความเข้าใจได้ เป็นที่รับรู้กันทั่วโลก สถานะปัจจุบันของมาตรฐานการบัญชีใน
ตุรกี ได้รวมอยู่ภายใต้ข้อสมมติฐานทางการบัญชี เช่น หลักการดําเนินงานต่อเน่ือง หลักความสม่ําเสมอ 
ช่วงระยะเวลา หน่วยวัด หลักราคาทุน หลักความระมัดระวัง หลักฐานอันเที่ยงธรรม ความมีนัยสําคัญ 
หลักเน้ือหาสําคัญกว่ารูปแบบ และการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ 

Bryer (1999) ศึกษาวิจัยเรื่อง “A Marxist Critique of The FASB’s Conceptual 
Framework” โดยวิพากษ์กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน เปรียบเทียบกับ
ทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินของ Marx ข้อโต้แย้งของ Bryer อธิบายเหตุผลว่า การพัฒนากรอบแนวคิดของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินจัดทําขึ้นเพ่ือสนับสนุนการบัญชีแบบดั้งเดิม มีการกําหนด
วัตถุประสงค์และการปฏิบัติงานทางบัญชี ให้คํานิยามของส่วนประกอบของงบการเงิน โดยไม่ได้อิงตาม
คํานิยามของคําว่าสินทรัพย์ และหน้ีสิน แต่ใช้คํานิยามโดยอิงตาม “หลักประโยชน์เชิงเศรษฐกิจใน
อนาคต” มีการวิจารณ์กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน ว่าเป็นแนวคิดบน
พ้ืนฐานของมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ เป็นแนวคิดหลักอภิปรัชญาซึ่งเป็นนามธรรมและคลุมเครือ โดยมูลฐาน
แนวความคิดของงบการเงินและความหมายขององค์ประกอบของงบการเงินที่แตกต่างกัน ควรแตกต่าง
กันตามลักษณะธรรมชาติของธุรกิจ สําหรับกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน 
งบดุล คือ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบแสดงถึงสินทรัพย์และหน้ีสิน ตามคํานิยามของ “ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต” และผลกําไร วัดจากการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ ในรอบระยะเวลาบัญชี  ใน
งานวิจัยได้ศึกษาทฤษฎีทั่วไปของการบัญชี ที่ได้จากการวิเคราะห์วงโคจรของทุนในอุตสาหกรรมของ 
Marx ซึ่งเรียกว่า ทฤษฎีการบัญชีการเงินของ Marxist มีพ้ืนฐานทางหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถนําไป
ปฏิบัติจริงได้  ทฤษฎีมูลค่าส่วนเกินของ Marx เป็นทฤษฎีทั่วไปของบัญชีการเงินในแนวคิดทุนนิยม
สมัยใหม่ อธิบายว่างบดุล คือ งบแสดงแหล่งที่มาและการใช้ไปซึ่งเงินทุน และผลกําไร คือ การเพ่ิมขึ้น
สุทธิในทุนสําหรับรอบระยะเวลา ทุน ได้มาจากผู้ถือหุ้นและเจ้าหน้ี ถูกใช้ไปด้วยการซื้อสินทรัพย์ ใน
ความหมายการบริหารควบคุมเงินสด การเรียกร้องเงินสด หรือการได้รับการคืนทุนจากมูลค่าการใช้ ซึ่ง
สัมพันธ์กับความหมายท่ีมีอยู่ของคําว่า หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรและขาดทุน จาก
คํานิยามองค์ประกอบของการบัญชี เป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม เป็นเหตุการณ์ที่เหมาะสมกับทุนและการ
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ดําเนินงาน เพราะมีการกําหนดว่า จะวัดค่าของรายการใด จะวัดค่าเมื่อใด และวัดค่าอย่างไร แม้ว่า
กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน จะยอมรับหลักการบัญชีการเงิน ที่ไม่
สามารถวัดมูลค่าของธุรกิจได้โดยตรง แต่เช่ือว่า มูลค่าเชิงเศรษฐกิจ สามารถวัดได้โดยทางอ้อม ที่ซึ่งมี
การกําหนด “ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี” (Qualitative Characteristics) ข้อมูลที่มี
คุณภาพถือว่ามีประโยชน์ต่อผู้ลงทุน ประกอบกับผู้จัดทําบัญชีและผู้สอบบัญชี จะต้องตัดสินใจในเชิง
นามธรรม ตามกรอบแนวคิดอย่างมาก (Bryer, 1999) 

           Macve (1999) ศึกษาวิจัยเร่ือง “Capital and Financial Accounting: A Commentary 
on Bryer’s A Marxist Critique of The FASB’s Conceptual Frame” ทําการศึกษาโดยการวิจารณ์
ซ้ํา จากงานวิจัยที่ Buyer ได้เคยวิพากษ์ไว้เก่ียวกับงบดุล ตามกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีการเงิน ซึ่งได้กล่าวว่า เป็นความล้มเหลวที่จะอธิบายหรือเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีปฏิบัติ
ทางบัญชีและมีจุดประสงค์เพ่ือสาธิตถึงวิธีที่จะดําเนินงานและหลักการที่เป็นรูปธรรมของการบัญชี
การเงิน ที่ได้มาจากทฤษฎีของ Marx ในแนวความคิดของมูลค่าส่วนเกิน Macve ได้โต้แย้ง Byer โดยให้
เหตุผลว่า หลักการบัญชีตามทฤษฎีของ Marxist ไม่กระจ่างและไม่มีกฎที่ชัดเจนสําหรับการทําบัญชีของ
ธุรกิจเอกชน หลักพ้ืนฐานใดที่จะนํามาใช้ปฏิบัติมักจะเกี่ยวข้องกับทุนทางเศรษฐกิจ เพราะนําไปใช้
ปฏิบัติโดยตรงสําหรับแบบฟอร์มและเนื้อหาข้อมูลในงบการเงินของบริษัทธุรกิจเอกชน (Macve, 1999)  

          Whittington (1999) ศึกษาวิจัยเร่ือง “The FASB’s Conceptual Framework Survives A 
Marxist Critique: A Commentary on Bryer” ทําการศึกษาโดยการทบทวนบทวิพากษ์ของ Bryer 
ว่าทําให้เกิดความสับสน และเป็นการท้าทายผู้ปฏิบัติที่เป็นผู้กําหนดมาตรฐานทางการบัญชี และนัก
ทฤษฎีทางการบัญชี จากข้อสรุปที่ว่า กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินเป็น
แนวคิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นนามธรรมและคลุมเครือ ส่วนทฤษฎีของ Marx ให้แนวทางการปฏิบัติ
ทางการบัญชีที่อยู่บนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่ง Whittington เห็นว่าไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง
ยอมรับข้อสรุปช้ีแจงเหตุผลและแนวความคิดของ Bryer นอกจากน้ี Whittington ได้ช้ีประเด็นข้อ
โต้แย้งสองประเด็น ประเด็นที่หน่ึง ทฤษฎี Marx ให้แนวทางในการปฏิบัติทางการบัญชี จากความหมาย
ของทุน แต่ในความเป็นจริง เป็นเพียงการประมาณการ ส่วนทางด้านกรอบแนวคิดของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีการเงินไม่สนใจ เพราะการตัดสินใจมักจะเก่ียวข้องกับมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ ไม่ได้
ต้องการวัตถุประสงค์หลักหรือวิธีการดําเนินงาน ประเด็นที่สอง ความหมายของคํานิยามท่ีตรงข้ามกัน 
ระหว่างทฤษฎี Marx และกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินน้ัน ไม่ปรากฏว่ามี
ความแตกต่างกัน เช่น ทฤษฎี Marx อธิบายว่าส่วนของทุนคือ การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ทุนจากกําไร ตาม
กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน อธิบายว่าส่วนของทุนคือ สินทรัพย์ หักด้วย
หน้ีสิน และความหมายของคําว่า บัญชีกําไรและขาดทุน คือ การรายงานการเพ่ิมขึ้นสุทธิ (หรือลดลง
สุทธิ) ของทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งเป็นความหมายในภาพรวมตามกรอบแนวคิดของ
คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน ของคําว่ารายได้ ส่วนต่อมาได้กล่าวถึงการเปรียบเทียบ 
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ระหว่างวัตถุประสงค์ตามทฤษฎีของ Marx กับลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีตามกรอบ
แนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน โดยได้อธิบายว่า ตามทฤษฎี Marx กล่าวถึง
วัตถุประสงค์ทางการบัญชี ได้อ้างถึงความไม่มีอคติและความไม่มีข้อผิดพลาด น่ันหมายถึงว่าการวัด
มูลค่า สามารถประมาณการได้ถูกต้องแม่นยํา ซึ่งไม่สามารถทําได้ตามกรอบแนวคิดของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีการเงิน ถูกกล่าวหาว่าเป็นนามธรรมซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้ แต่มีความแน่นอนอย่าง
หน่ึงคือ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ จะต้องมีแนวคิดของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ตามกรอบแนวคิด
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน แต่เป็นแนวคิดของตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ ที่ดู
เหมือนว่าเป็นแนวคิดเดียวกันกับการประมาณการโดยไม่มีอคติ (Whittington, 1999)   

          Samuelson (1999) ศึกษาวิจัยเร่ือง “The Subjectivity of The FASB’s Conceptual 
Framework: A Commentary on Bryer” ได้กล่าวถึงงานวิจัยของศาสตราจารย์ Bryer ที่พูดถึงกรอบ
แนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน ว่าไม่เป็นที่ยอมรับในวิชาที่เป็นพ้ืนฐานสําหรับการ
ปฏิบัติทางการบัญชี Bryer ให้เหตุผลว่า กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินเป็น
วิชาที่มีอยู่เป็นปกติวิสัยเพราะเป็นแนวคิดมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ หรือใช้สําหรับทํานายกระแสเงินสดสุทธิ
เพ่ือนําเสนอส่วนเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ เหตุผลที่กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐาน
การบัญชีการเงินเป็นนามธรรมและคลุมเครือ เพราะว่าคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน ขาด
กฎหมายที่มารองรับสนับสนุน เพ่ือใช้บังคับเป็นวิธีปฏิบัติสําหรับการวัดมูลค่า หลักที่สําคัญสําหรับการ
นําไปประยุกต์ใช้ตามกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินมีความสัมพันธ์กับ
ขอบเขตของการรายงานทางการเงิน โดยไม่ได้ระบุเฉพาะเจาะจงถึงความหมาย การรับรู้และการวัด
มูลค่า โดยท่ีขอบเขตของการรายงานทางการเงินได้รวมถึงราย ละเอียดของข้อมูลที่มีส่วนเก่ียวข้องกับ
งบการเงิน ในรูปแบบของหมายเหตุประกอบงบการเงิน งบย่อย รวมถึงการรายงานของส่วนงานย่อย 
และผลการอภิปรายและการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานในอดีตและแผนในอนาคต ศาสตราจารย์ Bryer 
กล่าวถึงกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน ว่าเป็นนโยบายทางเลือกทางการ
บัญชี ซึ่งมีการรับรู้ว่ามีความจริงในเศรษฐกิจมากมายท่ีต้องนํามานําเสนอไว้ในงบการเงิน และลําดับช้ัน
ของลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี ประกอบด้วย ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และ
ความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ แต่กรอบ
แนวคิด The FASB’s Framework ไม่ได้ให้แนวทางแก่คณะกรรมการผู้บริหารในการประเมินถึงความ
เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และความเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือเป็นนโยบายทางเลือกในการ
แข่งขัน ทางเลือกน้ีทําได้ยากในกระบวนการกําหนดมาตรฐานทางการบัญชีโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
ซึ่งจะหมายถึงผู้จัดทําบัญชีและผู้ใช้งบการเงิน ผู้จัดทําบัญชีมีความต้องการทั่วไปเพียงเพ่ือสามารถเลือก
ข้อมูลที่จะนํามาแสดงไว้ในงบการเงิน และต้องการทราบว่างบการเงินนําเสนออย่างไร ส่วนผู้ใช้งบ
การเงิน ขาดอํานาจในการกําหนดถึงข้อมูลที่ต้องการ Samuelson เห็นด้วยกับศาสตราจารย์ Bryer ที่
สรุปข้ันต้นว่ากรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน เป็นนามธรรมและคลุมเครือ 
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แต่ไม่เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นที่ว่าไม่มีการบันทึกทางประวัติศาสตร์และเป็นอภิปรัชญาคือ แนวคิดเป็น
อุดมคติตามหลักมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ แต่เป็นเพราะไม่มีกฎหมายรองรับสนับสนุน (Samuelson, 1999) 

Economic Theory เป็นทฤษฎีที่ว่าด้วยผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่คํานึงถึงมูลค่าขององค์กร
ที่มีการแลกเปลี่ยน ในการประเมินราคาทางเศรษฐกิจ ด้วยการมุ่งจุดสนใจไปยังความเป็นเจ้าของและ
การแลกเปลี่ยนที่หมุนเวียนอยู่ในการวิเคราะห์และการประเมินราคา จากการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Theory) และกรอบแนวคิด The FASB’s Framework ทําให้เกิดมุมมองที่ว่า คุณภาพของ
ข้อมูลทางบัญชี ให้มูลค่าและการแลกเปลี่ยนหรือไม่ โดยการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ของผู้บริหารในสถานประกอบการท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ จึงนํามากําหนด
สมมติฐานการวิจัยได้ดังน้ี 

H1: คุณภาพข้อมูลทางบัญชีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร  

โดยการพิจารณาคุณภาพข้อมูลทางบัญชี แยกมิติตามลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
ประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้และการเปรียบเทียบกันได้ 
สมมติฐานที่ 1 จึงแยกมิติตามลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ได้ดังต่อไปนี้  

H1a: คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเข้าใจได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

H1b: คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร   

H1c: คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเช่ือถือได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

H1d: คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร   

ลักษณะองค์กรธุรกิจ  

 Curuk (2009) วิเคราะห์ตัวแปรการยอมทําตามของบริษัทในการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีใน
ประเทศยุโรปกับตัวแปรลักษณะขององค์การ ในการทดสอบว่าลักษณะองค์การมีอิทธิพลต่อการยอมทํา
ตามของบริษัท ตัวแปรการวิจัยน้ีประกอบด้วย ตัวแปรตามคือ การยอมทําตามของบริษัท ตัวแปรอิสระ
มีสามตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรขนาดของบริษัทวัดจากสินทรัพย์รวม  ตัวแปรสถานของบริษัทเป็นตัวแปร
หุ่นสองค่า และตัวแปรประเภทอุตสาหกรรมเป็นตัวแปรหุ่นหกค่าหมายถึงหกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งตัว
แปรหุ่นหน่ึงตัวแปรจะถูกตัดออกจากสมการได้แก่ตัวแปรประเภทอุตสาหกรรม เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาตัว
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แปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรสถานะของบริษัท มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ
แสดงว่าบริษัทจดทะเบียน จะมีการยอมทําตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีมากกว่า
บริษัทที่ไม่จดทะเบียน ตัวแปรขนาดของบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ต่อการยอมทําตามข้อกําหนดในการ
เปิดเผยข้อมูลทางการบัญชี ตัวแปรประเภทอุตสาหกรรมพบว่ามีเพียงกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวคือ 
อุตสาหกรรมสิ่งทอท่ีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสําคัญ และเมื่อตัดตัวแปรอุตสาหกรรมสิ่งทอออกไป 
ผลการวิจัยให้หลักฐานที่หนักแน่นว่า ตัวแปรประเภทอุตสาหกรรมไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมทํา
ตามข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลทางการบัญชีของบริษัทในประเทศตุรกี (Curuk, 2009) 

 Raymond (1985) ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะขององค์กรกับความสําเร็จของ
ระบบการบริหารสารสนเทศในสภาพแวดล้อมของธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่งงานวิจัยก่อนหน้าน้ันได้ศึกษา
คุณลักษณะองค์กรได้แก่ ขนาดของบริษัท โครงสร้างองค์กร ทรัพยากร การเติบโตขององค์กรว่ามี
ความสัมพันธ์กับความสําเร็จของระบบสารสนเทศทางการบริหาร โดยมีคําถามงานวิจัยว่า คุณลักษณะ
องค์กรใดที่มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของระบบสารสนเทศทางการบริหารในธุรกิจขนาดเล็ก ตัวช้ีวัด
ของตัวแปรขนาดกิจการจะวัดด้วยจํานวนของพนักงาน ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้
และระบบอรรถประโยชน์ (Raymond, 1985) 

นโยบายองค์กร 

 Kadam (2007) วิเคราะห์เพ่ือสรุปการพัฒนานโยบายความปลอดภัยของข้อมูล การพัฒนา
นโยบายเป็นกิจกรรมที่สําคัญ ความเช่ือถือได้ของแผนงานความปลอดภัยของข้อมูลข้ึนอยู่กับนโยบาย
ความปลอดภัยของข้อมูลต้นฉบับที่ดี ผู้มีส่วนได้เสียส่วนใหญ่ไม่มีเวลาหรือมีความโน้มเอียงต่อการผ่านไป
อย่างยากลําบากเนื่องจากนโยบายที่เขียนขึ้นยืดเยื้อเกินไป บทความนี้พยายามสร้างสูตรเพ่ือเป็นหลัก
วิธีการในการพัฒนานโยบาย ที่จะทําให้นโยบายที่เขียนขึ้นมีความสําคัญและสามารถนําไปปรับใช้ใน
ธุรกิจได้ เร่ิมต้นจากการต้ังคําถาม ใคร อะไร ทําไม คําตอบที่ได้จะรวมอยู่ในนโยบาย ต้ังคําถาม อย่างไร 
ที่ไหน เมื่อใด จะตอบคําถามด้วยขั้นตอนกระบวนการ วัตถุประสงค์ในการควบคุมเป็นการกําหนดการ
รายงานผลของความปรารถนาหรือวัตถุประสงค์เพ่ือบรรลุผลสําเร็จ ด้วยวิธีการนําไปปรับใช้ในธุรกิจ 
นโยบายจะครอบคลุมการจัดการเทคนิคการบริหาร และกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ขณะที่เขียน
นโยบายควรจะต้องแน่ใจว่าการกระทําตามนโยบายมีสิทธิตามนโยบาย (Kadam, 2007) 

โครงสร้างองค์กร 

 Wheelwright and Clark (2009) ให้คํานิยามที่เป็นโครงสร้างองค์กรแบบต่อเน่ือง ที่มีการ
กล่าวถึงมากที่สุด 2 รูปแบบ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ และโครงสร้างองค์กรแบบโครงการ 
องค์การตามหน้าที่เป็นองค์กรที่สอดคล้องเหมาะสมกับระเบียบการข้อบังคับทางเทคโนโลยี ผู้บริหาร
อาวุโสแต่ละแผนก เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากร ความรับผิดชอบสําหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 
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ไม่ควรมอบหมายให้แก่บุคคลเดียว การประสานงานจะเกิดขึ้นโดยผ่านกฎระเบียบ ข้อบังคับและข้ันตอน 
ข้อจํากัดที่เป็นรายละเอียด การแบ่งปันประเพณีร่วมกันระหว่างโครงสร้างขององค์กร ผลิตภัณฑ์ที่
ต้องการความรู้เฉพาะทางระดับสูงต้องการโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ โครงสร้างองค์กรแบบโครงการที่
มีอยู่มุ่งไปยังการไหลเวียนของผลิตภัณฑ์ โครงการและกลุ่มคนทํางาน สมาชิกของโครงการจะออกจาก
หน้าที่ในแผนกและอุทิศเวลาทั้งหมดเพื่อทําโครงการ อาจจะมีการแบ่งปันสถานที่เดียวกัน สายวิชาชีพ
เฉพาะมีน้อย และเป็นภาระงานแบบกว้าง ความชํานาญและความรับผิดชอบมีน้อย ลักษณะของ
โครงการ มีความต้องการพนักงานที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน หรือภาระงานในช่วงเวลาหน่ึงและจํานวน
ภาระงานพ้ืนฐานจะมีความแตกต่างกันในธรรมชาติ จึงกล่าวได้ว่าโครงสร้างองค์กรขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่
จะทําการผลิต (Wheelwright, Clark, 2009) ในอีกความหมายหน่ึง โครงสร้างองค์กรเป็นระบบที่เป็น
ทางการของภาระงานและการรายงาน ความสัมพันธ์ที่มีการควบคุม การประสานงานและการจูงใจ
พนักงานให้ปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายขององค์กร (George, 2009) 

วัฒนธรรมองค์กร  

Deal and Kennedy (1982) ให้คํานิยามคําว่า วัฒนธรรมองค์กร หมายถึงแนวทางหรือสิ่งที่
ควรจะทําในสภาวะแวดล้อมโดยรอบองค์กร โดยที่องค์กรจะต้องคํานึงสิ่งสําคัญ 2 ประการ ได้แก่ การ
ตอบสนองกลับ คือการตอบสนองโดยทันทีซี่งในที่น้ีจะหมายถึงทางด้านตัวเงิน และความเสี่ยง คือระดับ
ของความไม่แน่นอนในกิจกรรมขององค์กร (Deal and Kennedy, 1982) 

 ความหมายตามวิกิพีเดีย ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ได้อธิบายวัฒนธรรมองค์กรว่า เป็น
แนวคิดในสาขาของการศึกษาองค์กรและการบริหารจัดการที่ซึ่งพรรณนาถึงทัศนคติ ประสบการณ์ 
ความเช่ือและคุณค่าขององค์กร คํานิยามอีกความหมายหนึ่งคือ การสะสมคุณค่าและบรรทัดฐาน ที่มี
การแบ่งปันโดยบุคคลและกลุ่มคนในองค์กร การควบคุมแนวทางในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอกองค์กร (Charles et al., 2001) ความหมายต่อมาคือการอธิบายคําว่า คุณค่าขององค์กร 
เช่นเดียวกับที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าเป็นความเช่ือและแนวความคิดเก่ียวกับสิ่งที่ซึ่งเป็นเป้าหมายของ
สมาชิกในองค์กรที่ควรจะทําตาม และแนวความคิดเก่ียวกับชนิดของความเหมาะสมหรือมาตรฐานของ
พฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร ควรจะใช้เพ่ือบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย จากคุณค่าขององค์กร 
พัฒนามาเป็นบรรทัดฐานขององค์กร คู่มือแนะนําหรือความคาดหวังที่แนะนําชนิดของความเหมาะสม
ของพฤติกรรมโดยพนักงานในสถานะการโดยเฉพาะ และควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กรไปยังที่
อ่ืน (Charles et al., 2001) นอกจากนี้ยังมีความหมายของวัฒนธรรมองค์กรในอีกความหมายหน่ึง
กล่าวคือ วัฒนธรรมองค์กรคือ ลักษณะส่วนบุคคลขององค์กร วัฒนธรรมเหมาะสมกับสมมติฐาน คุณค่า 
บรรทัดฐานและสัญญานที่มีตัวตนส่ิงประดิษฐ์และพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร สมาชิกขององค์กรที่
เพ่ิงมาไม่นาน จะรับรู้วัฒนธรรมโดยเฉพาะขององค์กร วัฒนธรรมเป็นสิ่งหนึ่งที่ยากจะแสดงออกมาได้
อย่างชัดเจน แต่ทุกคนรู้จักเป็นอย่างดี เมื่อทุกคนได้รับรู้ (McNamara, 2000) 
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Handy (1985) อธิบายว่า วัฒนธรรมองค์กรเช่ือมโยงมาจากโครงสร้างองค์กร ประกอบด้วย
ลักษณะสี่ประเภทได้แก่ อํานาจทางวัฒนธรรม บทบาททางวัฒนธรรม ภาระงานทางวัฒนธรรมและ
บุคคลทางวัฒนธรรม (Handy, 1985) 

Economic Theory ทฤษฎีที่ว่าด้วยผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่คํานึงถึงมูลค่าขององค์กรที่มี
การแลกเปลี่ยน ในการประเมินราคาทางเศรษฐกิจ ด้วยการมุ่งจุดสนใจไปยังความเป็นเจ้าของและการ
แลกเปล่ียนที่หมุนเวียนอยู่ในการวิเคราะห์และการประเมินราคา จากการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 
(Economic Theory) และกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน ทําให้เกิดมุมมอง
ที่ว่าลักษณะองค์กรธุรกิจ ได้ให้มูลค่าและการแลกเปลี่ยนหรือไม่ โดยการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหารในสถานประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ จึงนํามา
กําหนดสมมติฐานการวิจัยได้ดังน้ี 

H2: คุณลักษณะองค์กรธุรกิจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร  

โดยพิจารณาแยกมิติของลักษณะองค์กรธุรกิจ ตามลักษณะประกอบด้วย นโยบายองค์กร 
โครงสร้างองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร สมมติฐานที่ 2 จึงแยกมิติตามลักษณะองค์กรธุรกิจ ได้
ดังต่อไปนี้  
H2a: คุณลักษณะองค์กรธุรกิจตามนโยบายองค์กร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  
H2b: คุณลักษณะองค์กรธุรกิจตามโครงสร้างองค์กร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  
H2c: คุณลักษณะองค์กรธุรกิจตามวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  
ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

Economic Theory ทฤษฎีที่ว่าด้วยผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ที่คํานึงถึงมูลค่าขององค์กรที่มี
การแลกเปลี่ยน ในการประเมินราคาทางเศรษฐกิจ ด้วยการมุ่งจุดสนใจไปยังความเป็นเจ้าของและการ
แลกเปล่ียนที่หมุนเวียนอยู่ในการวิเคราะห์และการประเมินราคา ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แนวใหม่ 
(Neoclassical Economic Theory) ในงานวิจัยของ Samuelson (1999) ได้แสดงความคิดเห็นโดย
อ้างถึงศาสตราจารย์ Bryer ว่าได้กล่าวถึงกรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินว่า
เป็นนโยบายทางเลือกทางการบัญชี ซึ่งมีการรับรู้ว่ามีความจริงในเศรษฐกิจมากมายที่ต้องนํามานําเสนอ
ไว้ในงบการเงิน และลําดับขั้นของลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีประกอบด้วย ความ
เก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และความเช่ือถือได้ของข้อมูลทางการบัญชี เป็นสิ่งที่ผู้ใช้งบการเงินต้องการ
เพ่ือช่วยในการตัดสินใจ แต่กรอบแนวคิดของคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงิน ไม่ได้ให้แนวทาง
แก่คณะกรรมการผู้บริหารในการประเมินถึงความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจและความเช่ือถือได้ของ
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ข้อมูลทางการบัญชี เพ่ือเป็นนโยบายทางเลือกในการแข่งขัน ทางเลือกน้ีทําได้ยากในกระบวนการ
กําหนดมาตรฐานทางการบัญชีโดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะหมายถึงผู้จัดทําบัญชีและผู้ใช้งบการเงิน 
ผู้จัดทําบัญชีมีความต้องการทั่วไปเพียงเพ่ือสามารถเลือกข้อมูลที่จะนํามาแสดงไว้ในงบการเงิน และ
ต้องการทราบว่างบการเงินนําเสนออย่างไร ส่วนผู้ใช้งบการเงิน ขาดอํานาจในการกําหนดถึงข้อมูลที่
ต้องการ (Samuelson, 1999) 

จากการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (Economic Theory) และกรอบแนวคิดของคณะกรรมการ
มาตรฐานการบัญชีการเงิน ทําให้เกิดมุมมองที่ ว่าคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี ให้มูลค่าและการ
แลกเปลี่ยนหรือไม่ โดยการส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในสถานประกอบการ
ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่ ขณะเดียวกันในด้านของลักษณะองค์กรธุรกิจ ได้ให้
มูลค่าและการแลกเปลี่ยนหรือไม่ เช่นเดียวกันคือโดยการส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในสถานประกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือไม่  
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บทที่  3 
ระเบยีบวิธีวิจัย 

งานวิจัยน้ีเป็นงานวิจัยเชิงประยุกต์ ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะ
องค์กรธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม และมีความสัมพันธ์ในลักษณะใด ระเบียบวิธีวิจัยถูกออกแบบให้เป็นลักษณะของการวิจัยเชิง
เหตุผล โดยมุ่งที่จะแสดงลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระสองตัวแปร และตัวแปรตาม
หน่ึงตัวแปร ตัวแปรในการวิจัยน้ีประกอบด้วยตัวแปรตามหน่ึงตัวแปรคือ ประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ตัวแปรอิสระสองตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระตัวที่หน่ึงคือ คุณภาพข้อมูลทางบัญชี โดย
พิจารณาตามลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินสี่ประการประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้อง
กับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้และการเปรียบเทียบกันได้ ตัวแปรอิสระตัวที่สองคือ คุณลักษณะองค์กร
ธุรกิจ โดยพิจารณาตามคุณลักษณะองค์กรธุรกิจสามประการประกอบด้วย นโยบายองค์กร โครงสร้าง
องค์กรและวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสามารถอธิบายและพยากรณ์ความสัมพันธ์ดังกล่าวได้ และเพ่ือให้
งานวิจัยได้ข้อมูลที่เพียงพอสําหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร จึงกําหนดให้มีการใช้
เคร่ืองมือวิจัย ที่สามารถเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากการสํารวจความคิดเห็น ข้อมูลที่ได้จะนํามาใช้
ประกอบการวิเคราะห์สําหรับงานวิจัย  โดยมีรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

          ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตจังหวัดกรุงเทพฯ 
จํานวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๓ กิจการ ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บไซด์ไทยตําบลดอทคอม ณ วันที่ ๒๗ 
พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งเป็นเว็บไซด์ที่มีการรวบรวมรายช่ือของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

          กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified Random Sampling) 
โดยแยกประเภทประชากรท่ีมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันไว้ด้วยกัน ในที่น้ีคุณสมบัติของประชากรที่มี
ลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ ประเภทของธุรกิจที่ดําเนินการประกอบด้วย การผลิต การบริการ 
การค้าส่งและการค้าปลีก จากน้ันทําการสุ่มตัวอย่างแต่ละประเภทด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่าง
ที่ได้ในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน ๗๐๐ กิจการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ ของประชากรทั้งหมด จํานวน
แบบสอบถามถูกส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยการวิเคราะห์ได้แก่ ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมจํานวน ๗๐๐ ชุด ได้รับกลับคืนมาแบบสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้จํานวน ๒๔๙ ชุด   
คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ ๓๕.๕๗  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

       ในการวิจัยครั้งน้ี มีเครื่องมือที่ใช้สําหรับการวิจัยเป็นแบบสอบถาม เพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นของผู้บริหารในกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เก่ียวกับผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชี และลักษณะองค์กรธุรกิจท่ีมีต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในการออกแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล 
เชิงปริมาณน้ี ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามสําหรับตอนที่สามถึงตอนที่ห้า เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นของ
ผู้บริหารมีห้าระดับ โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็นหกตอนคือ ตอนที่หน่ึงเป็นข้อมูลทั่วไปของ
ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตอนที่สองเป็นข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม ตอนท่ีสามสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ตอนที่สี่สอบถาม
ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะองค์กรธุรกิจ ตอนที่ห้าสอบถามระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจ ตอนที่หก เป็นข้อเสนอแนะโดยถามคําถามแบบปลายเปิดเพ่ือสอบถามความ
คิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์และปัญหาของคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร 
รวมถึงข้อเสนอแนะอ่ืนโดยมีรายละเอียดของคําถามในแบบสอบถามดังน้ี 

ตอนที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยเจ็ดคําถาม 
ครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์การทํางาน รายได้และตําแหน่งงาน
ในปัจจุบัน 

ตอนที่สอง ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วยเจ็ดคําถาม
ครอบคลุมข้อมูลการดําเนินธุรกิจของกิจการ อาทิ ประเภทของธุรกิจ สินค้าหรือบริการหลัก ระยะเวลา
ในการดําเนินงาน จํานวนพนักงาน ทุนจดทะเบียน รายได้รวมและสินทรัพย์รวม 

ตอนท่ีสาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ประกอบด้วยสิบเจ็ดคําถาม ครอบคลุมสี่ปัจจัย
หลัก ได้แก่ ความเข้าใจได้จํานวนสี่คําถาม ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจจํานวนสี่คําถาม ความเช่ือถือ
ได้จํานวนห้าคําถาม และการเปรียบเทียบกันได้จํานวนสี่คําถาม 

ตอนท่ีสี่ ความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะขององค์กร ประกอบด้วยสิบห้าคําถาม ครอบคลุมสามปัจจัยหลัก 
ได้แก่ นโยบายองค์กรจํานวนห้าคําถาม โครงสร้างองค์กรจํานวนสี่คําถาม และวัฒนธรรมองค์กร  
จํานวนหกคําถาม 

ตอนท่ีห้า ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการตัดสินใจ ประกอบด้วยห้าคําถาม  

 

 

DPU



19 
 

ระดับวัดความคิดเห็นของแบบสอบถามตอนที่สามถึงตอนที่ห้า มีห้าระดับ โดยมีคําอธิบายระดับดังน้ี 

ระดับ 5 4 3 2 1 

ความคิดเห็น เห็นด้วยอย่างย่ิง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 
ตอนที่หก ข้อเสนอแนะ มีสามคําถาม ได้แก่ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประโยชน์และปัญหาของคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชี ข้อเสนอแนะเก่ียวกับประโยชน์และปัญหาของประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร 
และข้อเสนอแนะอ่ืน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลสองลักษณะดังน้ี 

ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามท่ีส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยการวิเคราะห์ 
ได้แก่ ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน ๗๐๐ ชุด ได้รับกลับคืนมาแบบสมบูรณ์และ
สามารถใช้ประโยชน์ได้ จํานวน ๒๔๙ ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ ๓๕.๕๗ ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อเสนอของการส่งแบบสอบถามต้องได้รับการตอบกลับอย่างน้อยร้อยละ ๒๐ จึงเป็นที่ยอมรับได้ 
(Aaker, Kumar, and Day, 2001) 

ข้อมูลทุติยภูมิ เก็บข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรม โดยศึกษาข้อมูลงานวิจัยก่อนหน้าที่
เก่ียวข้องกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี คุณลักษณะองค์กรธุรกิจและประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิจัยน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังน้ี 

สถิติพรรณา ประกอบด้วยการหา ค่า ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และการวัดการกระจาย เช่น 
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

สถิติอนุมาน ประกอบด้วยการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวัดค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ และการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  
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วิธีการศึกษา 

๑) จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่หนึ่ง เพื่อศึกษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะองค์กร
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยจะดําเนินการดังน้ี:- 

๑.๑) ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยก่อนหน้า ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะ
องค์กรธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๑.๒) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเพ่ือสํารวจความคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๑.๓) วิเคราะห์ข้อมูลข้ันต้น ที่เก่ียวข้องกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๒) จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่สอง เพื่อทดสอบผลกระทบของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่มี
ต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยจะดําเนินการ
ดังน้ี:- 

๒.๑) วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบของตัวแปรคุณภาพข้อมูลทางบัญชีตามลักษณะเชิงคุณภาพของ
ข้อมูลทางการบัญชีแต่ละลักษณะได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ ความเชื่อถือได้
และการเปรียบเทียบกันได้ 

๒.๒) ประมวลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีตามลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีแต่ละลักษณะได้แก่ ความเข้าใจ
ได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้และการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร 

๓) จากวัตถุประสงค์ในการวิจัยข้อที่สาม เพื่อทดสอบผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรธุรกิจ ที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยจะดําเนินการ
ดังน้ี:- 

๓.๑) วิเคราะห์ตัวแปรองค์ประกอบของตัวแปรลักษณะองค์กรธุรกิจ แต่ละลักษณะได้แก่ นโยบาย
องค์กร โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร 

๓.๒) ประมวลผลข้อมูล โดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ลักษณะองค์กรธุรกิจแต่ละลักษณะได้แก่ นโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

                การศึกษาวิจัยเรื่อง “ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือศึกษาถึงคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยแบ่งออกได้ดังน้ี 

๑) เพ่ือศึกษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและคุณลักษณะองค์กรธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

๒) เพ่ือทดสอบผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

๓) เพ่ือทดสอบผลกระทบของคุณลักษณะองค์กรธุรกิจ ที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

การนําเสนอผลการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งออกเป็นสองตอน ดังต่อไปนี้ 

ตอนท่ีหน่ึง ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  
๑) ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
๒) ข้อมูลลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ตอนท่ีสอง การทดสอบสมมติฐานโดยสถิติอนุมาน  
 ๑) ทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น  
 ๒) ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์  
 ๓) ทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  

ตอนท่ีหนึ่ง ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  

 ในการศึกษาวิจัยน้ี กลุ่มตัวอย่างที่ทําการศึกษาได้แก่ ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ผลการวิจัยที่นําเสนอในส่วนน้ีจะประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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ลักษณะท่ัวไปของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

      ตารางที่ 1 แสดงลักษณะทั่วไปของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน 249 ราย 
พบว่าผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นเพศหญิงร้อยละ 52.6 ส่วนที่เหลือเป็นเพศชาย
คิดเป็นร้อยละ 47.4 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 35 ปี – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมามีอายุน้อย
กว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.5 ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มีสถานภาพ
สมรส คิดเป็นร้อยละ 62.7 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากว่าคิดเป็นร้อยละ 68.3     
มีประสบการณ์อยู่ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.3 รองลงมามีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี    
คิดเป็นร้อยละ 30.9 รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30,000 – 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41 
รองลงมามีรายได้ตํ่ากว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.5 ถัดมามีรายได้มากกว่า 90,000 บาท      
คิดเป็นร้อยละ 22.5 รายได้อยู่ระหว่าง 60,001 – 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ตามลําดับ 

ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 จํานวน (ราย) ร้อยละ 

เพศ  
ชาย 

 
118 

 
47.4 

หญิง 131 52.6 

รวม 249 100.0 

อายุ  
น้อยกว่า 35 ปี 

 
71 

 
28.5 

35 – 40 ปี 93 37.3 

41 – 45 ปี 37 14.9 

มากกว่า 45 ปี 48 19.3 

รวม 249 100.0 

สถานภาพ  
โสด 

 
87 

 
34.9 

สมรส 156 62.7 

หม้าย/หย่า 6 2.4 

รวม 249 100.0 
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ตารางที่ 1 ลักษณะท่ัวไปของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ต่อ) 

 จํานวน (ราย) ร้อยละ 

ระดับการศึกษา  
ปริญญาตรีหรอืตํ่ากว่า 

 
170 

 
68.3 

สูงกว่าปริญญาตรี 79 31.7 

รวม 249 100.0 

ประสบการณใ์นการทาํงาน  
น้อยกว่า 5 ปี 

 
36 

 
14.5 

       5 – 10 ปี 93 37.3 

     11 – 15 ปี 43 17.3 

มากกว่า 15 ปี 77 30.9 

รวม 249 100.0 

รายได้ต่อเดือน  
ตํ่ากว่า    30,000 บาท 

 
66 

 
26.5 

30,000 – 60,000 บาท 102 41.0 

60,001 – 90,000 บาท 25 10.0 

มากกว่า  90,000 บาท 56 22.5 

รวม 249 100.0 

 

ลักษณะท่ัวไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 ตารางที่ 2 แสดงลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จํานวน 249 แห่ง พบว่า
ประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นการบริการ ร้อยละ 36.5 รองลงมาเป็นการ
ผลิต ร้อยละ 32.9 ส่วนที่เหลือเป็นการค้าปลีก ร้อยละ 18.9 และเป็นการค้าส่ง ร้อยละ 11.7 ตามลําดับ 
ส่วนใหญ่มีระยะเวลาดําเนินงาน น้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 31.3 รองลงมาอยู่ระหว่าง 11- 15 ปี ร้อยละ 
30.9 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่มีจํานวนพนักงานน้อยกว่า 50 คน ร้อยละ 63.5 ทุน
จดทะเบียนตํ่ากว่า 50 ล้านบาท ร้อยละ 72.7 รายได้รวมต่อปีตํ่ากว่า 50 ล้านบาท ร้อยละ 61.0 มี
สินทรัพย์รวมตํ่ากว่า 50 ล้านบาท ร้อยละ 64.2  
 

DPU



24 
 

ตารางที่ 2 ลักษณะท่ัวไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

ประเภทธุรกิจ  
การผลิต 

 
82 

 
32.9 

การบริการ 91 36.5 

การค้าส่ง 29 11.7 

การค้าปลีก 47 18.9 

รวม 249 100.0 

ระยะเวลาดําเนินงาน  
น้อยกว่า 10 ปี 

 
78 

 
31.3 

       11 – 15 ปี 77 30.9 

       16 – 20 ปี 32 12.9 

มากกว่า  20 ปี 62 24.9 

รวม 249 100.0 

จํานวนพนักงาน  
น้อยกว่า   50 คน 

 
158 

 
63.5 

       50 – 100 คน 35 14.1 

     101 – 150 คน 14 5.6 

มากกว่า  150 คน 42 16.8 

รวม 249 100.0 

ทุนจดทะเบียน  
ตํ่ากว่า                50 ล้านบาท 

 
181 

 
72.7 

                50 – 100 ล้านบาท 35 14.1 

มากกว่า 100 – 200 ล้านบาท 9 3.6 

มากกว่า           200 ล้านบาท 24 9.6 

รวม 249 100.0 
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ตารางที่ 2 ลักษณะท่ัวไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ต่อ) 

 จํานวน (แห่ง) ร้อยละ 

รายได้รวมต่อปี  
ตํ่ากว่า                50 ล้านบาท 

 
152 

 
61.0 

                50 – 100 ล้านบาท 46 18.5 

มากกว่า 100 – 200 ล้านบาท 15 6.0 

มากกว่า           200 ล้านบาท 36 14.5 

รวม 249 100.0 

สินทรัพย์รวม 
ตํ่ากว่า                50 ล้านบาท 

 
160 

 
64.2 

                50 – 100 ล้านบาท 43 17.3 

มากกว่า 100 – 200 ล้านบาท 14 5.6 

มากกว่า           200 ล้านบาท 32 12.9 

รวม 249 100.0 

ตอนท่ีสอง การทดสอบสมมติฐานโดยสถิติอนุมาน 

 ผลการวิจัยในการศึกษาครั้งน้ี ทําการทดสอบทางสถิติอนุมาน ประกอบด้วย การทดสอบความ
เที่ยงตรงและความเช่ือมั่นของเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในที่น้ีคือ แบบสอบถาม การทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยใช้
การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 

ทดสอบความเที่ยงตรง และความเชื่อม่ัน  

ผลการทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น (Validity and Reliability) ของแบบสอบถาม 
Likert Scale ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าตัวแปร ผู้วิจัยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติแบบ 
Principal Component Factor Analysis หาค่า Factor loadings ของตัวแปรทั้งตัวแปรอิสระและตัว
แปรตาม เพ่ือสรุปข้อมูลและลดจํานวนตัวแปรจากการใช้เทคนิค Factor Analysis หากมีตัวแปรใดไม่
ชัดเจนว่าอยู่ในปัจจัยใด จะใช้การหมุนแกนในลักษณะของ Varimax rotation และใช้เกณฑ์ในการ
ตัดสินจํานวนปัจจัยทางสถิติ โดยใช้ค่า Eigen value ที่สูงกว่า 1 ผู้วิจัยทําการประมวลผลตัวแปรต้นและ
ตัวแปรตามแยกจากกัน  ตารางท่ี 3 แสดง Factor loadings พบว่าทุกตัวแปร มีค่าสูงกว่า 0.4 แสดงว่า
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ีมีความเที่ยงตรง ซึ่งสอดคล้องกับ Nunnally (1994) 
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ที่ได้เสนอว่าการทดสอบค่า Factor loadings เกินกว่า 0.4 เป็นค่าที่ยอมรับได้ว่า เครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูลสําหรับการวิจัยมีความเที่ยงตรง  

จากน้ันทําการทดสอบค่า Cronbach’s Alpha Reliability Coefficient เพ่ือวัด Internal 
Consistency Reliability ตารางที่ 3 แสดงค่า Cronbach’s Alpha Coefficient พบว่าทุกตัวแปร มี
ค่าสูงกว่า 0.7 โดยอยู่ระหว่าง 0.794 – 0.854 แสดงว่าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจัยในครั้ง
น้ีมีความเช่ือมั่น ในการวิจัยน้ียังได้ทําการทดสอบปัญหาความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรอิสระ 
Multicollinearity โดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ Variance Inflation Factor (VIF) ที่ได้แสดงไว้ในตารางที่ 
3 พบว่าค่า VIF อยู่ระหว่าง 2.085 – 3.627 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันของ
ตัวแปรอิสระไม่ถึงขั้นก่อให้เกิดปัญหา Multicollinearity เมื่อค่า VIF ของตัวแปรอิสระน้อยกว่า 10 
แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กันอย่างไม่มีนัยสําคัญ ดังน้ันตัวแปรเหล่าน้ีจึงมีความเหมาะสมท่ีจะ
นําไปทําการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัยต่อไป 

ตารางที่ 3 ค่า Factor loadings ค่า Cronbach’s Alpha Coefficient และค่า VIF 

ตัวแปร Factor loading  Cronbach’s 
Alpha 

Coefficient 

VIF 

คุณภาพข้อมูลทางบัญชี:    

ความเข้าใจได้ 0.772 – 0.831 0.820 2.224 

ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 0.778 – 0.794 0.794 2.560 

ความเช่ือถือได้ 0.728 – 0.806 0.836 3.387 

การเปรียบเทียบกันได้ 0.754 – 0.870 0.803 2.509 

ลักษณะองค์กรธุรกิจ:    

นโยบายองค์กร 0.761 – 0.858 0.854 2.085 

โครงสร้างองค์กร 0.778 – 0.804 0.794 3.521 

วัฒนธรรมองค์กร 0.721 – 0.807 0.843 3.627 

ประสิทธิภาพการตัดสินใจ 0.757 – 0.816 0.844 - 

ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ ์ 
    การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรอิสระ 2 ตัวแปร
และตัวแปรตาม 1 ตัวแปร ตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร ตัวแปรอิสระ 2 ตัว
แปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระตัวที่หน่ึงคือ คุณภาพข้อมูลทางบัญชี  โดยพิจารณาตามลักษณะเชิงคุณภาพ
ของงบการเงิน 4 ประการ ประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้
และการเปรียบเทียบกันได้ ตัวแปรอิสระตัวที่สองคือ ลักษณะองค์กรธุรกิจ  โดยพิจารณาตามลักษณะ
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องค์กรธุรกิจ 3 ประการ ประกอบด้วย นโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ผลการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แสดงไว้ในตารางท่ี 4 พบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธ์กับตัว
แปรตาม โดยมีค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง 0.524 – 0.766 ที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.01 

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  

 UN RV RL COM ILL ORC CUL EFF 

คุณภาพข้อมูลทางบัญช:ี         

UN ความเข้าใจได้  
 .669*** .689*** .608*** .493*** .568*** .558*** 

.524**

* 

RV ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  
  .708*** .663*** .544*** .633*** .615*** 

.643**

* 

RL ความเช่ือถือได้  
   .729*** .592*** .711*** .661*** 

.639**

* 

COM การเปรียบเทียบกันได้  
    .513*** .633*** .631*** 

.642**

* 

ลักษณะองค์กรธุรกิจ:         

ILL นโยบายองค์กร  
     .633*** .693*** 

.637**

* 

ORC โครงสร้างองค์กร 
      .810*** 

.766**

* 

CUL วัฒนธรรมองค์กร 
       

.766**

* 

EFF ประสิทธภิาพการตัดสนิใจ          

 *p<.10, **p<.05, ***p<.01,  

ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ทดสอบสมมติฐานงานวิจัยโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ 
ตารางที่ 5 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสมการถดถอยเชิงพหุ สําหรับการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ได้ต้ังไว้
ล่วงหน้า ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยปรากฏดังน้ี  
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สมมติฐานการวิจัย H1 เป็นการทดสอบผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยพิจารณาแยกมิติของคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ตามลักษณะ
เชิงคุณภาพของงบการเงิน 4 ประการ ประกอบด้วย ความเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 
ความเช่ือถือได้และการเปรียบเทียบกันได้ ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย H1 พบว่ายอมรับ
สมมติฐานการวิจัย H1b และ H1d แสดงว่าคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H1a และ H1c แสดงว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเข้าใจได้
และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเช่ือถือได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร  

สมมติฐานการวิจัย H2 เป็นการทดสอบผลกระทบของลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีต่อประสิทธิภาพ
การตัดสินใจของผู้บริหาร โดยพิจารณาแยกมิติตามลักษณะองค์กรธุรกิจ 3 ประการ ประกอบด้วย 
นโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย H2 พบว่า
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย H2 ทั้ง 3 สมมติฐานได้แก่ H2a, H2b และ H2c แสดงว่าลักษณะองค์กร
ธุรกิจตามนโยบายองค์กร ลักษณะองค์กรธุรกิจตามโครงสร้างองค์กร และลักษณะองค์กรธุรกิจตาม
วัฒนธรรมองค์กร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สมการถดถอยเชิงพหุ  

ตัวแปรอิสระ 
ตัวแปรตาม  

ประสิทธิภาพการตัดสนิใจ 

คุณภาพข้อมูลทางบัญช:ี   

UN ความเข้าใจได้  -0.048         (0.54) H1a     Not supported 

RV ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ  0.161***       (0.58) H1b     Supported 

RL ความเช่ือถือได้  -0.031         (0.66) H1c     Not supported 

COM การเปรียบเทียบกันได้  0.148**        (0.57) H1d     Supported 

ลักษณะองค์กรธุรกิจ:   

ILL นโยบายองค์กร  0.120**        (0.52) H2a     Supported 

ORC โครงสร้างองค์กร 0.314***       (0.68) H2b     Supported 

CUL วัฒนธรรมองค์กร 0.284***       (0.69) H2c     Supported 

Adjusted R2 0.678 

 *p<.10, **p<.05, ***p<.01, a Beta coefficients with standard errors in parenthesis. 
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บทที่  5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี หมายถึงคุณสมบัติที่ทําให้ข้อมูลในงบการเงิน มี
ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ลักษณะเชิงคุณภาพหลักของงบการเงิน มีสี่ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ 
ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความเช่ือถือได้ และการเปรียบเทียบกันได้ (สภาวิชาชีพบัญชี, ๒๕๕๐) 
ข้อมูลทางการบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพทั้งสี่ประการ จัดได้ว่ามีคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีตามนิยาม
คําศัพท์ในงานวิจัยน้ี 

ลักษณะองค์กรธุรกิจประเภทวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นวิสาหกิจที่มีความ
เหมาะสม มีความคล่องตัวในการปรับสภาพให้เข้ากับสถานการณ์ทั่วไปของประเทศ และสามารถช่วย
รองรับแรงงานจากภาคอุตสาหกรรม ก่อให้เกิดการพัฒนา การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาค
ของประเทศอย่างย่ังยืน รูปแบบของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอาจทําได้เป็นสามรูปแบบ คือ 
แบบกิจการเจ้าของคนเดียว แบบห้างหุ้นส่วน และแบบบริษัทจํากัด ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจเร่ือง
สําคัญสําหรับการบริหารงานให้เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กร การตัดสินใจด้านการ
บริหารและการจัดการในภาพรวม เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลของการดําเนินธุรกิจ เกิดคุณภาพการ
ดําเนินงานของผู้จัดการและพนักงาน เป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลักดันงานให้มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล ลักษณะองค์กรธุรกิจ เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละธุรกิจ เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องใช้สําหรับ
การดําเนินกิจการของธุรกิจ ในงานวิจัยนี้จะศึกษาลักษณะองค์กรธุรกิจในลักษณะสามประการ
ประกอบด้วย ประการที่หน่ึงคือนโยบายองค์กร เป็นข้อมูลที่สําคัญที่นําไปปรับใช้ในองค์กรธุรกิจ 
ประการที่สองคือโครงสร้างองค์กร แสดงให้เห็นถึงกรอบข่ายภายในขององค์กร และประการที่สามคือ
วัฒนธรรมองค์กร หมายถึง ระบบของค่านิยม สมมติฐาน ความเช่ือ และบรรทัดฐานร่วมกันที่ผูกพัน
สมาชิกขององค์กรให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน เป็นรากฐานของระบบการบริหาร การบริหารกิจการให้
ประสบความสําเร็จน้ัน ฝ่ายจัดการต้องมีกระบวนการจัดการที่ ดี จะช่วยให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระบวนการจัดการที่สําคัญ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดสายงาน
และการจัดหาบุคลากร การอํานวยการ และการควบคุม จะพบว่ากระบวนการในการบริหารจําเป็นต้อง
มีการตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เพ่ือให้แผนงานหรือปัญหาที่เกิดข้ึนสามารถแก้ไขต่อไปได้อย่าง
ทันต่อเวลา การตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและสมเหตุสมผล 

การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพมีขั้นตอนหลายประการ ประการแรกได้แก่ การหาข้อมูลให้มาก
ที่สุด ประการที่สองได้แก่ การแยกแยะข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพ่ือช่วยให้การตัดสินใจกระทําได้ง่ายขึ้น 
ประการที่สามได้แก่ การทบทวนการตัดสินใจอย่างต่อเน่ือง การทบทวนการตัดสินใจเป็นระยะหรือเมื่อมี
ข้อมูลใหม่จะช่วยให้การตัดสินใจที่ได้ดําเนินการไปแล้วมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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คําถามการวิจัยสําหรับงานวิจัยน้ี คือคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีและลักษณะองค์กรธุรกิจ 
จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอย่างไร 

สรุปผลการวิจัย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังน้ี เพ่ือศึกษาและทดสอบคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและลักษณะ
องค์กรธุรกิจ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม ขอบเขตของการวิจัยน้ี ประชากรคือ สถานประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
จังหวัดกรุงเทพฯ จํานวนทั้งสิ้น ๒,๑๒๓ กิจการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัยน้ี คาดว่า
ผลวิจัยจะช่วยสะท้อนภาพผลกระทบของคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี และลักษณะองค์กรธุรกิจ 
นําไปสู่การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสําหรับผู้บริหาร และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
การเรียนการสอนในวิชาการบัญชีให้มีความทันสมัยมากย่ิงขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้มาจาก
การสุ่มแบบแบ่งช้ัน โดยแยกประเภทประชากรท่ีมีคุณสมบัติอย่างเดียวกันไว้ด้วยกัน ในที่น้ีคุณสมบัติ
ของประชากรที่มีลักษณะเป็นอย่างเดียวกัน ได้แก่ ประเภทของธุรกิจที่ดําเนินการ ประกอบด้วย การ
ผลิต การบริการ การค้าส่ง และการค้าปลีก จากน้ันทําการสุ่มตัวอย่างแต่ละประเภทด้วยวิธีการสุ่มอย่าง
ง่าย กลุ่มตัวอย่างที่ได้ในการวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน ๗๐๐ กิจการ คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๙๗ ของประชากร
ทั้งหมด จํานวนแบบสอบถามถูกส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างที่เป็นหน่วยการวิเคราะห์ ได้แก่ ผู้บริหารใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจํานวน ๗๐๐ ชุด ได้รับกลับคืนมาแบบสมบูรณ์และสามารถใช้
ประโยชน์ได้ จํานวน ๒๔๙ ชุด คิดเป็นอัตราการตอบกลับร้อยละ 35.57  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ เป็นแบบสอบถามเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารในกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพ่ือให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบของคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี และลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยน้ีใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับสังคมศาสตร์โดยมี
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพรรณา ประกอบด้วยการหาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย 
และการวัดการกระจาย เช่น ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ประกอบด้วยการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้การวัดค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย H1 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยพิจารณาแยกมิติของคุณภาพข้อมูล
ทางบัญชี ตามลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน 4 ประการ ได้แก่ ความเข้าใจได้ ความเก่ียวข้องกับ
การตัดสินใจ ความเช่ือถือได้และการเปรียบเทียบกันได้ ผลการทดสอบสมมติฐานงานวิจัย H1 พบว่า
ยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1b และ H1d แสดงว่าคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจและคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
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ตัดสินใจของผู้บริหาร ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H1a และ H1c แสดงว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้าน
ความเข้าใจได้ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเชื่อถือได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการ
ตัดสินใจของผู้บริหาร  

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย H2 เป็นการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะองค์กร
ธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยพิจารณาแยกมิติตามลักษณะองค์กร
ธุรกิจ 3 ประการ ประกอบด้วย นโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย H2 พบว่ายอมรับสมมติฐานการวิจัย H2 ทั้ง 3 สมมติฐานได้แก่ H2a, H2b และ 
H2c แสดงว่าลักษณะองค์กรธุรกิจตามนโยบายองค์กร ลักษณะองค์กรธุรกิจตามโครงสร้างองค์กร และ
ลักษณะองค์กรธุรกิจตามวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

อภิปรายผล 

จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ยอมรับสมมติฐานการวิจัย H1b และ H1d แสดง
ว่าคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านการ
เปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย 
H1a และ H1c แสดงว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเข้าใจได้ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้าน
ความเช่ือถือได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร ทําให้สะท้อนถึงคุณภาพของ
ข้อมูลทางบัญชีที่มีความสําคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่า 
ในการบริหารงานน้ันต้องการข้อมูลทางบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ 
และข้อมูลทางบัญชีน้ันต้องสามารถนําไปเปรียบเทียบกันได้ จึงเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจเพ่ือ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนลักษณะเชิงคุณภาพด้านความเข้าใจได้ และด้านความเชื่อถือได้ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลทางบัญชียากต่อการ
ทําความเข้าใจได้ หากผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี ไม่มีความรู้เฉพาะทางในด้านการบัญชี และ
สะท้อนถึงข้อมูลทางบัญชียังขาดคุณภาพด้านความเช่ือถือได้ ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี ไม่เช่ือว่า
ข้อมูลทางบัญชีจะมีความน่าเช่ือถือ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร กล่าวคือไม่ได้ช่วย
ให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ียังศึกษาวิเคราะห์ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย H2 พบว่ายอมรับสมมติฐานการ
วิจัย H2 ทั้ง 3 สมมติฐานได้แก่ H2a, H2b และ H2c แสดงว่าลักษณะองค์กรธุรกิจตามนโยบายองค์กร 
ลักษณะองค์กรธุรกิจตามโครงสร้างองค์กร และลักษณะองค์กรธุรกิจตามวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สะท้อนให้เห็นว่า การ
บริหารงานจะต้องบริหารโดยมีการกําหนดนโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร ที่ชัดเจนจะช่วยให้การ
ตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วยให้บุคคลในองค์กรทํางานอย่าง
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เต็มความสามารถ ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหาร
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยและการนําไปใช้ จากผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า 
คุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านการ
เปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร สะท้อนถึงคุณภาพของข้อมูล
ทางบัญชีมีความสําคัญต่อการตัดสินใจในการบริหารงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมว่า ในการ
บริหารงานน้ันต้องการข้อมูลทางบัญชีที่มีลักษณะเชิงคุณภาพด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจและ
ข้อมูลทางบัญชีน้ันต้องสามารถนําไปเปรียบเทียบกันได้ จึงเป็นข้อมูลที่ช่วยผู้บริหารตัดสินใจเพ่ือ
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส่วนคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเข้าใจได้ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเช่ือถือได้ 
ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลทางบัญชียากต่อการ
ทําความเข้าใจได้ หากผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี ไม่มีความรู้เฉพาะทางในด้านการบัญชี และ
สะท้อนถึงข้อมูลทางบัญชียังขาดคุณภาพด้านความเช่ือถือได้ ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี ไม่เช่ือว่า
ข้อมูลทางบัญชีจะมีความน่าเช่ือถือ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร กล่าวคือไม่ได้ช่วย
ให้ผู้บริหารตัดสินใจได้อย่างประสิทธิภาพ  

นอกจากน้ีลักษณะองค์กรธุรกิจตามนโยบายองค์กร ลักษณะองค์กรธุรกิจตามโครงสร้างองค์กร 
และคุณลักษณะองค์กรธุรกิจตามวัฒนธรรมองค์กร ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ
ผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สะท้อนให้เห็นว่า การบริหารงานจะต้องบริหารโดยมีการ
กําหนดนโยบายองค์กร โครงสร้างองค์กร ที่ชัดเจนจะช่วยให้การตัดสินใจของผู้บริหารมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วยให้บุคคลในองค์กรทํางานอย่างเต็มความสามารถ ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารงาน ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม  

ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งต่อไป จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี พบข้อจํากัดการวิจัย ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีวงจรชีวิตของธุรกิจสั้น จะพบได้จากการเลิก
กิจการของวิสาหกิจประเภทนี้มีจํานวนมาก ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป อาจจะต้อง
ศึกษากลุ่มตัวอย่างอ่ืน หรือบริบทอ่ืนที่มีผลกระทบหลักต่อการบริหารงานหรือการตัดสินใจเพ่ือ
ดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  
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นอกจากน้ี ผู้วิจัยเห็นว่าควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม โดยแยกกลุ่มตัวอย่างตามประเภทของธุรกิจ 
เช่น การผลิต การให้บริการ การค้าส่งและการค้าปลีก รวมถึงควรที่จะมีการศึกษา และวิเคราะห์
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยแยกกลุ่มผู้บริหารตามสายงาน เช่น ฝ่ายบัญชี 
ฝ่ายบุคคล ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฝ่ายการเงิน เป็นต้น  

อีกทั้งผู้วิจัยได้เสนอแนะข้อเสนอจากข้อค้นพบของงานวิจัยน้ี ซึ่งจะเห็นว่าคุณภาพข้อมูลทาง
บัญชีด้านความเข้าใจได้ และคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้านความเช่ือถือได้ ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร สะท้อนให้เห็นถึงข้อมูลทางบัญชียากต่อการทําความเข้าใจได้ 
หากผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี ไม่มีความรู้เฉพาะทางในด้านการบัญชี และสะท้อนถึงข้อมูลทาง
บัญชียังขาดคุณภาพด้านความเชื่อถือได้ ผู้บริหารหรือผู้ใช้ข้อมูลทางบัญชี ไม่เช่ือว่าข้อมูลทางบัญชีจะมี
ความน่าเช่ือถือ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร กล่าวคือไม่ได้ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจ
ได้อย่างประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาวิจัยคร้ังต่อไป อาจจะต้องศึกษาถึงสาเหตุ แรงจูงใจ 
หรือปัจจัยที่ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชี มีความเช่ือถือได้ ซึ่งเป็นลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี 
ตามแม่บทการบัญชีที่มีความสําคัญ งานวิจัยเหล่าน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ในวิชาการด้านบัญชีและเป็น
ประโยชน์ต่อภาคธุรกิจที่จะนําขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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                                           แบบสอบถาม    ISIC code….………… 
ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชี และคณุลักษณะของธรุกิจ ที่มีต่อประสทิธภิาพการตัดสนิใจของ

ผู้บริหารในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 
Effects of Quality of Accounting Information and Characteristics of Business 
on Effective Decision - Making in Small and Medium Enterprises in Bangkok. 

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารในธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  
 
1.1  เพศ 

   ชาย       หญิง 
 
1.2  อายุ 

   น้อยกว่า 35 ปี      35 - 40 ปี 

   41 - 45 ปี       มากกว่า 45 ปี 
 

1.3  สถานภาพ 

   โสด      สมรส      หม้าย/หย่า 
 
1.4  ระดับการศึกษา 

   ปริญญาตรีหรือตํ่ากว่า     สูงกว่าปริญญาตร ี
  

1.5  ประสบการณ์ในการทํางาน 

   น้อยกว่า 5 ปี      5     -   10  ปี   

   11   -   15 ปี      มากกว่า 15 ปี 
 
1.6  รายได้ต่อเดือน  

   ตํ่ากว่า      30,000 บาท     30,000  -  60,000 บาท 

     60,001  -  90,000 บาท     มากกว่า    90,000 บาท 
 

1.7 ตําแหน่งงานในปัจจุบนั ....................................................................................................... 
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          
   
2.1  ประเภทของธุรกิจ  

   ผลิต      บริการ     

   ค้าส่ง      ค้าปลีก    
   
2.2  สินค้าหรอืบริการหลักของบริษัท .………………………………………………………….…… 
 
2.3  ระยะเวลาในการดําเนนิงานของบรษิัท 

   น้อยกว่า 10 ปี      10   -    15 ปี   

   16   -    20 ปี      มากกว่า 20 ปี 
 
2.4  จํานวนพนักงานของบรษิัท 

   น้อยกว่า  50 คน      50    -   100 คน   

   101   -  150 คน      มากกว่า 150 คน 
 
2.5  ทุนจดทะเบียนของบริษทั 

           ตํ่ากว่า            50 ล้านบาท    50    -   100 ล้านบาท 

           มากกว่า 100 - 200 ล้านบาท    มากกว่า 200 ล้านบาท 
 
2.6  รายได้รวมต่อปี 

           ตํ่ากว่า            50 ล้านบาท    50    -   100 ล้านบาท 

           มากกว่า 100 - 200 ล้านบาท    มากกว่า 200 ล้านบาท 
 
2.7  สินทรัพย์รวม 

           ตํ่ากว่า            50 ล้านบาท    50    -   100 ล้านบาท 

           มากกว่า 100 - 200 ล้านบาท    มากกว่า 200 ล้านบาท 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเหน็เก่ียวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี 
 

คุณภาพข้อมูลทางบัญช ี

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ความเข้าใจได้ 
1. กิจการมุ่งเน้นการนําเสนอข้อมูลในงบการเงินที่ช่วยให้ ผู้ใช้งบ
การเงิน มีความเข้าใจในข้อมลูดังกล่าวอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

     

2. กิจการใหค้วามสําคัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับกิจการ
เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงิน ได้รับประโยชน์ในการตัดสินใจเชิง 
เศรษฐกิจอย่างครบถ้วน 

     

3. กิจการมุ่งมัน่ในการนําเสนองบการเงินเพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงิน 
เข้าใจในเนื้อหาประเด็น สถานการณ์ที่เกิดขึ้นของกิจการได้อย่าง
ครบถ้วน 

     

4. กิจการเช่ือมั่นว่า ข้อมูลทีนํ่าเสนอได้มีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
สําหรับผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่มีความรู้ ความเข้าใจ ทางบัญชี
อย่างสมควร 

     

ความเก่ียวข้องกับการตัดสนิใจ 
5. กิจการให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูลที่ให้ความรู้เก่ียว 
กับผลลัพธ์ของการตัดสินใจในครั้งก่อน ซึ่งสามารถนํามาใช้กับ 
การตัดสินใจในอนาคตได้ด้วย 

     

6.  กิจการตระหนักถึงคุณค่าของข้อมูลที่นําเสนอในงบการเงิน 
ซึ่งข้อมูลดังกลา่วจะต้องช่วยในการคาดคะเน ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
ในอนาคต 

     

7.  กิจการมุ่งมัน่ในการนําเสนอข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการตัดสิน 
ใจเกี่ยวกับปัญหาที่เก่ียวข้อง ได้ทันตามความต้องการและทันเวลา 
 

     

8.  กิจการให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อ 
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจ โดยสามารถลดความไม่แน่นอนท่ีจะ 
เกิดขึ้นในอนาคตได้ 
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ตอนท่ี 3  (ต่อ)  ความคิดเหน็เก่ียวกับคณุภาพข้อมูลทางบัญช ี
 

คุณภาพข้อมูลทางบัญช ี

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

ความเชื่อถือได้ 
9.  กิจการมุ่งเน้นการนําเสนอข้อมูลทางการบัญชี ทีแ่สดง 
ถึงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงชัดเจน และ
แน่นอน 

     

10.  กิจการให้ความสําคัญกับการเสนอข้อมูลทางการบัญชี ที่
สะท้อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง 

    

11.  กิจการมุ่งมั่นในการนําเสนอข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ และ
ปราศจากความลําเอียง            

     

12.  กิจการให้ความสําคัญกับการปฏิบัติงานทางการบัญชี  
โดยยึดหลักความระมัดระวังในการรับรู้ เก่ียวกับเร่ืองที่ยัง  
ไม่มีความแน่นอน 

     

13.  กิจการได้ตระหนักถึงความครบถ้วนของข้อมูล เพ่ือ สร้าง
ความเช่ือถือให้กับผู้ใช้งบการเงินภายใต้ข้อจํากัดของ ความมี
นัยสําคัญและต้นทุนในการจัดทํา 

     

การเปรียบเทียบกันได้ 
14.  กิจการให้ความสําคัญกับการนําเสนองบการเงิน 
เปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน 

     

15.  กิจการให้ความสําคัญกับการเปรียบเทียบงบการเงิน  
กับงบการเงินของธุรกิจอ่ืน  

     

16.  กิจการมุ่งเน้นการใช้วิธีการทางบัญชี จากงวดหน่ึง ไป 
อีกงวดหน่ึง เพ่ือให้ผู้ใช้งบการเงินเปรียบเทียบข้อมูลทาง การ
บัญชีได้ 

     

17.  เมื่อกิจการมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการทางการบัญชี  
กิจการได้เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพ่ือให้ผู้ใช้ 
งบการเงินมีความเข้าใจถูกต้อง 
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ตอนท่ี 4  ความคิดเหน็เก่ียวกับลักษณะขององค์กร 
 

คุณลักษณะขององค์กร 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

นโยบายองค์กร 
1.  กิจการมีการดําเนินงาน โดยคํานึงถึงการตอบสนองต่อ  
ความต้องการของลูกค้า และความพอใจให้เกิดต่อลูกค้าสูงสุด  

     

2.  กิจการมุ่งเน้นในการกําหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดถือมาตรฐาน กฎและระเบียบของสังคม เพ่ือให้   
สามารถดําเนินงาน ให้บรรลเุป้าหมายได้สูงสุด 

     

3.  กิจการพยายามหาแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบรกิาร
ใหม่ๆ  ให้เกิดขึ้นแก่ลูกค้า โดยเน้นการใช้ทรัพยากร ที่มีอยู่ได้
อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

     

4.  กิจการเช่ือมั่นในศักยภาพและความสามารถของบุคลากร 
โดยทําการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

     

5.  กิจการให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางานในองค์กร โดยมีการใช้ทรัพยากรท่ีมอียู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

     

โครงสร้างองคก์ร 
6.  กิจการมีการจัดให้มีระบบการทํางานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถแสดงออกถึงความรับผิดชอบของแต่ละหน่วย งาน
และบุคคลที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี 

     

7.  ท่านจัดให้มีการติดต่อสื่อสารในองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นระบบเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานที่มี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

     

8.  กิจการมีการจัดให้สมาชิกแต่ละคนในองค์กร ได้ทํางาน ที่
ตนพึงพอใจเพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการปฏิบัติงานสูงสุด 

     

9.  กิจการจัดให้มีเอกลักษณข์องแต่ละคนในองค์กร เพ่ือ ให้
พนักงานแต่ละคนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถของแต่
ละคนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่งผลต่อความสําเร็จในการ 
ปฏิบัติงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
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ตอนท่ี 4  (ต่อ)  ความคิดเหน็เก่ียวกับลักษณะขององคก์ร 
 

คุณลักษณะขององค์กร 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

วัฒนธรรมองค์กร 
10.  กิจการให้ความสําคัญกับการกําหนดรูปแบบในการ
ทํางาน โดยคํานึงถึงความสําคัญของบุคคล ทีมงาน และผล
ประกอบการที่จะเกิดขึ้น 

     

11. กิจการเช่ือมั่นว่าการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองของบุคลากร 
และองค์กรจะทําให้กิจการสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

     

12.  กิจการตระหนักถึงรายละเอียดของข้อมูลและประเด็น
ต่าง ๆ ของข้อมูลที่เก่ียวข้อง เพราะเช่ือมั่นว่าการที่กิจการ 
สามารถเข้าใจเรื่องน้ัน ๆ ได้เป็นอย่างดี จะช่วยให้กิจการ 
เข้าถึงและสามารถตอบสนองลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

     

13.  กิจการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู ้
และพัฒนานวัตกรรมใหม ่ๆ ในการทํางานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ทําให้กิจการสามารถประสบผลสําเร็จ ทั้งในปัจจุบันและ
อนาคต 

     

14.  กิจการเช่ือมั่นว่าการยึดหลักการ การยอมรับความเสี่ยง
ในการทํางาน จะทําให้กิจการสามารถวางแผนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดให้แก่องค์กร 

     

15.  กิจการมุ่งมั่นในการสร้างรูปแบบ แนวทาง และ
กระบวนการในการทํางาน เพ่ือส่งเสริมให้กิจการสามารถ 
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อยู่รอดและ
มั่นคงได้ในระยะยาว 
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ตอนท่ี 5  ความคิดเหน็เก่ียวกับประสิทธภิาพการตัดสนิใจ 
 

ประสิทธิภาพการตัดสนิใจ 

ระดับความคดิเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็น
ด้วย 

ไม่มี
ความเห็น 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วยอย่าง

ยิ่ง 

1.  กิจการสามารถทําการตัดสินใจ จากทางเลือกหลายทาง 
เพ่ือให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

     

2.  กิจการสามารถทําการตัดสินใจ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ 
และความพอใจจากการใช้ทรพัยากรท่ีมีจํากัด เพ่ือบรรลุ
เป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

     

3.  ในการตัดสินใจต่างๆ  กิจการสามารถตัดสินใจเลือก 
ทางเลือกที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น 

     

4.  ในการตัดสินใจแต่ละครั้ง กิจการได้คํานึงถึงผล ประโยชน์
และการบรรลุเป้าหมายขององค์กรโดยส่วนรวม 

     

5.  กิจการมีศกัยภาพในการตัดสินใจ เพ่ือให้สอดคล้อง กบั
จุดมุ่งหมายและลักษณะของปัญหาที่เกิดขึน้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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ตอนท่ี 6  ข้อเสนอแนะ 
6.1  ประโยชน์และปญัหาของคุณภาพข้อมูลทางบัญช ี
 

ประโยชน ์ ปัญหา 

  

  

  

  

  

  

  

 
6.2  ประโยชน์และปญัหาของประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 

ประโยชน ์ ปัญหา 

  

  

  

  

  

  

  

 
6.3  ข้อเสนอแนะอื่น 
.………………………………………………………………………………….………………………...…………………………………
.………………………………………………………………………………….………………………...………………………………… 
.………………………………………………………………………………….………………………...………………………………… 
.………………………………………………………………………………….………………………...………………………………… 
.………………………………………………………………………………….………………………...…………………………………
.………………………………………………………………………………….………………………...………………………………… 
.………………………………………………………………………………….………………………...………………………………… 
.………………………………………………………………………………….………………………...………………………………… 

 
ขอขอบพระคณุในความอนเุคราะห์ตอบแบบสอบถาม 

DPU
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                                                                    มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ตําแหน่งปัจจุบัน        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจําคณะการบัญชี  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ผลงานทางวิชาการ 
1) งานวิจัย เร่ือง  “ แนวทางการพัฒนารูปแบบบัญชีของธนาคารหมู่บ้านตามแนว

พระราชดําริ : กรณีศึกษาธนาคารหมู่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี ” 
                (Accounting Model Development of the Community Bank As Initiated by  
                 His Majesty  the King.) 

2) งานวิจัย เร่ือง “การวัดความสัมฤทธิผลจากการสอนโดยใช้สื่อการสอน 3 วิธี วิชาการ
บัญชีช้ันกลาง 1 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์” 

                (Measuring Effectiveness of Teaching by Using Three Teaching Methods in  
                Intermediate Accounting 1, Faculty of Accountancy, Dhurakijpundit    
                University) 

3) เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีการเงินขั้นกลาง - 1 คณะการบัญชี มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

4) เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีช้ันกลาง - 2 
5) บทความการบัญชีเร่ือง “การบัญชีสําหรับกจิการที่ดําเนินธุรกิจเฉพาะด้านการลงทุน” 

ประสบการณ์          สมุห์บัญชี บริษัท ภัทรพูล จํากัด พ.ศ. 2533 
                            วางระบบบัญชี บริษัท ภัทรพูล จาํกัด พ.ศ. 2533 
                            ผู้ตรวจสอบบัญชีภายใน บริษัท สหพรหม จํากัด พ.ศ. 2539 
                            วิทยากรอบรมผู้จัดทาํบัญชีตาม พ.ร.บ. การบัญชี พ.ศ. 2543 
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