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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองค์การ  ล ักษณะ
การบริหารงานและภาวะผูน้ าที่มีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน การด าเนินการวิจยัใช้วิธีการวิจยั
เชิงปริมาณ กลุ่มตวัอยา่งส าหรับงานวิจยัคือ ผูบ้ริหารทัว่ไปและผูบ้ริหารทางบญัชีในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ทั้งหมดจ านวน 900 ฉบบั 
สุ่มตวัอย่างโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย ไดรั้บการตอบกลบัมาขนาดตวัอย่างจ านวน 215 ฉบบั คิดเป็น
อตัราการตอบกลบั (Response Rate) ร้อยละ 23.89 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  ได้แก่ 
การวเิคราะห์สหสัมพนัธ์ และการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
 ผลการวิจยั พบว่าวฒันธรรมองค์การ ลกัษณะการบริหารงานและภาวะผูน้ า ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงินอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ณ ระดบั 0.05 แสดงให้เห็นถึง
องคก์ารมีรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารที่เป็นระบบมีการก าหนดระเบียบแบบแผนเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบติังานร่วมกนัพร้อมทั้งไดมี้การสนบัสนุนการเรียนรู้และพฒันาความรู้ความสามารถของ
บุคลากรใหมี้การปฏิบติังานท่ีดีข้ึน ในดา้นลกัษณะการบริหารงาน องคก์ารมีศกัยภาพในการบริหาร
จดัการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีระบบและทนัเหตุการณ์และมีการจดัการบริหารทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
ส่วนในดา้นภาวะผูน้ าแสดงให้เห็นถึงผูบ้ริหารมีการช้ีแนะแนวทางและสั่งการในแนวทางท่ีถูกตอ้ง
อย่างมีระบบ มีความยืดหยุ่น มีการตดัสินใจที่ดี มีเหตุผลและมีเป้าหมายในการท างานชัดเจน  
จึง ส่งผลให้งบการเงินมีคุณภาพมีความน่าเช่ือถือ แสดงข้อมูลตามความเป็นจริง สามารถ
เปรียบเทียบกนัได้และมีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ  าเป็นมีประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงิน 
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ABSTRACT 
 
 The objectives of this research were to study the effect of the Organizational Culture, 
the management characteristic and the leadership on the quality of financial statement. The study 
used the quantitative research methods. The samples for this research were the general managers 
and accounting department managers in small and medium enterprises, using simple random 
sampling method. The data were collected by 900 mail survey questionnaires. There are 215 
returned questionnaires used in this analysis, response rate 23.89 percent. The research instrument 
was a five point rating scale questionnaire and the data was analyzed by using the correlation 
analysis and the multiple regression analysis. 
 The research results found that the organizational culture, the management 
characteristic and the leadership have the positively impacts on the quality financial statement 
statistically significant at 0.05 levels. The results shows that organizational culture was systematic 
and well organizing function to build the sharing guidelines, together with supported the learning 
and developing skills of staffs. In the part of the management characteristic, the organization has 
the potential to solve problems systematically, up-to-date, and suitable in resources management. 
For the part of the leadership, the results showed that the manager has guided and dictate 
correctly and methodically. It showed the good, purposely and reasonable flexibility and decision 
making so that it caused the quality of financial statements were reliable. It showed the results 
truly, comparable and the disclosure of necessary information useful to financial statement users. 

DPU



จ 

กติติกรรมประกาศ 
 

 สารนิพนธ์เร่ือง “ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน ใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” คร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงได้ดว้ยดี โดยไดรั้บความช่วยเหลือและการ
สนับสนุนจากหลายๆ ท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผูช้่วยศาสตราจารย.์ดร.ดารณี เอ้ือชนะจิต ซ่ึง
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาไดใ้ห้ค  าแนะน าในการคดัเลือกเร่ืองท่ีจะท าการศึกษา ดร.ศิริเดช ค าสุพรหม และ 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (Small and Medium Enterprises : SMEs) ก าหนด
ข้ึนตามประกาศกฎกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยถ์าวร
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2545 ซ่ึงลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2545
โดยใชก้ารจา้งงานและสินทรัพยถ์าวรเป็นตวัก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน นบัเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ของระบบเศรษฐกิจ ประมาณร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมดในประเทศ วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มจึงมีบทบาทส าคญัไม่วา่จะเป็นการพฒันาในการฟ้ืนฟูทางเศรษฐกิจ โดยการกระจายรายได้
ไปยงักลุ่มคนต่าง ๆเพื่อช่วยให้เกิดอตัราการจ้างงาน ซ่ึงส่งผลให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากข้ึน
รวมทั้งยงัช่วยในการแกไ้ขปัญหายากจนดว้ย จึงเป็นส่วนหน่ึงในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ใหมี้ความกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งยงัถือวา่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็น
รากฐานในการพฒันาธุรกิจให้เติบโตและสามารถพฒันาเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ได ้นอกจากนั้น
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มยงัเป็นการรวมกลุ่มของคนท่ีคิดคน้หาการผลิตสินคา้ท่ีแปลก ๆ ใหม่ ๆ
ออกมาสู่ตลาด โดยมีตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่าและมีพนกังานจ านวนไม่มากนัก ซ่ึงจะเห็นได้ว่า
บทบาทของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยอยูห่ลายดา้นดว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น
การจา้งงาน, การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑแ์ละมีมูลค่าการส่งออก (สถาบนัวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม, 2554) 
 ประเทศไทยไดมี้การปรับเปล่ียนแม่บทการบญัชีฉบบัปรับปรุงปี 2555 ซ่ึงไดร้ะบุถึง
ลกัษณะเชิงคุณภาพขอ้มูลงบการเงินไว ้4 ประการ ไดแ้ก่ ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
ความเช่ือถือได ้และการเปรียบเทียบกนัได ้ (สภาวิชาชีพบญัชี, 2555) ดงันั้น ลกัษณะเชิงคุณภาพ
ขอ้มูลงบการเงินจึงหมายถึง ขอ้มูลท่ีท าให้ขอ้มูลงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารและผูใ้ชง้บการเงิน
ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือได ้และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูบ้ริหารและผูใ้ช้งบการเงิน 
โดยงบการเงินท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีจะตอ้งประกอบไปดว้ย สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน 
รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ซ่ึงในการจดัท ารายงานทางการเงินนั้นตลอดจนการน าไปใชใ้นกระบวนการ
การวางแผนธุรกิจและการน ามาช่วยในการสนบัสนุนในดา้นการบริหารธุรกิจ จากสภาพเศรษฐกิจท่ี
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มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้องคก์ารจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกบั
สถานการณ์ในปัจจุบนันอกจากนั้นยงัใชเ้ทคโนโลยีเพื่อมาช่วยในการติดต่อส่ือสารเพื่อสนบัสนุน
กิจการใหเ้กิดความรวดเร็วมากข้ึน เช่น การลงทุนเพิ่ม การขยายกิจการ การลดก าลงัการผลิต เป็นตน้
กิจการจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลให้เพียงพอเพื่อท่ีจะบนัทึกเหตุการณ์ทางการเงินไดถู้กตอ้งและ
ครบถว้นและจะตอ้งมีการวดัมูลค่าของขอ้มูลงบการเงินที่มีความเหมาะสม ทนัสถานการณ์และ
การน ารายการนั้นไปแสดงไวใ้นงบการเงิน เพื่อเป็นแนวคิดในการจดัท าและน าเสนองบการเงินแก่
ผูใ้ชง้บการเงินรวมทั้ง ช่วยยืนยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผา่นมาของผูใ้ชง้บการเงินได้
(สภาวชิาชีพบญัชี, 2555) ดงันั้นลกัษณะเชิงคุณภาพงบการเงินจึงเป็นส่วนท่ีส าคญัในการจดัท างบการเงิน
ท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความเขา้ใจได ้ซ่ึงสามารถท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจไดท้นัทีท่ีผูใ้ชง้บการเงินใชข้อ้มูล
ซ่ึงขอ้มูลนั้นต้องให้ความน่าเช่ือถือของงบการเงินและสามารถน าข้อมูลมาเปรียบเทียบเพื่อหา
แนวโนม้ของฐานะทางการเงินเพื่อส่งผลต่อการตดัสินใจในการลงทุนของนกัลงทุนอีกดว้ย 
 วฒันธรรมองค์การคือส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมภายในองค์การท่ีรวมเอา
ความเช่ือ และค่านิยมท่ีสมาชิกขององคก์ารมีร่วมกนัและใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติังานเพื่อมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัโครงสร้างอยา่งเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรม (Gordon, 1999)
วฒันธรรมเป็นรากฐานท่ีก าหนดทศันคติและพฤติกรรมของมนุษยใ์นสังคม องค์การซ่ึงจดัว่าเป็น
สังคมยอ่ยท่ีมีวฒันธรรมเป็นหลกัในการด ารงชีวิต หรือวิถีชีวิต หรือเป็นแบบแผนส าหรับพฤติกรรม
ในการท างานของมนุษย ์โดยท่ีสมาชิกในสังคมหรือมนุษยไ์ม่รู้ตวั (Kluckhohn and Kelly, 1945)
บุคลากรในองคก์ารมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีชดัเจนและสามารถท าให้บุคลากรในองคก์ารมีค่าความนิยม
จิตส านึกตรงกนั มีเป้าหมายร่วมกนัและมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีไปในทิศทางเดียวกนัแลว้นั้น
ยอ่มท าให้ปัญหาหรือกระบวนการตดัสินใจด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั ปัญหาความขดัแยง้ยอ่มมีนอ้ย
หรือปัญหาบางอย่างสามารถไดรั้บการแกไ้ขและจบลงดว้ยดี ในเวลาท่ีรวดเร็วและทนักบัสถานการณ์
(เพ็ชรี รูปะวิเชตร์, 2554) ค่านิยมเป็นแนวคิดและความเช่ือพื้นฐานขององค์การว่าเปรียบเสมือน
หวัใจของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีความแข็งแกร่งต่างก็มีระบบค่านิยมท่ีซบัซ้อนท่ีบุคลากรต่างรู้กนัดี
ค่านิยมท่ีดีขององคก์ารควรมุ่งท่ีความมีประสิทธิผล ตวัอยา่งเช่น ภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัสูง
(competitive environment) ย่อมตอ้งการความยืดหยุ่น (flexibility) และความสามารถตอบสนอง
(responsiveness) ต่อลูกคา้ไดสู้งและรวดเร็ว ดงันั้นบริษทัจึงควรมีวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้ความสามารถปรับตวั
(adaptability) เป็นหลกัมากกว่ายึดค่านิยมว่า จะดีหรือไม่ดีเท่านั้น โดยผูน้ าจะตอ้งสามารถใน
การผสมผสานค่านิยมเหล่าน้ีให้อยู่ในจุดท่ีลงตวัพอดี ผูน้  าท่ีสามารถในการจดัความสัมพนัธ์
ระหว่างค่านิยมท่ีเป็นวฒันธรรม (cultural values) กลยุทธ์ขององคก์าร (organizational strategy) 
และบริบทแวดลอ้มภายนอก (external environment) ไดดี้ยอ่มเก้ือหนุนต่อผลของการประกอบการ
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ของบริษทัสูงยิ่งข้ึน (สุเทพ พงศ์ศรีวฒัน์, 2545) วฒันธรรมองค์การจะส่งผลต่อประสิทธิผล 
(Effectiveness) ขององคก์ารเป็นอยา่งมาก เม่ือวฒันธรรมนั้นก่อให้เกิด การผูกพนั (Involvement) และ
การมีส่วนร่วมในองค์การ การปรับตัว (Adaptability) ท่ี เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงของ
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกองค์การ การประพฤติปฏิบติัไดส้ม ่าเสมอ (Consistency) ซ่ึง
จะท าใหเ้กิดการท างานท่ีประสานกนัและสามารถคาดหมายพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได ้มีวิสัยทศัน์
และภารกิจขององคก์ารท่ีเหมาะสม ท าให้องคก์ารมีกรอบและทิศทางการด าเนินงานท่ีชดัเจนปัจจยัทั้งน้ี
จะท าให้องค์การสามารถบรรลุสู่ประสิทธิผล (Effectiveness) ตามท่ีตอ้งการได้ (Denison, 1990) 
นกัวชิาการท่ีมีการแบ่งรูปแบบวฒันธรรมองคก์ารไวห้ลายลกัษณะ ซ่ึงความสัมพนัธ์และส่วนประกอบ
ของวฒันธรรมองคก์ารท าให้เกิดรูปแบบวฒันธรรมท่ีแตกต่างไปท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละแห่ง 
 การบริหารงานของผูบ้ริหารเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของนกัลงทุน
และผูใ้ช้งบการเงินเพราะหากองค์การมีการบริหารจดัการท่ีไม่ดีย่อมส่งผลให้มีความน่าเช่ือถือใน
องค์การนั้น ๆ ลดลงและสามารถบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การได้อย่างล่าช้า 
ลกัษณะการบริหารท่ีดีจะตอ้งมีวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีอาศยับุคคลเป็นองค์ประกอบส าคญั 
โดยมีลกัษณะการด าเนินการเป็นกระบวนการทางสังคม  ตอ้งเป็นการด าเนินการร่วมกนัระหว่าง
กลุ่มบุคคล 2 คนข้ึนไปท่ีร่วมมือร่วมใจเพื่อให้ภารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์พร้อมทั้งเป็นการร่วมมือ
กนัด าเนินการอยา่งมีเหตุผล มีลกัษณะเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบติังานกบัวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด
ไว ้ ปัจจุบนัมนุษยต์อ้งประสบกบัปัญหาอยู่เสมอ การเลือกทางออกท่ีจะน าไปสู่การแกไ้ขปัญหา
ทางการบริหารถือวา่ไม่มีวิธีใดท่ีดีท่ีสุด สถานการณ์ต่าง ๆ จะเป็นตวัก าหนดวา่ควรจะใชก้ารบริหาร
แบบใดซ่ึงการบริหารในยคุน้ีมุ่งเนน้ ความสัมพนัธ์ระหวา่ง องคก์ารกบัสภาพแวดลอ้มขององคก์าร
และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบวา่ ทุก ๆ ส่วนจะตอ้งสัมพนัธ์กนั สถานการณ์บางคร้ังจะตอ้งใช้
การตดัสินใจอยา่งเฉียบขาด บางสถานการณ์ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ บางคร้ังก็ตอ้ง
ค านึงถึง หลกัมนุษยแ์ละแรงจูงใจ บางคร้ังก็ตอ้งค านึงถึงเป้าหมายหรือผลผลิตขององคก์ารเป็นหลกั 
การบริหารจึงตอ้งอาศยัสถานการณ์เป็นตวัก าหนดในการตดัสินใจ การบริหารงานมีบทบาทส าคญั
ต่อการพฒันาองคก์ารให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ (Fayol, 1949) คือ กิจกรรมหลกัในองคก์ารธุรกิจ 
ไดแ้ก่ เทคนิคและการผลิต (Technical and production) การเงิน (Financial) การพาณิชย ์(Commercial) 
ความมัน่ (Security) การบญัชี (Accounting) การจดัการ (Management) และหนา้ท่ีทางการจดัการ
ไดแ้ก่ การวางแผน (Planning) การจดัองคก์าร (Organization) การบงัคบับญัชา (Commanding) การประสานงาน
(Coordinating) การควบคุม (Control) ซ่ึงจะเห็นวา่ การเป็นผูบ้ริหารนั้นจะมีแต่เพียงอ านาจอยา่งเดียวคงไม่ได้
จึงจ าเป็นมากท่ีตอ้งมีวิสัยทศัน์กา้วไกลควบคู่กนัไปดว้ย เพื่อให้พนกังานเกิดความเคารพนบัถือ และ
พร้อมท่ีจะท างานหนกั เพื่อพาองคก์ารไปสู่เป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้
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 ภาวะผูน้ าในองค์การ (Leadership) หรือความเป็นผูน้ า คือความสามารถในการน า
กระบวนการในการแนะแนวและน าทางพฤติกรรมของคนในสภาพของการท างาน หรือมีภาวะผูน้ า
ท่ีมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่คุณลกัษณะ (Traits) อ านาจ (Power) พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ าในแบบต่าง ๆ
ในปัจจุบนัน้ี  ก็ยงัมีการศึกษาภาวะผูน้ าอยู ่ตลอดเวลา และพยายามจะหาภาวะผูน้ าที ่มี
ประสิทธิภาพในแต่ละองคก์ารและในสถานการณ์ต่างกนั (The American Heritage Dictionary, 1985)
ลกัษณะผูน้ าแห่งความส าเร็จ ประกอบดว้ย ผูน้ าท่ีดีตอ้งตดัสินใจอย่างเด็ดขาดถูกตอ้ง มีเหตุมีผล มี
ความมุ่งมัน่ตดัสินใจเร็ว มีความมัน่ใจ เชื่อถือ และสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มี
เป้าหมายวตัถุประสงคท่ี์ชดัเจน ถา้มีจุดหมายปลายทางท่ีชดัเจนแลว้ เราก็สามารถมุ่งหนา้ไปยงัจุด ๆ นั้น
ไดอ้ยา่งง่ายดายและเร็วข้ึน ผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีการเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของบุคคลากรในองคก์ารเพื่อให้
มีการบริหารงานท่ีดี โดยอาศยัการเรียนรู้พฤติกรรมจากสภาพแวดล้อมภายในองค์การเพื่อการ
พฒันาองค์การให้สอดคลอ้งกบัพฤติกรรมของบุคลลากรในองค์การเพื่อจะไดมี้การพฒันาไปใน
ทิศทางเดียวกนั และมีการส่งเสริมสนบัสนุนการเรียนรู้การปฏิบติังานของพนกังานให้ดีข้ึนเพื่อการ
พฒันาศกัยภาพในการปฏิบติังานดว้ยและอาจมีการส่งเสริมการพฒันาผลงานซ่ึงอาจมีการให้รางวลั
เพื่อเป็นการพฒันาสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและเป็นการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัมากยิ่งข้ึน 
ดงันั้นการบริหารองคก์ารใหป้ระสบความส าเร็จ ผูน้  าตอ้งมีความกลา้หาญ สามารถตดัสินใจไดอ้ยา่ง
แน่วแน่ ยุติธรรม ซ่ือสัตย ์และเป็นตวัอยา่งท่ีดีให้แก่สมาชิกในองค์การ เพื่อให้สมาชิกในองค์การ
เกิดความเคารพนับถือ พร้อมทั้งตอ้งสามารถน าพาองค์การให้ประสมผลส าเร็จดัง่ท่ีได้ตั้งเอาไว ้
(อาจารยป์ระณม ถาวรเวช, 2551) 
 ดงันั้นผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาถึงผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ว ัฒนธรรมในแต่ละองค์การนั้ นมีความแตกต่างกนั
ไปซ่ึงข้ึนอยูก่บัประเภท ความเหมาะสม และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ของแต่ละองคก์ารซ่ึงมีความส าคญัท่ี
จะท าใหบุ้คลากรในองคก์ารเกิดการพฒันาในการเรียนรู้การท างานร่วมกนัจนบรรลุเป้าหมายของ
องคก์ารซ่ึงอาจมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารใหท้นัสมยั ทนัต่อสถานการณ์ต่าง ๆรวมถึงการ
บริหารงานและมีภาวะผู ้น าท่ีมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้องค์การต้องเตรียมพร้อมส าหรับการ
เปล่ียนแปลง มีบุคลากรท่ีดีและมีขอ้มูลงบการเงินท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะเป็นตวัส าคญัในการผลกัดนัและ
ขบัเคล่ือนให้องคก์ารกา้วไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององคก์ารได ้ 
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1.2 วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
1. เพื่อศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบของลกัษณะการบริหารงานท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
3. เพื่อศึกษาผลกระทบของภาวะผูน้ าในองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 

 
1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  
 น าผลท่ีไดจ้ากการศึกษา วฒันธรรมองค์การ ลกัษณะการบริหารงาน และภาวะผูน้ าใน
องคก์ารเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพงบการเงิน 
 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงินใน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผูว้ิจยัมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของผูบ้ริหารทัว่ไปและ
ผูบ้ริหารทางบญัชีในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 215 ราย โดยผูว้ิจยัได้
ก าหนดขอบเขตด ้านเน้ือหา คือด ้านผลกระทบของวฒันธรรมองค์การ  ด ้านลกัษณะการ
บริหารงาน และด้านภาวะผูน้ าในองคก์าร ท่ีมีผลต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน  
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1.5 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 
 

ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
ในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 

  
 

 
                                                                    H1 
 
                                                                    H2  
  
                                                                    H3 

 
ภำพที ่1.1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะการบริหารงาน และภาวะผูน้ าใน

องคก์ารส่งผลต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 

1.6 สมมติฐำนกำรวจัิย 
H1: วฒันธรรมองคก์ารส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
H2: ลกัษณะการบริหารงานส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
H3: ภาวะผูน้ าในองคก์ารส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 

 
1.7 นิยำมปฏิบัติกำร 

1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือการประกอบกิจการท่ีเป็นอุตสาหกรรมการผลิต 
กิจการคา้ส่ง-คา้ปลีก และกิจการบริการ โดยก าหนดขนาดของธุรกิจจากมูลค่าขั้นสูงของสินทรัพย์
ถาวรขนาดยอ่มไม่เกิน 50 ลา้นบาท และขนาดกลางไม่เกิน 200 ลา้นบาท 

2. วฒันธรรมองคก์าร คือระบบของการยึดถือในส่ิงท่ีมีความหมายร่วมกนัของสมาชิกภายใน
องคก์ารซ่ึงมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังาน การตดัสินใจและพฤติกรรมอ่ืน  

3. ลกัษณะการบริหารงาน คือกระบวนการท างานร่วมกบัผูอ่ื้นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
อยา่งมีประสิทธิภาพ การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการ
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั  

วฒันธรรมองค์กำร 
 
 
 
 
 
 

 

คุณภำพข้อมูลงบกำรเงิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะกำรบริหำรงำน 

 
ภำวะผู้น ำในองค์กำร 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปรอสิระ 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวแปรตำม 
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4. ภาวะผูน้ าในองคก์าร หรือความเป็นผูน้ า คือความสามารถในการน า จึงเป็นส่ิงส าคญัยิ่ง
ส าหรับความส าเร็จของผูน้ า องคป์ระกอบต่าง ๆ จะช่วยให้ผูน้  ามีความสามารถท่ีจะช้ีแนะ สั่งการ
หรืออ านวยการ หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้นเพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว ้ตอ้ง
ตดัสินใจเด็ดขาด ถูกตอ้ง มีเหตุมีผล มีความมุ่งมัน่ มีความมัน่ใจ น่าเช่ือถือ และสามารถท างานได้
อยา่งเป็นระบบ ผูน้ าตอ้งมีเป้าหมายชดัเจน ผูน้ าตอ้งมีจุดยืน มีอุดมการณ์ หรือมีจุดหมายท่ีชดัเจนถา้
มีจุดหมายปลายทางท่ีชดัเจนแลว้ เราก็สามารถมุ่งหนา้ไปยงัจุด ๆ นั้นไดง่้าย และเร็วข้ึน 

5. คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน คือคุณสมบติัท่ีท าใหข้อ้มูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
ซ่ึงประกอบดว้ย ความเขา้ใจได ้ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ ความเช่ือถือได ้การเปรียบเทียบกนัได ้ DPU



 
 

บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาคน้ควา้เกี่ยวกบัเร่ือง ผลกระทบของวฒันธรรมองค์การที่มีต่อคุณภาพ

ขอ้มูลงบการเงินในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คร้ังน้ีได้ด าเนินตามล าดับขั้นตอน
โดยผูว้ิจยัได้รวบรวมเอกสารงานเขียนและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยก าหนดประเด็นในการน าเสนอ
ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎี 
2.1.1 แนวคิดของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
2.1.2 แนวคิดของวฒันธรรมองคก์าร 
2.1.3 แนวคิดของลกัษณะของการบริหารงาน 
2.1.4 แนวคิดของภาวะผูน้ าในองคก์าร 
2.1.5 แนวคิดของคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 

2.2 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 แนวคิดและทฤษฎ ี

2.1.1 แนวคิดของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นธุรกิจท่ีมีจ านวนมากทั้งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ ผูป้ระกอบการและมกัจะประกอบการในรูปแบบของบุคคลธรรมดา คณะบุคคลหรือ
ห้างหุ้นส่วนสามญัที่มิใช่นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษทัจ ากัดหรือกิจกรรมร่วมค้า ซ่ึง
การด าเนินงานธุรกิจ SMEs มีเกณฑท่ี์ใชใ้นการจ าแนกกิจการของ SMEs วา่จะเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
หรือขนาดย่อม คือ มูลค่าชั้นสูงของสินทรัพยถ์าวร และจ านวนการจา้งงาน และประเภทของ
วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ซ่ึงแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภทคือ ผลิต บริการ คา้ปลีก และคา้ส่ง 
(พระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2543) และมีการใชม้าตรา 4 เพื่อเป็น
ขอ้ก าหนดในการจา้งงานมูลค่าสินทรัพยถ์าวรหรือทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ตามจ านวนท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงเป็นตวัช้ีวดัขนาดวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (สถาบนัพฒันาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม,2551) ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นธุรกิจท่ีครอบคลุมทั้งด้านการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจค้าส่ง - ค ้าปลีกและธุรกิจบริการที่มีมูลค่าขั้นสูง
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ของสินทรัพยถ์าวรขนาดยอ่มไม่เกิน 50 ลา้นบาท และขนาดกลางไม่เกิน 200 ลา้นบาท ลกัษณะ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
พ.ศ. 2543 ตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม ในการก าหนดจ านวนการจา้งงานและมูลค่าสินทรัพยข์อง
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พ.ศ. 2545 อาศยัอ านาจพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม พ.ศ. 2543 ไดก้ าหนดลกัษณะวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยมีหลกัเกณฑ ์คือ 
 

 ขนาดย่อม ขนาดกลาง 

ประเภท จ านวน 
(คน) 

สินทรัพย์ถาวร 
(ล้านบาท) 

จ านวน (คน) สินทรัพย์ถาวร 
(ล้านบาท) 

กิจการการผลิต ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51 - 200 เกินกวา่ 50 - 200 
กิจการการบริการ ไม่เกิน 50 ไม่เกิน 50 51 - 200 เกินกวา่ 50 - 200 
กิจการคา้ส่ง ไม่เกิน 25 ไม่เกิน 50 26 - 50 เกินกวา่ 50 - 100 
กิจการคา้ปลีก ไม่เกิน 15 ไม่เกิน 30 16 - 30 เกินกวา่ 30 - 60 

 
ภาพที ่2.1  ลกัษณะของวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
ทีม่า:  กรมสรรพากร, 2553 
 

ความส าคญัของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ปัจจุบนัประเทศไทยไดมี้การด าเนิน
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม คิดเป็นร้อยละ 99 ของธุรกิจทั้งหมด เน่ืองจากวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม มีธุรกิจทุกประเภททั้งธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจการจ าหน่าย และธุรกิจการบริการ
ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีบทบาทส าคญัท่ีจะช่วยในการกระตุน้ระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้ดีข้ึน พร้อมทั้งยงัช่วยเช่ือมโยงระหวา่งภาคการผลิตท่ีเก่ียวขอ้งกนั เช่น ภาคเกษตรกรรม
ภาคการบริการขนส่ง ภาคการก่อสร้าง ภาคกิจการการคา้ปลีก-คา้ส่ง และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มไดมี้การขยายขนาดไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ทัว่ประเทศซ่ึงถือเป็นการกระจายรายไดท่ี้ดีอยา่งหน่ึง
(อภิสิทธ์ิ ประวติัเมือง, 2544) และรัฐบาลยงัให้ความส าคญัเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในการมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผูดู้แลรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายส่งเสริม
และสนบัสนุนวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มอยา่งจริงจงั และยงัไดมี้การกระตุน้สนบัสนุนและ
ส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการสามารถด าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งมัน่คง มีความกา้วหนา้ และย ัง่ยืน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มมีบทบาทส าคญัต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไม่วา่จะเป็นแหล่งสร้างงาน
เพราะธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีการขยายอยู่ทัว่ประเทศเป็นจ านวนมาก
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และหลากหลายสาขาอาชีพเมื่อเทียบกบัธุรกิจขนาดใหญ่แลว้ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จะสามารถรองรับแรงงานไดก้วา้งขวางกว่ารวมถึงในภาคเกษตรกรรม ซ่ึงนบัว่าเป็น
แหล่งสร้างงานท่ีส าคญัในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและเป็นธุรกิจท่ีสนบัสนุนอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ไดด้ าเนินธุรกิจแบบการพึ่งพาอาศยักนั เช่นเดียวกบัธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ท่ีมี
ความส าคญัต่อธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งในแง่การเป็นผูผ้ลิตวตัถุดิบ ผูจ้ดัจ  าหน่าย และผูบ้ริการ โดยเฉพาะ
ในลกัษณะการรับช่วงต่อของการผลิต ธุรกิจขนาดใหญ่จะมีความน่าเช่ือถือจากสถาบนัการเงินต่าง ๆ 
ในเร่ืองของความมัน่คงมากกวา่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแต่ธุรกิจขนาดใหญ่ก็ยงัตอ้งพึ่งพา 
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในกระบวนการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในดา้นการรวบรวมวตัถุดิบ
การจดัจ าหน่ายสินคา้และบริการ จึงนบัไดว้า่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม เปรียบเสมือนเป็นตวัเช่ือม
ให้อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เป็นรูปเป็นร่างท่ีสมบูรณ์ ท างานไดค้รบวงจรตามท่ีตอ้งการ ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่ม ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีมีทรัพยากรหลากหลายโดยเฉพาะทรัพยากรทางการเกษตร  
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ส่วนใหญ่จึงมีด าเนินกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าสินคา้ทางการเกษตร
มาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของตวัสินค้า ซ่ึงสินค้าเหล่าน้ีส่วนใหญ่จะส่งออกไปจ าหน่ายยงั
ต่างประเทศเพื่อน ารายไดเ้ขา้สู่ประเทศไดเ้พิ่มมากข้ึน เป็นจุดเร่ิมตน้ในการลงทุน เน่ืองจากธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่มเป็นธุรกิจท่ีใชเ้งินลงทุนในการจดัตั้งจ  านวนไม่มากนกั ผูป้ระกอบการจึง
สามารถจดัตั้ งโดยใช้ทุนของตนเอง ญาติพี่น้องหรือสถาบนัทางการเงินการด าเนินธุรกิจก็จะ
ด าเนินการในลกัษณะทดลองและทดสอบแนวความคิดใหม่ ๆ  ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงสามารถ
คิดคน้ส่ิงแปลก ๆ ใหม่ ๆ ท่ีหลากหลาย หากการผลิตสินคา้และบริการตรงกบัเวลาความตอ้งการ
ของตลาด ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ก็จะสามารถขยายกิจการให้มีขนาดใหญ่ได ้ดงันั้นธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอ่ม จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ในการลงทุน จากกิจการขนาดกลางและขนาดยอ่มไปสู่
ธุรกิจขนาดใหญ่ข้ึน เป็นแหล่งพฒันาทกัษะฝีมือและการประดิษฐคิ์ดคน้ส่ิงใหม่ ๆ ธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่มเป็นกิจการท่ีจดัตั้งข้ึนบนพื้นฐานของความเป็นอิสระ ความถนดั และความชอบของ
ผูป้ระกอบการโดยพยายามท่ีจะสร้างสรรค์ผลงานของตนเองข้ึนมาซ่ึงถือเป็นการทดลองผลงาน
ออกมา จึงท าให้เกิดการประดิษฐ์หรือคิดคน้วิทยาการ เทคโนโลยี และผลิตภณัฑ์ใหม่ไดง่้ายกว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่ (จุฑามาฒย ์นิยม, 2552) ในการจดัตั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้นจะตอ้งมี
รูปแบบท่ีเหมาะสมและมีความสัมพนัธ์กนักบัความตอ้งการของตลาดหรือกลุ่มลูกคา้ และลกัษณะ
ของธุรกิจในแต่ละแห่ง ซ่ึงรูปแบบความเป็นเจา้ของธุรกิจตามท่ีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ไดก้  าหนดไวมี้อยู ่ 3 รูปแบบ ไดแ้ก่ ธุรกิจเจา้ของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน และบริษทัจ ากดั การท่ี
ผูป้ระกอบการจะเลือกด าเนินการตามรูปแบบธุรกิจใดนั้น จะตอ้งเลือกและพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ 
และความเหมาะสมของธุรกิจไดแ้ก่ค่าใชจ่้ายในการจดัตั้ง รูปแบบของการจดัตั้ง ความรับผิดชอบต่อ
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หน้ีสินของผูป้ระกอบการ การถ่ายโอนความเป็นเจา้ของ อ านาจในการบริหารงาน ความสามารถในการเพิ่มทุน
ขยายธุรกิจ ภาระดา้นภาษีอากร ขอ้จ ากดัดา้นกฎหมาย เป็นตน้ (วชิยั โถสุวรรณจินดา, 2546) 

ธุรกิจวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จะตอ้งมีลกัษณะอยา่งนอ้ย 2 ประการ จาก 4 ประการ
ไดแ้ก่ ในการบริหารงานส่วนใหญ่เจา้ของจะเป็นผูบ้ริหารงานเองซึงจะตอ้งเป็นไปดว้ยความอิสระ
ในการบริหารงาน ให้จ  านวนคนในการจดหาทุนเพียงไม่ก่ีคนและเป็นเจา้ของธุรกิจ การด าเนินงาน
ในทอ้งถ่ินส่วนมากเจา้ของและบุคลากรในองค์การจะอยูใ่นชุมชนเดียวกนัหรือใกลเ้คียงกนัแต่สินคา้
และบริการของธุรกิจไม่จ  าเป็นตอ้งอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นก็ไดเ้พื่อกระจายออกไปเพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ของธุรกิจ ขนาดเล็กเ ม่ือเปรียบเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน 
(คณะกรรมการพฒันาระบบเศรษฐกิจ (The Committee for Economic Development หรือ CED) 
แห่งสหรัฐอเมริกา) 
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ล าดับที ่ รูปแบบ ลกัษณะ 

1 บุคคลธรรมดา บุคคลทัว่ไปท่ีมีชีวติอยูต่ามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์(มาตรา 15) 
2 คณะบุคคลที่มิใ ช่

นิติบุคคล 
บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงเขา้กนัเพื่อการท ากิจการร่วมกนั 
โดยมีวตัถุประสงค์แบ่งปันก าไรท่ีไดจ้ากกิจการท่ีท า (หน่วยภาษี
ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร) 

3 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ทีม่ิใช่นิติบุคคล 

บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ตกลงเขา้กนัเพื่อการท ากิจการร่วมกนั 
โดยมีวตัถุประสงค์แบ่งปันก าไรท่ีได้จากกิจการท่ีท า (หน่วยภาษี
ตามมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร) 

4 ห้างหุ้นส่วนสามัญ
ที่จดทะเบียนนิติ
บุคคล 

บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั  
โดยหุน้ส่วนทุกคนไม่จ  ากดัความรับผิดและตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

5 ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการร่วมกนั 
หุน้ส่วนมีทั้งท่ีจ  ากดัความรับผดิและไม่จ  ากดัความรับผดิและตอ้ง 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

6 บริษัทจ ากดั บุคคลตั้งแต่ 3 คนข้ึนไป มาลงทุนและเป็นเจา้ของกิจการ ผูถื้อหุ้น
รับผดิในหน้ีต่าง ๆ ไม่เกินจ านวนเงินท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนลงทุนและ
ตอ้งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์

7 วสิาหกจิชุมชน กิจการของชุมชนท่ีเก่ียวกบัการผลิตสินคา้การให้บริการ หรือการ
อ่ืนท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนัมีวิถีชีวิตร่วมกัน
และรวมตวัประกอบกิจการดงักล่าว เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน โดยมีการยื่น
ขอจดทะเบียนวสิาหกิจชุมชนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน 2548 กบักรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ภาพที ่2.2  รูปแบบและลกัษณะของธุรกิจ SMEs 
ทีม่า:  กรมสรรพากร, 2556 
 

ปัจจยัท่ีท าใหธุ้รกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มประสบความส าเร็จ ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่มจ านวนมากท่ีไดรั้บความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจจนเป็นวิสาหกิจขนาดใหญ่ โดยอาศยั
ปัจจยัท่ีท าใหธุ้รกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มนั้นประสบความส าเร็จซ่ึงประกอบไปดว้ย ความยืดหยุน่ได ้
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ความเป็นอิสระและคล่องตวัของธุรกิจ ซ่ึงผูป้ระกอบการจะไม่ตอ้งท างานผ่านขั้นตอนระดบัการ
บังคับบัญชาท่ีมีโครงสร้างองค์การท่ีเรียบง่ายท าให้มีท างานท่ีรวดเร็วมากข้ึน และสามารถ
ปรับเปล่ียนวิธีเชิงกลยุทธ์ไดต้ามความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพไดดี้กวา่วิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ สามารถควบคุมและดูแลลูกค้าอย่างทัว่ถึง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีลูกค้า
จ านวนนอ้ยรายแต่มกัเป็นลูกคา้ประจ าท่ีมีปริมาณการซ้ือหรือการ ใช้บริการสม ่าเสมอ จึงสามารถ
เอาใจใส่ใกลชิ้ดลูกคา้ไดแ้ละเรียนรู้ความตอ้งการของลูกคา้จากการ ด าเนินงานติดต่อกบัลูกคา้โดยตรง 
การเปล่ียนแปลงและการสร้างนวตักรรม ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มกัมุ่งเนน้การแกไ้ขปรับปรุง
สินคา้เน่ืองจากมีความคล่องตวัอีกทั้งพอท่ีจะท าไดโ้ดยตน้ทุนไม่สูงมากนกั แรงจูงใจจากผลก าไร
ของธุรกิจ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542) 

2.1.2 แนวคิดของวฒันธรรมองคก์าร 
 วฒันธรรม เป็นลกัษณะท่ีแสดงให้เห็นถึงความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบ มีวินยั 
ความสามคัคีความกลมเกลียวกนั ความเจริญกา้วหนา้ของธุรกิจและประเทศชาติ รวมถึงศีลธรรมอนัดี
ของประชาชน ส่วนในทางวิทยาการนั้นไดใ้ห้ความหมายไวว้่าวฒันธรรมเป็นพฤติกรรมและส่ิงท่ี
บุคคลในกลุ่มนั้นไดส้ร้างข้ึนโดยจากการเรียนรู้การด าเนินชีวิตประจ าวนั การอยูร่่วมกนัภายในกลุ่ม 
(พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน, 2542) ซ่ึงพฤติกรรมดงักล่าวนั้นจะสามารถเปล่ียนแปลงได้
ตามยุคสมยั และความเหมาะสมกับท าหน้าท่ีการแสดงภาพลักษณ์ขององค์การท่ีแตกต่างไปจาก
องคก์ารอ่ืน ๆและเป็นเอกลกัษณ์ในการแสดงออกท่ีบุคคลในกลุ่มสามารถยึดถือและปฏิบติัร่วมกนั 
เป็นศูนยร์วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดความมุ่งมัน่ และความผกูพนักนัในการท างานท่ี
จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องคก์ารท่ีส าคญัมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เป็นส่ิงยึดเหน่ียวท่ีช่วยผนึก
องคก์ารใหเ้ป็นปึกแผน่เป็นไปในแนวทางเดียวกนั ดว้ยการก าหนดวิธีแนวทางการคิดวิเคราะห์และ
พฤติกรรมการแสดงออกของบุคคลตามแนวทางปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและเป็นท่ียอมรับทัว่ไป ลดความคลุมเครือ
ในการแสดงออกในรูปแบบท่ีองค์การยอมรับ และส่งเสริมให้เกิดความมัน่คงของระบบสังคม
ภายในองคก์าร การท่ีบุคลากรในองคก์ารมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีชดัเจนและสามารถท าให้บุคลากร 
ในองคก์ารมีจิตส านึกตรงกนั มีเป้าหมายร่วมกนัและมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีไปในทิศทางเดียวกนัแลว้นั้น
ยอ่มท าใหก้ารแก้ไขปัญหาและข้อขดัแยง้ต่าง ๆ หรือกระบวนการตดัสินใจในการด าเนินงาน
ไดด้ว้ยดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็วและเท่าทนักบัสถานการณ์ (เพช็รี รูปะวิเชตร์, 2554) 
ณัฏฐพนัธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 2545 ได้ให้แนวคิดไวว้่า วฒันธรรมองค์การเป็นการก าหนด
ค่านิยมหรือแนวทางในการปฏิบติังานของบุคคลภายในองคก์ารเพื่อท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่น
ในการเป็นองคก์ารนั้น ๆ และมีการจดัรูปแบบโครงสร้างขององค์การท่ีเหมาะสม โดยวฒันธรรม
องค์การจะเป็นส่วนหน่ึงท่ีส าคญัขององคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อการพฤติกรรม แนวทางในการปฏิบติั
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และความเจริญกา้วหนา้ขององคก์าร โดยผูน้ าจะตอ้งเป็นผูว้ิเคราะห์ถึงปัจจยัในดา้นต่าง ๆ ไม่วา่จะ
เป็นในด้านของสภาพแวดล้อมทั้ งภายในและภายนอกขององค์การ การมีมุมมองวิสัยทัศน์ท่ี
กวา้งไกล รวมถึงการก าหนดกระบวนการการด าเนินงานของธุรกิจ ดงันั้นวฒันธรรมองคก์ารของแต่
ละแห่งจึงมีความแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัในหลาย ๆ ดา้น เช่น ถา้หากธุรกิจประกอบ
กิจการในรูปแบบและประเภทของธุรกิจชนิดเดียวกันหรือท่ีคล้ายคลึงกันก็มกัจะมีวฒันธรรม
องค์การท่ีคลา้ยคลึงกนัตามไปดว้ย เพราะการด าเนินงานภายใตภ้าวะแวดลอ้มท่ีคลา้ยกนัอาจท าให้
แนวทางในการปฏิบติัเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ค่านิยมท่ีดีขององค์การควรมุ่งผลส าเร็จและ
ประสิทธิผลของงาน เช่น ภายใตภ้าวะแวดล้อมท่ีมีการแข่งขนัสูง (competitive environment) ย่อม
ตอ้งการความยดืหยุน่ (flexibility) และความสามารถตอบสนอง (responsiveness) ต่อลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
ดงันั้นบริษทัจึงควรมีวฒันธรรมองค์การที่มุ่งเน้นความสามารถในการปรับตวั (adaptability) 
เป็นหลกั เพื่อให้มีการตอบรับตรงกบัวตัถุประสงค์และความตอ้งการของลูกคา้ท่ีมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากข้ึน โดยผูน้ าจะต้องมีความสามารถในการสร้างวฒันธรรมองค์การข้ึนมาและมีการ
ผสมผสานค่านิยมในลกัษณะต่าง ๆ เขา้ดว้ยกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเหล่าน้ีให้อยู่ในจุดท่ีลงตวั
พอดี ก็จะเป็นเป็นท่ีดีท่ีช่วยในการสนบัสนุนธุรกิจให้เจริญเติบโตเร็วยิ่งข้ึนและมีความมัน่คงในการ
ด าเนินงาน พรรัตน์ รัตนศิริวงศ์, 2552) วฒันธรรมองค์การกบัความมีประสิทธิผลของธุรกิจ หาก
ธุรกิจมีการจดัการค่านิยมขององค์การ กลยุทธ์องค์การและบริบทแวดลอ้มภายนอกได้เหมาะสม
และสัมพนัธ์กนัแลว้ย่อมก่อให้เกิดวฒันธรรมองค์การข้ึนซ่ึงสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท 
ดงัแสดงในภาพ โดยความแตกต่างของวฒันธรรมทั้งส่ีมาจาก 2 มิติไดแ้ก่ (1) ระดบัของเง่ือนไข
ภาวะแวดลอ้มภายนอกวา่ตอ้งการความยืดหยุน่ (flexibility) หรือความมัน่คง (stability) เพียงไร (2) 
ระดบัของเง่ือนไขดา้นกลยทุธ์วา่ตอ้งการเนน้ภายใน (internal) หรือ เนน้ภายนอก (external) เพียงไร 
มิติทั้งสองผสมกนัเกิดเป็นวฒันธรรมองค์การข้ึน 4 แบบ โดยแต่ละแบบมุ่งเน้นค่านิยมท่ีต่างกนั
ไดแ้ก่ วฒันธรรมแบบปรับตวั (adaptability culture) วฒันธรรมแบบมุ่งผลส าเร็จ (achievement 
culture) วฒันธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) และวฒันธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) 
โดยในหน่วยธุรกิจหน่ึงนั้น อาจมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีประกอบดว้ยหลากหลายแบบ อยา่งไรก็ตาม 
ธุรกิจท่ีไดป้ระสบความส าเร็จนั้นจะเห็นไดว้า่ ธุรกิจนั้นจะประกอบไปดว้ยวฒันธรรมองคก์ารท่ีเขม้แข็ง
เพียงแบบเดียวเท่านั้น(สุเทพ พงศศ์รีวฒัน์, 2545) วฒันธรรมท่ีดี (Best Culture) เป็นตวัก าหนด
แนวทางในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นท่ีจะให้บุคลากรในองค์การได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ตามมาตรฐานการบญัชี หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายไดก้ าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งและจะตอ้งมี
จรรยาบรรณในการปฏิบติังาน ซ่ึงส่งผลต่อความน่าเช่ือถือของรายงานทางการเงินท่ีมีต่อผูใ้ชง้บการเงิน 
โดยผ่านทางองค์ประกอบทางด้านวฒันธรรมองค์การ ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน ด้าน
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ค่านิยมการปฏิบติังาน ดา้นระบบการปฏิบติังาน ดา้นวิธีการปฏิบติังาน และดา้นการติดต่อส่ือสาร 
(Deal and Kennedy, 1982) วฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารควรค านึงถึง เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัความเช่ือ ค่านิยม บรรทดัฐาน ของพนกังานในหน่วยงานซ่ึงวฒันธรรมเหล่าน้ีถูกก าหนดจาก 
พื้นฐานความเช่ือภายในหน่วยงาน มีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคลากรและสมาชิกในหน่วยงาน
รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงาน ซ่ึงสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลทางการบญัชี (รัชนกรี รัตนววิฒันกุล, 2550) 
 กล่าวโดยสรุปคือ วฒันธรรมในแต่ละแบบดงักล่าว สามารถท่ีจะสร้างความส าเร็จให้แก่
องคก์ารไดท้ั้งหมด ในการยดึวฒันธรรมแบบใดหรือผสมผสานมากนอ้ยเพียงใดนั้นข้ึนอยูก่บัจุดเด่น
ของแต่ละองค์การ เช่นในด้านกลยุทธ์ขององค์การ ประเภทและรูปแบบขององค์การ ด้าน
สภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกขององคก์ารเป็นส าคญั จึงเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
ผูน้ าท่ีตอ้งมิใหอ้งคก์ารหยดุชะงกัอยูก่บัวฒันธรรมเดิม ซ่ึงอาจเหมาะสมกบัอดีตจะตอ้งมีการปรับเปล่ียน
หรือเปล่ียนแปลงวฒันธรรมองคก์ารให้ทนัยุคทนัสมยัและเป็นปัจจุบนัเพื่อให้ทนักบัสถานการณ์ต่าง ๆ
ท่ีเกิดข้ึนดว้ยและจะสามารถน าธุรกิจใหป้ระสบความส าเร็จไดดี้และรวดเร็วยิง่มากข้ึน 

2.1.3 แนวคิดของลกัษณะของการบริหาร 
 การบริหาร เป็นเ ร่ืองท่ี เ ก่ียวข้องกับบุคคลโดยอาศัยการท างานร่วมกัน โดยมี
วตัถุประสงคแ์ละจุดมุ่งหมายเดียวกนั โดยผูบ้ริหารขององคก์ารจะตอ้งเป็นผูก้  าหนดหลกัเกณฑ์และ
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของแต่ละบุคคลท่ีมีความเป็นสัดส่วน ชดัเจน และทนัสถานการณ์ทนัยุคทนัสมยั
ตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้โดยอาศยัความรู้ ประสบการณ์ และภาวะผูน้ าท่ีมีอยู่มาปรับใช้ใน
การท างานเพื่อใหก้ารด าเนินงานมีประสิทธิภาพและมีผลส าเร็จท่ีรวดเร็วมากยิ่งข้ึน (Drucker, 1999) 
ส่วน Herbert A. Simon, 1999 ไดใ้ห้ค  านิยามไวว้า่ การบริหารคือ การตดัสินใจของผูบ้ริหารจะตอ้ง
ตดัสินใจในการเลือกทางเลือกท่ีดีสุดในการบริหารจดัการธุรกิจเพื่อให้มีประสิทธิภาพมาท่ีสุด โดย
มีการแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพราบร่ืนทนัต่อเหตุการณ์โดยอาศยัทางเลือกท่ีมีอยูใ่ห้ดีท่ีสุด
การบริหาร คือ การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั
การตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล และเห็นวา่บุคคลแต่ละคน องคก์าร ผูข้าย และลูกคา้ ต่างก็
เป็นส่วนหน่ึงของสภาพแวดลอ้ม  (Barnard, 1938) การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคล
ตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัในงานปฏิบติังาน เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ 
โดยใช้กระบวนการอยา่งมีระบบและโดยใชก้ารบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่อยา่งจ ากดัไดอ้ย่างเหมาะสม 
(สมศกัด์ิ คงเท่ียง, 2542)ในกระบวนการจดัการของการบริหารงานท่ีส าคญัสามารถแบ่งไดเ้ป็น 4 ประเภท 
คือ การวางแผน การจดัองคก์าร การสั่งการ และการควบคุม เพื่อท าให้การปฏิบติังานนั้นเป็นไปตามขั้นตอน 
ระเบียบแบบแผน และสามารถควบคุมการท างานไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน (สมยศ นาวีการ, 2536) 
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การบริหาร คือ การด าเนินงานใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละวิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้โดยการอาศยับุคคล
ในการท างานร่วมกนั เป็นปัจจยัในการปฏิบติังาน และการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั(Koontz, 1980) 
ลักษณะการบริหารท่ีมีความโดดเด่นและมีความเป็นสากลของการบริหารนั้นคือ จะต้องมี
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการปฏิบติังาน
โดยใช้ความร่วมมือร่วมใจกนัในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายของธุรกิจได้
อย่างรวดเร็วมากยิ่งข้ึน พร้อมทั้งการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่จ  ากดัมาประยุกต์ใช้เพื่อก่อให้เกิด
ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด สภาพแวดล้อมขององค์การ การบริหารโดยผูบ้ริหารจะต้องก าหนด
รูปแบบการตดัสินใจและการบริหารท่ีเหมาะสมรวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ  และก าหนดแนวทาง
ในการแกไ้ขปัญหาพร้อมถึงระบุทางเลือกท่ีจะน าไปสู่ความส าเร็จไดร้วดเร็วและมีประสิทธิผลท่ีดียิ่งข้ึน
(Fred E.Fiedler, 1967)  
 กล่าวโดยสรุปคือ ผลส าเร็จ ประสิทธิผลของงานหรือความน่าเช่ือถือขององคก์ารนั้น
จะข้ึนอยูก่บัการบริหารงานของผูบ้ริหารย่อมเป็นส่วนหน่ึงในการพิจารณาถึงความน่าเช่ือถือของ
นกัลงทุนและผูใ้ช้งบการเงิน หากผูบ้ริหารมีประสบการณ์ ความรู้ และมีการปฏิบติังานท่ีดีเขา้มา
ช่วยในการบริหารงานและแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัสถานการณ์เหมาะสมกบัความตอ้งการของลูกคา้
จะส่งผลให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ลักษณะการบริหารงานท่ีดีจะต้องมี
วตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีชดัเจน โดยอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบส าคญัในการร่วมแรงร่วมใจ
ในการท างานเพื่อใหภ้ารกิจบรรลุวตัถุประสงค ์และมีการบริหารทรัพยากรท่ีเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน
ให้คุม้ค่าเพื่อให้ไดป้ระโยชน์มากท่ีสุด และจะตอ้งมีลกัษณะการด าเนินงานท่ีเป็นกระบวนการขั้นตอน 
มีแบบแผนในการปฏิบติังาน มีรูปแบบการบริหารงานที่ช ัดเจน จะส่งผลให้การบริหารงาน
เป็นไปได้ด้วยความเรียบง่ายและประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

2.1.4 แนวคิดของภาวะผูน้ าในองคก์าร 
 ภาวะผูน้ า หรือความเป็นผูน้ า คือความสามารถในการน า (The American Heritage 
Dictionary, 1985) ท่ีเป็นส่ิงส าคญัในความส าเร็จของผูน้ า เพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบท่ีจะ
ช่วยให้ผูน้  ามีความสามารถในการน า หรือมีภาวะผูน้ าท่ีมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่คุณลกัษณะ (Traits) 
ของผูน้ า อ านาจ (Power) ของผูน้ า พฤติกรรม (Behavior) ของผูน้ า โดยอาศยัความริเร่ิมและธ ารงไว้
ซ่ึงโครงสร้างของความคาดหวงัและความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัของสมาชิกของกลุ่ม (Stogdill, 1974) 
ภาวะผูน้ าคือความสามารถท่ีจะช้ีแนะ สั่งการ หรืออ านวยการ หรือมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ่ื้น
เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว ้ (McFarland, 1979) ภาวะผูน้ าคือ ศิลปในการช้ีแนะลูกน้อง 
หรือผูร่้วมงานให้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความกระตือรือร้นและเต็มใจ (Schwartz, 1980) โดยอาศยั
กระบวนการท่ีบุคคลใชอิ้ทธิพลต่อกลุ่ม เพื่อใหบ้รรลุความตอ้งการของกลุ่ม หรือจุดมุ่งหมายขององคก์าร
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(Mitchell and Larson, Jr., 1987) ภาวะผูน้ าเป็นเร่ืองเป็นการใชอิ้ทธิพลหรือกระบวนการใชอิ้ทธิพล
ต่อบุคคลอ่ืน เพื่อให้เขามีความเต็มใจ และกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงานจนประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายของธุรกิจ(Koontz and Weihrich, 1988) ภาวะผูน้ าเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหน่ึง (ผูน้ า)
ใช้อิทธิพลและอ านาจของตนกระตุ้นช้ีน าให้บุคคลากรในองค์การปฏิบัติตามและมีความ
กระตือรือร้น เต็มใจท าในส่ิงท่ีเขาจะตอ้งปฏิบติัโดยมีเป้าหมายขององค์การเป็นจุดหมายปลายทางท่ี
ส าคญั (พยอม วงศส์ารศรี, 2534) ผูน้ าเป็นผูท่ี้ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลง เป็นผูรั้กษาความมัน่คงของ
องคก์าร ผูน้ าจะตอ้งบริหารงาน ประสานงานรวมถึงให้ค  าปรึกษาและแนะน าแนวทางในการปฏิบติังาน
และการแกไ้ขปัญหา จะตอ้งมีการตดัสินใจท่ีเด็ดขาด ถูกตอ้งมีเหตุมีผล มีความมุ่งมัน่ มีความน่าเช่ือถือ 
และสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบผูน้ าตอ้งมีเป้าหมายท่ีชดัเจน (อาจารยป์ระณม ถาวรเวช, 2551) 
 กล่าวโดยสรุปคือ การใช้ภาวะผูน้ าในการบริหารงาน จะตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน 
สามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ มีความน่าเช่ือถือ มีความเป็นธรรม มีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตวัเขา้กบัสถานการณ์ไดอ้ย่างเหมาะสมและถูกตอ้ง ไดรั้บความเช่ือถือศรัทธาจากผูร่้วมงาน 
ผูน้ าท่ีดีควรเลือกวิธีการบริหารงานท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ขององค์การ จึงจะท าให้ประสบ
ความส าเร็จสูงสุด เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบติับริหารงานของผูบ้ริหารต่อไป 

2.1.5 แนวคิดของคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 ลกัษณะเชิงคุณภาพของขอ้มูลในงบการเงินงบการเงินจะมีประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงิน
ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไวก้็ต่อเม่ืองบการเงินนั้น มีลกัษณะเชิงคุณภาพตามท่ีแม่บทการบญัชีก าหนด
ไวด้งัน้ี 
 

ภาพที ่2.3  ลกัษณะเชิงคุณภาพตามแม่บทการบญัชี 
ทีม่า:  2007 McGraw-Hill Higher Education: Qualitative Characteristics of Accounting 

Information 
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 ลกัษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน หมายถึง คุณสมบติัท่ีท าให้ขอ้มูลงบการเงินมีประโยชน์
ต่อผูใ้ชง้บการเงิน เป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและยุติธรรม ซ่ึงงบการเงินตอ้งให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การตดัสินใจของผูใ้ชง้บการเงิน งบการเงินจะตอ้งมีประโยชน์ เช่ือถือได ้เป็นกลาง และเปรียบเทียบกนัได้
(สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ,์ 2550) รายงานผูส้อบบญัชี (Auditor’s Report) ถือไดว้า่
เป็นการติดต่อส่ือสารอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัการกระท าและขอ้สรุปของผูส้อบบญัชีไปยงั
ผูใ้ชเ้ป็นผลงานขั้นสุดทา้ยของผูส้อบบญัชี เพื่อให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัความเช่ือมัน่และความเช่ือถือได้
ในงบการเงินท่ีเป็นประโยชน์ในการประกอบการตดัสินใจของผูใ้ชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง (นิพนัธ์ เห็นโชคชยัชนะ
และ ศิลปพร ศรีจัน่เพชร, 2549) แม่บทการบญัชีในประเทศไทย ได้ระบุถึงลกัษณะเชิงคุณภาพ
ขอ้มูลงบการเงินไวป้ระการหน่ึงคือ ความน่าเช่ือถือ จะตอ้งจดัท าข้ึนมาจากขอ้มูลทางการเงินท่ีน่าเช่ือถือ 
จึงจะท าใหง้บการเงินมีคุณภาพและเป็นท่ีน่าสนใจของผูใ้ชง้บการเงิน (ประวฒัน์ เบญญาศรีสวสัด์ิ, 2555) 
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วตัถุประสงค ์

ขอ้สมมติ 

ลกัษณะเชิงคุณภาพ 

ขอ้จ ากดั 

ลกัษณะแรก 

ลกัษณะรอง 

ลกัษณะของงบการเงิน 

ให้ขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

เกณฑค์งคา้ง การด าเนินงานต่อเน่ือง 

ทนัต่อเวลา ความสมดุลของ 
ลกัษณะเชิงคุณภาพ 

ความสมดุลระหวา่ง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุน

ท่ีเสียไป 

ถูกตอ้งและยติุธรรมหรือถูกตอ้งตามควร 

เขา้ใจได ้ เก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจ 

เช่ือถือได ้ เปรียบเทียบกนัได ้

นยัส าคญั 

ตวัแทนอนั 
เท่ียงธรรม 

เน้ือหาส าคญั

กวา่รูปแบบ 

ความเป็น
กลาง 

ความ
ระมดัระวงั 

ความ
ครบถว้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ภาพที ่2.4  ลกัษณะงบการเงิน 
ทีม่า:  สภาวชิาชีพบญัชี, 2555 
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1.) ความเขา้ใจได ้(Understandability) 
 ขอ้มูลงบการเงินจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีผูบ้ริหาร นกัลงทุน และผูใ้ช้งบการเงิน สามารถเขา้ใจ
ไดง่้าย เขา้ใจไดท้นัที โดยขอ้มูลงบการเงินจะตอ้งประกอบไปดว้ยความรู้เก่ียวกบัธุรกิจ กิจกรรมเชิง
เศรษฐกิจ ขอ้มูลทางบญัชี และขอ้มูลท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจของผูบ้ริหาร 
นกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงิน 

2.) ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ (Relevance) 
 ขอ้มูลงบการเงินจะตอ้งเป็นขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร นกัลงทุน 
และผูใ้ชง้บการเงิน ขอ้มูลท่ีจะมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจเม่ือขอ้มูลนั้นสามารถ
ช่วยใหผู้บ้ริหาร นกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินสถานการณ์ เหตุการณ์ต่าง ๆ ไดท้ั้ง
ในอดีต ปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งยงัช่วยยืนยนัหรือช้ีขอ้ผิดพลาดของผลการประเมินท่ีผ่านมา
ของผูบ้ริหาร นกัลงทุน และผูใ้ชง้บการเงินได ้และยงัใชข้อ้มูลในการช่วยคาดคะเนสถานการณ์และ
ยืนยนัความถูกตอ้งของการคาดคะเนท่ีผา่นมา รวมถึงช่วยในการคาดคะเนผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ
ในอนาคตและพร้อมท่ีจะรับกบัส่ิงใหม่ ๆ  เพื่อใชใ้นการแกไ้ขปัญหา สถานการณ์ต่าง ๆ  ไดอ้ยา่งทนัเหตุการณ์
เช่น งบก าไรขาดทุนจะมีประโยชน์ในการคาดคะเนเพิ่มข้ึนหากรายการเก่ียวกบัการด าเนินงานท่ีมี
ลกัษณะผิดปกติจากการด าเนินงานและรายการท่ีไม่เกิดข้ึนบ่อยของรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายจะแสดง
แยกต่างหากจากกนัความมีสาระส าคญัความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มูลข้ึนอยูก่บัลกัษณะ
และความมีสาระส าคญัของขอ้มูลนั้น หากมูลค่าของสินคา้คงเหลือแยกตามประเภทหลกัท่ีเหมาะสม
กบัธุรกิจ หากมูลค่าของสินคา้คงเหลือไม่มีนยัส าคญั ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้คงเหลือนั้นก็ไม่เก่ียวกบั
การตดัสินใจ ขอ้มูลจะถือว่ามีนัยส าคญัหากการไม่แสดงขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาด
มีผลกระทบต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ  

2.1) ความมีนยัส าคญั 
 ความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของขอ้มูลข้ึนอยู่กบัลกัษณะและความมีนัยส าคญัของ
ขอ้มูลนั้น ในบางกรณี ลกัษณะของขอ้มูลเพียงอยา่งเดียวก็เพียงพอท่ีจะใชต้ดัสินวา่ขอ้มูลมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจ ขอ้มูลจะถือว่ามีนยัส าคญัหากการไม่แสดงขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลผิดพลาดมี
ผลกระทบต่อผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ ความมีนยัส าคญัข้ึนอยูก่บัขนาดของรายการ
หรือขนาดของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนภายใตส้ภาพการณ์เฉพาะซ่ึงจะตอ้งพิจารณาเป็นกรณีไป 
ดงันั้นความมีนยัส าคญัจึงถือเป็นขอ้พิจารณามากกวา่จะเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพซ่ึงขอ้มูลตอ้งมีหาก
ขอ้มูลนั้นจะถือวา่มีประโยชน์ 
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3.) ความเช่ือถือได ้(Reliability) 
 ขอ้มูลงบการเงินจะมีความน่าเช่ือถือหากปราศจากขอ้ผิดพลาดท่ีมีนยัส าคญัและความล าเอียง 
ซ่ึงท าให้ผูใ้ช้ขอ้มูลสามารถเช่ือไดว้่าขอ้มูลนั้นมีรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีไดแ้สดงโดยเป็น
ตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูลท่ีตอ้งการให้แสดงขอ้มูลตามท่ีตอ้งการให้แสดงหรือควรจะแสดง 
ท าให้สามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่แสดงได ้บางกรณีธุรกิจอาจรับรู้บางรายการและ
เปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียงจากการผิดพลาดในการรับรู้และวดัมูลค่าของรายการนั้น เน้ือหา
ส าคญักวา่รูปแบบ เพื่อให้ขอ้มูลเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีนั้น
ตอ้งบนัทึกและแสดงตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจมิใช่ตามรูปแบบทางกฎหมายเพียงอยา่งเดียว 
งบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลในงบการเงินนั้นมีผลท า
ให้ผูใ้ช้งบการเงินตดัสินใจหรือใช้ดุลยพินิจเพื่อให้ไดผ้ลตามเจตนาของกิจการ ความระมดัระวงั
โดยทัว่ไปผูจ้ดัท างบการเงินตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนซ่ึงหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบัเหตุการณ์ ต่าง ๆ 
เช่น ความสามารถในการเก็บหน้ี การประมาณอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน หรือ จ านวน
การเรียกร้องค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามสัญญารับประกนั ฯลฯ หากขอ้มูลดงักล่าวเกิดมีขอ้ผิดพลาด
หรือท าใหผู้ใ้ชง้บการเงินเขา้ใจผดิ ดงันั้น ขอ้มูลดงักล่าวจะขาดความน่าเช่ือถือและมีความเก่ียวขอ้ง
กบัการตดัสินใจนอ้ยลงดว้ย 

3.1) การเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรม (Faithful Representation) 
  ขอ้มูลจะมีความเช่ือถือไดเ้ม่ือรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีได้แสดงอยา่งเท่ียงธรรม
ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น งบดุลควรแสดงสินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนของเจา้ของ 
เฉพาะรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีเขา้เกณฑ์การรับรู้รายการ ณ วนัท่ีเสนอรายงาน  หากเกิด
สาเหตุจากการซบัซอ้นในรายการและเหตุการณ์ทางบญัชี อาจมีความไม่แน่นอนสูงหรือไม่สามารถ
รับรู้รายการดงักล่าวในงบการเงินได ้อาจจ าเป็นตอ้งรับรู้รายการและเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความเส่ียง
จากการผิดพลาดในการรับรู้รายการนั้น เช่น กิจการมีค่าความนิยมที่เกิดข้ึนหลงัจากด าเนิน
กิจการมาระยะหน่ึง แต่กิจการไม่สามารถบนัทึกค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนนั้นได ้เน่ืองจากเป็นรายการ
ท่ียากต่อการก าหนดมูลค่าดงักล่าวใหมี้ความน่าเช่ือถือ 
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3.2) เน้ือหาส าคญักวา่รูปแบบ (Substance over form) 
 ขอ้มูลตอ้งบนัทึกและแสดงตามเน้ือหาและความเป็นจริงเชิงเศรษฐกิจไม่ใช่ตามรูปแบบ
ทางกฎหมายเพียงอย่างเดียว เน้ือหาของรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีอาจไม่ตรงกบัรูปแบบทาง
กฎหมายหรือรูปแบบท่ีท าข้ึน เช่น กิจการอาจโอนสินทรัพยใ์ห้กบับุคคลอ่ืน โดยมีเอกสารยืนยนั
ว่าไดม้ีการโอนกรรมสิทธ์ิตามกฎหมายไปให้บุคคลนั้นแล้ว แต่ในสัญญาระบุให้กิจการยงัคงได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นต่อไป ดงันั้น การท่ีกิจการรายงานวา่ไดข้ายสินทรัพยจึ์ง
ไม่เป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของรายการท่ีเกิดข้ึน  

3.3) ความเป็นกลาง (Neutrality) 
 ขอ้มูลท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินมีความน่าเช่ือถือเมื่อมีความเป็นกลางหรือปราศจาก
ความล าเอียงงบการเงินจะขาดความเป็นกลางหากการเลือกขอ้มูลหรือการแสดงขอ้มูลในงบการเงินนั้น 
โดยไม่มีวตัถุประสงคท่ี์จะช้ีน าผูใ้ชง้บการเงิน 

3.4) ความระมดัระวงั (Prudence) 
 โดยทัว่ไปผูจ้ดัท างบการเงินตอ้งประสบกบัความไม่แน่นอนอนัหลีกเล่ียงไม่ไดเ้ก่ียวกบั
เหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเก็บหน้ี การประมาณอายุการใชง้านของสินทรัพยท่ี์มีตวัตน 
และจ านวนการเรียกร้องค่าเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนตามสัญญารับประกนั กิจการอาจแสดงความไม่แน่นอน 
โดยการเปิดเผยถึงลกัษณะผลกระทบ และหลกัความระมดัระวงัท่ีกิจการใชใ้นการจดัท างบการเงิน 
หลกัความระมดัระวงัน้ีใชป้ระมาณการไม่แน่นอนเพื่อไม่ใหสิ้นทรัพยห์รือรายไดแ้สดงจ านวนสูงเกินไป 
และหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายแสดงจ านวนต ่าเกินไป ดงันั้น การใชห้ลกัความระมดัระวงัไม่ไดอ้นุญาต
ให้กิจการตั้งส ารองลบัหรือตั้งค่าเผื่อไวสู้งเกินไป การแสดงสินทรัพยห์รือรายไดใ้ห้ต ่าเกินไปหรือ
แสดงหน้ีสินหรือค่าใชจ่้ายใหสู้งเกินไปจะท าใหง้บการเงินขาดความเป็นกลางและท าใหข้าดความน่าเช่ือถือ 

3.5) ความครบถว้น (Completeness) 
 ขอ้มูลในงบการเงินท่ีเช่ือถือได้ตอ้งครบถ้วนโดยพิจารณาถึงความมีสาระส าคญัของ
ขอ้มูลและตน้ทุนในการจดัท ารายการ ยกเวน้บางรายการ หากน ามาแสดงในงบการเงินจะท าให้ขอ้มูลมี
ความผิดพลาดหรือท าให้ผูใ้ช้งบการเงินเขา้ใจผิด ดงันั้น ขอ้มูลดงักล่าวจะมีความเก่ียวขอ้งกบัการ
ตดัสินใจนอ้ยลงและขาดความน่าเช่ือถือได ้
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4) การเปรียบเทียบกนัได ้(Comparability) 
 ผูบ้ริหาร นกัลงทุนและผูใ้ชง้บการเงินจะตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของธุรกิจ
ได ้2 รูปแบบ คือ การเปรียบเทียบงบการเงินในรอบระยะเวลาต่างกนัเพื่อใชใ้นการคาดคะเนเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั หรือเพื่อดูรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งรอบระยะเวลาบญัชีวา่
มีการเปล่ียนแปลงอยา่งไรบา้งและน าผลท่ีไดม้าวเิคราะห์เพื่อหาสาเหตุท่ีเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์
ทางบญัชีท่ีมีการเคล่ือนไหวจ านวนมากมาช่วยในการคาดคะเนถึงแนวโนม้และการวางแผนในอนาคต
ทางการเงิน ใช้ในการแก้ไขปัญหาได้ทนักบัสถานการณ์และช่วยในการพฒันาธุรกิจให้ดีข้ึนซ่ึง
จ าเป็นจะต้องปฏิบัติภายในกิจการและการเปรียบเทียบงบการเงินระหว่างธุรกิจเพื่อประเมิน
แนวโน้มของฐานะทางการเงิน และการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินกบัธุรกิจอ่ืนท่ีอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน การท่ีข้อมูลจ าเป็นต้องเปรียบเทียบกันได้มิได้หมายความว่าข้อมูลต้องอยู่ใน
รูปแบบเดียวกนัตลอดไปและไม่ใชข้อ้อา้งอนัสมควรท่ีจะไม่น ามาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมกว่า
มาถือปฏิบติั ตวัอยา่งเช่น ธุรกิจไม่ควรใชน้โยบายการบญัชีต่อไปส าหรับรายการและเหตุการณ์ทาง
บญัชีหากนโยบายการบญัชีนั้นไม่สามารถท าให้ขอ้มูลมีลักษณะเชิงคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกับการ
ตดัสินใจและความเช่ือถือได ้นอกจากนั้นธุรกิจควรเลือกใช้นโยบายการบญัชีอ่ืน หากท าให้ขอ้มูล
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจและเช่ือถือไดม้ากข้ึน 
ขอ้จ ากดัของงบการเงินท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

1.) ทนัต่อเวลา 
 การจดัท ารายงานขอ้มูลจะตอ้งจดัท าอย่างรวดเร็วให้ทนัต่อเวลาท่ีก าหนด เน่ืองจากขอ้มูล
เหล่านั้นมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ดงันั้นธุรกิจอาจมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดัท า
รายงานเพื่อน าเสนอก่อนท่ีจะทราบขอ้มูลและเหตุการณ์ทางบญัชีท่ีแทจ้ริงท าใหอ้าจมีความเช่ือมัน่ลดลง 
ในทางกลบักนัหากว่าธุรกิจรอขอ้มูลให้ครบก่อนแลว้น าเสนอรายงานนั้นอาจมีความน่าเช่ือถือใน
ระดบัสูงแต่ไม่มีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการตดัสินใจในช่วงเวลานั้น ดงันั้นธุรกิจจึงต้องพิจารณา
ถึงความต้องการของผูใ้ช้งบการเงินในการตัดสินใจเชิง เศรษฐกิจเป็นหลกั 

2.) ความสมดุลระหวา่งประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนท่ีเสียไป 
 ความสมดุลระหว่างประโยชน์ท่ีไดรั้บกบัตน้ทุนท่ีเสียไปถือเป็นขอ้จ ากดัท่ีส าคญัของงบ
การเงินมากกว่าจะถือเป็นลกัษณะเชิงคุณภาพ โดยทัว่ไปประโยชน์ของขอ้มูลท่ีจะไดรั้บมากกว่า
ตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูล ในการประเมินผลประโยชน์และตน้ทุนจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจเป็นหลกั
โดยเฉพาะเม่ือผูท่ี้ไดรั้บประโยชน์จากขอ้มูลไม่ตอ้งรับผดิชอบต่อตน้ทุนในการจดัหาขอ้มูลนั้น และ
ขอ้มูลอาจใหป้ระโยชน์แก่บุคคลอ่ืนนอกเหนือจากผูท่ี้กิจการตอ้งการเสนอขอ้มูล แต่อย่างไรก็ตาม 
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คณะกรรมการมาตรฐานการบญัชีจึงไม่ควรละเลยขอ้จ ากดัดงักล่าวในการออกกฎและผูใ้ช้งบการเงิน
จะตอ้งตระหนกัวา่ผูจ้ดัท างบการเงินมีขอ้จ ากดัเดียวกนัในการจดัท าและน าเสนองบการเงิน 

3.) ความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ 
 ในการสร้างความสมดุลของลกัษณะเชิงคุณภาพ เพื่อให้งบการเงินบรรลุวตัถุประสงค ์
เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ผูจ้ดัท างบการเงินจึงจ าเป็นตอ้งใช้ดุลพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพในการ
ตดัสินใจเลือกความสมดุลดงักล่าวใหเ้หมาะสมกบัธุรกิจ 

4.) การแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควร 
 งบการเงินจะต้องแสดงข้อมูลท่ีถูกต้องตามท่ีควรเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการ
ด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงฐานะทางการเงินของกิจการและมาตรฐานการบญัชีท่ีเหมาะสมมา
ปฏิบติัจะส่งผลให้งบการเงินแสดงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและยุติธรรมได้ หรืออีกนยัหน่ึงงบการเงินนั้นให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามควร 

 
2.2. ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 เร่ืองวฒันธรรม 
 ปิยานุช  ช่างเหล็ก และ กฤช จรินโท ศึกษาเร่ืองผลของวฒันธรรมองค์กรท่ีมีต่อการ
จดัการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การด าเนินงานของร้านอาหารในจงัหวดัชลบุรี  พบว่า 
วฒันธรรมองคก์รส่งผลต่อการจดัการความรู้ของร้านอาหาร 
 ณัฏฐพนัธ์  เขจรนนัทน์ และคณะ (2545) วฒันธรรมองคก์รเป็นระบบของค่านิยมของ
สมาชิกภายใน องค์กรท่ีจะแสดงออกและสะทอ้นความเป็นองคก์รนั้น ๆ โดยโครงสร้างองค์กรจะ
เปรียบเสมือนร่างกายขณะท่ี วฒันธรรมองค์กรจะเป็นจิตใจขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกและความกา้วหนา้ขององคก์าร 
 Colyer (2000) ศึกษาเร่ือง วฒันธรรมขององค์กร ในการคดัเลือกสมาคมกีฬาใน
ออสเตรเลียตะวนัตก โดยท าการศึกษาองคก์รทางกีฬา เก่ียวกบั ความเป็นมา ปริมาณ คุณภาพ 
ตลอดจนกระบวนการในการด าเนินงาน โดยใชว้ธีิการเปรียบเทียบระหวา่งสมาคมกีฬาต่างๆ จากผล
การศึกษาพบว่า เกิดความตรึงเครียดระหว่างองค์กรท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มอาสาสมคัร กบักลุ่ม
ลูกจา้ง ซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากวฒันธรรมขององคก์ร ซ่ึงจากการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้ล่าววา่การ
วิจยัน้ีสามารถสัมผสัไดเ้พียงส่วนยอดสุดของภูเขาน ้ าแข็ง ในการจดัการกีฬานั้น กล่าวคือ องคก์ร
ทางการกีฬา ท่ีเราสัมผสัอยูน่ั้นแทจ้ริงแลว้ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ อยูเ่บ้ืองหลงัอีกมากเปรียบเสมือน
กบัภูเขานา้แข็ง ท่ีส่วนท่ีโผล่พน้นา้จะมีมากหรือน้อยข้ึนอยูก่บัส่วนฐานท่ีจมอยูใ่ตน้ ้ าว่ามีมากหรือ
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กวา้งแค่ขนาดไหน ซ่ึงรวมถึงวฒันธรรมขององคก์รท่ีแสดงออกมา ในการท างานร่วมกนัเป็นทีม
มากกวา่ แสดงออกในรูปแบบของกระบวนการท างานขององคก์ร 
 Kotter and Heskett (1992) ท่ีพบวา่ วฒันธรรมองคก์ารมีผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อ
ผลด าเนินงานทางการเงิน (Economic Performance) ในระยะยาว โดยพบวา่ องคก์ารท่ีมีวฒันธรรม
ให้ความส าคญัแก่สภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ เช่น ลูกค้า ผูถื้อหุ้น คู่ แข่งขนั เป็นต้น และ
ผูบ้ริหารที่มีภาวะผูน้ า ในระยะเวลา 11 ปี สามารถท าให้องคก์ารมีรายได ้(Revenues) เพิ่มสูงข้ึน
ร้อยละ 682 จากร้อยละ 166 มูลค่าหุ้น (Stock Price) สูงข้ึนเป็นร้อยละ 901 จากเดิมท่ีมีมูลค่าเพียง
ร้อยละ 74 เท่านั้น และสามารถพฒันารายไดสุ้ทธิ (Net Incomes) ไดถึ้งร้อยละ 756  
 Leslie J. Fyans, Jr. และ Matin L. Machr (1990) ท่ีเก่ียวกบัวฒันธรรมโรงเรียน มี
หลักฐานยืนยนัว่า วฒันธรรมโรงเรียนท่ีดีและเข้มแข็ง มีความสัมพันธ์อย่างสูงต่อการเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจของนกัเรียน ทั้งยงัก่อใหเ้กิดการเพิ่มผลงานและความพึงพอใจแก่ครูอีกดว้ย 
 Schein (1992) วฒันธรรมองคก์รสามารถแสดงสภาพความเป็นอยูข่ององคก์ร ในแง่การ
เรียนรู้ร่วมกนั ในการปรับตวัเขา้หากนั การเรียนรู้ร่วมกนัในองคก์รเพื่อบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 
โดยข้ึนอยูก่บัผูน้  าองคก์รเป็นผูก้  าหนดและรวบรวมให้เป็นมาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางแก่สมาชิกใหม่
ตอ้งยอมรับและปฏิบติัตาม  
 เร่ืองการบริหารงาน 
 กุสุมาลย ์ รัตนแสง (2542) ไดศึ้กษา กระบวนการบริหารจดัการ ธุรกิจหตัถกรรมเส่ือทอ
บา้นแพง ต าบลบา้นแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดัมหาสารคาม  การศึกษามีความมุ่งหมาย เพื่อ
ศึกษากระบวนการบริหารจดัการธุรกิจหตัถกรรมเส่ือทอบา้นแพง ผลการศึกษาพบวา่ผูป้ระกอบการ
มีอาชีพหลกัในการท าการเกษตร ส่วนงานหตัถกรรมเส่ือทอเป็น อาชีพเสริม ท าให้มีรายไดเ้พื่อใช้
จ่ายในครอบครัวมากข้ึน การประกอบธุรกิจหัตถกรรมเส่ือทอบา้นแพงไม่มีการวางแผนการผลิต
ล่วงหนา้ เป็นแต่เพียงการวางแผนเฉพาะหนา้ในระยะสั้น ๆ เม่ือมีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้เท่านั้น ส าหรับ
การจดัการองคก์ารนั้นไดมี้การจดัโครงสร้างตามความรู้ความช านาญในการผลิตเป็นแผนกงาน แต่
ไม่มีการกระจายอ านาจ ดงันั้น ผูป้ระกอบการจึงเป็นผูต้ดัสินใจมอบหมายให้สมาชิกด าเนินการตาม
รูปแบบจ านวนสินคา้และเวลาในการผลิตท่ีผูส้ั่งซ้ือ ตอ้งการ นอกจากน้ีผูป้ระกอบการยงัตอ้งการท า
การประเมินประสิทธิภาพการท างานของสมาชิก  และคุณภาพของสินคา้ที่ผลิตข้ึนดว้ยตนเอง 
การบริหารการผลิตผูป้ระกอบการใช้เงินส่วนตวัร้อยละ 80 ในการลงทุน การกู้ยืมจากธนาคาร 
ขยายกิจการให้สามารถผลิตไดท้นัความตอ้งการของ ลูกคา้ ผูป้ระกอบการแต่ละรายจดัท าบญัชี
รายจ่ายดว้ยตนเองมีลกัษณะเป็นบญัชีอย่างง่าย ๆ ธุรกิจหัตถกรรมส่ิงทอจึงเป็นธุรกิจส่วนตวั ไม่มี
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แผนการโฆษณาเพื่อจ าหน่ายดงันั้นการกระจายสินคา้และการแข่งขนัราคาจึงอยู่กบัคุณภาพของ
สินคา้และการบริการเป็นส าคญั 
 สุเมธ  ภิญญาคง (2552) ศึกษาเร่ือง การจดัการท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน
ของพนกังาน บริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จ ากดั (มหาชน) พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศชาย อายรุะหวา่ง 36-45 ปี มีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3-6/ปวช. มีรายไดต่้อเดือน
ระหวา่ง 10,001-15,000 บาท และมีระยะเวลาในการท างาน 11-20 ปี ความคิดเห็นของพนกังาน
เก่ียวกบัการจดัการของบริษทั อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จ ากดั (มหาชน) อยูใ่นระดบัปานกลาง ใน
ภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น โดยพนกังานมีความคิดเห็นดา้นการรายงานสูงสุด รองลงมาคือ การ
อ านวยการ การวางแผน การประสานงาน การจดัคนเขา้ทางาน การจดัองคก์าร และพนกังานมีความ
คิดเห็นดา้นการท างบประมาณต ่าสุด ปัจจยัแรงจูงใจในการท างานของพนกังานบริษทั อูช่าสยาม
สตีลอินดสัตรียส์ จ ากดั (มหาชน) ภาพรวม อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยพนกังานมีปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างาน ดา้นความรับผิดชอบท่ีไดรั้บสูงสุด รองลงมาคือ ความส าเร็จในการท างาน สถานภาพ
ของอาชีพ ความมัน่คงปลอดภยั อยูใ่นระดบัมาก ในส่วนลกัษณะของงาน การยอมรับ นโยบายและ
การบริหาร ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ความกา้วหน้า การปกครองบงัคบับญัชา เงินเดือน 
สภาพการปฏิบติังาน ความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชา อยูใ่นระดบัปานกลาง และพนกังานมีปัจจยั
แรงจูงใจในการท างาน ดา้นสถานะทางสังคมต ่าสุด อยูใ่นระดบันอ้ยตามล าดบั  
 อโนทยั  แสงธรรมธร (2546) ได้ศึกษาการจดัการในธุรกิจรับเหมา ก่อสร้างของ
ผูป้ระกอบการในอ าเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค ์โดยไดพ้บว่า ผูป้ระกอบการมีการ จดัการธุรกิจ 
โดยด าเนินการตามหน้าท่ีทางการบริหารครบ 5 ประการ คือ การวางแผน การจดัองค์การ การ
จดัการก าลงัคน การสั่งการ และการควบคุม โดยใหค้วามส าคญักบัหนา้ท่ีดา้นการวางแผนมากท่ีสุด 
 เอมอร  สายะเสวี (2548) ศึกษาเร่ือง ความคาดหวงัของพนกังานท่ีมีต่อกระบวนการ 
บริหารงานของบริษทั ส.ธนภทัร เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาทกัษะการบริหารงาน 
การปฏิบติังานตามกระบวนการบริหาร และความสัมพนัธ์ระหว่างทกัษะในการบริหารงานกับ 
กระบวนการบริหารงานของบริษทั ส.ธนภทัร เอ็นจิเนียร่ิง จ  ากดั พบวา่ พนกังานบริษทัปฏิบติังาน 
ตามทกัษะในการบริหารงานดา้นความคิด ดา้นบุคคล และดา้นเทคนิค ในระดบัปานกลาง พนกังาน 
บริษทัปฏิบติังานตามกระบวนการบริหารงานตั้งแต่การวางแผนงาน การจดัองคก์าร การจดับุคลากร 
การชกัน า และการควบคุม ในระดบัปานกลาง การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความคาดหวงัของ 
พนกังานต่อกระบวนการบริหารงานของบริษทั ส.ธนภทัร เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั มีความสัมพนัธ์กนั 
 Demacro and Nigro (1983) พบว่า การรับรู้เก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานมี
อิทธิพลต่อทศันคติและพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน ไดแ้ก่ ความรับรู้เก่ียวกบัความถ่ี ความชดัเจน

DPU



27 

ของผลป้อนกลบัในการประเมินผล ความถูกต้องแม่นย  าและการประเมินผลท่ีมีพื้นฐานการ
พิจารณาอยา่งยุติธรรม ซ่ึงถา้ผูท่ี้มีทศันคติหรือเจตคติท่ีไม่ดีต่อการประเมินผลการปฏิบติังาน ก็จะ
เกิดการเสียขวญัและก าลงัใจท าให้ผลผลิตลดลงหรือการลาออก การขาดงานเพิ่มข้ึน เน่ืองจากการ
ประเมินผลการปฏิบติังานมีประโยชน์ในการจูงใจให้พนกังานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสามารถอยา่ง
เตม็ท่ี  
 เร่ืองภาวะผูน้ า 
 สาธิต  บุบผาสี (2553) จากผลการศึกษาภาวะผูน้ าของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดบัชั้นใน
กรมสรรพาวุธทหารอากาศในภาพรวม พบวา่ หากผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดบัชั้นในกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดับชั้นมีภาวะผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลงสูงก็จะท าให้
ประสิทธิผลขององค์การสูงตาม และในทางตรงกนัขา้มหากผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดบัชั้นมีภาวะ
ผูน้ าเชิงการเปล่ียนแปลงต ่าก็จะท าใหป้ระสิทธิผลขององคก์ารต ่าตามไปดว้ย และจะเห็นไดว้า่ภาวะ
ผูน้ าแบบแลกเปล่ียนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลขององค์การอยู่ในระดบัต ่ากว่าภาวะ
ผูน้ าการเปล่ียนแปลง ส่วนภาวะผูน้ าแบบปล่อยเสรีของผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดบัชั้นในสรรพาวุธ
ทหารอากาศมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัประสิทธิผลขององค์การ หมายความว่า ทางผูบ้งัคบับญัชา
แต่ละล าดบัชั้นมีภาวะผูน้ าแบบปล่อยเสรีสูง ก็ย่อมส่งผลให้ประสิทธิผลขององค์การก็จะสูง แต่
ตรงกนัขา้มหากผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดบัชั้นในกรมสรรพาวุธทหารอากาศมีภาวะผูน้ าแบบปล่อย
เสรีต ่า ประสิทธิผลขององค์การก็จะต ่า ดงันั้นจึงควรป้องกนัไม่ให้เกิดภาวะผูน้ าแบบปล่อยเสรี
เกิดข้ึนในองคก์าร 
 Covey (2006) ไดศึ้กษาเร่ือง Servant Leadership ซ่ึงเขาไดใ้ห้ปรัชญาวา่องคก์าร ตั้งข้ึน
เพื่อรับใชค้วามตอ้งการของมนุษย ์การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นให้ประสบความส าเร็จท าให้ความรู้ และ
ความสามารถของตนมีผลผลิตและช่วยสร้างทีมท่ีทุกคนช่วยกนัใชค้วามรู้ความสามารถของแต่ละ 
คนเสริมจุดแข็งและปิดจุดอ่อนซ่ึงกนัและกนั ภูมิปัญญา (wisdom) เป็นสารสนเทศและความรู้ท่ี 
เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยเป้าหมายและหลกัการอนัสูงส่ง คนท่ีอยู่ระดบัสูงสุดขององค์การ 
ยิง่ใหญ่ต่างก็เป็นผูน้ าใฝ่บริการ เป็นคนท่ีถ่อมตน (humble) น่าเคารพสูง (reverent) เปิดกวา้ง (open) 
สอนได้ (teachable) ให้ความเคารพผูอ่ื้น (respectful) และ ดูแลห่วงใยผูอ่ื้น (caring) ผูน้ าตอ้ง
ก าหนดองค์การให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั (core values) และเป้าหมาย (purpose) สร้างความ 
เช่ือมโยงและความอุทิศตนจากพื้นฐานของอิสรภาพแทนท่ีจะเป็นการบังคบัและควบคุมและ
ยอมรับ การใชภ้าวะผูน้ าท่ีแทจ้ริงเป็นสัดส่วนผกผนักบัการใชอ้  านาจองคก์ารจะอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยืนเม่ือ
องคก์าร นั้นสนองความตอ้งการของมนุษย ์
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 Wayne (1999) ศึกษาบทบาทของทุนมนุษย ์ แรงจูงใจ และการสนบัสนุนจากหวัหน้า
งานในการท านายถึงความส าเร็จในอาชีพในดา้นการข้ึน เงินเดือน การเล่ือนต าแหน่ง และความพึง
พอใจในอาชีพ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา คร้ังน้ีคือ หัวหน้างานและผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
จ านวนทั้งส้ิน 245 คน ผลการวิจยัพบวา่ ทุนมนุษย ์แรงจูงใจ และ การสนบัสนุนจากหวัหนา้งานมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพ ดงัน้ี ทุนมนุษยใ์นดา้นการ ฝึกอบรมนั้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความส าเร็จในอาชีพดา้นความพึงพอใจในอาชีพอยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และแรงจูงใจในดา้นความปรารถนาท่ีจะตอ้งการเล่ือนขั้นไปสู่ต าแหน่ง ท่ีสูงกวา่นั้นมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกบัความส าเร็จในอาชีพดา้นการข้ึนเงินเดือนอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วน
การสนบัสนุนจากหวัหนา้งานในดา้นการเป็นผูน้ าการแลกเปล่ียนระหวา่งผูน้ า และผูต้าม (Leader-
member Exchange) นั้นมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความส าเร็จในอาชีพทั้ง 3 ดา้น (การข้ึนเงินเดือน 
การเล่ือนต าแหน่ง และความพึงพอใจในอาชีพ) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 
 เร่ืองคุณภาพงบการเงิน 
 ดารณี  เอ้ือชนะจิต (2554) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชี และ
ลกัษณะองค์กรธุรกิจ ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ผลการวิจยัพบว่า คุณภาพข้อมูลทางบญัชีด้านความเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ และ
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีดา้นการเปรียบเทียบได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร ท าใหถึ้งคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีความส าคญัต่อการตดัสินใจในการบริหารงานนั้น
ตอ้งการขอ้มูลทางบญัชีท่ีมีลกัษณะเชิงคุณภาพดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และขอ้มูลทาง
บญัชีนั้นตอ้งสามารถน าไปเปรียบเทียบกนัได ้จึงเป็นขอ้มูลท่ีช่วยผูบ้ริหารตดัสินใจเพื่อบริหารงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 นุชนารถ  อินทรโคกสูง และคณะ (2555) ศึกษาเร่ืองผลกระทบของการปฏิบติังาน
ทางการบญัชีท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดย
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารฝ่ายบญัชี สรุปไดว้่าคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี มีความส าคญั
และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บการเงินเป็นอยา่งมาก เพราะจะตอ้งใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจ การ
วิเคราะห์ความเส่ียงในการลงทุนในอนาคต เป็นแนวทางและบรรทดัฐานส าหรับองค์การในการ
ตดัสินใจเลือกใช้วิธีการบญัชีซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้ขอ้มูลทุกฝ่าย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่างบุคคลหลายฝ่าย ทั้งผูจ้ดัท าบญัชี ผูใ้ช้รายงานทางการเงินและสามารถน าแนวคิดทางการ
บญัชีไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้องค์การบรรลุวตัถุประสงค์และประสบความส าเร็จต่อไป
ตลอดจนสามารถคงไวซ่ึ้งระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัขององคก์ารควบคู่ไปดว้ย  
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 พรพิศ  จนัทรจตุรภทัร (2548) ศึกษาเร่ืองการก ากบัดูแลกิจการและคุณภาพรายงาน
ทางการเงินของธุรกิจ SMEs ในเขตภาคเหนือกล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งรายงานทางการเงินกบั
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดยการก าหนดวตัถุประสงคข์องรายงานการเงินข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้ม 
ทางเศรษฐกิจ การเมืองกฎหมายและสังคม ซ่ึงในประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ 
ระบบการผลิต การตลาดของสินคา้ และการบริหารเป็นระบบต่อเน่ืองซับซ้อน ผูใ้ช้รายงาน ทาง
การเงินจึงตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของธุรกิจอย่างเพียงพอ 
เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ  
 Chen et al. (2010) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการรายงานทางการเงิน และ
ประสิทธิภาพของการลงทุนส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นบริษทัเอกชนขนาดเล็กในตลาดใหม่ พบว่า
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจ 
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ตารางที ่2.1  สรุปการทบทวนผลการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

นามผู้ศึกษา ตัวแปรทีศึ่กษา ปี เร่ืองทีศึ่กษา ผลการศึกษา 
Colyer วฒันธรรมองคก์าร 2000 วฒันธรรมขององค์กรในการ

คั ด เ ลื อ ก ส ม า ค ม กี ฬ า ใ น
ออสเตรียเลยตะวนัตก 

องค์กรทางการกีฬา  ท่ี เราสัมผ ัสอยู่นั้ นแท้จริงแล้วย ังมี
องคป์ระกอบอ่ืน ซ่ึงรวมถึงวฒันธรรมขององคก์รท่ีแสดงออกมา 
ในการท างานร่วมกนัเป็นทีมมากกว่าการแสดงออกในรูปแบบ
ของกระบวนการท างานขององคก์ร 

Edgar H. Schein วัฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 
ภาวะผูน้ าในองคก์าร 

1992 Organizational Culture and 
Leadership 

วฒันธรรมองค์กรสามารถแสดงสภาพความเป็นอยู่ขององค์กร 
ในแง่ของการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อบรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั โดย
ผูน้ าองคก์ารเป็นผูก้  าหนดและรวบรวมใหเ้ป็นมาตรฐาน 

ณัฏฐพัน ธ์  เขจร
นนัทน์ และคณะ 

วฒันธรรมองคก์าร 2545 กลยุทธ์การเปล่ียนแปลงและ
พฒันาองคก์าร 

วฒันธรรมองค์กรเป็นระบบของค่านิยมของสมาชิกภายใน
องค์กรท่ีจะแสดงออกและสะทอ้นความเป็นองค์กรนั้น ๆ โดย
โครงสร้างองค์กรจะเปรียบเสมือนร่างกายขณะท่ี วฒันธรรม
องค์กรจะเป็นจิตใจขององค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการแสดงออก
และความกา้วหนา้ขององคก์าร 

Leslie J. Fyans,  
Jr. and Matin L. 
Machr 

วฒันธรรมองคก์าร 1990 วฒันธรรมโรงเรียน วฒันธรรมโรงเรียนท่ีดีและเขม้แข็ง มีความสัมพนัธ์อย่างสูงต่อ
การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิและแรงจูงใจของนักเรียน ทั้งยงัก่อให้เกิด
การเพิ่มผลงานและความพึงพอใจแก่ครูอีกดว้ย 
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ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
นามผู้ศึกษา ตัวแปรทีศึ่กษา ปี เร่ืองทีศึ่กษา ผลการศึกษา 
Kotter and Heskett วฒันธรรมองคก์าร 1992 Corporate Culture and 

Performance 
องคก์ารท่ีมีวฒันธรรมใหค้วามส าคญัแก่สภาพแวดลอ้มภายนอก
องคก์าร เช่น ลูกคา้ ผูถื้อหุน้ คู่แข่งขนั และผูบ้ริหารท่ีมีภาวะผูน้ า 
สามารถท าให้องค์การมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึน มูลค่าหุ้นสูงข้ึน และ
สามารถพฒันารายไดสุ้ทธิ 

ปิยานุช  ช่าง เหล็ก 
และ กฤช จรินโท 

วฒันธรรมองคก์าร  การศึกษาผลของวัฒนธรรม
องคก์รท่ีมีต่อการจดัการความรู้
เพื่ อ เพิ่ มประ สิท ธิภาพการ
ด าเนินงานของร้านอาหารใน
จงัหวดัชลบุรี 

วฒันธรรมองคก์รส่งผลต่อการจดัการความรู้ของร้านอาหาร 

Demacro and Nigro วฒันธรรมองคก์าร 1983 ศึกษาผลกระทบของ ระบบ
ประเมินผลการปฏิบติังานท่ีมี
ต่อพนกังาน 

การรับรู้เก่ียวกับการประเมินผลการปฏิบติังานมีอิทธิพลต่อ
ทศันคติและพฤติกรรมของผูป้ฏิบติังาน ความถูกตอ้งแม่นย  าท่ีมี
ความยุติธรรม เน่ืองจากการประเมินผลการปฏิบัติงานมี
ประโยชน์ ในการจู ง ใ จ ให้พนัก ง านป ฏิบั ติหน้ า ท่ี ด้ว ย
ความสามารถอยา่งเตม็ท่ี 
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32 
ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
นามผู้ศึกษา ตัวแปรทีศึ่กษา ปี เร่ืองทีศึ่กษา ผลการศึกษา 
กุสุมาลย ์รัตนแสง ลกัษณะการบริหารงาน 2542 กระบวนการบริหารจดัการ ธุรกิจ

หัตถกรรมเส่ือทอบ้านแพง ต าบล
บา้นแพง อ าเภอโกสุมพิสัย จงัหวดั
มหาสารคาม 

ผูป้ระกอบการมีอาชีพหลกัในการท าการเกษตร ส่วนงาน
หตัถกรรมเส่ือทอเป็น อาชีพเสริม ในการประกอบธุรกิจ 
เป็นเพียงการวางแผนเฉพาะหน้าเม่ือมีค าสั่งซ้ือจากลูกคา้
เท่ านั้ น  ส าห รับการจัดการองค์การนั้ นได้ มีการจัด
โครงสร้างตามความรู้ความช านาญในการผลิตเป็นแผนก
งาน 

สุเมธ ภิญญาคง ลกัษณะการบริหารงาน 2552 การจดัการท่ีมีผลต่อปัจจยัแรงจูงใจ
ในการท างานของพนกังาน บริษทั 
อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จ ากดั 
(มหาชน) 

ความคิดเห็นของพนักงานเก่ียวกับการจดัการของบริษทั 
อูช่าสยามสตีลอินดสัตรียส์ จ ากดั (มหาชน) ในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยมีความคิดเห็นด้านการรายงาน
สูงสุด และด้านการท างบประมาณต ่าสุด ส่วนปัจจยั
แรงจูงใจในการท างานของพนกังาน ภาพรวม อยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยพนกังานมีปัจจยัแรงจูงใจในการท างาน ดา้น
ความรับผิดชอบท่ีไดรั้บ และพนกังานมีปัจจยัแรงจูงใจใน
การท างาน ดา้นสถานะทางสังคมต ่าสุด 
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33 
ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 
นามผู้ศึกษา ตัวแปรทีศึ่กษา ปี เร่ืองทีศึ่กษา ผลการศึกษา 
พรพิศ  จันทรจตุร
ภทัร 

คุ ณ ภ า พ ข้ อ มู ล ง บ
การเงิน 

2548 การก ากับดูแลกิจการและคุณภาพ
รายงานทางการเงินของธุรกิจ SMEs 
ในเขตภาคเหนือ 

ค ว า ม สั ม พัน ธ์ ร ะ ห ว่ า ง ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น กั บ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ โดยการก าหนดวตัถุประสงคข์อง
รายงานการเงินข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อม ทางเศรษฐกิจ 
การเมืองกฎหมายและสังคม ซ่ึงผูใ้ช้รายงานทางการเงินจึง
ต้องการข้อมูลเ ก่ียวกับฐานะทางการเ งินและผลการ
ด าเนินงานของธุรกิจอยา่งเพียงพอ เพื่อใชใ้นการตดัสินใจ 

เอมอร สายะเสว ี ลกัษณะการบริหารงาน 2548 ความคาดหวงัของพนักงานท่ีมีต่อ
กระบวนการ บริหารงานของบริษทั 
ส.ธนภทัร เอน็จิเนียร่ิง จ  ากดั 

พนกังานบริษทัปฏิบติังาน ตามทกัษะในการบริหารงาน
ด้านความคิด บุคคล และเทคนิค ในระดับปานกลาง 
พนักงานบริษัทปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงาน
ตั้งแต่การวางแผนงาน การจดัองคก์าร การจดับุคลากร ใน
ระดบัปานกลาง การทดสอบสมมติฐานพบวา่ความคาดหวงั
ของพนกังานต่อกระบวนการบริหารงานมีความสัมพนัธ์กนั 
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34 
ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

นามผู้ศึกษา ตัวแปรทีศึ่กษา ปี เร่ืองทีศึ่กษา ผลการศึกษา 
ศิริมนสั อินตะ๊แกว้ ลกัษณะการบริหารงาน 2551 ประสิทธิผลการบริหารงานของ

ส านกัหอสมุด ม.เชียงใหม่ 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารงานส านกัหอสมุด พบวา่ ระดบั
ความคิดเห็นสูงสุดของผูป้ฏิบติังาน ได้แก่ปัจจยัด้าน
ส ภ าพ แ ว ด ล้ อ ม ภ า ย นอก ท่ี ต้ อ ง ใ ช้ ทัก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถหลายด้าน ระดบัความคิดเห็นสูงสุดของ
ผูบ้ริหาร ไดแ้ก่ดา้นลกัษณะสภาพแวดลอ้มของงาน ควรมี
การพฒันาทักษะเชิงบริหารจดัการให้กับผูบ้ริหารระดับ
หวัหน้างาน การให้รางวลัเพื่อสร้างก าลงัใจแก่บุคลากรมี
มาตรการป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ
และทัว่ถึง 

Covey วัฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก า ร 
ภาวะผูน้ าในองคก์าร 

2006 Servant Leadership ผูน้ าตอ้งก าหนดองคก์ารใหส้อดคลอ้งกบัค่านิยมหลกั (core 
values) และเป้าหมาย (purpose) สร้างความเช่ือมโยงจาก
พื้นฐานของอิสรภาพแทนท่ีจะเป็นการบงัคบัและควบคุม
และยอมรับ การใชภ้าวะผูน้ าท่ีแทจ้ริงเป็นสัดส่วนผกผนักบั
การใช้อ านาจองค์การจะอยู่ไดอ้ย่างย ัง่ยืนเม่ือองค์การ นั้น
สนองความตอ้งการของมนุษย ์
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35 
ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

นามผู้ศึกษา ตัวแปรทีศึ่กษา ปี เร่ืองทีศึ่กษา ผลการศึกษา 
Wayne ภาวะผูน้ าในองคก์าร 1999 บทบาทของทุนมนุษย์ แรงจูงใจ 

และการสนบัสนุนจากหวัหนา้งาน 
ทุนมนุษย ์แรงจูงใจ และ การสนบัสนุนจากหวัหนา้งานมี
ความสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในอาชีพ 

Chen et al. คุ ณ ภ า พ ข้ อ มู ล ง บ
การเงิน 

2010 ความสัมพนัธ์ระหว่างคุณภาพการ
ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น  แ ล ะ
ประสิทธิภาพของการลงทุนส าหรับ
กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นบริษัทเอกชน
ขนาดเล็กในตลาดใหม่ 

คุณภาพข้อมู ลทา งบัญ ชี ส่ งผลกระทบ เ ชิ งบวก ต่อ
ประสิทธิภาพการตดัสินใจ 

สาธิต บุบผาสี ภาวะผูน้ าในองคก์าร 2553 ภาวะผู ้น ากับประ สิท ธิ ผลของ
องคก์าร กรณีศึกษา: กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ 

ผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดบัชั้นในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชาแต่ละล าดับชั้ นมีภาวะผูน้ าเชิงการ
เปล่ียนแปลงสูงก็จะท าให้ประสิทธิผลขององค์การสูงตาม 
ดังนั้ นจึงควรป้องกันไม่ให้เกิดภาวะผูน้ าแบบปล่อยเสรี
เกิดข้ึนในองคก์าร 
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36 
ตารางที ่2.1  (ต่อ) 
 

นามผู้ศึกษา ตัวแปรทีศึ่กษา ปี เร่ืองทีศึ่กษา ผลการศึกษา 
ดารณี เอ้ือชนะจิต คุ ณ ภ า พ ข้ อ มู ล ง บ

การเงิน 
2554 เร่ืองผลกระทบของคุณภาพข้อมูล

ทางบญัชี และลกัษณะองค์กรธุรกิจ 
ท่ีมีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ
ของผูบ้ริหารในวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอ่ม 

คุณภาพขอ้มูลทางบญัชีดา้นความเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ
และด้านการเปรียบเทียบได้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหาร ถึงคุณภาพของขอ้มูลทางบญัชีท่ีมี
ความส าคญัต่อการตดัสินใจนั้นตอ้งการขอ้มูลทางบญัชีท่ีมี
ลักษณะเชิงคุณภาพด้านความเก่ียวข้องกับการตดัสินใจ 
และตอ้งสามารถน าไปเปรียบเทียบกนัได้ จึงเป็นขอ้มูลท่ี
ช่วยผูบ้ริหารตดัสินใจเพื่อบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

นุชนารถ อินทรโคก
สูง และคณะ 

คุ ณ ภ า พ ข้ อ มู ล ง บ
การเงิน 

2555 ผลกระทบการปฏิบติังานทางบญัชีท่ี
มีต่อคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชี
ธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี  มีความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ช้งบการเงินเป็นอย่างมาก เพื่อใช้ข้อมูล
ประกอบการตดัสินใจ การวเิคราะห์ความเส่ียงในการลงทุน
ในอนาคต เพื่อเสริมสร้างความเขา้ใจระหวา่งบุคคลหลายฝ่าย 
ทั้ งผูจ้ดัท าบญัชี ผูใ้ช้รายงานทางการเงินและสามารถน า
แนวคิดทางการบญัชีไปใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง ส่งผลใหอ้งคก์าร
บรรลุวตัถุประสงค์และประสบความส าเร็จต่อไปตลอดจน
สามารถคงไวซ่ึ้งระดบัความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัของ
องคก์ารควบคู่ไปดว้ย 
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บทที ่3  
วธีิด ำเนินงำนวจิยั 

 
 การศึกษาเร่ือง ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพของขอ้มูลงบการเงิน 
ในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มโดยมีวธีิด าเนินการศึกษา ดงัน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นศึกษา 
3.3 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

1) ประชากรส าหรับงานวิจยัน้ีศึกษา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม จ านวน 51,042 รายทัว่
ประเทศ (ท่ีมา : ส านกังานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม, 2557) 

2) ตวัอยา่งที่ใชศ้ึกษา ไดแ้ก่ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ใช้วิธีการเลือกตวัอย่าง
อาศยัหลกัความน่าจะเป็น (Probability Sample) ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) 
เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยแยกประชากรออกเป็นกลุ่มประชากรยอ่ย ๆ ซ่ึงหน่วยประชากรในแต่ละกลุ่ม
จะมีลกัษณะเหมือนกนั (Homogenious) แลว้ใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random) จ านวน 215 ราย 

 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามความคิดเห็นผูบ้ริหารทัว่ไปและ
ผูบ้ริหารดา้นบญัชีในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 7 ส่วน 
ไดแ้ก่  
 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดแ้ก่ ทุนจดทะเบียน 
ระยะเวลาด าเนินงานของกิจการ จ านวนพนกังาน 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
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 ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะการบริหารงาน 
 ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในองคก์าร 
 ส่วนท่ี 6 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน  
 ส่วนท่ี 7 ขอ้เสนอแนะ 
 ผูว้ิจยัก าหนดให้คะแนนค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) 
ตามรูปแบบของไลเคิร์ท (Likert’s Scale) ท่ีตรงกบัความคิดเห็นและเป็นจริงมากท่ีสุด โดยให้เลือก
ค าตอบเพียงค าตอบเดียว และมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนของความเห็นไว ้5 ระดบัดงัน้ี 
 ระดบัความคิดเห็น            ค่าคะแนน 

  มากท่ีสุด   5 
 มาก   4 
 ปานกลาง   3 
 นอ้ย   2 
 นอ้ยท่ีสุด   1 
 ส่วนการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้เกณฑ์
การวเิคราะห์ของ รศ. ดร. บุญชม ศรีสะอาด (2535:100) ดงัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 4.51-5.00 แปลความวา่ มากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ีย 3.51-4.50 แปลความวา่ มาก 
 คะแนนเฉล่ีย   2.51-3.50 แปลความวา่ ปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ีย  1.51-2.50 แปลความวา่ นอ้ย 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00-1.50 แปลความวา่ นอ้ยท่ีสุด 
 
3.3 กำรสร้ำงและพฒันำเคร่ืองมือ 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามล าดบัดงัน้ี 

3.3.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง จากการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ เอกสาร ทฤษฎี 
แนวคิด ต ารา วารสารทางวิชาการ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และขอค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและสร้างแบบสอบถาม 

3.3.2 จัดท าแบบสอบถามตามกรอบแนวคิดท่ีก าหนด โดยพิจารณาถึงรายละเอียดท่ี
ครอบคลุมถึงความหมายและสมมุติฐานของการวิจยั และตรวจสอบความสมเหตุสมผลเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) เบ้ืองตน้เพื่อใหต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละสอดคลอ้งกบัหวัขอ้งานวจิยั 
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3.3.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสม ความถูกตอ้งของการใชภ้าษาและความครอบคลุมของเน้ือหาการวิจยั และน ามาปรับปรุง
แกไ้ขตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์แนะน า 

3.3.4 ปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามตามท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาสารนิพนธ์แนะน า และน าเสนอเพื่อ
พิจารณาอีกคร้ัง 

 
3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

3.4.1 ด าเนินการจดัท าแบบสอบถาม  (Questionnaires) ที่จดัท าข้ึน และก าหนดขอบเขต
และเน้ือหาของแบบสอบถาม เพื่อใหไ้ดมี้ความชดัเจนตามวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 

3.4.2 เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการศึกษาคน้ควา้รายละเอียด เน้ือหา ผลงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง
กบัผลกระทบของวฒันธรรมองค์การที่มีต่อคุณภาพของขอ้มูลงบการเงิน ขอ้มูลบางส่วนผูว้ิจยั
ไดร้วบรวมจากต ารา บทความ วิทยานิพนธ์ และรายงานทางวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง เพื ่อใช้
ก าหนดรูปแบบของแบบสอบถาม ตามประเด็นที่ส าคญัของวตัถุประสงค์ และขอบเขตของ
งานวจิยั 

3.4.3 น าผลการทดสอบเคร่ืองมือมาปรับปรุง เพื่อน าไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4.4 ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มประชากร โดยการจดัส่งแบบสอบถามไป

ยงัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม พร้อมทั้งแจง้ก าหนดวนัส่งคืนแบบสอบถาม 
3.4.5 การทดสอบความเท่ียงตรงและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม (Validity and 

Reliability) ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีทดสอบความเท่ียงตรงและท าการทดสอบ (Pre-Test) กับ
ประชากรท่ีมีความใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เพื่อตรวจสอบค าถามในแบบสอบถาม 
เพื่อที่จะสามารถน าไปส่ือสารความหมายได้ตรงตามความตอ้งการ และเหมาะสม โดยส่งให้
หัวหน้าส่วนงานบญัชี การเงิน และพนักงานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกับงานด้านบญัชี และน ากลับมา
ปรับปรุงก่อนส่งไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นท าการทดสอบค่า Conbach’s Alpha Coefficient เพื่อวดั 
Internal Consistency Reliability และ Factor Loadings เพื่อวดัความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
โดยไดค้่าการทดสอบดงัน้ี 
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ตำรำงที ่3.1 ผลการทดสอบความเช่ือมัน่และค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถาม 
 

  ค่ำควำมเช่ือมั่น ค่ำอ ำนำจจ ำแนก 

วฒันธรรมองคก์าร 0.671 0.619-0.777 

ลกัษณะการบริหารงาน 0.765 0.716-0.837 

ภาวะผูน้ าในองคก์าร 0.704 0.605-0.820 

คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 0.827 0.844-0.894 

 
 จากตารางท่ี 3.1 ท าการทดสอบค่า Conbach’s Alpha Coefficient  พบว่าทุกตวัแปร

มีค่าสูงกว่า 0.6 โดยอยู่ระหว่าง 0.605 – 0.894 แสดงว่าเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลส าหรับการวิจยั
ในคร้ังน้ีมีความเชื่อมั่น ในด้านวฒันธรรมองค์การมีระดับค่าความเชื่อมั ่นที่  0.671 มีค่า
อ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.619-0.777 ในดา้นลกัษณะการบริหารงานมีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.765 มีค่า
อ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.716-0.837 ในดา้นภาวะผูน้ าในองค์การมีระดบัค่าความเช่ือมัน่ท่ี 0.704 มีค่า
อ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.605-0.820 และในด้านคุณภาพขอ้มูลงบการเงินมีระดบัค่าความเช่ือมัน่
ที่ 0.827 มีค่าอ านาจจ าแนกเท่ากบั 0.844-0.894 และพบวา่ค่า Factor Loadings ของทุกตวัแปรมีค่า
สูงกว่า 0.4 แสดงว่าเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลส าหรับงานวิจยัในคร้ังน้ีมีความเท่ียงตรง ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั Nunnally (1994) 

 
3.5 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

3.5.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
3.5.1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) 
3.5.1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean) 
3.5.1.3 ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.2 สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน  
3.5.2.1 วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlations) 
3.5.2.2 สมการถดถอยเชิงพหุคุณ (Multiple Regression Analysis) 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การศึกษางานวจิยัเร่ือง ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของวฒันธรรมองคก์าร
ลักษณะการบริหารงานและภาวะผู ้น าในองค์การที่มีต่อคุณภาพข้อมูลงบการเงิน ผู ้วิจ ัย
ได้ท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 900 ฉบบั และ
ไดร้ับการตอบกลบัมาแบบสมบูรณ์ทั้งหมด 215 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลับ 23.88% ซ่ึง
สอดคล้องกบัขอ้เสนอของการส่งแบบสอบถามตอ้งได้รับการตอบกลบัอย่างน้อยร้อยละ 20 
จึงเป็นท่ียอมรับได ้(Aaker, Kumar and Day, 2001) และไดน้ ามาวิเคราะห์หาค่าสถิติของขอ้มูล 
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร และทดสอบสมมติฐานการวิจ ัยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางคอมพิวเตอร์ ซ่ึงน าเสนอผลงานวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน 
 ตอนท่ี 1  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  
1.2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารทัว่ไปและผูบ้ริหารดา้นบญัชี  

 ตอนท่ี 2  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ า
ในองคก์ารและคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 ตอนท่ี 3  การทดสอบสมมติฐานผลกระทบระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 
โดยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlations Analysis) และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 
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ตอนที ่1  วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไป  
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

ตารางที ่4.1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 

 
 
 

 จ ำนวน  ร้อยละ

ผลิต 78.00                                    36.28                                    

คา้ปลีก 42.00                                    19.53                                    

บริการ 52.00                                    24.19                                    

คา้ส่ง 43.00                                    20.00                                    

รวม 215.00                                 100.00                                 

น้อยกวา่ 10 ปี 91.00                                    42.33                                    

10 - 15 ปี 47.00                                    21.86                                    

16 - 20 ปี 16.00                                    7.44                                      
มากกวา่ 20 ปี 61.00                                    28.37                                    

รวม 215.00                                 100.00                                 

ไมเ่กิน 15 คน 111.00                                 51.63                                    

16 - 50 คน 82.00                                    38.14                                    

51 - 100 คน 12.00                                    5.58                                      
101 - 200 คน 10.00                                    4.65                                      

รวม 215.00                                 100.00                                 

ไมเ่กิน 30 ลา้นบาท 181.00                                 84.19                                    

30 - 50 ลา้นบาท 21.00                                    9.77                                      

51 - 100 ลา้นบาท 6.00                                      2.79                                      
101 - 200 ลา้นบาท 7.00                                      3.26                                      

รวม 215.00                                 100.00                                 

ทุนจดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ระยะเวลาในการ

ด าเนินงาน

จ านวนพนักงานของ

กิจการ
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจ
ประเภทผลิต คิดเป็นร้อยละ 36.28 รองลงมาคือประเภทบริการ คิดเป็นร้อยละ 24.19 ส่วนใหญ่
ระยะเวลาในการด าเนินงานของกิจการ นอ้ยกวา่ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.33 รองลงมาคือ ระยะเวลา
มากกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.37 กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีจ านวนพนกังาน
ของกิจการ นอ้ยกวา่ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 51.63 รองลงมามีพนกังานจ านวน 16 – 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.14 วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียนของกิจการ นอ้ยกวา่ 30 ลา้นบาท
คิดเป็นร้อยละ 84.19 รายไดร้วมต่อปี ยอดไม่เกิน 30 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 74.42 สินทรัพยร์วม
ของกิจการไม่เกิน 30 ลา้นบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 77.67 
 
 
 
 
 
 

 

 จ ำนวน  ร้อยละ

ไมเ่กิน 30 ลา้นบาท 160.00                                 74.42                                    

30 - 50 ลา้นบาท 34.00                                    15.81                                    

51 - 100 ลา้นบาท 12.00                                    5.58                                      
101 - 200 ลา้นบาท 9.00                                      4.19                                      

รวม 215.00                                 100.00                                 

ไมเ่กิน 30 ลา้นบาท 167.00                                 77.67                                    

30 - 50 ลา้นบาท 28.00                                    13.02                                    

51 - 100 ลา้นบาท 13.00                                    6.05                                      
101 - 200 ลา้นบาท 7.00                                      3.26                                      

รวม 215.00                                 100.00                                 

สินทรัพยร์วม

รายไดร้วมต่อปีDPU
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1.2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารทัว่ไปและผูบ้ริหารดา้นบญัชี 
 

ตารางที ่4.2  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารทัว่ไปและผูบ้ริหารดา้นบญัชี 
 

 
 
 

 จ ำนวน  ร้อยละ

เจา้ของ 58.00 27.00

ผูบ้ริหาร 65.00 30.20

ผูบ้ริหารทางบญัชี 68.00 31.60

อ่ืนๆ 24.00 11.20

รวม 215.00 100.00

หญิง 96.00                                        44.65                                        

ชาย 119.00                                      55.35                                        

รวม 215.00                                      100.00                                      

น้อยกวา่ 35 ปี 52.00                                        24.19                                        

35 - 40 ปี 75.00                                        34.88                                        

41 - 50 ปี 75.00                                        34.88                                        

มากกวา่ 50 ปี 13.00                                        6.05                                          

รวม 215.00                                      100.00                                      

หมา้ย/หยา่ 18.00                                        8.37                                          

แต่งงาน 96.00                                        44.65                                        

โสด 101.00                                      46.98                                        

รวม 215.00                                      100.00                                      

ต ่ากวา่ปริญญาตรี 39.00                                        18.14                                        

ปริญญาตรี 132.00                                      61.40                                        

สูงกวา่ปริญญาตรี 44.00                                        20.47                                        

รวม 215.00                                      100.00                                      

ต าแหน่งงานปัจจุบนั

เพศ

อายุ

สถานะภาพ

ระดบัการศึกษา
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

 
 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง ผูบ้ริหารดา้นบญัชี 
และผูบ้ริหารทัว่ไปโดยผูบ้ริหารดา้นบญัชี คิดเป็นร้อยละ 31.60 ผูบ้ริหารทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 30.20 
เจา้ของกิจการ คิดเป็นร้อยละ 27.00 และอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 11.20 ส่วนใหญ่จะเป็นผูช้าย คิดเป็น
ร้อยละ 55.35 ซ่ึงมีอายุอยู่ระหว่าง35 – 40 ปี และ 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 34.88 ส่วนใหญ่
มีสถานะภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 46.98 จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 61.40 
มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 15 ปี คิดเป็นร้อยละ 51.16 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 30,000 – 60,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 48.37 

 
 
 
 
 
 
 

 จ ำนวน  ร้อยละ

น้อยกวา่ 5 ปี 24.00                                        11.16                                        

5 - 10 ปี 54.00                                        25.12                                        

11 - 15 ปี 27.00                                        12.56                                        

มากกวา่ 15 ปี 110.00                                      51.16                                        

รวม 215.00                                      100.00                                      

น้อยกวา่ 30,000 บาท 37.00                                        17.21                                        

30,000 - 60,000 บาท 104.00                                      48.37                                        

60,001 - 90,000 บาท 64.00                                        29.77                                        

มากกวา่ 90,000 บาท 10.00                                        4.65                                          

รวม 215.00                                      100.00                                      

ประสบการณ์การท างาน

รายไดต่้อเดือน
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ตอนที ่2  ระดับความคิดเห็นเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะผู้น าใน
องค์การและคุณภาพข้อมูลงบการเงิน 

 
ตารางที ่4.3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร

ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ าในองคก์ารและคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 
 

  x̄  S.D. ระดบั 

คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 3.86 0.55 มาก 
วฒันธรรมองคก์าร 4.01 0.49 มาก 

ลกัษณะการบริหารงาน 4.07 0.45 มาก 

ภาวะผูน้ าในองคก์าร 4.15 0.41 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองค์การ โดยเฉล่ียคิดเป็น 4.01 
ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก ในด้านลกัษณะการบริหารงาน โดยเฉล่ียคิดเป็น 4.07 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก 
ในด้านภาวะผูน้ าในองค์การโดยเฉล่ียคิดเป็น 4.15 ซ่ึงอยูใ่นระดบัมาก และในดา้นคุณภาพขอ้มูล
งบการเงิน โดยเฉล่ียคิดเป็น 3.86 ซ่ึงอยู่ในระดบัมาก สรุปไดว้่าผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่า
ผู ้บ ริหารของกิจการได้ให้ความส าค ัญในการปฏิบ ัติงานร่วมกันในองค์การ ได้จ ัดให้มี
การส่งเสริมการเรียนรู้มีการวางแผนในการปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
และมีการจัดท างบการเงินได้อย่างน่าเช่ือถือมีข้อมูลงบการเงินที่มี คุณภาพปราศจากข้อมูล
ท่ีขัดต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัมาก 
 ความหมายคะแนนเฉลี่ยของผลการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้เกณฑ์การวิเคราะห์
ของ รศ. ดร. บุญชม ศรีสะอาด (2535) ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย  4.51-5.00 แปลความวา่  มากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย   3.51-4.50 แปลความวา่  มาก 

 คะแนนเฉล่ีย   2.51-3.50 แปลความวา่  ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย   1.51-2.50 แปลความวา่  นอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย   1.00-1.50 แปลความวา่  นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.4  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวฒันธรรมองคก์ารรายขอ้ 
 

ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกบัวัฒนธรรมองค์การ x̄  S.D.  ระดบั  
1.  กิจการมุ่งเนน้ในการก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน 
เพื่อมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างสมาชิกในองค์การร่วมกนั โดย
ค านึงถึงสภาพแวดลอ้มในองคก์าร 

 
4.04 

 
.683 

 
มาก 

 
2.  บุคลากรในองค์การมีแบบแผนพฤติกรรมในการ
ท างานร่วมกนั มีความเช่ือ ค่านิยม และจิตส านึกตรงกนั 

 
4.25 

 
.626 มาก 

3.  กิจการส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้ 
และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ในการท างานอยา่งต่อเน่ือง 
มีแนวทางการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันและมี
เป้าหมายร่วมกนั 

 
 

3.67 

 
 

.852 มาก 
 

4. กิจการมีรูปแบบ แนวทาง และวิถีการด าเนินงานท่ีเป็น
แบบอย่างเดียวกันอย่างเด่นชัดในสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  เพื่อส่งเสริมให้กิจการสามารถ ปฏิบติังานไดเ้ป็น
อยา่งดีและมีประสิทธิภาพ อยูร่อดและมัน่คงไดใ้นระยะยาว 

 
 

4.09 

 
 

.552 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.4 ค่าเฉล่ียของวฒันธรรมองค์การ อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
กิจการมีการมุ่งเน้นในการก าหนดแบบแผนแนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกัน มีความเชื่อ 
ค่าความนิยม มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ 
ในการท างานอย่างต่อเน่ืองมีแนวทางการปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัและมีเป้าหมายร่วมกนั
เพื่อส่งเสริมให้กิจการสามารถ ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ อยูร่อดและมัน่คงได้
ในระยะยาว โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืองบุคลากรในองคก์ารมีแบบแผนพฤติกรรมในการท างานร่วมกนั
มีความเช่ือ ค่านิยม และจิตส านึกท่ีตรงกนัมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.25 
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะการบริหารงาน 
 

ลกัษณะการบริหารงาน x̄  S.D.  ระดบั  
1. กิจการด าเนินงาน เพื่อให้องคก์ารไดรั้บประโยชน์ และความ
พอใจจากการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
เป็นอยา่งดี 

 
4.01 

 
.600 

มาก 

2. กิจการสามารถตดัสินใจเลือก ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตามสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อ
ด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั 

 
4.11 

 
.601 มาก 

 
3. ในการบริหารองค์การไดใ้ช้กระบวนการท างานอย่างมีระบบ 
เพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

 
4.05 

 
.531 มาก 

4. องคก์ารมีศกัยภาพในการบริหารงาน โดยใชศิ้ลปะในการท างาน
ร่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
4.12 

 
.559 มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.5 ค่าเฉล่ียของลกัษณะการบริหารงาน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

องค์การมีศกัยภาพในการบริหารงาน สามารถตดัสินใจเลือก ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตามสถานการณ์
ท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม เพื่อด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคร่์วมกนั
อย่างมีระบบ พร้อมทั้งมีการบริหารจดัการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ าก ัดเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององค์การไดเ้ป็นอย่างดี โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุดในเร่ืององค์การมีศกัยภาพในการบริหารงาน โดยใช้
ศิลปะในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.12 
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ตารางที ่4.6  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในองคก์าร 

 

ภาวะผู้น าในองค์การ x̄  S.D. 
 

ระดบั  
1. ท่านมั่นใจว่าบุคลากร ผูร่้วมงานปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
กระตือรือร้นและเตม็ใจ 

 
4.03 

 
.538 มาก 

 

2. ผูบ้ริหารองคก์ารมีการยืดหยุน่และตดัสินใจท่ีเด็ดเด่ียว มีเหตุผล มี
เป้าหมายชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายขององคก์าร 

 
4.16 

 
.535 มาก 

 
3. ผูบ้ริหารองคก์ารมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและ
แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหมุ่้งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด 

 
4.24 

 
.599 

 
มาก 

4. ผูบ้ริหารองคก์ารมีการวางแผนในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ
และสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 

 
4.18 

 
.555 

 
มาก 

 
 จากตารางท่ี 4.6 ค่าเฉล่ียของภาวะผูน้ าในองคก์าร อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายที่ก าหนด มีการวางแผนในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีความยดืหยุน่ในการท างานและสามารถตดัสินใจท่ีเด็ดเด่ียว 
มีเหตุผล มีเป้าหมายชดัเจน ส่งผลใหผู้ร่้วมงานปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความกระตือรือร้นและเต็มใจ โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเร่ืองผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั ่งการและ
แนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหมุ่้งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.24 
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ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 

คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน x̄  S.D. 
 

ระดบั  
1.  กิจการให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบักิจการ
เพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงิน ไดรั้บประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
อยา่งครบถว้น 

 
3.87 

 
.661 มาก 

 
2.  กิจการตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวจะตอ้งช่วยในการคาดคะเน ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคต 

 
3.84 

 
.639 

 
มาก 

3.  กิจการมุ่งมัน่ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีมีความน่าเช่ือถือ และปราศจาก
ความล าเอียง แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 

 
3.89 

 
.598 

 
มาก 

4.  กิจการมุ่งเน้นการใช้วิธีการทางบญัชี จากงวดหน่ึงไปอีกงวดหน่ึง 
โดยน าเสนองบการเงินเปรียบเทียบในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกนั 
เปรียบเทียบกับงบการเงินของธุรกิจอ่ืน เพื่อให้ผู ้ใช้งบการเงิน
เปรียบเทียบขอ้มูลทางบญัชีได ้

 
3.85 

 
.619 มาก 

 
 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ค่าเฉล่ียของคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน อยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
กิจการมีความมุ่งมัน่ในการน าเสนอขอ้มูลงบการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และปราศจากความล าเอียง 
แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ให้ความส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูล
ที่จ  าเป็นเก่ียวกบักิจการเพื่อให้ผูใ้ช้งบการเงิน ได้รับประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจ
อย่างครบถว้นโดยตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินและสามารถเปรียบเทียบ
ขอ้มูลกนัได ้ซ่ึงขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งช่วยในการคาดคะเน ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได ้โดยมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดในเร่ืองกิจการมุ่งมัน่ในการน าเสนอขอ้มูลที่มีความน่าเช่ือถือ และปราศจาก
ความล าเอียง แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 
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ตอนที่ 3  การทดสอบสมมติฐานผลกระทบระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(Correlations) และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 

 
การทดสอบสมมติฐานความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรงานวจิยั ไดก้  าหนดสมมติฐานการวจิยั ดงัน้ี 
 สมมติฐาน H1 วฒันธรรมองคก์ารส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 สมมติฐาน H2 ลกัษณะการบริหารงานส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 สมมติฐาน H3 ภาวะผูน้ าในองคก์ารส่งผลเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 

 
ตารางที ่4.8  แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะการ

บริหารงาน ภาวะผูน้ าในองคก์ารกบัคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 

Correlations 

  MANAGE LEADER QUALITY 
CULTURE .601*** .562*** .406*** 

MANAGE   .574*** .473*** 

LEADER     .422*** 

QUALITY       

 
หมายเหตุ ***P<0.01 **P<0.05 *P<0.10 
 
 จากตารางท่ี 4.8 แสดงผลการวเิคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมองคก์าร 
ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ าในองคก์ารกบัคุณภาพขอ้มูลงบการเงินโดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร 
ไดแ้ก่ วฒันธรรมองค์การ ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ าในองคก์าร และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร 
คือคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน ผลการวิจยัพบวา่ ตวัแปรอิสระทุกตวัแปรมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตาม 
โดยมีค่าความสัมพนัธ์ระหวา่ง 0.406-0.601 ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 แสดงให้เห็นวา่ 
กิจการท่ีมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีมุ่งเนน้ในการก าหนดแนวทางในการปฏิบติังาน แบบแผนพฤติกรรม
ในการท างานร่วมกนัมีความเช่ือ ค่านิยม และจิตส านึกตรงกนั พร้อมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ ในการท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมให้
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กิจการสามารถ ปฏิบติังานได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ อยู่รอดและมัน่คงได้ในระยะยาว 
มีลกัษณะการบริหารงานท่ีสามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึน โดย
อาศ ัยบุคลากรและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกัน 
ใช้กระบวนการท างานอย่างมีระบบ เพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุตามวตัถุประสงค์ขององค์การ 
มีภาวะผูน้ าในองคก์ารที่ผูร่้วมงานปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความกระตือรือร้นและเต็มใจ มีการยืดหยุ่น
และตดัสินใจที่เด็ดเด่ียว มีเหตุผล มีเป้าหมายชัดเจนท าให้การปฏิบตัิงานประสบความส าเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายขององค์การ ผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ที่ดี ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการ
และแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด มีการวางแผนในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ จะมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพขอ้มูล
งบการเงิน 
 
ตารางที ่4.9  ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ าในองคก์ารท่ีมีต่อ

คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
 

 
 
 

ตัวแปรต้น 

ตัวแปรตาม 

QUALITY 

(Constant) 
0.781  

(0.361) 

CULTURE 
   0.144**  

(0.089) 

MANAGE 
    0.362***  

(0.098) 

LEADER 
   0.247**  

(0.103) 

Adjust R2 = 0.257 

***P<0.01 **P<0.05 *P<0.10  ค่าความคลาดเคล่ือนไวใ้นวงเล็บ 
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 จากตารางท่ี 4.9 ทดสอบสมมติฐานงานวจิยั พบวา่ 
 สมมติฐาน H1 วฒันธรรมองค์การส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน

ผลการวิจยัพบว่าวฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงินได้ค่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากบั 0.144 อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นอธิบายไดว้า่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีมีวฒันธรรมองค์การท่ีดีจะส่งผลให้ขอ้มูลงบการเงินมีคุณภาพจึงยอมรับสมมติฐาน H1
วฒันธรรมองคก์ารส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน  

 สมมติฐาน  H2 ลักษณะการบริหารงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพข้อมูล
งบการเงิน ผลการวิจ ัยพบว่าการบริหารงานที่มีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพข้อมูลงบการเงิน
ได้ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.362 อย่างมีนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นอธิบายไดว้่า
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีลกัษณะการบริหารงานที่ดีจะส่งผลให้ขอ้มูลงบการเงิน
มีคุณภาพจึงยอมรับสมมติฐาน H2 ลกัษณะการบริหารงานส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน
 สมมติฐาน H3 ภาวะผูน้ าในองคก์ารส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน
ผลการวิจยัพบวา่ภาวะผูน้ าในองค์การท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงินไดค้่าสัมประสิทธ์ิ
ถดถอยเท่ากบั 0.247 อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 ดงันั้นอธิบายไดว้า่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีมีภาวะผูน้ าในองค์การท่ีดีจะส่งผลให้ขอ้มูลงบการเงินมีคุณภาพจึงยอมรับสมมติฐาน 
H3 ภาวะผูน้ าในองคก์ารส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 

 
 

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษางานวจิยัเร่ือง ผลกระทบของวฒันธรรมองคก์ารท่ีมีต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน
ในวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม น าเสนอตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 
5.1 สรุปผลการวจิยั 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม  

2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารทัว่ไปและผูบ้ริหารดา้นบญัชี  

3. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ า

ในองคก์ารและคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 

4. การทดสอบสมมติฐานผลกระทบระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlations Analysis) และสมการถดถอย
เชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 

5.2 อภิปรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวจัิย 

1. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสอบถามทั้งส้ินจ านวน 215 ฉบบั ผลการวิจยัพบว่า 
ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจประเภท การผลิตซ่ึงมีระยะเวลาในการด าเนินงานนอ้ยกวา่ 10 ปี มีพนกังานไม่เกิน 
15 คน มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 30 ลา้นบาท รายไดร้วมต่อปี ไม่เกิน 30 ลา้นบาท และมีสินทรัพยร์วม
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 

2. ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูบ้ริหารทัว่ไปและผูบ้ริหารดา้นบญัชี  

 มีต าแหน่ง ผูบ้ริหารทางบญัชี ผูบ้ริหาร เจา้ของกิจการ และอ่ืน ๆ เช่น ผูจ้ดัการทางบญัชี 
ผูจ้ดัการเป็นตน้ ส่วนใหญ่เป็นเพศชายซ่ึงมีอายุอยูร่ะหวา่ง 35 - 40 ปี ส่วนใหญ่มีสถานะภาพโสด 
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จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ประสบการณ์การท างานมากกว่า 15 ปี รายได้เฉล่ียต่อเดือน 
30,000 - 60,000 บาท 

3. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร ลกัษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ า
ในองคก์ารและคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน ดงัน้ี 
 วฒันธรรมองค์การ ผูบ้ริหารให้ความเห็นซ่ึงแสดงให้เห็นถึงธุรกิจมีการมุ่งเนน้ในการ
ก าหนดแบบแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั มีความเช่ือ ค่าความนิยม มีแนวทาง
การปฏิบตัิงานไปในทิศทางเดียวกนัและมีเป้าหมายในการท างานร่วมกันเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจ
สามารถปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ และมีความมัน่คงในการด าเนินธุรกิจระยะยาว
และได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การเรียนรู้ และการพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ
ให้บุคลากรไดน้ าไปใชใ้นการท างานอยา่งต่อเน่ือง  
 ลกัษณะการบริหารงาน ผูบ้ริหารให้ความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
องค์การมีศกัยภาพในการบริหารงาน สามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดตามสถานการณ์
ที่เกิดข้ึน โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อด าเนินการให้บรรลุวตัถุประสงค์
ร่วมกนัอย่างมีระบบ พร้อมทั้งมีการบริหารจดัการทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ารไดเ้ป็นอยา่งดี 
 ภาวะผูน้ าในองค์การ ผูบ้ริหารให้ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง 
ผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสม ให้แก่บุคลากรในองคก์าร เพื่อมุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว ้ โดยมีการวางแผนในการท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ มีความยืดหยุ่นในการท างานและสามารถ
ตดัสินใจไดอ้ย่างเด็ดเด่ียว มีเหตุผล มีเป้าหมายที่ชดัเจน ส่งผลให้ผูร่้วมงานปฏิบตัิหน้าที่ดว้ย
ความกระตือรือร้นและด้วยความเต็มใจซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยขัองชลิล ปาลเดชพงศ์ (2548) 
ที่พบว่าแรงจูงใจในการท างาน ด้านความส าเร็จในการปฏิบตัิงาน ด้านลกัษณะงานที่ปฏิบติั 
ด้านความสัมพนัธ์กบัหวัหนา้หน่วยงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมาก 
 คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน ผูบ้ริหารให้ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง
ธุรกิจมีความมุ่งมัน่ในการน าเสนอขอ้มูลงบการเงินท่ีมีความน่าเช่ือถือ และปราศจากความล าเอียง
แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง ใหค้วามส าคญักบัการเปิดเผยขอ้มูลท่ีจ  าเป็น
เก่ียวกบักิจการเพื่อให้ผูใ้ชง้บการเงิน ไดรั้บประโยชน์ในการตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจอย่างครบถว้น
โดยตระหนกัถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ีน าเสนอในงบการเงินและสามารถเปรียบเทียบขอ้มูลกนัได ้ซ่ึง
ขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งช่วยในการคาดคะเนผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได ้
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 สรุปไดว้า่ผูบ้ริหารมีความเห็นวา่องคก์ารไดใ้ห้ความส าคญัในการปฏิบตัิงานร่วมกนั

ในองค์การ มีการวางแผนในการปฏิบติังานอย่างเป็นระบบ มีการช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและ

แนะน าแนวทางที่ถูกตอ้งเหมาะสม ให้แก่บุคลากรในองคก์าร ไดจ้ดัให้มีการส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อน ามาพฒันาในการปฏิบติังานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และมีการจดัท างบการเงินไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

มีขอ้มูลงบการเงินที่มีคุณภาพปราศจากขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงจดัอยู่

ในระดบัมาก 

4. การทดสอบสมมติฐานผลกระทบระหว่างตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (Correlations Analysis) และสมการถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐาน H 1: วฒันธรรมองค์การท่ีส่งผลกระทบต่อคุณภาพข้อมูลงบการเงิน 
ผลการวิจ ัยพบว่าวฒันธรรมองค์การส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพข้อมูลงบการเงินได้
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.144 อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐาน H 2: ลกัษณะการบริหารงานท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
ผลการวจิยัพบวา่ลกัษณะการบริหารงานท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพของขอ้มูลงบการเงินได้
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.362 อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 
 สมมติฐาน H 3: ภาวะผูน้ าในองค์การท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
ผลการวิจยัพบว่าภาวะผูน้ าในองค์การท่ีส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพข้อมูลงบการเงินได้
ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยเท่ากบั 0.247 อยา่งมีนยัส าคญั ณ ระดบัสถิติท่ี 0.05 
 
5.2 อภิปรายผล 

1. จากผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เป็นกิจการขนาดเล็ก สามารถจดัการ ควบคุม ดูแล ไดอ้ยา่งทัว่ถึง
จึงส่งผลให้มีการจดัการบริหารงานได้บรรลุตามวตัถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีกล่าววา่ธุรกิจ SMEs มกัมุ่งเนน้ความคล่องตวั อีกทั้งตน้ทุนไม่สูงมากนกั ท าให้
เกิดแรงจูงใจท่ีจะด าเนินธุรกิจต่อไปโดยมีผลมาจากผลก าไรของธุรกิจ (สมชาย หิรัญกิตติ, 2542) 

2. จากผลการวจิยัพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง ผูบ้ริหารดา้นบญัชี
ในการประกอบธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะมีพนักงานจ านวนไม่มากหรือ
เป็นเจา้ของคนเดียว ในการเป็นผูบ้ริหารธุรกิจจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญและมี
ความรู้ความสามารถเพื่อน ามาช่วยให้ธุรกิจด าเนินงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การท างานของคณะ
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บุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป ท่ีรวมปฏิบติัการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั (Barnard) ซ่ึงสอดคล้องกบั
แนวคิดของ สมศกัด์ิ คงเท่ียง (2542) ท่ีกล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่
สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดหรือหลาย ๆ อยา่ง 
ที่บุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใช้กระบวนอย่างมีระบบ และใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ
อย่างเหมาะสม วฒันธรรมองค์การ แสดงให้เห็นว่ากิจการมีการมุ่งเน้นในการก าหนดแบบแผน
แนวทางในการปฏิบตัิงานร่วมกัน มีความเชื่อ ค่าความนิยม ในการท างานอย่างต่อเน่ืองมี
แนวทางการปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัและมีเป้าหมายร่วมกนัเพื่อส่งเสริมให้กิจการสามารถ 
ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีกล่าววา่ การท่ีบุคลากรในองคก์าร
มีวฒันธรรมองคก์ารท่ีชดัเจนและสามารถท าให้บุคลากร ในองคก์ารมีจิตส านึกตรงกนั มีเป้าหมายร่วมกนั
และมีแนวทางการปฏิบติังานท่ีมีไปในทิศทางเดียวกนัแลว้นั้น ย่อมท าให้ปัญหาหรือกระบวนการ
ตดัสินใจด าเนินไปในทิศทางเดียวกนั ปัญหาความขดัแยง้ย่อมมีน้อยหรือปัญหาบางอย่างสามารถ
ไดรั้บการแกไ้ขและจบลงดว้ยดี ในเวลาท่ีรวดเร็วและทนักบัสถานการณ์ (เพช็รี รูปะวเิชตร์,2554) 

3. ลกัษณะการบริหารงาน แสดงใหเ้ห็นถึง องคก์ารมีศกัยภาพในการบริหารงาน โดย
ใช้ศิลปะในการท างานร่วมกนักบัผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคล้องกบั Drucker, 1999 
ท่ีให้ความเห็นวา่ การบริหารส่วนใหญ่ หมายถึง การจดัการทางธุรกิจไดร้ะบุ คือ ศิลปะในการท างาน
ใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกบัผูอ่ื้น  

4. ดา้นภาวะผูน้ าในองค์การ แสดงให้เห็นถึงผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด 
ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดท่ีกล่าวว่าผูน้ าจะปฏิบติัตนดุจตวัจกัรส าคัญในการประสานบทบาทของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาให้มีการร่วมมือร่วมใจกนัปฏิบติังานอยา่งเต็มความสามารถ โดยแสดงพฤติกรรม
ออกมาในสองลกัษณะควบคู่กนั คือ ลกัษณะท่ีค านึงถึงงานเป็นหลกัส าคญัและลกัษณะท่ีค านึงถึง
คนหรือผูป้ฏิบติังานเป็นส าคญั แต่หากผูน้ าเป็นคนดีมีความรู้ มีจริยธรรม และมีความสามารถสูงแลว้ 
งานยอ่มด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพสู่จุดมุ่งหมายท่ีวางไว ้ทุกประการ (ยงยทุธ เกษสาคร, 2551) 

5. ดา้นคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน แสดงใหเ้ห็นถึงกิจการมุ่งมัน่ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ และปราศจากความล าเอียง แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
สภาวิชาชีพบญัชี (2555) ก าหนดในแม่บทการบญัชีวา่ ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ตอ้งเช่ือถือได ้ขอ้มูล
จะเช่ือถือไดห้ากปราศจากความผดิพลาดท่ีมีนยัส าคญัและความล าเอียง ซ่ึงท าให้ผูใ้ชข้อ้มูลสามารถ
เช่ือไดว้า่ขอ้มูลนั้นมีรายการและเหตุการณ์ทางบญัชีไดแ้สดงโดยเป็นตวัแทนอนัเท่ียงธรรมของขอ้มูล 
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6. จากการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างวฒันธรรมองค์การ ลกัษณะ
การบริหารงาน ภาวะผูน้ าในองคก์ารกบัคุณภาพขอ้มูลงบการเงินโดยมีตวัแปรอิสระ 3 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
วฒันธรรมองค์การ ลักษณะการบริหารงาน ภาวะผูน้ าในองค์การ และตวัแปรตาม 1 ตวัแปร คือ
คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน แสดงให้เห็นถึง กิจการท่ีมีวฒันธรรมองค์การท่ีมุ่งเน้นในการก าหนด
แนวทางในการปฏิบติังาน แบบแผนพฤติกรรมในการท างานร่วมกนั มีความเช่ือ ค่านิยม และ
จิตส านึกตรงกนั พร้อมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนให้บุคลากรมีการเรียนรู้ และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ 
ในการท างานอยา่งต่อเน่ืองเพื่อส่งเสริมให้กิจการสามารถ ปฏิบติังานไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ
อยู่รอดและมัน่คงไดใ้นระยะยาว มีลกัษณะการบริหารงานท่ีสามารถตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดี
ท่ีสุดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพื่อด าเนินการให้
บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั ใช้กระบวนการท างานอย่างมีระบบ เพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุตาม
วตัถุประสงค์ขององค์การ มีภาวะผูน้ าในองค์การท่ีผูร่้วมงานปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความกระตือรือร้น
และเต็มใจ มีการยืดหยุ่นและตดัสินใจท่ีเด็ดเด่ียว มีเหตุผล มีเป้าหมายชดัเจนท าให้การปฏิบติังาน
ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององค์การ ผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือ 
ช้ีแนะ สั่งการและแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด มีการวางแผน
ในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถท างานได้อย่างเป็นระบบ จะมีความสัมพนัธ์ต่อ
คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 

7. จากการทดสอบสมมติฐานด้านวฒันธรรมองค์การ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
คุณภาพขอ้มูลงบการเงิน ถา้กิจการมีวฒันธรรมองคก์ารท่ีดี มีการก าหนดแบบแผนแนวทางในการ
ปฏิบติังานร่วมกนั มีความเช่ือ ค่าความนิยม และเป้าหมายท่ีดีร่วมกนั ย่อมส่งผลให้มีคุณภาพขอ้มูล
งบการเงินท่ีดี ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคิดท่ีกล่าวว่า วฒันธรรมเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีผูบ้ริหารควร
ค านึงถึง เพราะเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือ ค่านิยม บรรทดัฐาน ของพนกังานในหน่วยงานซ่ึง
วฒันธรรมองคก์ารเหล่าน้ีจะถูกก าหนดข้ึนจาก พื้นฐานความเช่ือภายในหน่วยงาน มีผลกระทบต่อ
พฤติกรรมของบุคลากรและสมาชิกในหน่วยงานรวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
หน่วยงาน ซ่ึงสามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการบญัชี (รัชนกรี รัตนววิฒันกุล, 2550) 

8. จากการทดสอบสมมติฐาน ลกัษณะการบริหารงาน ส่งกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพ
ขอ้มูลงบการเงินองคก์ารมีศกัยภาพในการบริหารงาน สามารถตดัสินใจเลือก ทางเลือกท่ีดีท่ีสุด
ตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ยอ่มส่งผลให้มีคุณภาพ
ขอ้มูลงบการเงินท่ีดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ีกล่าวว่า การบริหาร คือ การด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้โดยการอาศยัคน เงิน วตัถุส่ิงของ เป็นปัจจยัในการปฏิบติังาน (Koontz, 1980) 
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9. จากการทดสอบสมมติฐาน ภาวะผูน้ า ส่งกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน
ผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและแนะน าแนวทางท่ีถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด มีการวางแผนในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและ
สามารถท างานไดอ้ย่างเป็นระบบ มีความยืดหยุ่นในการท างานและสามารถตดัสินใจท่ีเด็ดเด่ียว 
มีเหตุผล มีเป้าหมายชดัเจน ยอ่มส่งผลให้มีคุณภาพขอ้มูลงบการเงินที่ดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ที่กล่าวว่า ภาวะผูน้ าคือความสามารถท่ีจะช้ีแนะ สั่งการ หรืออ านวยการ หรือมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของผูอ่ื้นเพื่อใหมุ้่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนดไว ้(McFarland, 1979) 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

1. จากผลการวิจยัพบว่าส่วนใหญ่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีทุนจดทะเบียน
ไม่เกิน 30 ลา้นบาท ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่เป็นกิจการขนาดเล็ก สามารถจดัการ ควบคุม ดูแล ไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
จึงส่งผลให้มีการจดัการบริหารงานไดบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ใน
การด าเนินธุรกิจต่าง ๆ ควรให้ความส าคญักบัธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มในการเป็นผูบ้ริหาร
กิจการจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญและความรู้เพื่อน ามาช่วยให้กิจการด าเนินงาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. วฒันธรรมองค์การ แสดงให้เห็นว่ากิจการมีการมุ่งเน้นในการก าหนดแบบแผน
แนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั มีความเช่ือ ค่าความนิยม ในการท างานอยา่งต่อเน่ืองมีแนวทางการ
ปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนัและมีเป้าหมายร่วมกนัเพื่อส่งเสริมให้กิจการสามารถปฏิบติังาน
ไดเ้ป็นอยา่งดี มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

3. ลกัษณะการบริหารงาน แสดงใหเ้ห็นถึง องคก์ารมีศกัยภาพในการบริหารงาน โดย
ใช้ศิลปะในการท างานร่วมกันกับผูอ่ื้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้ นการบริหารงานท่ีดีควรให้
ความส าคญัในการท างานร่วมกนั ในการแสดงความคิดเห็นเพื่อผลกัดนัใหก้ารบริหารงานเป็นไปได้
อยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. ภาวะผู ้น าในองค์การ แสดงให้เห็นถึงผู ้บริหารองค์การมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและแนะน าแนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อให้มุ่งไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด 
ดงันั้นการมีภาวะผูน้ าท่ีดีจะตอ้งมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี รวมถึงการควบคุมดูแล การช้ีแนะช่วยเหลือกนั 
เพื่อใหก้ารท างานเป็นไปไดอ้ยา่งราบร่ืนและบรรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีตอ้งการ 

5. ดา้นคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน แสดงใหเ้ห็นถึงกิจการมุ่งมัน่ในการน าเสนอขอ้มูลท่ี
มีความน่าเช่ือถือ และปราศจากความล าเอียง แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
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ส่งผลใหข้อ้มูลงบการเงินมีความน่าเช่ือถือมากยิ่งข้ึนและเป็นท่ียอมรับให้นกัลงทุนหรือผูใ้ชง้บการเงิน
สนใจท่ีจะลงทุนมากยิง่ข้ึน 

6. วฒันธรรมองคก์าร ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน ถา้กิจการมี
วฒันธรรมองคก์ารท่ีดี มีการก าหนดแบบแผนแนวทางในการปฏิบติังานร่วมกนั มีความเช่ือ ค่าความนิยม
และเป้าหมายท่ีดีร่วมกนัยอ่มส่งผลใหมี้คุณภาพขอ้มูลงบการเงินท่ีดี 

7. ลกัษณะการบริหารงาน ส่งกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงินองค์การ
มีศกัยภาพในการบริหารงาน สามารถตดัสินใจเลือก ทางเลือกท่ีดีท่ีสุดตามสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
โดยอาศยับุคลากรและทรัพยากรอยา่งเหมาะสม ยอ่มส่งผลใหมี้คุณภาพขอ้มูลงบการเงินท่ีดี 

8. ภาวะผูน้ าในองคก์ารส่งกระทบเชิงบวกต่อคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน ผูบ้ริหารองคก์าร
มีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและแนะน าแนวทางท่ีถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้มุ่งไปสู่
จุดหมายท่ีก าหนด มีการวางแผนในการท างานอยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถท างานไดอ้ยา่งเป็น
ระบบ มีความยืดหยุ่นในการท างานและสามารถตดัสินใจท่ีเด็ดเด่ียว มีเหตุผล มีเป้าหมายชดัเจน 
ยอ่มส่งผลใหมี้คุณภาพขอ้มูลงบการเงินท่ีดี  

แนวทางการศึกษาในอนาคต 
 งานวิจยัน้ีศึกษากลุ่มตวัอยา่งคือ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ซ่ึงมีการด าเนินธุรกิจ
ในระยะสั้นและไดมี้การเลิกกิจการจ านวนมาก ขอ้เสนอแนะในงานวจิยัคร้ังต่อไป 

1. อาจจะตอ้งศึกษากลุ่มตวัอยา่งอ่ืน หรือตวัแปรอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ
ขอ้มูลงบการเงิน 

2. การสัมภาษณ์เชิงลึกท่ีนอกเหนือจากแบบสอบถามเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด
การศึกษาปัญหา และอุปสรรคต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการจดัท างบการเงิน เพื่อให้การด าเนินการวิจยั
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

3. อาจมีการศึกษาเพิ่มเติมในการแยกประเภทธุรกิจของกลุ่มตวัอย่าง เช่น การผลิต 
การใหบ้ริการ คา้ปลีกและคา้ส่ง 

4. การวเิคราะห์ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตดัสินใจของผูบ้ริหารท่ีมีต่อการปฏิบติังาน
และคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
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แบบสอบถาม 

ผลกระทบของวฒันธรรมองค์การทีม่ีต่อคุณภาพของข้อมูลงบการเงิน ในมุมมองของวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

แบบสอบถามความคิดเห็นลกัษณะของแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ไดแ้ก่ 
 
ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม ไดแ้ก่ ประเภทธุรกิจ สินคา้หรือ

บริการหลกัของกิจการ ระยะเวลาด าเนินงาน จ านวนพนักงาน ทุนจดทะเบียน รายได้รวมต่อปี 
สินทรัพยร์วม 
ส่วนที่ 2 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์ในการท างาน รายไดต่้อเดือน ต าแหน่งงานปัจจุบนั 
ส่วนที ่3 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัวฒันธรรมองคก์าร 
ส่วนที ่4 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัลกัษณะการบริหารงาน 
ส่วนที ่5 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัภาวะผูน้ าในองคก์าร 
ส่วนที ่6 ขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพขอ้มูลงบการเงิน 
ส่วนที ่7 ขอ้เสนอแนะอ่ืน 

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
1.  ประเภทของกจิการ  

   ผลิต      บริการ 
   คา้ส่ง      คา้ปลีก 

2.  สินค้าหรือบริการหลกัของกจิการ 
……………………………………………………………………... 
3.  ระยะเวลาในการด าเนินงานของกจิการ 

   นอ้ยกวา่ 10 ปี     10   -    15 ปี 
   16   -    20 ปี      มากกวา่ 20 ปี 

4.  จ านวนพนักงานของกจิการ 

  ไม่เกิน  15 คน     16    -   50 คน 
   51   -   100 คน     101 - 200 คน 
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5.  ทุนจดทะเบียนของกจิการ 

           ไม่เกิน  30 ลา้นบาท     30    -   50 ลา้นบาท 
           51 - 100 ลา้นบาท     101 - 200 ลา้นบาท 
6.  รายได้รวมต่อปี 

           ไม่เกิน  30 ลา้นบาท     30    -   50 ลา้นบาท 
           51 - 100 ลา้นบาท     101 - 200 ลา้นบาท 
7.  สินทรัพย์รวม 

           ไม่เกิน  30 ลา้นบาท     30    -   50 ลา้นบาท 
           51 - 100 ลา้นบาท     101 - 200 ลา้นบาท 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกบัผู้ตอบแบบสอบถาม (ผูบ้ริหารทางดา้นบญัชีหรือผูบ้ริหารทัว่ไป) 
1.  เพศ 

   ชาย       หญิง 
2.  อายุ 

   นอ้ยกวา่ 35 ปี     35 - 40 ปี 
   41 - 50 ปี      มากกวา่ 50 ปี 

3.  สถานภาพ 

     โสด      สมรส     หมา้ย/หยา่ 
4.  ระดับการศึกษา 

   ต ่ากวา่ปริญญาตรี     ปริญญาตรี             สูงกวา่ปริญญาตรี 
5.  ประสบการณ์ในการท างาน 

   นอ้ยกวา่ 5 ปี      5     -   10  ปี  
   11   -   15 ปี      มากกวา่ 15 ปี 

6.  รายได้ต่อเดือน 

   นอ้ยกวา่   30,000 บาท    30,000 – 60,000 บาท 
     60,001 – 90,000 บาท     มากกวา่    90,000 บาท 
7.  ต าแหน่งงานในปัจจุบัน....................................................................................................... 
 
 

DPU



68 

 
 

ส่วนที ่3 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัวฒันธรรมองค์การ 
 

วฒันธรรมองค์การ 
ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1. กิจการมุ่งเน้นในการก าหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติงาน เพื่อมีปฏิสัมพันธ์
ระหวา่งสมาชิกในองคก์ารร่วมกนั โดย
ค านึงถึงสภาพแวดลอ้มในองคก์าร 

     

2. บุ ค ล า ก ร ในอ ง ค์ ก า ร มี แบบแผ น
พฤติกรรมในการท างานร่วมกัน มี
ความเช่ือ ค่านิยม และจิตส านึกตรงกนั 

     

3. กิจการส่งเสริมและสนบัสนุนใหบุ้คลากร
มีการเรียนรู้ และพฒันานวตักรรมใหม่ ๆ 
ในการท างานอย่างต่อเน่ือง มีแนวทาง
การปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน
และมีเป้าหมายร่วมกนั 

     

4. กิจการมีรูปแบบ แนวทาง และวิถี
การด าเนินงานท่ีเป็นแบบอย่างเดียวกนั
อยา่งเด่นชดัในสภาพแวดลอ้มการท างาน
เพื่อส่งเสริมใหกิ้จการสามารถ ปฏิบติังาน
ไดเ้ป็นอยา่งดีและมีประสิทธิภาพ อยูร่อด
และมัน่คงไดใ้นระยะยาว 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัลกัษณะการบริหารงาน 
 

 
ลกัษณะการบริหารงาน 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1. กิจการด าเนินงาน เพื่อให้องคก์ารไดรั้บ
ประโยชน์ และความพอใจจากการใช้
ทรัพยากรท่ีมีจ ากดั เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ขององคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี 

     

2. กิจการสามารถตดัสินใจเลือก ทางเลือก
ที ่ดีที ่สุดตามสถานการณ์ที ่เก ิด ขึ้น 
โดยอาศ ยับุคลากรและทรัพยากร
อย่างเหมาะสม เพื่อด าเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงคร่์วมกนั 

     

3. ในการบริหารองคก์ารไดใ้ชก้ระบวนการ
ท างานอยา่งมีระบบ เพื่อเกิดผลสัมฤทธ์ิ
บรรลุตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร 

     

4. องค์การมีศกัยภาพในการบริหารงาน 
โดยใช้ศิลปะในการท างานร่วมกนักบั
ผูอ่ื้นอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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ส่วนที ่5 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัภาวะผู้น าในองค์การ 
 

 
ภาวะผู้น าในองค์การ 

 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1. ท่านมัน่ใจวา่บุคลากร ผูร่้วมงานปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความกระตือรือร้นและเตม็ใจ 

     

2. ผู ้บริหารองค์การมีการยืดหยุ่นและ
ตดัสินใจท่ีเด็ดเด่ียว มีเหตุผล มีเป้าหมาย
ชัดเจนท าให้การปฏิบัติงานประสบ
ความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

     

3. ผูบ้ริหารองค์การมีมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี 
ช่วยเหลือ ช้ีแนะ สั่งการและแนะน า
แนวทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อให้มุ่ง
ไปสู่จุดหมายท่ีก าหนด 

     

4. ผูบ้ริหารองค์การมีการวางแผนในการ
ท างานอย่า ง มีประ สิท ธิภาพ  และ
สามารถท างานไดอ้ยา่งเป็นระบบ 
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ส่วนที ่6 ข้อมูลความคิดเห็นเกีย่วกบัคุณภาพข้อมูลงบการเงิน  
 

 
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี 

ระดับความคิดเห็น 

มากทีสุ่ด 
5 

มาก 
4 

ปานกลาง 
3 

น้อย 
2 

น้อยทีสุ่ด 
1 

1. กิจการให้ความส าคญักับการเปิดเผย
ข้อมูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกับกิจการเพื่อให้
ผูใ้ช้งบการเงิน ไดรั้บประโยชน์ในการ
ตดัสินใจเชิงเศรษฐกิจอยา่งครบถว้น 

     

2. กิจการตระหนักถึงคุณค่าของขอ้มูลท่ี
น าเสนอในงบการเงินซ่ึงขอ้มูลดงักล่าว
จะตอ้งช่วยในการคาดคะเน ผลลพัธ์ท่ี
เกิดข้ึนในอนาคต 

     

3. กิจการมุ่งมัน่ในการน าเสนอขอ้มูลท่ีมี
ความน่าเช่ือถือ และปราศจากความล าเอียง
แสดงถึงรายการและเหตุการณ์ ท่ีเกิดข้ึน
ตามความเป็นจริง 

     

4. กิจการมุ่งเน้นการใช้วิธีการทางบัญชี 
จากงวดหน่ึงไปอีกงวดหน่ึง โดยน าเสนอ
งบการเงินเปรียบเทียบในรอบระยะเวลา
บญัชีที่แตกต่างก ัน เปรียบเทียบก ับ
งบการเงินของธุรกิจอื่น เพื ่อให้ผูใ้ช้
งบการเงินเปรียบเทียบขอ้มูลทางบญัชีได ้

     

 
ส่วนที ่7  ข้อเสนอแนะอืน่ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล ธิราวรรณ  ววิฒันากรวงศ์ 
ประวติัการศึกษา ส าเร็จการศึกษาปี 2554  บญัชีบณัฑิต 
 มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั พนกังานสมทบตรวจเงินแผน่ดิน  
 ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน DPU
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