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 The purpose of this study was to examine the relationship between business environment, 
consumer behavior, and competitive strategy towards benefit perception on accounting information 
system. The samples were 228 executives from Thailand electronics manufacturing industry. The 
questionnaire developed by Google Form and sent to the respondents via e-mail was used as a means 
to collect the data. The data was analyzed by correlation analysis and multiple regression analysis. The 
results showed that business environment held positive relationship with benefit perception on 
accounting information system at the significance level of .01 (β = .298, p < .01). Likewise, consumer 
behavior held positive relationship with benefit perception on accounting information system at the 
significance level of .05 (β = .153, p < .05). Also, competitive strategy held positive relationship with 
benefit perception on accounting information system at the significance level of .01 (β = .153,             
p <.01). So, the findings supported the theoretical conclusion in that the effects of business 
environment, consumer behavior, and competitive strategy were significant towards benefit perception 
on accounting information system. Moreover, the findings provided the executives an in-depth 
understanding in utilizing the accounting information technology data to support business planning, 
monitoring, making-decision, and commanding. 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์และไดรั้บความช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่
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ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปานฉตัร  อาการักษ ์อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ท่ีท่านไดใ้ห้ความเมตตา
สั่งสอน ให้ความรู้ ให้ค  าปรึกษา และค าแนะน า อนัเป็นประโยชน์ในการท าวิจยัคร้ังน้ี ตลอดจนแกไ้ข
ขอ้บกพร่องต่างๆ ท่ีท าใหง้านวจิยัส าเร็จลุล่วงดว้ยดี อีกทั้งยงัท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บความรู้และประสบการณ์
อยา่งมากมาย ในการท าวจิยัท่ีถูกตอ้ง ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ีดว้ย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีเสียสละเวลาใหค้วามอนุเคราะห์
ในการตรวจคุณภาพเคร่ืองมือแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ออ่ินค า คุณแม่แสงหล้า กนัทาวงศ์ ผูเ้ป็นบิดาและมารดา 
ที่อยู่เบ้ืองหลงัในความส าเร็จท่ีให้การช่วยเหลือสนบัสนุนและให้ก าลงัใจตลอดมา ขอขอบคุณพี่นอ้ง
และเพื่อนทุกคนท่ีให้ความช่วยเหลือทุกๆ ดา้น ท่ีผูว้ิจยัไม่สามารถกล่าวนามไดห้มดในท่ีน้ี ผูว้ิจยัรู้สึก
ซาบซ้ึงในความกรุณาและความปรารถนาดีของทุกท่านเป็นอยา่งยิ่ง จึงกราบขอบพระคุณและขอบคุณ
ไวใ้นโอกาสน้ี 
 คุณค่าและประโยชน์ท่ีไดรั้บจากวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีต่อผูท่ี้สนใจศึกษา ผูว้ิจยัขอนอ้มร าลึก
ถึงคุณพระศรีรัตนตรัยคุณบิดามารดาตลอดจนคุณบูรพาจารยท่ี์เคยอบรมสั่งสอนและผูมี้พระคุณทุกท่าน
ท่ีใหแ้ก่ผูว้จิยัมา ณ โอกาสน้ี 
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                    ธนัวาคม  2559 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 
 ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีบทบาทส าคญัในการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี การบริหารงานขององคก์รและ
กระบวนการทางธุรกิจจะเนน้การแข่งขนัทางธุรกิจนั้นถูกเปล่ียนแปลงไป การด าเนินธุรกิจในปัจจุบนั
มีความยากล าบากข้ึนมากทั้งในเร่ืองของการแข่งขนัท่ีสูง พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนไป รวมถึง
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอก
ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งรวดเร็วท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ (วรรณวิมล  ศรีหิรัญ, 2553 : 1) 
ดงันั้น ท าใหผู้บ้ริหารตอ้งหาแนวทางหรือกลยุทธ์ในการรักษาเสถียรภาพทางธุรกิจของตนเองไวร้วมทั้ง
การขยายธุรกิจในอนาคต ไม่วา่จะเป็นกลยุทธ์ดา้นการลดราคาเพื่อรักษาลูกคา้การลดตน้ทุนของสินคา้
การส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งและอยูใ่นตลาดของการคา้ไดต่้อไป การบริหาร
สมยัใหม่ จะใหค้วามส าคญักบัระบบขอ้มูล และระบบสารสนเทศมากข้ึน เพราะหากกิจการใดมีระบบ
สารสนเทศท่ีดีกวา่ก็จะสามารถให้ขอ้มูลในการตดัสินใจท่ีรวดเร็ว ถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพมากกวา่ 
ซ่ึงจะส่งผลใหกิ้จการนั้นสามารถอยูร่อดไดม้ากกวา่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี เป็นระบบท่ีถูก
ออกแบบมาเพื่อประมวลผลขอ้มูลทางการเงิน ใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจต่อผูใ้ช ้ 
 ดว้ยวิธีการด าเนินธุรกิจที่ผ่านมาในอดีตเป็นการพบปะกบัลูกคา้แบบเขา้ถึงตวัซ่ึงเน้น
ความพอใจในการให้บริการโดยตรงเป็นหลกั ในปัจจุบนัวิธีการน้ีไม่สามารถน ามาใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเน่ืองจากขอบเขตของการคา้ขายไดข้ยายวงกวา้งออกไปอยา่งมาก การเขา้ถึงตวัลูกคา้
กลายเป็นส่ิงท่ีไม่สะดวกส าหรับทั้งองคก์รและลูกคา้ ข่าวสารเป็นส่ิงท่ีทุกคนตอ้งการรับทราบไดอ้ยา่ง
รวดเร็วและถูกตอ้ง ระบบสารสนเทศจึงเขา้มามีบทบาทและเป็นความจ าเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งท าความเขา้ใจ
และสามารถน ามาใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อความอยูร่อดขององคก์ร (Laudon, Kenneth C., 
and Laudon, Jane P., 2002 : 379-387) ประกอบกบัปัจจุบนัธุรกิจมีการแข่งขนัสูงสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงไปจะมีผลกระทบกบัการด าเนินธุรกิจของกิจกรรมต่างๆ อยา่งรวดเร็ว ท าให้การด าเนิน
ธุรกิจจ าเป็นตอ้งใช้สารสนเทศมากข้ึน สารสนเทศกลายเป็นทรัพยากรอย่างหน่ึงขององค์กรท่ีจะตอ้ง
พฒันาข้ึนมาเพื่อใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงการพฒันาระบบสารสนเทศนั้นตอ้งมีความเขา้ใจ
ในโครงการสร้างและความสัมพนัธ์ของระบบยอ่ยต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้มีการวางแผนพฒันา และออกแบบ
ระบบสารสนเทศอยา่งเหมาะสม องคก์รต่างๆ ตอ้งการสารสนเทศเพื่อใชใ้นการแกปั้ญหาการตดัสินใจ
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ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน การเก็บรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศท่ีเหมาะสมครบถว้น และการปรับปรุง
สารสนเทศอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใหส้ารสนเทศนั้นถูกตอ้ง ทนัสมยั สามารถน ามาใชใ้นการแกปั้ญหาของ
องคก์รไดดี้ และผูบ้ริหารสามารถใชส้ารสนเทศนั้นในการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท าให้องคก์ร
บรรลุจุดมุ่งหมายได ้
 การบญัชี คือ ระบบสารสนเทศระบบหน่ึงท่ีท าหนา้ท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลทางการเงินเพื่อ
จดัท าสารสนเทศทางการบญัชีให้กบัผูส้นใจขอ้มูลทางเศรษฐกิจของกิจการ เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์
ต่อไป ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นลกัษณะการน าขอ้มูลทางการบญัชีของกิจการมาประมวลผล
เพื่อให้ไดส้ารสนเทศทางการบญัชีส าหรับผูบ้ริหารท่ีจะน าไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจของตนเอง
ซ่ึงเป็นลกัษณะของการใชส้ารสนเทศภายในองคก์ร หรือน าไปใชป้ระโยชน์ภายนอกองคก์รโดยเจา้หน้ี
ของกิจการ ผูส้นใจลงทุน หน่วยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีสนใจทัว่ไป 
 ส าหรับผูใ้ชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทางการบญัชีอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ บุคคล
ภายในองคก์ร และบุคคลภายนอกองคก์รเช่น ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน เจา้หน้ี หน่วยงานของรัฐบาล และคู่แข่ง 
เป็นตน้ ทั้งน้ีกระบวนการแปลงขอ้มูลหรือ ประมวลผลขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางการบญัชีนั้น
อาจกระท าดว้ยมือหรือใช้คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยก็ได ้สารสนเทศเป็นส่ิงที่มีประโยชน์และมีค่า 
ต่อการตดัสินใจเพราะเป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มพูนความรู้ท าให้สามารถคาดการณ์ส่ิงต่าง ๆ ในอนาคตไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้งมากยิ่งข้ึน และช่วยลดความไม่แน่นอนให้แก่ผูท่ี้ท  าการตดัสินใจโดยท าให้การตดัสินใจ
มีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 Joseph W. and other (2000 : 97-124) กล่าววา่ ระบบประมวลผลขอ้มูลทางการบญัชีจะ
ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 5 ประการ ไดแ้ก่ รวบรวมขอ้มูล ประมวลผลขอ้มูล จดัการขอ้มูล ควบคุม
ขอ้มูลและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และจดัท าสารสนเทศ จากขอ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานของกิจการ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีจะท าการประมวลผลขอ้มูลดงักล่าวออกมา
เป็นรายงานทางการเงิน อนัเป็นผลผลิตของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ซ่ึงรายงานทางการเงิน
ดงักล่าวน้ี ถือไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัในการส่ือความหมายทางดา้นขอ้มูลทางการเงินของกิจการให้บุคคล
ท่ีอยูภ่ายนอกองคก์รไดท้ราบถึงฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานขององคก์รขอ้มูลทางการเงินนอกจาก
จะไดจ้ากงบการเงินโดยตรงแลว้ยงัก่อใหเ้กิดการจดัท ารายงานเพื่อการบริหารงาน หรือท่ีเรียกวา่การบญัชี
บริหาร ซ่ึงจดัท าข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารตามบทบาทหนา้ท่ีของผูบ้ริหารแต่ละระดบั 
 จึงเห็นไดว้่าสารสนเทศทางการบญัชีไดเ้ขา้มามีบทบาทกบัองค์กรอย่างมาก โดยมีผูบ้ริหาร
เป็นผูใ้ชส้ารสนเทศทางการบญัชีในการขบัเคล่ือนกระบวนการทางธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 
อาจกล่าวไดว้า่หากหน่วยงานใดมีสารสนเทศทางการบญัชีท่ีมีประสิทธิภาพหน่วยงานนั้นสามารถ
สร้างกลยทุธ์การแข่งขนัท่ีเหนือกวา่คู่แข่งท่ีอยูภ่ายในอุตสาหกรรมเดียวกนัได ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Romney, 
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Marshall B.and Romney Steinbart, Paul John (2002 : 586 - 588) กล่าววา่ “ในการก าหนดกลยุทธ์ของ
ธุรกิจนั้น บางธุรกิจลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบญัชีสูง เพื่อน าไปใช้
ในการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจ แต่ธุรกิจส่วนใหญ่ก็ไม่ไดล้งทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีมากนกั เพราะจะใหค้วามส าคญักบัการะบวนการตดัสินใจ ท่ีตอ้งอาศยัความเขา้ใจของ
นกับญัชีและผูบ้ริหารในการก าหนดกลยทุธ์ของธุรกิจมากกวา่”   
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจที่จะท าการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดลอ้มแวดลอ้มทางธุรกิจ
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี
เพื่อจะไดท้ราบวา่ปัจจยัใดท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารใชส้ารสนเทศทางการบญัชี ปัจจยัใดท่ีส่ง
ผลกระทบจากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีใหมี้ประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

  
ค ำถำมกำรวจัิย 
 

1. สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีหรือไม่อยา่งไร 

2. พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี
หรือไม่อยา่งไร 

3. กลยทุธ์การแข่งขนั มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี
หรือไม่อยา่งไร 
 
วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
 

1. เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

2. เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

3. เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขนักบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 
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ประโยชน์ของกำรวจัิย 
 

1. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพนัธ์ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและ
กลยทุธ์การแข่งขนักบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

2. เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์จากสารสนเทศทางการบญัชีถา้เกิดการเปล่ียนแปลง
ท่ีเกิดข้ึนทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซ่ึงจะส่งผลต่อโอกาสหรืออุปสรรคของธุรกิจ 
โดยท าให้ความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือบริการของลูกคา้ขยายหรือหดตวั ตลอดจน
สร้างคู่แข่งขนัใหม่หรือเปล่ียนขั้นตอนและรูปแบบในการด าเนินงาน 

3. เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ในการตดัสินใจในการวางแผนคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต
และแกปั้ญหาและการพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานในอนาคต 
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 

1. ศึกษาผลกระทบของของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์
การแข่งขนัท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

2. ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
เน่ืองจากเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของไทยและเป็นฐานการผลิตเพื่อการส่งออก 
จ านวน 875 แห่ง ท่ีอยูใ่นฐานขอ้มูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558 

3. ระยะเวลาท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือน มกราคม-สิงหาคม 2559 
 
ตัวแปรทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 
 ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ย 

1. สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
3. กลยทุธ์การแข่งขนั 

 ตวัแปรตามประกอบดว้ย การรับรู้ประโยชน์สารสนเทศทางการบญัชี 
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กรอบแนวคิดของกำรวจัิย 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภำพที ่1 สภาพแวดลอ้มธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การแข่งขนัต่อการรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 
สมมติฐำนของกำรวจัิย 
 
 สมมติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์สารสนเทศ
ทางการบญัชี  
 สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์สารสนเทศ
ทาง การบญัชี  

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

- ดา้นโครงสร้างองคก์ร 

- ดา้นบุคลากรและความสามารถของบุคลากร 

- ดา้นวฒันธรรมองคก์ร 

- ดา้นเศรษฐกิจ 

- ดา้นเทคโนโลย ี

- ดา้นการเมืองและกฎหมาย 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
- ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 

- ปัจจยัทางสงัคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 
 

 
 
 

กลยทุธ์การแข่งขนั 
- กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง 

- กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า 

 

 
 

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 



6 
 

 สมมติฐานท่ี 3 กลยทุธ์ดา้นการแข่งขนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์สารสนเทศ
ทางการบญัชี  
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 
 การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Perceived Usefulness of Accounting 
Information System) หมายถึง ประโยชน์ของขอ้มูลทางการเงินท่ีถูกเก็บรวบรวมผา่นกระบวนการแปร
สภาพใหก้ลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย ท่ีน ามาใชใ้นการตดัสินใจหรือน าไปใชง้าน ซ่ึงสามารถแสดงออกมา
ในรูปของบญัชีการเงินเพื่อตอบสนองความตอ้งการใช้งานของกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร และบญัชี
บริหารซ่ึงตอบสนองความตอ้งการใชง้านของกลุ่มผูบ้ริหารภายในองคก์ร 
 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (Business Environment) หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจขององคก์ร และมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการภายในองคก์ร
สภาพแวดลอ้มแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ 

1. สภาพแวดลอ้มภายใน (Internal Environment) เป็นแรงผลกัดนัภายในธุรกิจท่ีมีอิทธิพล
ต่อการจดัการและด าเนินงานของธุรกิจ ซ่ึง ธุรกิจสามารถควบคุมและจดัการสภาพแวดลอ้มลกัษณะน้ี
ใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงในการจดัการผูบ้ริหารตอ้งท าการศึกษาปัจจยัเหล่าน้ีเพื่อประเมิน
จุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ขององคก์าร 

2. สภาพแวดลอ้มภายนอก (External Environment) เป็นปัจจยัภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถ
ด าเนินการควบคุมให้เป็นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถก าหนดขอบเขตไดอ้ย่างชดัเจน
ดงันั้นสภาพแวดลอ้มภายนอกของธุรกิจจึงไดแ้ก่องคป์ระกอบทั้งหมดท่ีอยูภ่ายนอกธุรกิจซ่ึงส่งผลต่อ
การด าเนินงานส่วนหน่ึงส่วนใด หรือ ทั้งหมดของธุรกิจเป็นพลงัผลกัดนัจากภายนอกองคก์ารท่ีมีอิทธิพล
ต่อความสามารถในการบรรลุเป้าหมายขององคก์ารซ่ึงพลงัเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและ
ก่อใหเ้กิดทั้งท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อการด าเนินงานขององคก์าร 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใชสิ้นคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผล
ต่อการแสดงออก (ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท, 2538 : 86) 
 กลยุทธ์การแข่งขนั (Competitive Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ท่ีมุ่งเนน้ท่ีความสามารถเฉพาะ 
ขององคก์ารธุรกิจนั้นๆ เน่ืองจากความสามารถเฉพาะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณ์และความแตกต่างจากคู่แข่งขนัรายอ่ืนในดา้นประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนอง
ต่อลูกคา้ สินคา้ และบริการท่ีมีมูลค่าเพิ่มท่ีโดดเด่น รวมถึงจุดเด่นที่เหนือกวา่ คู่แข่งขนั จะน าไปสู่
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การสร้างความแตกต่างให้กบัสินคา้และบริการของบริษทัหรือสามารถท าให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการด าเนินงานและตน้ทุนท่ีต ่าลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และกลยทุธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ท าใหส้ามารถจ าแนกและประมวลความรู้ท่ีไดรั้บจากการทบทวนวรรณกรรมออกได ้ดงัน้ี 
 1.  การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารเทศทางการบญัชี 
 2.  สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
 3.  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 4.  กลยทุธ์ดา้นการแข่งขนั 

 
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 
 การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีหมายถึง ประโยชน์ของขอ้มูลทาง
การเงินท่ีถูกเก็บรวบรวมผ่านกระบวนการแปรสภาพให้กลายเป็นส่ิงท่ีมีความหมาย ท่ีน ามาใช้
ในการตดัสินใจหรือน าไปใชง้าน ซ่ึงสามารถแสดงออกมาในรูปของบญัชีการเงินเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการใชง้านของกลุ่มบุคคลภายนอกองคก์ร และบญัชีบริหารซ่ึงตอบสนองความตอ้งการใชง้าน
ของกลุ่มผูบ้ริหารภายในองคก์รโดย ขอ้มูลท่ีไดรั้บประมวลผลหรือปรุงแต่งใหมี้ความหมายและเกิด
ประโยชน์ต่อผูใ้ช ้(Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P., 2002 : 6) หรือขอ้ความท่ีประมวลผลได้
จากขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้นจนไดข้อ้สรุปเป็นขอ้มูลความรู้ท่ีสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ได ้
โดยเนน้ถึงความรู้ท่ีเพิ่มข้ึนของผูใ้ชง้าน (สุดาชา  กีระนนัท,์ 2524 : 5)  
 ดงันั้น การไดม้าซ่ึงสารสนเทศท่ีดีมีประโยชน์ต่อการใชง้าน จึงไดก้ าหนดคุณลกัษณะท่ีดี
ของสารสนเทศใหค้รอบคลุมคุณลกัษณะดา้นเวลา เน้ือหา รูปแบบ และกระบวนการ ซ่ึงในแต่ละคุณลกัษณะ
ของสารสนเทศจะมีการก าหนดตวับ่งช้ีไว ้เช่น คุณลกัษณะดา้นเวลา จะมีตวับ่งช้ีดา้นการตอบสนอง
ท่ีทนัเวลา (Timeliness) การเป็นปัจจุบนั (Update to Date) และระยะเวลาในอดีตหรือปัจจุบนัเพื่อใช้
ในการพยากรณ์อนาคตได ้ส าหรับคุณลกัษณะดา้นเน้ือหา จะพิจารณาตวับ่งช้ีทางดา้นความถูกตอ้ง 
(Accuracy) ความสัมพนัธ์กบัเน้ือหา (Relevance) ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  ความสมบูรณ์ของเน้ือหา 
(Completeness) และการตรวจสอบได ้(Verification) ส าหรับคุณลกัษณะดา้นรูปแบบ จะพิจารณา
ตวับ่งช้ีทางดา้นความชดัเจน (Clarity) ระดบัของรายละเอียดท่ีน าเสนอ (Level of Details) รูปแบบ
การน าเสนอ (Presentation) ส่ือท่ีใช ้(Media) ความประหยดั (Economy) และความยืดหยุน่คล่องตวัของ
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รูปแบบ (Flexibility) ส าหรับคุณลกัษณะดา้นกระบวนการ จะมีตวับ่งช้ีดา้นความสามารถในการเขา้ถึง 
(Accessibility) การมีส่วนร่วม (Partcipation) และการเช่ือมโยง (Connectivity)  
 Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2002 : 660-677) ไดใ้ห้ความหมายของระบบ
สารสนเทศ คือ กลุ่มของระบบงานท่ีประกอบดว้ยฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์และซอฟแวร์หรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ท่ีท าหนา้ท่ีรวบรวม ประมวลผล จดัเก็บและแจกจ่ายข่าวสารเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
และการควบคุมภายในองคก์ร นอกจากนั้นยงัช่วยในดา้นการประสาน การวิเคราะห์ปัญหา การสร้าง
แบบจ าลองท่ีซบัซอ้นและการสร้างผลิตภณัฑใ์หม่ 
 การบญัชี หมายถึง ระบบสารสนเทศระบบหน่ึง ซ่ึงมีหนา้ท่ีเก็บรวบรวม บนัทึกและจดัเก็บ
รายการและเหตุการณ์ทางธุรกิจเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานของส่ิงท่ีเกิดข้ึน พร้อมทั้งมีการน าเสนอสารสนเทศ
ทางการบญัชีท่ีใชป้ระกอบการตดัสินใจของผูป้ระกอบการตดัสินใจของผูบ้ริหาร นอกจากน้ียงัมีการเพิ่ม
กระบวนการควบคุมดา้นความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีจดัเก็บไวใ้ห้อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะน ามาใช้งานได้
ทนัที 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี หมายถึง ระบบท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานต่างๆ 
ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากฝ่ายขาย ฝ่ายตลาด ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบุคคล เป็นตน้ แลว้บนัทึกเขา้สู่ระบบ
เพื่อท าการประมวลผลและจดัท าสารสนเทศให้กบัผูบ้ริหารเพื่อท าการตดัสินใจ (Romney, Marshall 
B.and Romney Steinbart, Paul John, 2006 : 6-7) หรือขั้นตอนในการหาขอ้มูลและกระบวนการในการ
จดัหาสารสนเทศท่ีผูใ้ช้ตอ้งการวางแผน ควบคุมการด าเนินงานธุรกิจของตนเอง ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีอาจมาจากการประมวลผลดว้ยมือ การประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ และการใชว้ิธีการ
ประมวลผลทั้งมือและคอมพิวเตอร์ร่วมกนั ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเก่ียวเน้ือหาเฉพาะขอ้มูลทาง
การเงินและกระบวนการทางการบญัชี  ระบบสารสนเทศทางการบญัชีอาจเป็นระบบท่ีถูกออกแบบ
ข้ึนมาเพื่อแปลงหรือประมวลผลขอ้มูลทางการเงิน (Financial Data) ให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์
ในการตดัสินใจต่อผูใ้ช ้ส าหรับผูใ้ช้ประโยชน์สารสนเทศทางการบญัชีอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ บุคคลภายในองคก์ร ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ และบุคคลภายนอกองคก์ร เช่น ผูถื้อหุน้ นกัลงทุน 
เจา้หน้ี หน่วยงานของรัฐบาล และคู่แข่งขนั เป็นตน้ ทั้งน้ีกระบวนการแปลงขอ้มูลหรือประมวลผล
ขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางการบญัชีนั้นอาจกระท าดว้ยมือหรือใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยก็ได ้
ตวัอยา่งของสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information) ท่ีมีประโยชน์ต่อการตดัสินใจของผูใ้ช ้
เช่น งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงินสด เป็นตน้ ซ่ึงสารสนเทศเหล่าน้ีไดม้าจาก
การประมวลผลรายการคา้ต่างๆ ของกิจการ ดงันั้นรายการคา้แต่ละรายการ เช่น รายการขายสินคา้ 
ซ้ือสินคา้ ฯลฯ จึงถือวา่เป็นตวัอย่างของขอ้มูล (Data) ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (อุทยัวรรณ  
จรุงวภิู และสุชาดา  สถาวรวงศ,์ 2543 : 6)  
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 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีในสมยัเร่ิมแรกถูกมองวา่เป็นเพียงส่วนหน่ึงของระบบ
สารสนเทศใหญ่ขององคก์ร มีหนา้ท่ีในการบนัทึกรายการคา้ และน าเสนอขอ้มูลเฉพาะส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินตรา เพื่อผูบ้ริหารสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนและควบคุม แต่ปัจจุบนัระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีขยายวงครอบคลุมไปถึงการจดัเก็บขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเงินตราซ่ึงอาจช่วยเพิ่ม
ค่าใหแ้ก่ธุรกิจไดใ้นภายหนา้ ค าจ  ากดัความของค าวา่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี จึงไม่ไดจ้  ากดั
ขอบเขตอยู่แค่การบญัชีการเงิน แต่รวมถึงการบญัชีบริหาร และไม่ไดจ้  ากดัขอบเขตอยู่แค่ขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินตรา แต่รวมถึงขอ้มูลใดๆ ก็ไดท่ี้สามารถเพิ่มค่าให้แก่กิจการและลูกคา้ของกิจการ 
ซ่ึงระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีหนา้ท่ีหลกั ดงัน้ี 

1. เก็บรวบรวมขอ้มูล บนัทึก และจดัเก็บเหตุการณ์ทางธุรกิจ รายการคา้ และสรุปผลในงบ
การเงิน 

2. ประมวลผลเหตุการณ์ทางธุรกิจและรายการคา้เหล่านั้น เพื่อน าเสนอสารสนเทศท่ีผูบ้ริหาร
จะน าไปใชใ้นการตดัสินใจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3. มีระบบควบคุมท่ีสามารถปกป้องสินทรัพยข์องกิจการรวมถึงขอ้มูล ระบบการควบคุมน้ี
จะตอ้งสามารถควบคุมความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ และความพร้อมของขอ้มูลเมื่อถูกเรียกมาใช ้
(Availability) (พลพธู  ปียวรรณ และสุภาพร  เชิงเอ่ียม, 2548 : 28) 
 1.  ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  ระบบสารสนเทศไม่วา่จะเป็นระบบสารสนเทศทางการบญัชีหรือสารสนเทศใดก็ตาม
จะมีส่วนประกอบ ดงัน้ี (อุทยัวรรณวภิู  จรุง และสุชาดา สถาวรวงศ,์ 2543: 6-7)  

1. เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Goals and Objectives) ก่อนท่ีจะออกแบบระบบสารสนเทศ
จะตอ้ง ทราบเป้าหมายหรือวตัถุประสงคผ์ูใ้ชต้อ้งการ 

2. ขอ้มูลเขา้ (Inputs) ขอ้มูลเขา้ของระบบสารสนเทศก็คือขอ้มูล (Data) หรือขอ้มูลดิบ
ซ่ึงเป็น ขอ้เท็จจริงต่างๆ ท่ีเก็บรวบรวมไว ้โดยอาจเป็นขอ้มูลจากภายในองคก์รหรือภายนอกองคก์รก็
ได ้ส าหรับขอ้มูล เขา้ท่ีส าคญัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ไดแ้ก่ ขอ้มูลรายการคา้ (Transaction 
Data) และรายการท่ี บนัทึกในสมุดรายวนั (Journal Entries) อยา่งไรก็ตามเน่ืองจากปัจจุบนัน้ีระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีไดมี้ บทบาทกวา้งขวางยิ่งข้ึนโดยน าเสนอขอ้มูลท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจ
แก่ผูบ้ริหารในดา้นต่างๆ มากข้ึน เช่น ดา้นการตลาด ดา้นการผลิต เป็นตน้ ดงันั้น ขอ้มูลเขา้ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีจึงอาจเป็นขอ้มูลต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ยอดขายสินคา้ ราคาขายของกิจการ 
ราคาขายของคู่แข่งขนั ยอดขายของคู่แข่งขนั เป็นตน้ 

3. ตวัประกอบ (Processor) เป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแปลง หรือวิเคราะห์ขอ้มูลให้อยูใ่นรูป
ของสารสนเทศท่ีมีความหมายมากข้ึนส าหรับผูใ้ชง้าน เช่น การค านวณ การเรียงล าดบั การคิดอตัราร้อยละ 
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การจดัเก็บหมวดหมู่ การท ากราฟ เป็นตน้ หรือกล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแปลงสภาพ 
จากขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศนัน่เอง โดยทัว่ไปองคก์รธุรกิจต่างๆ นิยมใชค้อมพิวเตอร์ในการประมวลผล
ขอ้มูล 

4. ขอ้มูลออกหรือผลลพัธ์ (Output) ขอ้มูลออกของระบบสารสนเทศก็คือสารสนเทศ
ท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ชโ้ดยอาจน าไปใชใ้นการตดัสินใจ วางแผน ควบคุม หรือใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน สารสนเทศท่ีไดจ้ะอยู่ในรูปแบบของเอกสาร หรือรายงานในรูปแบบต่างๆ ตามท่ีผูใ้ช้
ตอ้งการ เช่น กราฟ ตาราง ขอ้มูล เป็นตน้ ขอ้มูลออกส่วนใหญ่ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีไดแ้ก่ 
งบการเงินต่างๆ และรายงานเพื่อการจดัการ เช่น งบก าไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแส
เงินสด เป็นตน้ 

5. การป้อนกลบั (Feedback) ระบบสารสนเทศตอ้งมีการป้อนกลบัผลลพัธ์ หรือสารสนเทศ
ท่ีไดจ้ากการประมวลผลไปยงัผูใ้ชง้านเพื่อใหผู้ใ้ชป้ระเมินวา่สารสนเทศหรือรายงานท่ีไดรั้บตรงกบั
ความตอ้งการหรือไม่ หรือตอ้งการแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพื่อเติมอะไรหรือไม่ นอกจากน้ีเมื่อเวลา
เปล่ียนแปลงไปในอนาคต ความตอ้งการของผูใ้ชอ้าจจะเปล่ียนแปลงไป ดงันั้นจึงตอ้งมีการป้อนกลบั
จากผูใ้ชเ้พื่อใหส้ารสนเทศท่ีไดท้นัเหตุการณ์และทนัสมยัสามารถน าไปใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

6. การเก็บรักษาขอ้มูล (Data Storage) จะตอ้งมีการเก็บรักษาขอ้มูลไวใ้นระบบสารสนเทศ
เพื่อส าหรับน าไปใชไ้ดอี้กในอนาคต โดยขอ้มูลท่ีเก็บรักษาควรจะตอ้งมีการปรับปรุงให้มียอดเป็น
ปัจจุบนั (Update) อยูเ่สมอ  

7. ค าสั่งและขั้นตอนการปฏิบติังาน (Instructions and Procedures) ระบบสารสนเทศจะ
ไม่สามารถประมวลขอ้มูลใหเ้ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ในการตดัสินใจไดห้ากปราศจากค าสั่งต่างๆ 
และขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีใชใ้นการประมวลผล 

8. ผูใ้ช้ (Users) หมายถึง บุคคลท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสารสนเทศ โดยอาจจะเป็นผูใ้ช ้
สารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบหรือผูท่ี้ดูแลรับผดิชอบจดัการระบบหรือควบคุม 

9. การควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Control and Security Measures)  
สารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบจะตอ้งมีความถูกตอ้งเช่ือถือได ้และผูท่ี้ไม่มีอ านาจหนา้ท่ีจะตอ้งไม่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าวได ้ดงันั้นระบบสารสนเทศท่ีดีจึงควรตอ้งมีระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภยั
ของขอ้มูลเพื่อให้แน่ใจวา่ไดส้ารสนเทศท่ีถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละผูไ้ม่มีอ านาจหนา้ท่ีไม่สามารถเขา้ถึง
สารสนเทศดงักล่าว 
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ภาพที ่2  แสดงส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 

 2.  ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีต่อองค์กร 
2.1 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สามารถปรับปรุงผลิตภณัฑ์หรือการบริการ โดย

การเพิ่มคุณภาพ การลดตน้ทุน หรือการเพิ่มรูปแบบไดต้ามตอ้งการ เช่น ระบบสารสนเทศทางการบญัชี
สามารถวดัการท างานของเคร่ืองจกัรได ้ดงันั้น ถา้เกิดเหตุการณ์ท่ีผดิปกติ ฝ่ายปฏิบติัการสามารถสังเกตได้
โดยทนัที 

2.2 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ตวัอยา่งเช่น บริษทัแห่งหน่ึง
ในกระบวนการผลิต แนวการประกอบช้ินส่วน (Assembly Line) ของเคร่ืองในโรงงานล่าช้าเน่ืองจาก 
ฝ่ายผลิตมีวตัถุดิบไม่เพียงพอ ทั้งๆ ท่ีในโกดงัมีพื้นท่ีคงเหลือมากในการเก็บรักษาวตัถุดิบ ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีสามารถช่วยในการจดัเก็บเก่ียวกบัวตัถุดิบ ไม่ว่าจะเป็นการจดัการเก่ียวกบั
ปริมาณวตัถุดิบในมือ และการสั่งซ้ือวตัถุดิบโดยอตัโนมติั เพื่อให้มีวตัถุดิบคงเหลือและเพียงพอต่อ
ความตอ้งการ 

2.3 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีช่วยในการจดัหาสารสนเทศไดท้นัเวลา และเช่ือถือ
ไดเ้พื่อใชใ้นการตดัสินใจ เช่น บริษทัแห่งหน่ึงมีผลิตภณัฑ์หลาย ชนิด ในแต่ละวนัจะท าการรวบรวม
และวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัยอดขายของสินคา้แต่ละชนิด สินคา้ใดถา้มียอดขายต ่า ผูบ้ริหารจะ
ท าการวเิคราะห์ถึงสาเหตุ ซ่ึงอาจท าการผลิตต่อโดยท าการปรับปรุงคุณภาพ หรือหยดุท าการผลิต 

ผูใ้ช ้      วตัถุประสงค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การควบคุมและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล 

ค าสัง่ 

ขอ้มูลเขา้ ตวัประมวลผล ขอ้มูลออก 

การเก็บรักษาขอ้มูล 
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2.4 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีช่วยท าใหบ้ริษทัไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเช่น บริษทั
แห่งหน่ึงท าการพฒันาระบบท่ีช่วยอ านวยประโยชน์ในการแบ่งขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้ ระบบจะเก็บขอ้มูล
พื้นฐานต่างๆ ของลูกคา้โดยแบ่งเป็นประเภทต่างๆ ซ่ึงจะช่วยให้การท างานในคร้ังต่อไปไดร้วดเร็ว
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะในขอ้มูลพื้นฐานนั้นจะรวบรวมปัญหาต่างๆ จากกรณีศึกษาท่ีผา่นมา
และแนวทางแกไ้ข 

2.5 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีช่วยปรับปรุงการติดตามส่ือสาร เช่น เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากรทางบริษทัตรวจสอบจะแจง้ใหลู้กคา้ทราบ โดยระบบเครือข่ายทนัที 

2.6 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีช่วยในการพฒันาความรู้ ตวัอยา่งเช่น การเก็บขอ้มูล
ทางภาษีอากร เม่ือเกิดขอ้สงสัยเก่ียวกบัภาษีอากร สามารถเขา้ไปคน้หาขอ้มูลเพื่อหาแนวทางในการ
แกปั้ญหาได ้(วชันีพร  ทุมนานนัท,์ 2547 : 34) 
 3.  บทบาทของระบบสารสนเทศทางการบัญชีทีม่ีต่อการสร้างมูลค่าขององค์กรธุรกจิ 
  การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่ดี จะช่วยให้การด าเนินงานของธุรกิจ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

1. การเพิ่มคุณภาพและลดตน้ทุนสินคา้ เช่น การใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็น
เคร่ืองมือในการตรวจสอบการผลิตของเคร่ืองจกัรแต่ละเคร่ืองวา่มีปัญหาในระหวา่งการผลิตหรือไม่มี
การสูญเสียวตัถุดิบหรือไม่ มีสินคา้ที่ตอ้งน าไปผลิตใหม่หรือไม่ เพื่อให้ผูบ้ริหารทราบถึงปัญหา
ท่ีเกิดข้ึนแลว้ปรับปรุงแกไ้ขระบบผลิตต่อไป 

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน เช่น ระบบการบริหารสินคา้แบบทนัเวลาตอ้งใช้
ปริมาณวตัถุดิบ ปริมาณสินคา้คงเหลือ แผนการผลิตท่ีถูกตอ้งและทนัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี สามารถจดัหาขอ้มูลใหก้บัการบริหารสินคา้แบบทนัเวลาได ้

3. การพฒันาการตดัสินใจ โดยการน าเสนอสารสนเทศท่ีถูกตอ้ง เช่ือถือไดแ้ละทนัเวลา
ใหก้บัผูใ้ชแ้ต่ละประเภทไดอ้ยา่งเหมาะสม 

4. การแลกเปล่ียนความรู้ ระบบสารสนเทศทางการบญัชี สามารถช่วยเป็นศูนยก์ลาง
ในการบริการขอ้มูลต่างๆ ภายในธุรกิจ เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัให้กบัธุรกิจนั้นได ้(Romney, 
Marshall B.and Romney Steinbart, Paul John, 2006 : 12-13) 
 4.  ความสัมพนัธ์ระหว่างสารสนเทศกบัผู้บริหาร และสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
  ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริหาร ส าหรับ
กระบวนการตดัสินใจ ตั้งแต่การก าหนดปัญหาการเลือกวิธีการแกปั้ญหา การเก็บขอ้มูลและการแกไ้ข
ปัญหา ดงันั้นสารสนเทศเพื่อใช้ในการตดัสินใจของผูบ้ริหารควรเป็นสารสนเทศที่เก่ียวขอ้งกบั
การตดัสินใจ เช่ือถือได ้ครบถว้น ทนัสมยั เขา้ใจ และตรวจสอบความถูกตอ้งได ้(Romney, Marshall 
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B.and Romney Steinbart, Paul John, 2006: 18)โดยผูบ้ริหารคือบุคลากรท่ีมีบทบาทท่ีส าคญัอยา่งยิ่ง
ในองค์กรมีความรับผิดชอบตั้งแต่การวางนโยบาย การตดัสินใจเชิงกลยุทธ์ การก ากบัดูแลติดตามผล
การด าเนินงาน ไปจนกระทัง่การจดังานฉลองวนัส าคญัต่างๆ การคน้หาวา่ระบบสารสนเทศมีประโยชน์
มากเพียงใดต่อผูบ้ริหาร หรือสารสนเทศลกัษณะใดท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ จะตอ้งเร่ิมจากการท าความเขา้ใจ
งานที่ผูบ้ริหารท า และข่าวสารที่ผูบ้ริหารตอ้งการใชใ้นกระบวนการตดัสินใจส าหรับการท างาน
นอกจากนั้นจะตอ้งเขา้ใจกระบวนการตดัสินใจรวมทั้งส่ิงท่ีระบบสารสนเทศสามารถสนบัสนุนได ้
(Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P, 2002 : 38) ทั้งน้ีผูบ้ริหารจ าแนกออกไดเ้ป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง และผูบ้ริหารระดบัล่าง ซ่ึงมีรูปแบบการตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั 
ดงัต่อไปน้ี 
  การตดัสินใจท่ีไม่มีรูปแบบแน่นอนส่วนใหญ่จะเป็นการตดัสินใจท่ีเก่ียวกบัการก าหนด
นโยบายและการวางแผนระยะยาวขององค์กร ผูท่ี้มกัมีบทบาทหลกัในการตดัสินใจในลกัษณะน้ีคือ
ผูบ้ริหารระดบัสูง (Chief Executive Officer-CEO) ขององค์กร เช่น กรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการ
ผูจ้ดัการ เป็นตน้ เช่น ในระยะเวลาอีก 3-5 ปีขา้งหนา้องคก์รควรมีโรงงานผลิตสินคา้เพิ่มข้ึนอีกหรือไม่ 
ถา้ควรเพิ่มจะเพิ่มท่ีไหน เม่ือไหร่ จะตอ้งใชเ้งินทุนเท่าไหร่ หรือการตดัสินใจวา่กิจการสมควรท่ีจะ
พิจารณาน าสินคา้หรือบริการออกสู่ตลาดโลกหรือไม่ ถา้สมควรจะตอ้งด าเนินการ การตดัสินใจใน
ลกัษณะน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อย การจดัตั้งโรงงานท่ีผลิตแห่งใหม่ การกระจายตลาดโดยการน าสินคา้หรือ
บริการออกสู่ตลาดโลกเป็นการตดัสินใจท่ีองคก์รพิจารณาความอยูร่อดและโอกาสทางธุรกิจในระยะเวลา 
5-10 ปี ขา้งหนา้ มีขอบเขตท่ีกวา้งขวาง ตอ้งใชท้ั้งขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนในองคก์รและขอ้มูลภายนอกองคก์ร
เป็นการตดัสินใจคลอ้งกบัสภาวการณ์ต่างๆ ของธุรกิจประเภทเดียวกนั สภาวการณ์ต่างๆ ของประเทศ
และของโลกมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทัว่ทั้งองคก์รอยา่งทัว่ถึง 
  การตดัสินใจที่มีรูปแบบก่ึงแน่นอน-ก่ึงไม่แน่นอนมกัเป็นการตดัสินใจเพื่อควบคุม
เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนให้เป็นไปตามแผนระยะเวลา 1-3 ปี ขา้งหนา้ ผูที้่มีบทบาทการตดัสินใจใน
ลกัษณะน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริหารระดบักลาง เช่น ผูจ้ดัการฝ่ายการต่างๆ ยกตวัอยา่งเช่น องคก์รมีนโยบายท่ีจะ
น าสินคา้ออกสู่ตลาดโลกปีหน้าโดยเร่ิมจากการเปิดเว็บไซต์ ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตสินคา้จะตอ้งพิจารณา
ทรัพยากรท่ีมีอยูว่า่จะสามารถผลิตสินคา้ตามปริมาณท่ีประมาณการไวว้า่จะขายไดห้รือไม่ ถา้ไดจ้ะ
ผลิตอะไร เม่ือไหร่ จะตอ้งใชท้รัพยากรอะไรบา้งจึงจะสามารถผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพตามตอ้งการโดย
ใชต้น้ทุนการผลิตท่ีต ่าท่ีสุด การตดัสินใจในลกัษณะน้ีไม่ไดเ้กิดข้ึนประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ หรือ
ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน แต่มกัจะเป็นการวางแผน 1-3 ปี ขา้งหนา้มีความเก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทุนท่ีนอ้ยกวา่ การเปิดโรงงานผลิตสินคา้แห่งใหม่ ทรัพยากรที่ใช ้เช่น เงินทุนจะนอ้ยกวา่ และ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร พนกังาน หรือเจา้หนา้ท่ีภายในหน่วยงานการผลิต ขอ้มูลส่วนใหญ่
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ท่ีใชม้กัเป็นขอ้มูลภายในองคก์ร เช่น ยอดขายปีก่อนๆ และอาจใชข้อ้มูลจากภายนอกบา้งเพื่อประกอบ 
การตดัสินใจ 
  การตดัสินใจท่ีมีรูปแบบแน่นอนมกัเป็นการตดัสินใจเพื่อใหก้ารด าเนินงานประจ าวนั
ในองคก์รเป็นไปอยา่งราบร่ืน ผูท่ี้มีบทบาทในการตดัสินใจในลกัษณะน้ีไดแ้ก่ผูบ้ริหารระดบัล่าง เช่น 
หวัหนา้งานต่างๆ ตวัอยา่งเช่น เม่ือเคร่ืองจกัรเคร่ืองหน่ึงในโรงงานผลิตเกิดขดัขอ้ง หวัหนา้งานจะตอ้ง
แจง้ฝ่ายซ่อมบ ารุงและจดัสรรพนกังานท่ีท างานกบัเคร่ืองจกัรตวัท่ีมีปัญหาใหไ้ปท างานอ่ืน จนกวา่
เคร่ืองจกัรตวัเดิมจะไดรั้บการซ่อมแซมจนสามารถท างานไดต้ามปกติ หรือหวัหนา้ควบคุมสินคา้คง
คลงัจะตอ้งตดัสินใจสั่งซ้ือวตัถุดิบทุกคร้ังท่ีวตัถุดิบนั้นมีปริมาณเท่ากบัหรือต ่ากวา่จุดสั่งซ้ือท่ีก าหนดไว ้
การตดัสินใจในลกัษณะน้ีเกิดข้ึนประจ ามีตวัแปรท่ีใชใ้นการตดัสินใจท่ีแน่นอน เก่ียวขอ้งกบัระยะเวลา
เป็นวนั เป็นช่วงสัปดาห์หรือเดือน ทรัพยากรท่ีเก่ียวขอ้งมีนอ้ย ผลของการตดัสินใจมกัถูกน าเสนอ
รายงานประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ หรือประจ าเดือน เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานของรายการคา้ท่ีเกิดข้ึน (พลพธู  
ปียวรรณ และสุภาพร  เชิงเอ่ียม, 2548 : 11-14) 
 
ตารางที่ 1  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งสารสนเทศกบัผูบ้ริหาร 

 

ลกัษณะสารสนเทศ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง 
ท่ีมาของสารสนเทศ 
ท่ีใช ้

ขอ้มูลจากภายนอก
องคก์ร 

ทั้งภายนอกและภายใน
องคก์ร 

ขอ้มูลจากภายในองคก์ร 

ขอบเขต ส่งผลกระทบทัว่ทั้ง
องคก์ร 

ส่งผลกระทบแคบลง ส่งผลกระทบในวงแคบ
มากท่ีสุด 

ระดบัความละเอียด
ปลีกยอ่ย 

ไม่ค่อยละเอียด ลงรายละเอียดพอ 
สมควร 
1. รายงานการขายแยก
ตามเขตขายประเภท
สินเคา้ 

2. รายงานการขาย
เปรียบเทียบกบั
ตวัเลขท่ีประมาณ
การไว ้

ลงรายละเอียดมาก 
1. พนกังานขายแต่ละคน
มียอดขายเท่าไหร่ 

2. รายงานการขายเรียง
ตามเลขท่ี ใบสั่งขาย 
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ตารางที่ 1  (ต่อ) 
 

ลกัษณะสารสนเทศ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง ผู้บริหารระดับล่าง 

 
ช่วงเวลา รายงานประจ าปี

เปรียบเทียบ 5 ปี 
เปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั 

รายงานประจ าเดือน 
รายงานประจ าไตรมาส 
รายงานประจ าปี 

รายงานประจ าวนั 
รายงานประจ าสัปดาห์ 

ระดบัความทนัสมยั ขอ้มูลจะตอ้งทนัสมยั
มากเพื่อการตดัสินใจท่ี 
ทนักบัเหตุการณ์ 
 

ขอ้มูลจะตอ้งทนัสมยั
มากเพื่อการตดัสินใจท่ี
ทนักบัเหตุการณ์ 

ไม่ตอ้งทนัสมยัมากใช้
เป็นหลกัฐานของ
รายการคา้ท่ีเกิดข้ึนแลว้ 

ระดบัความแมนย  า ไม่ตอ้งแม่นย  ามากแต่
รวดเร็ว 

ไม่ตอ้งแม่นย  ามากแต่
รวดเร็ว 

สูงเพราะตอ้งบนัทึก
รายการคา้ท่ีเกิดข้ึน ตาม
จ านวนเงินท่ีปรากฏอยู่
ในเอกสารเบ้ืองตน้ 

ความถ่ีในการใช ้ ไม่บ่อย ไม่บ่อย บ่อยมาก 

(ท่ีมา : Hopwood, AIS 9TH Ed. 2004) 
 
 5.  ระบบสารสนเทศทีใ่ช้ในองค์กร 
  ระบบสารสนเทศอาจถูกจ าแนกไดห้ลายวิธี วิธีท่ีนิยมไดแ้ก่ การจ าแนกระบบสารสนเทศ
ตามระดบัความซบัซอ้นของระบบ ซ่ึงสามารถจ าแนกไดด้งัต่อไปน้ี (พลพธู  ปียวรรณ และ สุภาพร  
เชิงเอ่ียม, 2548 : 19-21) 
  ระบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems หรือ TPS) เป็นระบบประมวลผล
รายการ ถือเป็นระบบท่ีต ่าท่ีสุด มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหป้ฏิบติังานประจ าของส านกังานระดบัปฏิบติัการ
ถูกตอ้ง รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน  เช่น น าคอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยในการบนัทึก
บญัชี ช่วยในการพิมพใ์บสั่งซ้ือ ช่วยออกบิลขายสินคา้ ช่วยบนัทึกรายการช าระหน้ี ช่วยบนัทึกการเบิกจ่าย
สินคา้จากคลงัสินคา้ เป็นตน้ ตวัอยา่งของระบบประมวลรายการหรือ TPS เช่น  ระบบบญัชีแยกประเภท 
ระบบบญัชีลูกหน้ี ระบบเจา้หน้ีการเงิน ถือไดว้่าเป็นการท างานตามระบบ TPS น้ีจึงถือไดว้่าระบบน้ี
เป็นระบบยอ่ยของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
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  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems หรือ MIS) เป็น
ระบบท่ีรวมระบบสารสนเทศหลายๆระบบซ่ึงเป็นระบบงานย่อยๆ ขององค์กรเขา้ไวด้ว้ยกนั รายงาน
หรือสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ MIS จะมีทั้งสารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศท่ีมีใชท้างการเงิน 
โดยสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการตดัสินใจไดท้ั้งในดา้นการควบคุมการปฏิบติัการของผูบ้ริหาร
ระดบัตน้ และการควบคุมการจดัการของผูบ้ริหารระดบักลาง นอกจากน้ียงัสามารถน าไปใชป้ระโยชน์
ในดา้นการวางแผนให้แก่ผูบ้ริหารระดบัสูงได ้แต่โดยทัว่ไประบบ MIS จะมุ่งเนน้น าไปใชป้ระโยชน์
ในการตดัสินของผูบ้ริหารระดบักลางมากท่ีสุด 
  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems หรือ DSS) ระบบสนบัสนุน
การตดัสินใจหรือระบบ DSS เป็นระบบสารสนเทศท่ีมุ่งเนน้การเสนอขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
แก่ผูบ้ริหารเช่นเดียวกบัระบบ MIS แต่ระบบ DSS จะมุ่งเน้นช่วยในการตดัสินใจเฉพาะดา้นและ
มีความไม่แน่นอนในระดบัสูง โดยมีความสามารถจดัท าแบบจ าลองการตดัสินใจ (Decision Model) 
ในการเสนอผลลพัธ์ของทางเลือกต่างๆ วา่ถา้ตดัสินใจท าอยา่งน้ีผลลพัธ์จะเป็นอยา่งไร เพื่อช่วยผูบ้ริหาร
ในการตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีหรือเหมาะสมท่ีสุดในสถานการณ์นั้นๆ ระบบ DSS จะให้ขอ้มูล
ทั้งจากภายในองคก์ร (จาก TPS  หรือ MIS) และจากภายนอกองคก์ร เช่น ราคาขายของคู่แข่ง ราคาหุ้น
สามญัในปัจจุบนั 
  ระบบผู้เช่ียวชาญ (Expert Systems  หรือ ES) ระบบผูเ้ช่ียวชาญหรือระบบ ES เป็นระบบ 
สารสนเทศท่ีบรรจุความรู้และค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญในดา้นต่างๆ โดยเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูล  
เม่ือผูบ้ริหารจะตดัสินใจในเร่ืองใดก็สามารถเรียกใชข้อ้มูลความรู้และค าแนะน าจากผูเ้ช่ียวชาญจะช่วย
ช้ีแนะแนวทางในการตดัสินใจ หรือท าการตดัสินใจให้ ระบบผูเ้ช่ียวชาญจึงท าหนา้ท่ีคลา้ย  ๆกบัผูเ้ช่ียวชาญ
โดยให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท าหน้าท่ีแทนมนุษยน์ั้นเอง แต่ต่างกนัตรงท่ีคอมพิวเตอร์จะให้ ค  าแนะน า
ไดจ้  ากดัเฉพาะเร่ืองท่ีมีการจดัเก็บไวใ้นฐานความรู้เท่านั้น 
  ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารระดับสูง (Executive Information Systems หรือ EIS)  
ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารระดบัสูงหรือ EIS อาจเรียกไดอ้ีกอย่างหน่ึงว่าระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนผูบ้ริหารระดบัสูง (Executive Support Systems: ESS) EIS หรือ ESS เป็นระบบ
ท่ีออกแบบข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูงโดยเฉพาะโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผูบ้ริหารไดร้ับทราบปัจจยัส าคญั หรือตวับ่งช้ีที่ส าคญัทางธุรกิจที่มีผลต่อความส าเร็จขององคก์ร 
ทั้งปัจจยัภายในองค์กรตลอดจนปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งหรืออาจมีผลกระทบต่อการด าเนิน
ธุรกิจขององค์กรโดยตอ้งการสารสนเทศทนัสมยัต่อเหตุการณ์ เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดวิสัยทศัน์ 
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และการวางแผนกลยุทธ์ขององคก์ร (อุทยัวรรณ  จรุงวิภู และสุชาดา  สถาวรวงศ์, 
2543 : 16-17)  
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                             ระบบสารสนเทศ           ผู้บริหาร 
 
ภาพที ่3  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งระบบสารสนเทศต่างๆ กบัผูบ้ริหาร 

 
 6.  ลกัษณะการใช้สารสนเทศทางการบัญชีของผู้บริหาร 
  จากสภาพการแข่งขนัในปัจจุบนั ท าให้ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งไดรั้บขอ้มูลต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน
เพื่อประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ เช่น ขอ้มูลในการผลิตสินคา้ ท าใหส้ามารถน าไปใชใ้นการตีราคา
สินคา้คงเหลือ ตลอดจนตน้ทุนขายเพื่อทราบถึงผลการด าเนินงานวา่มีก าไรหรือขาดทุน และขอ้มูลทาง
การเงิน สามารถน าไปวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตดัสินใจในการด าเนินธุรกิจ เช่น การตดัสินใจเก่ียวกบั
การรับค าสั่งซ้ือพิเศษ การปิดโรงงานชัว่คราว และการเพิ่มหรือลดสายการผลิต เป็นตน้ ซ่ึงผูบ้ริหารจะ
น าขอ้มูลเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นหลกัในการวางแผนในอนาคตหลงัจากด าเนินธุรกิจไปชัว่ระยะเวลาหน่ึง
จะตอ้งมีการควบคุม ติดตามผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนจริงวา่ แตกต่างจากแผนงานท่ีวางไวอ้ยา่งไร 
รวมทั้งพิจารณาวา่ มีส่วนใดบา้งท่ีควรไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขให้ดีข้ึน นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารยงัน า
ขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสินใจปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือเป็นการเฉพาะหนา้ ดงันั้นขอ้มูล
จึงเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นและส าคญัต่อการด าเนินธุรกิจ (ดวงมณี  โกมารทตั, 2544 : 52) อน่ึงการน าขอ้มูลบญัชี
ไปใชใ้นการตดัสินใจ คือการน าตวัเลขทางการเงินหรือขอ้มูลบญัชีท่ีมีประโยชน์ไปใชใ้นการตดัสินใจ
เชิงเศรษฐกิจ โดยผูบ้ริหารมีหนา้ที่ปฏิบติังานตามหนา้ที่บริหารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุ
ประสิทธิผลตามนโยบายของกิจการ ของผูบ้ริหารที่มีความจ าเป็นและเคร่ืองมือที่ถูกใชใ้นการวดั

EIS            ระดับสูง 
 

DSS 
 

ES           ระดับกลาง 
 

MIS 
 

TPS           ระดับต้น 
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ความสามารถเชิงการบริหารของผูบ้ริหาร สามารถจ าแนกได ้4 หนา้ท่ีงาน ดงัน้ี การวางแผน (Planning) 
การสั่งการ (Directing) การควบคุม (Controlling) และการตดัสินใจ (Decision Making) 
  ดงันั้นการท่ีผูบ้ริหารจะสามารถท าหนา้ท่ีทางการบริหารดงักล่าวขา้งตน้ไดอ้ยา่งสมบูรณ์
จ าเป็นตอ้งมีสารสนเทศท่ีมีคุณภาพและใหป้ระโยชน์ต่อการท าหนา้ท่ีการบริหารไดอ้ยา่งแทจ้ริง ดว้ยเหตุน้ี
จึงกล่าวได้ว่า สารสนเทศ (Information) จึงเปรียบเสมือนเป็นเช้ือเพลิงที่ขบัเคล่ือนการบริหาร
ให้ด าเนินต่อไปได ้ผูบ้ริหารใดไม่มีสารสนเทศเพื่อการบริหารก็จะขาดพลงัท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ
ไดส้ารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information) จึงนบัว่าเป็นสารสนเทศประเภทหน่ึงที่มี
ความส าคญัและจ าเป็นต่อผูบ้ริหารในระดบัต่างๆ เม่ือมองถึงหนา้ที่ทางการบริหารจะพบวา่หนา้ท่ี
ทางการบริหารมีการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีดว้ยกนัทั้งส้ิน เพื่อแนวทางดงัต่อไปน้ี 
  เพือ่การวางแผน การวางแผนเป็นการก าหนดแนวทางในการด าเนินกิจกรรมและการใช้
ทรัพยากรของกิจการในอนาคต ในส่วนของการวางแผนการใชท้รัพยากร เรียกวา่ “งบประมาณ” 
ซ่ึงโดยปกติแลว้ขอ้มูลส่วนใหญ่ท่ีใช้ในการจดัท างบประมาณจะเป็นขอ้มูลทางการบญัชีท่ีเคยเกิดข้ึน
แลว้ในอดีตทั้งส้ิน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัรายการสินคา้ ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานต่างๆ เป็นตน้ ดงันั้น
ถา้ขอ้มูลทางการบญัชีของกิจการถูกจดัเก็บไวอ้ย่างไม่ถูกตอ้งหรือมีความบิดเบือน การจดัการท า
งบประมาณเพื่อการวางแผนเก่ียวกบัการใช้ทรัพยากรของกิจการในอนาคตก็จะเกิดการคลาดเคล่ือน
เช่นกนั 
  เพือ่การส่ังการ ผูบ้ริหารส่วนใหญ่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งการขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อใช้
ในการด าเนินการในแต่ละวนั เช่น ผูจ้ดัการบริษทัตอ้งการไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการขายสินคา้ในแต่ละวนั 
หรือตอ้งการทราบปริมาณสินคา้คงเหลือในแต่ละสัปดาห์ เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อช่วยให้มีขอ้มูลพื้นฐาน
ในการสั่งการแก่ผูบ้ริหารหน่วยงานต่างๆท่ีจะตอ้งรับผิดชอบน าไปด าเนินการดงันั้น ในแนวทาง
ท่ีเหมาะสมแลว้ แผนกบญัชีจึงตอ้งมีความพร้อมและความสามารถท่ีจะน าเสนอขอ้มูลแก่ผูบ้ริหาร
ในระดบัต่างๆ ไดร้วดเร็ว ถูกตอ้งและทนัต่อความตอ้งการของผูบ้ริหาร 
  เพื่อการควบคุม เม่ือผูบ้ริหารไดท้  าการวางแผนการด าเนินงานโดยการจดัท างบประมาณ
แลว้ส่ิงท่ีมีความจ าเป็นตามมาก็คือการควบคุม ทั้งน้ีเพราะถา้กิจการมีการวางแผน แต่ขาดการควบคุม
ให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด การวางแผนก็ไร้ประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน 
นกับญัชีเป็นผูท่ี้ตอ้งท าหน้าท่ีในการจดัการเก็บรวบรวมขอ้มูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของกิจการ
ที่เกิดข้ึนจริง เพื่อน ามาเปรียบเทียบกบัตวัเลขในแผนงานหรืองบประมาณท่ีไดมี้การก าหนดไวล่้วงหน้า 
โดยแสดงในลกัษณะรายงานผลการด าเนินงาน ซ่ึงจะเป็นเคร่ืองมือในการพิจารณาวา่ ผูบ้ริหารหรือ
หน่วยงานใดมีการด าเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพหรือไม่รวมถึงการก าหนดแนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข
การด าเนินงานใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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  เพื่อการตัดสินใจ ขอ้มูลทางการบญัชีนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้
ในการวเิคราะห์ทางเลือกและตดัสินใจในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผูบ้ริหาร
ทั้งน้ีเพราะในการตดัสินใจของผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งค านึงถึงตน้ทุน และผลตอบแทน ท่ีกิจการจะไดรั้บ
จากการตดัสินใจนั้น ซ่ึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัตน้ทุนและผลตอบแทนลว้นแต่เป็นขอ้มูลทางการบญัชีทั้งส้ิน 
เช่น การท่ีผูบ้ริหารตอ้งการตดัสินใจท่ีจะก าหนดราคาขายของสินคา้ชนิดหน่ึง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีขอ้มูล 
เก่ียวกบัตน้ทุนการผลิตสินคา้นั้น เป็นตน้ (สมนึก  เอ้ือจิระพงษพ์นัธ์, 2544 : 4)  
 7.  ประโยชน์ทีผู้่บริหารได้รับจากสารสนเทศทางการบัญชี 
  เม่ือผูบ้ริหารท าการวางเป้าหมาย (Goals) ขององคก์รในอนาคตแลว้ สารสนเทศจากระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี จะเขา้มาช่วยผูบ้ริหารให้ด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้(สุปราณี  
ศุกระเศรณี และคณะ, 2546 : 15) สารสนเทศทางการบญัชีเพื่อตดัสินใจเลือกกลยุทธ์ในการด าเนินงาน
ท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มในขณะนั้น อยา่งไรก็ตาม กลยทุธ์ท่ีวางไวส้มควรถูกทบทวนและปรับเปล่ียน
ถ้าสภาพแวดล้อมในการด าเนินงานมีการเปล่ียนไปโดยการใช้สารสนเทศทางการบญัชีเพื่อท า
การแปลงกลยทุธ์ใหเ้ป็นวิธีการปฏิบติังานหรือกิจกรรมต่างๆการวางแผนการปฏิบติังานและผลลพัธ์
ท่ีคาดวา่จะไดก้ระท าใน 2 ลกัษณะควบคู่กนัไป คือการวางแผนระยะสั้น มีระยะเวลา 1 ปี หรือ 1 รอบ
การด าเนินการปกติ ดงันั้นเน้ือหาจึงเนน้กิจกรรมปกติเกิดข้ึนเป็นประจ า การวางแผนระยะยาว มีระยะเวลา 
4-5 ปี ข้ึนไปหรือเม่ือมีการเปล่ียนแปลงวงจรชีวิตของธุรกิจ ดงันั้นเน้ือหากิจกรรมท่ีจะท าให้องคก์ร
มีศกัยภาพมากข้ึน เจริญเติบโตข้ึน และเกิดมูลค่าเพิ่ม การใชส้ารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการส่ือสาร
ให้สมาชิกทุกคนไดท้ราบทิศทางขององคก์ร วิธีการปฏิบติังาน ความคาดหวงัจากองคก์ร และใชใ้นการ
ประสานงานระหวา่งหน่วยงานต่างๆ ในองคก์รดว้ยรวมทั้งการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีในการควบคุม 
และสั่งการส าหรับงานประจ าวนั ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานท่ีวางไวส้ารสนเทศ
ทางการบญัชียงัให้ขอ้มูลการตดัสินใจแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการด าเนินงานและใชใ้นการวาง
ระบบการประเมินผลการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและยุติธรรม 
  สารสนเทศท่ีมีคุณภาพ สารสนเทศเป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์และมีค่าต่อการตดัสินใจเพราะ
เป็นส่ิงท่ีช่วยเพิ่มพนูความรู้ท าใหส้ามารถคาดการณ์ถึงส่ิงต่าง ในอนาคตไดอ้ยา่งถูกตอ้งมากยิ่งข้ึนและ
ช่วยลดความไม่แน่นอนใหแ้ก่ผูท่ี้ท  าการตดัสินใจโดยท าให้การตดัสินใจมีประสิทธิภาพมายิ่งข้ึน สารสนเทศ
จะมีประโยชน์หรือมีค่าต่อผูใ้ชม้ากนอ้ยเพียงใดนั้นจะข้ึนยูก่บัคุณภาพของสารสนเทศนั้นๆ (อุทยัวรรณ  
จรุงวภิู (2550 : 23-24)  สารสนเทศท่ีมีคุณภาพควรมีลกัษณะท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 

1. เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ สารสนเทศท่ีดีจะตอ้งสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชท่ี้จะน ามาใช้ในการตดัสินใจได ้กล่าวคือตอ้งมีความเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีผูใ้ช้จะตอ้งตดัสินใจ 
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เพราะหากมีสารสนเทศอยูม่ากมายแต่ปรากฏวา่ไม่ตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชห้รือไม่เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองท่ีจะตดัสินใจก็ยอ่มไม่มีประโยชน์หรือมีค่าต่อผูใ้ช ้

2. ถูกตอ้งเช่ือถือได ้สารสนเทศท่ีดีตอ้งมีความตอ้งเช่ือถือได้เพราะการตดัสินใจของ
องคก์รจะตอ้งอาศยัสารสนเทศ ดงันั้นหากสารสนเทศขององคก์รขาดความถูกตอ้งหรือมีความผิดพลาด
คลาดเคล่ือนยอ่มส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจขององคก์รให้มีความผิดพลาดตามไปดว้ย แต่ทั้งน้ี
ไม่ไดห้มายความว่าสารสนเทศจะตอ้งมีความถูกตอ้งร้อยเปอร์เซ็นตโ์ดยไม่มีความผิดพลาดเลยเพราะ
การจดัหาสารสนเทศท่ีถูกตอ้งนั้นในบางคร้ังอาจจะไม่คุม้กบัเงินหรือเวลาที่เสียไป หรือไม่คุม้กบั 
ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บทั้งน้ีเน่ืองจากในการตดัสินใจบางคร้ังอาจไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชส้ารสนเทศท่ีมี
ความถูกตอ้งถึงร้อยเปอร์เซ็นต ์

3. สมบูรณ์ครบถว้น กล่าวคือจะตอ้งมีสารสนเทศท่ีส าคญัครบถว้นเพียงพอ ในทุกดา้น
ท่ีจะน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในเร่ืองนั้น  ๆไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การมีสารสนเทศ
ท่ีสมบูรณ์ครบถว้นจะช่วยใหก้ารตดัสินใจขององคก์รมีความถูกตอ้งมากข้ึน การขาดสารสนเทศท่ีส าคญั
ในบางดา้นอาจมีผลท าใหก้ารตดัสินใจพลาดได ้

4. ทนัเวลา นอกจากสารสนเทศจะตอ้งมีความถูกตอ้งเช่ือถือไดแ้ละสมบูรณ์ครบถว้น
เพียงพอท่ีจะใชใ้นการตดัสินใจแลว้ สารสนเทศจะตอ้งไดรั้บมาทนัเวลาต่อความตอ้งการของผูใ้ชอี้กดว้ย
เพราะมิฉะนั้นแลว้สารสนเทศนั้นจะไม่มีประโยชน์ต่อการตดัสินใจแต่อยา่งใด 

5. แสดงเป็นจ านวนได ้สารสนเทศจะมีคุณภาพมากข้ึนหากสารสนเทศนั้นแสดงออกมา
ในรูปแบบของจ านวนหรือปริมาณหรือตวัเลข เช่น ระดบัความพอใจของลูกคา้เป็น 4.5 จากคะแนน 5 
ยอ่มเป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์หรือมีคุณภาพมากกว่าสารสนเทศท่ีบอกว่า ลูกคา้มีความพอใจมาก 
เป็นตน้ 

6. ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้สารสนเทศท่ีดีควรสามารถตรวจสอบหรือสอบทาน
ความถูกตอ้งได ้ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความมัน่ใจใหแ้ก่ผูใ้ช ้เพราะในบางกรณีผูใ้ชอ้าจมีความสงสัยในสารสนเทศ
ท่ีไดรั้บมาว่าเหตุใดจึงมีค่าท่ีสูงหรือต ่ากว่าท่ีควรจะเป็นก็อาจตอ้งการตรวจสอบความถูกตอ้งของ
สารสนเทศท่ีไดรั้บ 

7. สามารถเขา้ใจได ้สารสนเทศท่ีดีควรจะตอ้งแสดงอยูใ่นรูปแบบท่ีผูใ้ชส้ามารถเขา้ใจได ้
เพราะหากผูใ้ชไ้ม่เขา้ใจสารสนเทศนั้นสารสนเทศดงักล่าวยอ่มไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ชแ้ต่อยา่งใด 

8. สามารถเปรียบเทียบกนัได ้สารสนเทศที่ดีควรจะตอ้งจดัอยู่ในรูปแบบเดียวกนั
ท่ีสามารถเปรียบเทียบกนัได ้ทั้งน้ีเพื่อจะท าใหส้ามารถทราบถึงผลต่างหรือขอ้แตกต่างระหวา่งสารสนเทศ
ต่างๆ ได ้ซ่ึงจะมีประโยชน์แก่ผูใ้ชใ้นการตดัสินใจไดม้ากข้ึน เช่น ในกรณีของงบการเงิน ผูใ้ชง้บการเงิน
ควรตอ้งสามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างๆ ได ้เพื่อจะไดส้ามารถคาดคะเน
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ถึงแนวโนม้ของฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของกิจการนั้น นอกจากน้ีผูใ้ชง้บการเงินยงัควรตอ้ง
สามารถเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการกบังบการเงินของกิจการอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนัได้
อีกดว้ย ทั้งน้ีเพื่อจะไดส้ามารถวิเคราะห์ถึงจุดแขง็และจุดอ่อนของกิจการไดอ้ยา่งถูกตอ้งยิ่งข้ึน 
 
สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 
 
 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ หมายถึง ส่ิงต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร 
และมีอิทธิพลต่อการด าเนินธุรกิจและการบริหารจดัการภายในองคก์ร สภาพแวดลอ้มแบ่งออกไดเ้ป็น 
2 ประเภทไดแ้ก่ 
 สภาพแวดล้อมภายใน เป็นแรงผลกัดนัภายในธุรกิจท่ีมีอิทธิพลต่อการจดัการและด าเนินงาน
ของธุรกิจ ซ่ึง ธุรกิจสามารถควบคุมและจดัการสภาพแวดลอ้มลกัษณะน้ีใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีตอ้งการได ้
ซ่ึงในการจดัการผูบ้ริหารตอ้งท าการศึกษาปัจจยัเหล่าน้ีเพื่อประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน 
(Weakness) ขององคก์าร 

1. โครงสร้างองคก์ร (Organization) โครงสร้างของกิจการเป็นตวัก าหนดทิศทางแก่องคก์ร
ในการด าเนินกลยุทธ์ในการเขา้สู่ตลาดโลก รวมถึงเป็นการพิจารณาระดบัความพร้อมขององคก์ร
ทางดา้นบุคคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2. บุคลากรและความสามารถของบุคลากร (Human Resource and Ability) กิจการสามารถ
ปรับตวัต่อสภาพแวดลอ้มไดดี้ เม่ือพนกังานไดรั้บการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ ความรู้และความสามารถ 
และสามารถพฒันาความสามารถในการปฏิบติังานของบุคลากรในองคก์าร และท าให้ผลการปฏิบติังาน
มีคุณภาพดีข้ึน เพื่อใหส้ามารถท าการผลิตไดมี้ประสิทธิผลมากท่ีสุด 

3. วฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงค่านิยมในการท างาน 
การเปล่ียนแปลงวฒันธรรมในดา้นต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มภายนอก 

4. องคป์ระกอบอ่ืน  ๆในองคก์าร ไดแ้ก่ พนัธกิจของบริษทั ระบบการบริหารงาน กระบวนการ
ผลิตและการท างานในธุรกิจทรัพยากรต่าง ๆ ในธุรกิจ กฎระเบียบภายในองคก์าร 
 สภาพแวดล้อมภายนอก เป็นปัจจยัภายนอกท่ีธุรกิจไม่สามารถด าเนินการควบคุมให้เป็นไป
ในทิศทางท่ีตอ้งการ เป็นส่ิงท่ีไม่สามารถก าหนดขอบเขตไดอ้ยา่งชดัเจนดงันั้นสภาพแวดลอ้มภายนอก
ของธุรกิจจึงไดแ้ก่องคป์ระกอบทั้งหมดท่ีอยูภ่ายนอกธุรกิจซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินงานส่วนหน่ึงส่วนใด 
หรือทั้งหมดของธุรกิจเป็นพลงัผลกัดนัจากภายนอกองคก์ารท่ีมีอิทธิพลต่อความสามารถในการบรรลุ
เป้าหมายขององคก์ารซ่ึงพลงัเหล่าน้ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาและก่อให้เกิดทั้งท่ีเป็นโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อการด าเนินงานขององคก์ารโดยสามารถจดัแบ่งสภาพแวดลอ้ม
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ภายนอกของธุรกิจไดด้งัน้ี 
1. สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน (Task Environment) จะเป็นสภาพแวดลอ้มในดา้นต่าง ๆ 

ท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานของธุรกิจโดยตรงในการบรรลุเป้าหมาย สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน 
ไดแ้ก่ คู่แข่งขนั ผูจ้  าหน่ายตลาดแรงงาน ผูใ้ชสิ้นคา้และ บริการ ลูกคา้ เป็นตน้ 

2. สภาพแวดลอ้มทัว่ไป (General Environment) จดัเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีส่งผลกระทบต่อ
การด าเนินการของธุรกิจในทางออ้ม (Indirectly Interactive Forces) แมว้า่จะเป็นสภาพแวดลอ้มท่ีไม่ได้
ส่งผลกระทบโดยตรงแต่สภาพแวดลอ้มในแต่ละดา้นดงักล่าวก็จะส่งผลต่อธุรกิจ สภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไป
ไดแ้ก่เศรษฐกิจ (Economic) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ มีความส าคญัต่อการประกอบธุรกิจเป็นอย่างยิ่ง 
หากสภาพเศรษฐกิจดี ก็จะเอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ในทางตรงกนัขา้ม 
ถา้สภาพเศรษฐกิจมีแนวโนม้ถดถอยหรือตกต ่า เง่ือนไขทางเศรษฐกิจมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
และยากท่ีจะพยากรณ์ซ่ึงมีผลท าให้การประกอบธุรกิจหยุดชะงกั ลม้เหลวหรืออาจจะตอ้งเลิกกิจการ
ไดเ้ทคโนโลยี (Technology) การเปล่ียนแปลงและความกา้วหน้าของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อ
การด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต มีความส าคญัต่อองคก์ารธุรกิจมาก
โดยมีการน าเอาปัจจยัทางเทคโนโลยมีาพิจารณาเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เพื่อช่วยให้ธุรกิจ
มีเทคนิคและระบบการผลิตท่ีทนัสมยัข้ึน สามารถลดตน้ทุนการผลิตลงและเพิ่มก าลงัผลิตช่วยให้
สามารถจดัการ และมีการติดต่อส่ือสารท่ีรวดเร็วยิ่งข้ึนช่วยให้ธุรกิจสามารถผลิตสินคา้ใหม่ๆ ท าให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดมี้ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนนอกจากน้ีปัจจยัระหวา่งประเทศ
ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายธุรกิจและเร่ิมมีความส าคญัมากข้ึนในปัจจุบนัการเมืองและกฎหมาย 
(Political Law) ไดแ้ก่ การเมือง กฎขอ้บงัคบั นโยบายของรัฐบาล แนวโนม้การออกกฎหมายและ
พระราชบญัญติัต่างๆ ไดแ้ก่ กฎหมายภาษีอากร พระราชบญัญติัค่าแรงขั้นต ่าพระราชบญัญติัการโฆษณา 
พระราชบญัญติัโรงงาน  และพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค เป็นตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด าเนินงานขององคก์าร ตวัอยา่งเช่น การเปล่ียนแปลงกฎหมายภาษีอากร 
อาจท าใหต้น้ทุนสินคา้สูงข้ึนหรือ การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจเป็นผลดีต่อการส่งเสริม
การลงทุนและการส่งออก ดงันั้นธุรกิจจะตอ้งคอยติดตามความเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงทาง
การเมืองและกฎหมายดว้ย สังคมและวฒันธรรม (Social and Culture) ไดแ้ก่ ทศันคติทางสังคม ค่านิยม 
บรรทดัฐาน ความ เช่ือ พฤติกรรม การเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากร เช่น การศึกษา และอตัราการเกิด 
นบัไดว้า่ การเปล่ียนแปลง ของปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการขายสินคา้และการหาก าไรของกิจการ
ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควรตรวจสอบและให้ความสนใจแนวโนม้ของการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะไดโ้อกาส
ใหม่ หรืออาจจะพบอุปสรรคท่ีส าคญัก็ไดต้วัอยา่งเช่น ธุรกิจมีโอกาสออกสินคา้ตวัใหม่ หรือเลิกผลิต
สินคา้บางรายการ เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการอีกต่อไป   
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3. สภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ (International Environment) การด าเนินธุรกิจภายในประเทศ
เร่ิมไดรั้บผลกระทบจากธุรกิจระหวา่งประเทศมากข้ึนผลกระทบดา้นสภาพแวดลอ้มระหวา่งประเทศ
ต่อธุรกิจจึงไดเ้พิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยแีละการส่ือสารท าใหเ้กิดความแตกต่าง
ระหวา่งธุรกิจภายในประเทศกบัธุรกิจระหวา่งประเทศเพิ่มความแตกต่างกนัมากยิ่งข้ึน เมื่อระบบ
การขนส่งและเทคโนโลยีทางอิเล็คทรอนิคส์ช่วยลดขอ้จ ากดัทางดา้นระยะทาง และ ระยะเวลาลง 
สภาพแวดลอ้มทางระหวา่งประเทศ ไดแ้ก่ การแข่งขนัจากการรวมกิจการของบริษทัขา้มชาติ การเขา้สู่
ตลาดต่างประเทศ ลูกคา้ในต่างประเทศ อตัราแลกเปล่ียนมาตรการระหวา่งประเทศ เป็นตน้ 
 ความสัมพนัธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมทางธุรกิจกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 
 การรับรู้ประโยชน์หรือการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบญัชี ก็คือเคร่ืองมือ
ในการสร้างการเปล่ียนแปลงในองคก์ารให้มีพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ เช่น 
ความตอ้งการของลูกคา้ และขอ้จ ากดัต่างๆ เพื่อท่ีจะหาประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มเหล่านั้นให้มาก
ท่ีสุดรวมถึงเพื่อรักษาหรือช่วยเพิ่มระดบัของผลการด าเนินงานหรือประสิทธิผล องคก์รจะรับรู้ประโยชน์
สารสนเทศทางการบญัชีจึงเป็นผลโดยตรงจากการเลือกหรือบริหารจดัการซ่ึงจะถูกกระตุ้นจาก
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีขององคก์ารสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา อาจเป็นปัจจยัท าให้องคก์าร
รับรู้ประโยชน์สารสนเทศทางการบญัชี เขา้สู่องคก์าร จากท่ีกล่าวไปแลว้ขา้งตน้วา่สภาพแวดลอ้มทาง
ธุรกิจสะทอ้นให้เห็นถึงการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยี รูปแบบความตอ้งการลูกคา้ และความผนัผวน
ในความความตอ้งการสินคา้ ซ่ึงส่งผลให้สินคา้ท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัล้าสมยัและจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
สินคา้ข้ึนมาใหม่ ดงันั้นองค์การจ าเป็นตอ้งลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (AIS) อนัจะน ามาซ่ึง
การเพิ่มความสามารถในการออกแบบ ผลิต และพฒันาสินคา้ใหม่ ขององคก์าร เพื่อสร้างโอกาสส าหรับ
การแข่งขนัในตลาดต่อไป 
 วราภรณ์  เหลืองวิลยั (2548 : 74-85) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้สารสนเทศ
ทางการบญัชีบริหารกบัผลการด าเนินงานขององค์กร จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้
สารสนเทศทางการบญัชีบริหารท่ีไดจ้ากการประยุกตใ์ชเ้ทคนิคทางการบญัชีบริหารจ านวน 14 เทคนิค 
กบัผลการด าเนินงานขององคก์ร พบวา่ การใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทางการบญัชีบริหารจากเทคนิค
ตน้ทุนกระบวนการ/ตน้ทุนช่วง การจดัการท างบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างตน้ทุนมาตรฐาน 
การวิเคราะห์งบการเงิน การก าหนดราคาโอนระหว่างส่วนงาน การจดัท ารายงานตน้ทุนคุณภาพ 
การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งตน้ทุน ปริมาณ ก าไร ท าให้ผลการด าเนินงานมีแนวโนม้ดีข้ึนจาก
การวิจยัดงักล่าวพบวา่สารสนเทศทางการบญัชีส่งผลต่อการด าเนินงานขององคก์รในเชิงบวก นั้น



25 
 

หมายถึงสารสนเทศทางการบญัชีมีความส าคญัในการเป็นเคร่ืองมือช่วยผูบ้ริหารในดา้นการวางแผน 
การควบคุม การสั่งการ และการตดัสินใจ ตามบทบาทภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ขององคก์ร 
 ธีรศกัด์ิ  กญัจนพงศ ์(2554 : 63-65) ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
และกลยทุธ์ดา้นการแข่งขนัต่อการรับนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีในองคก์รในประเทศไทย พบวา่รูปแบบ
ความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัร และ
สภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การแข่งขนั) และการรับนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี (เทคโนโลยีดา้นการออกแบบ 
และเทคโนโลยีดา้นการผลิต ) เป็นความสัมพนัธ์ทางออ้ม ซ่ึงผลการวิจยัสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิง
กระบวนการให้องคก์ารลงทุนในนวตักรรมดา้นเทคโนโลยีขององคก์ารวรรณกรรมในอดีต Damanpour 
and Schneider (2006 : 215-236) ไดอ้ธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มภายนอก และการรับ
นวตักรรมขององคก์ารทั้งน้ีองคก์ารท่ีด าเนินกิจกรรมภายใตส่ิ้งแวดลอ้มภายนอก จะไดรั้บปัจจยัการผลิต
จากสภาพแวดลอ้มภายนอกและมุ่งน าเสนอบริการหรือผลิตภณัฑ์เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
สภาพแวดลอ้มภายนอก นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มภายนอก นอกจากน้ีสภาพแวดลอ้มภายนอกก็น ามาซ่ึง
โอกาส เช่น ขอ้มูล ทรัพยากร และเทคโนโลยี และขอ้จ ากดั (Constraints) เช่น ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ในดา้นการเขา้หาแหล่งทุนหรือขอ้มูล ท่ีผูป้ระกอบการสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ทางธุรกิจ 
 ดงันั้นจากเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จึงตั้งสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 1 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  
 
พฤติกรรมผู้บริโภค  
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการใช้
สินคา้และบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตดัสินใจท่ีมีผลต่อการแสดงออก (ด ารงศกัด์ิ 
ชยัสนิท, 2538 : 86) นกัการตลาดวเิคราะห์และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อจะไดรู้้จกัและเขา้ใจผูบ้ริโภค
และสามารถใชเ้คร่ืองมือทางการตลาดใหเ้ป็นไปไดโ้ดยมีประสิทธิภาพสูงสุด และหาหนทางแกปั้ญหา
ทางการตลาดต่างๆใหป้ระสบผลส าเร็จอยา่งดีท่ีสุดประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
เพื่อช่วยใหน้กัการตลาดเขา้ใจถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคและแนวโนม้
ความตอ้งการสินคา้ของผูบ้ริโภคในอนาคตเพื่อการปรับโปรแกรมการตลาดหรือส่วนประสมการตลาด
ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถหาหนทางแกไ้ขพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคในสังคมไดถู้กตอ้ง
และสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึนซ่ึงเป็นผลดีต่อการพฒันาเศรษฐกิจ
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และการลงทุนในการพฒันาตลาดและการพฒันาผลิตภณัฑ์สามารถท าไดดี้ข้ึนโดยการศึกษารูปแบบ
ความตอ้งการการกระตุน้และการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภครวมทั้งประโยชน์ในแง่การแบ่ง
ส่วนตลาดเพื่อการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคให้ตรงกบัชนิดของสินคา้ท่ีตอ้งการตรงกบั
ปริมาณท่ีตอ้งการตรงกบัเวลาและสถานท่ีๆตอ้งการรวมทั้งเง่ือนไขอ่ืนๆและช่วยในการปรับปรุงกลยุทธ์
การตลาดของธุรกิจต่างๆเพื่อความไดเ้ปรียบคู่แข่งขนัซ่ึงมีการะบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อดงัน้ี 
 ขั้นที่1 การรับรู้ถึงปัญหากระบวนการซ้ือจะเกิดข้ึนเมื่อผูซ้ื้อตระหนกัถึงปัญหาหรือ
ความตอ้งการของตนเอง 
 ขั้นท่ี 2 การคน้หาขอ้มูลในขั้นน้ีผูบ้ริโภคจะแสวงหาขอ้มูลเพื่อตดัสินใจในขั้นแรกจะคน้หา
ขอ้มูลจากแหล่งภายในก่อนเพื่อน ามาใชใ้นการประเมินทางเลือกหากยงัไดข้อ้มูลไม่เพียงพอก็ตอ้งหา
ขอ้มูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก 
 ขั้นท่ี 3 การประเมินผลทางเลือกผูบ้ริโภคจะน าขอ้มูลท่ีไดร้วบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่
และวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียทั้งในลกัษณะการเปรียบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ค่ามากท่ีสุด 
 ขั้นท่ี 4 การตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหลงัการประเมินผูป้ระเมินจะทราบขอ้ดีขอ้เสีย
หลงัจากนั้นบุคคลจะตอ้งตดัสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุดในการแกปั้ญหานิยมใชป้ระสบการณ์ในอดีต
เป็นเกณฑท์ั้งประสบการณ์ของตนเองและผูอ่ื้น 
 ขั้นท่ี 5 การประเมินภายหลงัการซ้ือเป็นขั้นสุดทา้ยหลงัจากการซ้ือผูบ้ริโภคจะน าผลิตภณัฑ์
ท่ีซ้ือนั้นมาใชแ้ละในขณะเดียวกนัก็จะท าการประเมินผลิตภณัฑ์นั้นไปดว้ยซ่ึงจะเห็นไดว้า่กระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคเป็นกระบวนการต่อเน่ืองไม่ไดห้ยุดตรงท่ีการซ้ือก่อนท่ีมนุษยจ์ะแสดงพฤติกรรม
อยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาจะมีมูลเหตุท่ีท าใหเ้กิดพฤติกรรมข้ึนก่อนซ่ึงเรียกวา่ “กระบวนการของพฤติกรรม” 
และกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย ์(Harold J. Leavitt, 1964 : 95-112) มีลกัษณะคลา้ยกนั 3 ประการ
ดงัน้ี 

1. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีสาเหตุท าให้เกิด (Behavior is Caused) คือการที่คนเรา
จะแสดงพฤติกรรมอย่างหน่ึงอย่างใดออกมาจะตอ้งมีสาเหตุท าให้เกิดและส่ิงซ่ึงเป็นสาเหตุก็คือ
ความตอ้งการท่ีเกิดข้ึนในตวัมนุษยน์ัน่เอง 

2. พฤติกรรมจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งมีส่ิงจูงใจหรือแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated) เม่ือคนเรา
มีความตอ้งการเกิดข้ึนแลว้คนเราก็ปรารถนาท่ีจะบรรลุถึงความตอ้งการพื้นฐานจนกลายเป็นแรงกระตุน้
หรือแรงจูงใจ (Motivation) ใหบุ้คคลแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการท่ีเกิดข้ึน 

3. พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนยอ่มมุ่งไปสู่เป้าหมาย (Behavior is Goal Directed) การท่ีคนเราแสดง
พฤติกรรมอะไรก็แลว้แต่ออกมานั้นมิไดก้ระท าไปอยา่งเล่ือนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรือไร้
ทิศทางตรงกนัขา้มกลบัมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายท่ีจะใหบ้รรลุผลส าเร็จตามความตอ้งการของตน 
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 ปัจจัยทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค 
  ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factors) วฒันธรรม (Culture) เป็นปัจจยัขั้นพื้นฐาน
ท่ีสุดในการก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของมนุษยว์ฒันธรรมเป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษย์
สร้างข้ึนโดยเป็นที่ยอมรับจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึงประกอบดว้ยส่ิงที่ไม่มีตวัตน (Tangible 
Concept) เช่นการศึกษาความเช่ือเจตคติกฎหมายเป็นตน้นอกจากน้ียงัรวมถึงค่านิยมและพฤติกรรม
ส่วนใหญ่ท่ีไดรั้บการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหน่ึงโดยเฉพาะและเป็นตวัก าหนดความแตกต่าง
ของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืนนกัการตลาดตอ้งค านึงถึงความเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและน าลกัษณะ
ความเปล่ียนแปลงเหล่านั้นไปใช้ก าหนดโปรแกรมการตลาดการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม (Culture 
Change) ในสังคมไทยในปัจจุบนัมีดงัน้ี 

1. มนุษยค์  านึงคุณภาพชีวิตคุณภาพของสินคา้ค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มและมลภาวะของ
สังคมมากข้ึนเช่นคุณภาพของสินคา้ในทอ้งตลาดตอ้งค านึงถึงส่ิงแวดลอ้มไม่ท าลายส่ิงแวดลอ้มหรือ
ผูบ้ริโภคตอ้งการบริโภคผกัท่ีปลอดสารพิษเพื่อสุขภาพของตนเอง 

2. สตรีมีบทบาททางสังคมมากข้ึน เช่นสตรีท างานนอกบา้นมากข้ึน สตรีมีบทบาททาง
การเมืองมีอ านาจทางเศรษฐกิจมากข้ึนซ่ึงส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและแบบแผนการซ้ือและ
การบริโภคสินคา้ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกไดม้ากเท่าไรยิ่งมีโอกาสและขอ้ไดเ้ปรียบมากข้ึนเท่านั้น 

3. เจตคติเก่ียวกบัการท างานและการพกัผอ่นเปล่ียนแปลงไปบุคคลจะแสวงหางานท่ีมี
รางวลัตอบแทนสูงกวา่งานท่ีให้ค่าจา้งสูงต าแหน่งดีส่วนกิจกรรมในการพกัผอ่นก็สืบเน่ืองจากค านึงถึง
สุขภาพมากข้ึน เช่น พกัผอ่นหยอ่นใจกบัสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติมากข้ึนเพื่อสุขภาพร่างกายท่ีดีข้ึน 

4. มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองท่ีอยู่อาศยัและความเป็นอยู่ในครอบครัวมีการอพยพจาก
ชนบทเขา้ไปอยูใ่นเมืองมากข้ึนและไดน้ ารูปแบบการด าเนินชีวิตและวฒันธรรมยอ่ยจากชนบทเขา้ไป
ใชใ้นเมืองดว้ยหรือน ารูปแบบการด าเนินชีวติและวฒันธรรมยอ่ยจากในเมืองมาใชท่ี้ชนบท 

5. ตอ้งการความสะดวกสบายมากข้ึนอาจเน่ืองมาจากภาวะทางเศรษฐกิจตกต ่าผูบ้ริโภค
ส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลาในการประกอบอาชีพต่างๆดว้ยความเร่งด่วนจึงพยายามสรรหาหรือมีความตอ้งการ
สินคา้ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกสบายมาใชเ้พิ่มมากข้ึน 
  ปัจจัยทางสังคม (Social Factors)เป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซ้ือซ่ึงประกอบดว้ยกลุ่มอา้งอิงครอบครัวบทบาทและสถานะของผูซ้ื้อกลุ่มอา้งอิง 
(Reference Group) คือกลุ่มใดๆท่ีมีการเก่ียวขอ้งกนั (Interacting) ระหวา่งคนในกลุ่มและขณะเดียวกนั
ก็จะมีอิทธิพลต่อเจตคติหรือพฤติกรรมของบุคคลท่ีอยูใ่นกลุ่มอนัเน่ืองมาจากการเก่ียวขอ้งดงักล่าว 
กลุ่มอา้งอิงแบ่งเป็น 2 ระดบัคือกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ไดแ้ก่ครอบครัวเพื่อนสนิทและเพื่อนบา้น
การท่ีจะเขา้กนัไดเ้ป็นกลุ่มปฐมภูมิแบบน้ีมกัจะมีขอ้จ ากดัในเร่ืองอาชีพระดบัชั้นทางสังคมและช่วงอายุ
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เป็นตน้และกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) เป็นกลุ่มทางสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์แบบตวัต่อตวัแต่ไม่บ่อย
มีความเหนียวแน่นนอ้ยกวา่กลุ่มปฐมภูมิเช่นกลุ่มอาชีพองคก์ารชุมชนฯลฯ ครอบครัว (Family) ครอบครัว
เป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือเพื่อการบริโภคท่ีส าคญัท่ีสุดนกัการตลาดจะพิจารณาครอบครัวมากกวา่ท่ีจะ
พิจารณาเป็นรายบุคคล เช่น บิดามารดาเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่ให้สมาชิกในครอบครัวนอกจาก
บิดามารดาแลว้สมาชิกเด็กๆในครอบครัวมีความส าคญัเพราะเป็นแรงกระตุน้ให้บิดามารดาซ้ือดว้ยบทบาท
และสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัวกลุ่มอา้งอิงองคก์าร
และสถาบนัต่างๆท าใหบุ้คคลมีบทบาทและสถานภาพท่ีแตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม เช่น ชายคนหน่ึง
อยูใ่นครอบครัวมีสถานภาพเป็นสามีเม่ืออยู่ในท่ีท างานมีสถานภาพเป็นหวัหนา้บทบาทของชายคนน้ี
ในฐานะท่ีเป็นสามีกบัฐานะท่ีเป็นหวัหนา้จะแตกต่างกนัโดยมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิก
ในกลุ่มต่างๆกล่าวคือในฐานะเป็นสามีเขาจะเป็นผูซ้ื้อผลิตภณัฑแ์ละตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีน ามาใชใ้นบา้น
ของตนแต่ในฐานะหวัหนา้เขาอาจจะไม่ตอ้งท าการตดัสินใจซ้ือแต่จะเป็นหนา้ท่ีของฝ่ายจดัซ้ือท่ีท าหนา้ท่ี
ดงักล่าวแทน  
  ปัจจัยส่วนบุคคล (Personal Factors) การตดัสินใจของผูซ้ื้อมกัจะไดรั้บอิทธิพลจาก
คุณสมบติัส่วนบุคคลต่าง  ๆเช่น อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหค้นเรามีความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และมีพฤติกรรม
การซ้ือแตกต่างกนัอาชีพการงานของบุคคลหน่ึงๆจะมีอิทธิผลต่อรูปแบบการบริโภคของผูบ้ริโภค
เช่นเดียวกนัตวัอยา่ง เช่น คนงานประเภทท่ีใชแ้รงงานจะซ้ือเส้ือผา้รองเทา้ท่ีเหมาะส าหรับใส่ท างานซ้ือ
อาหารกล่องส าหรับม้ือเท่ียงในขณะท่ีประธานบริษทัจะซ้ือเส้ือสูทราคาแพงเดินทางโดยเคร่ืองบินเป็น
สมาชิกคนัทร่ีคลบัและเป็นเจา้ของเรือใบล าใหญ่ดว้ยเหตุน้ีนกัการตลาดจึงตอ้งพยายามแยกแยะกลุ่มอาชีพ
ท่ีมีความสนใจในผลิตภณัฑ์และบริการท่ีสูงกวา่กลุ่มอาชีพทัว่ๆไปโดยท่ีบริษทัหน่ึงอาจมีความเช่ียวชาญ
เป็นพิเศษในการผลิตสินคา้และบริการท่ีสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ 
(Economic Circumstances) การเลือกผลิตภณัฑ์ของบุคคลคนหน่ึงไดรั้บผลกระทบจากสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของคนเราจะประกอบไปดว้ยรายไดท่ี้สามารถใชจ่้ายไดก้ารศึกษา 
(Education) ระดบัการศึกษาของบุคลากรท าให้มีความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และมีพฤติกรรมการซ้ือ
แตกต่างกนัไปตามสภาพระดบัการศึกษา 
 ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมผู้บริโภค กับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี  
 ผูบ้ริโภคเป็นองค์ประกอบส าคญัท่ีสุดอยา่งหน่ึงท่ีทุกธุรกิจจะมองขา้มไม่ได ้ซ่ึงพฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคนั้นมีการเปล่ียนแปลงและมีความซบัซ้อนมากข้ึน มีความตอ้งการสินคา้ท่ีหลากหลาย
และเปล่ียนแปลงตลอดเวลา องคก์รธุรกิจจะตอ้งปรับตวัและผลิตสินคา้ใหต้รงความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เพื่อความอยู่รอดของกิจการ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะให้ขอ้มูลแก่
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ผูบ้ริหารในการวางแผน ศึกษาและวิเคราะห์ความตอ้งการ วางแผนและสร้างความตอ้งการ ตลอดจน
ส่งเสริมการขายจนกระทั้งผลิตสินคา้ท่ีตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค อีกทั้งสารสนเทศทางการบญัชี
ยงัให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารในการวิจยัลูกคา้ ซ่ึงจะมีขอบเขตของการใชส้ารสนเทศกวา้งกวา่การวิเคราะห์
ลูกคา้ โดยการวิจยัลูกคา้จะตอ้งการทราบสารสนเทศที่เก่ียวกบัลูกคา้ในดา้นสถานะทางการเงิน 
การด าเนินธุรกิจ ความพอใจ รสนิยมและพฤติกรรมการบริโภค เป็นตน้ วรรณกรรมในอดีต (Ward, 
Bicklord and Leong, 1996 : 597) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง 
(Differentiation Strategy) และ เทคโนโลยีดา้นการออกแบบ (Design Technologies) พบสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัร (Environment  Dynamism) สะทอ้นให้เห็นถึง รูปแบบความตอ้งการ
ของลูกคา้ และความผนัผวนในความตอ้งการสินคา้ สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัรท าให้
สินคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัลา้สมยั และจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาข้ึนใหม่ (Jansen, Van Den Bosch and 
Volbend, 2006 : 351-363) ดงันั้นองค์การจ าเป็นตอ้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น การรับและ
ลงทุนในเทคโนโลยสีารสนเทศทางการบญัชี เขา้สู่องคก์าร 
 ดงันั้นจากเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จึงตั้งสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  
 
กลยุทธ์ด้านการแข่งขัน 
 
 กลยทุธ์การแข่งขนั หมายถึง กลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้ท่ีความสามารถเฉพาะ ขององคก์ารธุรกิจนั้นๆ 
เน่ืองจากความสามารถเฉพาะเป็นส่ิงท่ีน าไปสู่การด าเนินงานท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์และความแตกต่าง
จากคู่แข่งขนัรายอ่ืนในดา้นประสิทธิภาพ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อลูกคา้ สินคา้ และบริการ
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มท่ีโดดเด่น รวมถึงจุดเด่นท่ีเหนือกว่าคู่แข่งขนั จะน าไปสู่การสร้างความแตกต่างให้กบั
สินคา้และบริการของบริษทัหรือสามารถท าใหมี้การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและตน้ทุน
ท่ีต ่าลงองคก์ารสามารถสร้างความไดเ้ปรียบเชิงการแข่งขนัไตโ้ดยเลือกใช ้ กลยุทธ์ดา้นการแข็งขนั
ท่ีประกอบดว้ยกลยุทธ์หลกัๆ 2 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและกลยุทธ์การเป็นผูน้ า
ดา้นตน้ทุนต ่ากลยทุธ์การสร้างความแตกต่างคือ กลุ่มของการด าเนินการท่ีผสมผสานในการผลิตสินคา้
และบริการณตน้ทุนท่ียอมรับได ้(Porter, Michael, 1985 : 95-117) โดยลูกคา้รับระวางสินคา้และบริการนั้น  ๆ
แตกต่างจากส่ิงท่ีมีอยูใ่นตลาด (Hitt, Ireland and Hoskisson, 2007 : 77) กลยุทธ์แบบน้ีเนน้การสร้าง
ความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยน าเสนอสินคา้ที่มีคุณค่าหรือเป็นนวตักรรมในสายตาของลูกคา้ 
การสร้างความแตกต่างดงักล่าวอาจแสดงออกมาในลกัษณะของสินคา้ ระบบการส่งมอบและ
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ความหลากหลายของปัจจยัอ่ืนๆลกัษณะท่ีแตกต่างน้ีเองอาจท าให้มูลค่าของสินคา้ในสายตาของลูกคา้
เพิ่มข้ึนซ่ึงจะท าให้องค์การสามารถตั้งราคาสินคา้ให้สูงข้ึนและส่งผลท าให้ตอบแทนทางธุรกิจสูงข้ึน
ดว้ยกลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่าคือ กลุ่มของการด าเนินการท่ีถูกบูรณาการซ่ืงด าเนินการเพื่อ
สร้างสินคา้และบริการดว้ยคุณลกัษณะท่ีลูกคา้สามารถยอมรับได้ ณ ระดบัตน้ทุนท่ีต ่าเพื่อเสนอราคา
สินคา้ท่ีจะขายให้แก่ลูกคา้ให้ต ่ากวา่คู่แข่งโดยองคก์ารจะใช้ความพยายามอย่างมากในการควบคุม
ตน้ทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการไดป้ระโยชน์จากวตัถุดิบรวมทั้งหาวิธีการควบคุม
ตน้ทุนการกระจายสินคา้และลดค่าใช้จ่ายดา้นวิจยัและพฒันา (R&D) ดา้นการโฆษณาและดา้นอ่ืนๆ 
(Prajogo, 2007 : 52-68) อธิบายวา่ฐานคิดของกลยุทธ์ทั้งสองแบบน้ีมีความแตกต่างกนัดงันั้นองค์การ
อาจตอ้งเลือกใช้กลยุทธ์อยา่งหน่ึงออยา่งใดเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลง
ไปตวัอย่างเช่นหากองค์การเลือกใช้กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ท่ีเน้น
การสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัโดยน าเสนอสินคา้ท่ีมีคุณค่าหรือเป็นนวตักรรมในสายตาของ
ลูกคา้ซ่ึงจะท าให้องค์การสามารถตั้งราคาสินคา้ให้สูงข้ึนและส่งผลท าให้ตอบแทนทางธุรกิจสูงข้ึน
ดว้ยแต่องค์การจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย ดา้นวิจยัและพฒันา (R&D) สินคา้และอาจตอ้งจดัหาวตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพสูงและอาจมีลกัษณะท่ีแตกต่างจากคู่แข่งซ่ึงส่งผลให้ตน้ทุนการผลิตเพิ่มสูงข้ึนดงันั้นองคก์าร
จึงไม่สามารถเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่าได ้
 ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ด้านการแข่งขันกับการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี  
 องคก์รธุรกิจจะตอ้งมีความพร้อมในการเขา้สู่สงครามการแข่งขนั ซ่ึงจะอาศยัความสามารถ
ในการสังเกตสัญญาณการแข่งขนั จากคู่แข่งซ่ึง อาจไดม้าจากความบงัเอิญ หรือเกิดจากความตั้งใจ ซ่ึง
สัญญาณการแข่งขนัอาจมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกาศ แนวทางการเคล่ือนไหว ทางกลยุทธ์จาก
คู่แข่ง การประกาศผลของการด าเนินการแข่งขนัในอดีตของคู่แข่ง ค  าท านายสภาวะอุตสาหกรรม โดย
คู่แข่งสู่สาธารณชน ค าวจิารณ์หรือค าอธิบายความเคล่ือนไหวของคู่แข่ง การตั้งราคา การตั้งงบโฆษณา 
การเพิ่มก าลงัการผลิต การเปล่ียนแปลงเป้าหมายองค์กร การส่งผลิตภณัฑ์ประกบยี่ห้อของคู่แข่งขนั 
เป็นตน้การใชก้ลยทุธ์การตลาดนั้น ผูบ้ริหารจ าเป็นจะตอ้งอาศยัขอ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
เพื่อขยายยอดขายและส่วนแบ่งตลาด ลงทุนในเคร่ืองจกัร และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การวางรูปแบบผลิตภณัฑใ์หง่้ายต่อการผลิต การควบคุมตน้ทุนอยา่งเคร่งครัดและสามารถให้ขอ้มูล
ในการท านายและการควบคุมป้องกนัการตอบโตจ้ากคู่แข่งขนัอยา่ง อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 Moors and Yuen (2001 : 54-57) ท าการศึกษาถึงความสัมพนัธ์เก่ียวกบั กลยุทธ์ โครงสร้าง
ความเป็นผูน้ า และรูปแบบท่ีใชใ้นการตดัสินใจ ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการใชส้ารสนเทศจากระบบ
บญัชีบริหาร โดยใชต้วัแบบวงจรชีวิตองคก์รของ Miler และ Friesen โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ
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ขอ้มูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามที่ใชใ้นการส ารวจ จากบริษทัอุตสาหกรรมเส้ือผา้และรองเทา้ 
จากผลการศึกษาพบวา่การตระหนกัถึงการใชส้ารสนเทศจากระบบบญัชีบริหารสามารถเปล่ียนแปลง
ลกัษณะการปฏิบติังานขององคก์รและวงจรชีวิตขององค์กรในแต่ละระยะ นอกจากน้ียงัแสดงให้เห็น
วา่เหตุใด ระบบบญัชีบริหาร สามารถช่วยใหก้ารเปล่ียนแปลงและมีการพฒันาท่ีดีข้ึน และการเปล่ียนแปลงนั้น
เป็นไปในทิศทางใด ผลการเติบโตเพิ่มข้ึนขององคก์รมาจากการตระหนกัถึงการใชส้ารสนเทศจาก
ระบบบญัชีบริหาร การเติบโตขององคก์รในแต่ละระยะจากการเลือกเทคนิคทางการบญัชีบริหารงาน
ซ่ึงสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ขององคก์ร โดยเทคนิคต่างๆ นั้นสามารถอธิบายไดจ้ากระบบบญัชีบริหาร 
 ศิริพร  หทยัพนัธลกัษณ์ (2548 : 82-85) ไดท้  าการวิจยัเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งสารสนเทศ
ทางการบญัชีบริหาร การเรียนรู้องคก์ร และผลการด าเนินงานดา้นการผลิตของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จากผลการวิจยัพบวา่เทคโนโลยีทางการผลิตท่ีกา้วหนา้ และกลยุทธ์ดา้น
การผลิตมีความสัมพนัธ์กบัปริมาณการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีบริหารไปในทิศทางเดียวกนัอยา่งมี
สาระส าคญั และปริมาณการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีกบัผลการด าเนินงานทางดา้นการผลิตก็มี
ความสัมพนัธ์กนัไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือทดสอบต่อไปถึงการเป็นส่ือกลางของสารสนเทศทางการบญัชี
บริหารแลว้พบวา่ปริมาณการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีบริหารเป็นส่ือกลางระหวา่งความสัมพนัธ์
ของการใชก้ลยทุธ์ดา้นการผลิตและผลการด าเนินงานดา้นการผลิต แสดงให้เห็นวา่สารสนเทศทางการ
บญัชีบริหาร ไม่วา่จะเป็นสารสนเทศในการวางแผนและควนคุม และสารสนเทศทางการเงินมีความส าคญั
ในการช่วยในองคก์รการใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการผลิตไดดี้มากยิ่งข้ึน อนัส่งผลให้องคก์รมีผล
การด าเนินงานดา้นการผลิตท่ีดีมากยิ่งข้ึนดว้ย นอกจากนั้นการวิจยัน้ียงัการศึกษาถึงผลกระทบของ
การเรียนรู้เร่ืององคก์ร โดยผลการวจิยัพบวา่การใชส้ารสนเทศทางการบญัชีบริหาร โดยเฉพาะสารสนเทศ
ในการวางแผนและควบคุมร่วมกบัการเรียนรู้ขององคก์รโดยองคก์รควรมีส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ของ
องคก์รไดแ้ก่ การโตต้อบและติดต่อส่ือสารกนั และการหมุนเวียนงาน และประสบการณ์ในการท างาน
เขา้มาช่วยสนบัสนุนจะช่วยใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดการพฒันาผลการด าเนินงาน
ดา้นการผลิตมากข้ึน 
 จากการวจิยัดงักล่าวสรุปไดว้า่การใชก้ลยุทธ์ดา้นการผลิต และวิธีปฏิบติัทางการบญัชีบริหาร
ท่ีกา้วหนา้มีความสัมพนัธ์กนั อธิบายไดว้า่เม่ือองคก์รมีการใชก้ลยุทธ์ดา้นการผลิตมากข้ึนก็มีความจ าเป็น 
ตอ้งใชว้ธีิปฏิบติัทางบญัชีท่ีกา้วหนา้เพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย นัน่หมายถึงตอ้งมีการใชส้ารสนเทศทางการบญัชี
เพิ่มข้ึนดว้ย แสดงให้เห็นวา่สารสนเทศทางการบญัชีเป็นส่ิงสนบัสนุนการด าเนินการขององคก์ร 
ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการตดัสินใจของผูบ้ริหารได ้ดงันั้นการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีของ
ผูบ้ริหารอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะน าองค์กรไปสู่เป้าหมายไดว้รรณกรรมในอดีต 
(ธีรศกัด์ิ  กญัจนพงศ,์ 2554 : 21-22) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งกลยุทธ์การแข่งขนัและการรับรู้
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สารสนเทศทางการบญัชีดงัน้ี กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) และเทคโนโลยี
ดา้นการออกแบบ (Design Technologies) จากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัร (Environment 
Dynamism) สะทอ้นให้เห็นถึง การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดล้อมที่แสดงออกมาลกัษณะของ
การเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้และความผนัผวนในความตอ้งการสินคา้
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัรท าให้สินคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัลา้สมยัและจ าเป็นตอ้งมี
การพฒันาข้ึนใหม่ (Jansen, Van Den Bosch and Volbend, 2006 : 351-363)  
 ดงันั้นองคก์ารจ าเป็นตอ้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นการรับและลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (นวตักรรมดา้นเทคโนโลยี) เขา้สู่องคก์ารโดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้นการออกแบบ (Desibgn 
Technologies) หมายถึงเทคโนโลยีท่ีใชเ้พื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์และงานดา้นการประมวลผลขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ Computer-Aoded Design (CAD) Computer Aided Engineerlng (CAE) และ Computer-
Aided Process Planning (CAPP) อนัจะน ามาซ่ึงการเพิ่มความสามารถในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆของ
องคก์ารเพื่อสร้างโอกาสส าหรับการแข่งขนัในตลาด (Levinthal and March, 1993 : 92-112) และหรือ
แมก้ระทัง่สร้างตลาดเฉพาะของตวัเอง (Niches) (Lumpkin and Dess, 1996 : 429)  
 Ward, Bicklord and Leong (1996 : 597) เสนอว่าองค์การธุรกิจที่เน้นการผลิตสินคา้ท่ี
หลากหลายจะนิยมใชก้ระบวนการผลิตแบบ Job Shop หรือแบบแบ็ช (Batch) ขนาดเล็กซ่ึงตอ้งการ 
CAPP เพื่อวางแผนการผลิตอยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือไม่นานมาน้ี Khanchanapong (2010 : 73) ไดพ้บวา่
เทคโนโลยีCAD อยา่ง Finlte Elemenanilysls (FEA) สามารถออกแบบผลิตภณัฑ์ที่ซบัซ้อน เช่น 
ถงัก๊าซรถยนตแ์บบ Toroldai  LPG Cyllnders ซ่ึงเป็นการปรับปรุงรูปแบบและคุณภาพของผลิตภณัฑ์
ทั้งน้ีการด าเนินงานของเทคโนโลยี FEA ส่วนใหญู่จะช่วยให้การปรับปรุงแบบของผลิตภณัฑ์สอดคลอ้ง
กบักระบวนการการผลิตท่ีซบัซ้อนและมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพในระดบัท่ี
เขม้งวดตาม Tolerance Standards ซ่ึงก็สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Pagell and Krause (1999;307-325) 
รวมทั้งการส ารวจแบบตดัขวาง (Cross-sectional Survey) จาก 143 บริษทัของ Mallhotra,  Heine and 
Grover (2001 : 307-333) กลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่าเหมาะสมกบัองคก์ารท่ีตอ้งการปรับตวัให้
สอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการแข่งขนักนัอยา่งรุนแรงโดยกลยุทธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า
เนน้การด าเนินการเพื่อผลิตสินคา้ดว้ยคุณลกัษณะท่ีลูกคา้สามารถยอมรับได้ ณ ระดบัตน้ทุนท่ีต ่าเพื่อ
เสนอราคาสินคา้ท่ีจะขายให้แก่ลูกคา้ให้ต ่ากว่าคู่แข่งโดยองค์การจะใช้ความพยายามอยา่งมากในการ
ควบคุมตน้ทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบ (Prajogo, 2007 : 69-83) 
ดงันั้นองคก์ารจึงตอ้งหาเทคโนโลยีและวิธีการผลิตใหม่ๆเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นดงักล่าว
ขององคก์ารตวัอยา่งเช่นเทคโนโลยีดา้นการผลิต (Manufecturlng Technologies) เทคโนโลยีดา้นการผลิต
ไดถู้กใช้เพื่อการผลิตและสามารถใช้ประมวลผลขอ้มูลทางการผลิตและส่งต่อไปยงัส่วนงานอ่ืนๆ 
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ในโรงงานอุตสาหกรรมตวัอยา่งของเทคโนโลยีกลุ่มน้ีมีอาทิ Computer-aided Manufacturing (CAM) 
Reai1Time Process-Control Systems, Computer Numencal Control (CNC) Machine และ Manufacturing 
Robots ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดเวลาการผลิตไปจนถึงการลดตน้ทุนการผลิต (Patterson 
et al., 2004 : 641-665) ไดส้ ารวจบริษทัผูผ้ลิต 80 แห่งในประเทศองักฤษและระบุวา่  AMT อาทิ CAM 
Real-Time Process-Control Systems CNC Machines และ Manufecturing Robots ช่วยลดคาใชจ่้ายท่ีมา
จากเศษวสัดุ (Scrap) และการแกง้าน (Re-work) นอกจากน้ี Manufacturing Robots ซ่ึงถูกน ามาแทนท่ี
แรงงานมนุษยใ์นองคก์ารและไดถู้กน ามาใชเ้ป็นวธีิหลกัในการประหยดัตน้ทุนค่าจา้งแรงงานในองคก์าร
ท่ีมีการผลิตปริมาณสูง (Small and Yasin, 1997 : 349-370) ตน้ทุนค่าจา้งแรงงานต่อหน่วยในประเทศ
ไทยสูงกวา่ประเทศอ่ีนๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซียและจีน (Tongzon, 
2005 : 191-210) ดงันั้นการลดตน้ทุนค่าจา้งแรงงานจึงไดรั้บการพิจารณาโดยผูบ้ริหารระดบัสูงของไทย
ให้เป็นตวับ่งช้ีประสิทธิภาพขององคก์ารท่ีส าคญั (Key Performance lndicator: KPI) ทั้งน้ีการด าเนินการ
เพื่อลดตน้ทุนต่างๆท่ีกล่าวมาจะส่งผลท าให้องคก์ารสามารถตั้งราคาสินคา้ให้ต ่ากวา่คู่แข่งไดด้งันั้น
องคก์ารจึงสามารถกลบัมาแข่งขนัไดใ้นตลาด 
 ดงันั้นจากเหตุผลท่ีกล่าวไวข้า้งตน้จึงตั้งสมมติฐานไดด้งัน้ี 
 สมมติฐานที ่3 กลยทุธ์ดา้นการแข่งขนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 



 

 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์
การแข่งขนัต่อรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยมีวตัถุประสงคเ์พื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค กลยุทธ์การแข่งขนักบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ในองค์การการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดที่กล่าวไวใ้นบทที่ 2 โดยมี
วิธีการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
 ประชำกร 
 ประชากรผูบ้ริหารอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 875 แห่ง (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=data1search, 2558) 
 กลุ่มตัวอย่ำง 
 การค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัได้ท าการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan 
(ธีรวุฒิ  เอกะกุล, 2543 : 29 อา้งอิงจาก Krejcie and Morgan, 1970 : 608-610) ดว้ยความเช่ือมัน่ 95% 
หรือยอมให้ค่าความคลาดเคล่ือนเท่ากบั 0.05 ซ่ึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 269 แห่งแต่ผูว้ิจยั
ไดส่้งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างจ านวน 340 แห่ง และไดรั้บแบบสอบถามกบัคืนมา จ านวน 
228 แห่งคิดเป็น 67.05 % 
 ผูว้ิจยัใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ไดบ้ริษทัท่ีเป็นตวัแทน 
จ านวน 340 แห่ง 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นแบบสอบถาม ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การแข่งขนั ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีของอุตสาหกรรม
ผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนโดยอาศยักรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีท่ีไดจ้าก
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การศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือสอบถามผูบ้ริหารอุตสาหกรรมผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจ านวน 6 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถามในส่วนน้ีมี 5 ขอ้ ไดแ้ก่ เพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างานและ ต าแหน่งงาน ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบับริษทัในส่วนน้ี
มี 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ระยะเวลาด าเนินงาน รูปแบบกิจการ ท่ีตั้งกิจการ ทุนจดทะเบียน ยอดขาย และกิจการ
น าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใชห้รือไม่ 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลตวัแปรสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี การตอบค าถามเลือกใชล้กัษณะการประเมินค่าเป็น 5 ระดบั 
หรือมาตรลิเคิร์ต (LikertScale) จ  านวน 21 ขอ้ 
 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลตวัแปรพฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี การตอบค าถามเลือกใชล้กัษณะการประเมินค่าเป็น 5 ระดบั 
หรือมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale) จ  านวน 9 ขอ้ 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการจดัเก็บขอ้มูลตวัแปรกลยุทธ์การแข่งขนักบัการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี การตอบค าถามเลือกใชล้กัษณะการประเมินค่าเป็น 5 ระดบั 
หรือมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale) จ  านวน 6 ขอ้ 
 ตอนท่ี 5 แบบสอบเป็นการวดัขอ้มูลถามเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี การตอบค าถามเลือกใชล้กัษณะการประเมินค่าเป็น 5 ระดบั หรือมาตรลิเคิร์ต (Likert 
Scale) จ  านวน 7 ขอ้ 
 ตอนท่ี 6 เป็นค าถามแบบปลายเปิด 
 เกณฑ์ในการแปลความหมาย สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล Liker Scale ท่ีอยูใ่นรูปแบบ
คะแนนเฉล่ีย เกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
 คะแนน 5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 คะแนน 4  หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
 คะแนน 3  หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
 คะแนน 2  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
 คะแนน 1  หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยสุด 
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กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
 การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี ผูว้ิจยัด าเนินการสร้างแบบสอบถาม
ดงัต่อไปน้ี 

1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนงัสือ ต ารา บทความและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อก าหนด
นิยามเชิงปฏิบติัการและโครงสร้างของตวัแปรท่ีตอ้งการศึกษาเพื่อให้เขา้ใจถึงเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งกบั
การวจิยัคร้ังน้ีและเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. สร้างขอ้ค าถามตามนิยามเชิงปฏิบติัการให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั ก าหนด
ขอบเขตและก าหนดเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการศึกษา หลงัจากนั้นน ามาปรับปรุงแกไ้ขเพื่อจดัท าเป็น
แบบสอบถามฉบบัร่าง 

3. น าเสนอแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญเรียบร้อยแลว้ ไปทดลองใช ้
(Try Out) กบัผูบ้ริหาร ซ่ึงไม่ใช่ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยัคร้ังน้ี จ  านวน 30 คน 
แลว้น าผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ดงัน้ี 

3.1 เพื่อทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาของแบบสอบถาม (Validity) น าแบบสอบถาม
ท่ีผา่นการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูท้รงคุณวฒิุ จ  านวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยพิจารณาขอ้ค าถามเป็นรายขอ้วา่แต่ละขอ้ครอบคลุมเน้ือหา มีความเหมาะสม 
ความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ให้คะแนน +1 ถา้ไม่แน่ใจว่าขอ้ค าถามนั้น
ไม่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ใหค้ะแนน -1 จากนั้นน าคะแนนท่ีไดจ้ากผูเ้ช่ียวชาญมาหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง
ระหวา่งขอ้ค าถามกบัประเด็นหลกัของเน้ือหา (IOC) ใชเ้กณฑ์การพิจารณาคดัเลือกขอ้ค าถามท่ีมีค่าดชันี
ความสอดคลอ้งระหวา่ง 0.50 ข้ึนไป ปรากฏวา่ขอ้ค าถามทุกขอ้ผา่นเกณฑ์ โดยมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง
เท่ากบั 1 ทั้งน้ีผลท่ีไดรั้บคือ เคร่ืองมือมีความเท่ียงตรง มีค่าเท่ากบั 1 สามารถน าไปใชไ้ด ้(ดูภาคผนวก 
ข ประกอบ) 

3.2 หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ตามวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990 : 202-204) โดยพิจารณาค่า (Reliability) ท่ีไม่นอ้ยกว่า 
0.70 ซ่ึงผลท่ีไดรั้บคือ ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ มีค่าความเช่ือมัน่ 
0.744 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรรมผูบ้ริโภค มีค่าความเช่ือมัน่ 0.775 
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเก่ียวกบักลยทุธ์การแข่งขนั มีค่าความเช่ือมัน่ 0.756และค่าความเช่ือมัน่
ของแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี มีค่าความเช่ือมัน่ 
0.768 (ดูภาคผนวก ค ประกอบ) 

4. น าแบบสอบถามฉบบัจริงตามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไวน้ าไปเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้ 
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วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามต่อไปน้ี 

1. ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยแจง้ขอ้มูลเป็นลกัษณะการสร้างแรงจูงใจให้เห็น
ความส าคญัและคุณค่าของการวิจยัคร้ังน้ีและแจง้ให้ผูต้อบทราบวา่ค าตอบท่ีไดจ้ะปกปิดเป็นความลบั
จะน ามาใชใ้นทางวชิาการเท่านั้น 

2. ไดรั้บการตอบกบัของแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลท่ีสามารถ
ใชใ้นการศึกษาทั้งหมดและไดแ้บบสอบถามจ านวน 228 ราย ซ่ึงจ านวนขอ้มูลดงักล่าวพิจารณาแลว้วา่
เพียงพอ 

3. น าขอ้มูลมาด าเนินการตรวจสอบความเท่ียงและความตรงของแบบสอบถามและแจกแจง
ความถ่ีพร้อมกบัน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลในล าดบัต่อไป 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

1. ตรวจสอบจ านวนผูบ้ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอยา่งเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูล 

2. ท าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากส านกัวิชาบญัชีมหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงรายถึงผูบ้ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 

3. ผูว้จิยัน าหนงัสือจากส านกัวชิาบญัชีไปขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใช้
วธีิเก็บแบบสอบถามผา่นระบบ Google Form โดยส่งถึงผูต้อบดว้ย E-mail 

4. ผูว้จิยัรวบรวมแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมา จ านวน 228 ชุด มาตรวจสอบความถูกตอ้ง
และความสมบูรณ์ ซ่ึงพบวา่ แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบบั  

5. ท าการดึงขอ้มูล (Load) จาก Googleเพื่อน ามาใชใ้นการวเิคราะห์ 
6. น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปท าการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 
กำรจัดท ำกบัข้อมูลและวเิครำะห์ข้อมูล 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณเม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัจะน า
แบบสอบถามมาประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อท าการประมวลผลขอ้มูลทั้งหมด 
โดยสถิติท่ีจะใชว้เิคราะห์ขอ้มูล แบ่งออกเป็น 
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean :X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพื่ออธิบายขอ้มูลเบ้ืองตน้ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ (Correlation) 
เพื่อหาความสัมพนัธ์ของตวัแปรเป็นคู่ท่ีอยูใ่นกรอบแนวคิด เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์เบ้ืองตน้ของตวัแปร 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ดว้ยวิธีก าลงัสองนอ้ยท่ีสุด (Ordinary Least 
Square : OLS) เพื่อหาขนาดและทิศทางของความสัมพนัธ์ของผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยทุธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี
ของธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยจากกรอบแนวคิดใช ้Regression 
Analysis เพื่อท าการวิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปตามกรอบแนวคิดว่า ตวัแปรอิสระ ผลกระทบของ
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (X1) พฤติกรรมผูบ้ริโภค (X2) และกลยุทธ์การแข่งขนั (X3)มีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Y) ดงันั้นจึงสามารถสร้างสมการได้
ดงัน้ี  
 

Y = α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+e 
 
 โดยท่ี Y  แทน  การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
   α  แทน  ค่าคงท่ีในสมการ 
   β1  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร X1 
   β2  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร X2 
   β3  แทน  ค่าสัมประสิทธ์ของตวัแปร X3 

   X1  แทน  ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
   X2  แทน  พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
   X3  แทน  กลยทุธ์การแข่งขนั 
   e  แทน  error 



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และกลยุทธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ขององคก์ารการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบ
วตัถุประสงคข์องการวจิยัเป็น 5 ตอนดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภค
และกลยทุธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 ตอนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 ตอนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจิยั  
 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการแปลความหมายผลในงานวิจยัคร้ังน้ี เพื่อให้การน าเสนอผล
การวเิคราะห์ขอ้มูลมีความสะดวกและเขา้ใจตรงกนั ผูว้ิจยัจึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์และความหมายท่ีใช้
แทนตวัแปรต่างๆ ดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 
 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของขอ้มูลทัว่ไปเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีผูต้อบแบบสอบถามมาทั้งส้ิน 228 ฉบบั แบบสอบถามมีความสมบูรณ์
และสามารถน ามาวเิคราะห์ไดท้ั้งหมด ผูต้อบแบบสอบถามคือผูบ้ริหารท่ีท างานในอุตสาหกรรมการผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยดงัแสดงในตารางท่ี 2 – 6 ส่วนตารางท่ี 7-11 เป็นการแสดงขอ้มูลของธุรกิจ 
 
ตารางที่ 2  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
หญิง 126 55.30 
ชาย 102 44.70 

รวม 228 100.00 
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 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.30 
 
ตารางที่ 3  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
31 - 40 ปี 33 14.50 
41  - 50 ปี 121 53.10 
51 ปีข้ึนไป 74 32.50 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางท่ี 3 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41  - 50 ปีคิดเป็นร้อยละ 
53.10 รองลงมา คือ อายุ 51 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 32.50 และมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปีคิดเป็นร้อยละ 
14.50 
 
ตารางที่ 4  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3     1.30 
ปริญญาตรี 153    67.10 
ปริญญาโท 72    31.60 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรีคิดเป็น
ร้อยละ 67.10 รองลงมา คือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.60 และต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.30 
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ตารางที่ 5  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน 
 

ประสบการณ์การท างาน จ านวน ร้อยละ 
1-5 ปี 12 5.30 
6-10 ปี 59 25.90 
มากกวา่ 10 ปี 157 68.90 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางท่ี 5 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานมากกวา่ 10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 68.90 รองลงมามีประสบการณ์การท างานระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.90 และ
อยูร่ะหวา่ง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.30 
 
ตารางที่ 6  จ  านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามต าแหน่งงาน 
 

ต าแหน่งงาน จ านวน ร้อยละ 
กรรมการผูจ้ดัการ 23 10.10 
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 19 8.30 
ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 75 32.90 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 111 48.70 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางท่ี 6 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานเป็นผูจ้ดัการทัว่ไป คิดเป็น
ร้อยละ 48.70 รองลงมา คือ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี คิดเป็นร้อยละ 32.90 และกรรมการผูจ้ดัการคิดเป็น     
ร้อยละ 10.10 
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ตารางที่ 7  จ านวนและร้อยละของธุรกิจ จ าแนกตามระยะเวลาการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาการด าเนินงาน จ านวน ร้อยละ 
5-10 ปี 12 5.30 
11-15 ปี 107 46.90 
มากกวา่ 15 ปี 109 47.80 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ท างานในองค์การที่มีระยะเวลา
การด าเนินงาน มากกวา่ 15 ปี  คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมา คืออยูร่ะหวา่ง 11 – 15 ปีคิดเป็นร้อยละ
46.90 และอยูร่ะหวา่ง 5-10 ปีคิดเป็นร้อยละ 5.30 
 
ตารางที่ 8  จ  านวนและร้อยละของธุรกิจ จ าแนกตามรูปแบบกิจการ 
 

รูปแบบกจิการ จ านวน ร้อยละ 
กิจการเจา้ของคนเดียว 3 1.30 
หา้งหุ้นส่วน 15 6.60 
บริษทัจ ากดั 210 92.10 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยูใ่นองคก์ารท่ีมีรูปแบบกิจการเป็น
บริษทัจ ากดั คิดเป็นร้อยละ 92.10 รองลงมา คือ หา้งหุน้ส่วน คิดเป็นร้อยละ 6.60 และกิจการเจา้ของ
คนเดียวคิดเป็นร้อยละ 1.30 
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ตารางที่ 9  จ านวนและร้อยละของธุรกิจ จ าแนกตามท่ีตั้งกิจการ 
 

ทีต่ั้งกจิการ จ านวน ร้อยละ 
ภาคกลาง 193 84.60 
ภาคเหนือ 22 9.60 
ภาคใต ้ 1 0.40 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 12 5.30 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางท่ี 9 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด าเนินงานในองคก์ารท่ีมีท่ีตั้งกิจการ
ในภาคกลางคิดเป็นร้อยละ 84.60 รองลงมาคือ ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 9.60 และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
คิดเป็นร้อยละ 5.30 
 
ตารางที่ 10  จ  านวนและร้อยละของธุรกิจ จ าแนกตามทุนจดทะเบียน 
 

ทุนจดทะเบียน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ลา้นบาท 3 1.30 
5-10 ลา้นบาท 35 15.40 
11-20 ลา้นบาท 158 69.30 
มากกวา่ 20 ลา้นบาท 32 14.00 

รวม 370 100.00 

 
 จากตารางท่ี 10 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด าเนินงานในองคก์ารท่ีมีทุนจดทะเบียน
ระหวา่ง 11 - 20 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 69.30 รองลงมา อยูร่ะหวา่ง 5 - 10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 
15.40 และมากกวา่ 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 
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ตารางที่ 11  จ  านวนและร้อยละของธุรกิจ จ าแนกตามยอดขายในช่วงปีท่ีผา่นมา 
 

ยอดขาย จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 100 ลา้นบาท 18 7.90 
100- 500 ลา้นบาท 142 62.30 
501- 1,000 ลา้นบาท 54 23.70 
มากกวา่ 1,000 ลา้นบาท 14 6.10 

รวม 228 100.00 

 
 จากตารางท่ี 11 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ด าเนินงานในองคก์ารท่ีมียอดขายระหวา่ง 
100-500 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 62.30 รองลงมา อยูร่ะหวา่ง 501-1000  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 23.70 
และต ่ากวา่ 100 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.90 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคและ กล
ยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 
ตารางที ่12 ตารางแสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสหสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทาง

ธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคกลยุทธ์การแข่งขนัและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

 

ตัวแปร X  S.D. 1 2 3 4 VIF 
1. สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 4.27 0.161  .374** .414** .519** 1.748 
2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 4.21 0.117   .251** .332** 1.164 
3. กลยทุธ์การแข่งขนั 4.56 0.260    .489** 1.605 
4. การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี 

4.43 
 

0.219      

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั **p<.05 
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 จากตารางท่ี 12 พบวา่สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
มีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 (r = .519) ซ่ึงหมายความว่าภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ผูบ้ริหารของกิจการ
จะตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีในการรวบรวมและประมวลผลในการวางแผน ควบคุมและ
ป้องกนัปัจจยัแวดลอ้มท่ีมีผลต่อธุรกิจ เช่น อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียน อตัราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็นตน้ โดยขอ้มูลจะแสดงแนวโนม้ในอนาคตท่ีธุรกิจตอ้งปรับตวัใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์
พฤติกรรมผูบ้ริโภคกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศมีความสัมพนัธ์ทางบวกอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.05 (r = .332) หมายความว่าพฤติกรรมของผูบ้ริโภคนั้นมีการเปล่ียนแปลงและ
มีความซบัซ้อนมากข้ึน มีความตอ้งการสินคา้ท่ีหลากหลายและเปล่ียนแปลงตลอดเวลา องคก์รธุรกิจ
จะตอ้งปรับตวัและผลิตสินคา้ให้ตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อความอยู่รอดของกิจการ ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีจึงมีความส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารในการวางแผน ศึกษาและ
วเิคราะห์ความตอ้งการ วางแผนและสร้างความตอ้งการ ตลอดจนส่งเสริมการขายจนกระทั้งผลิตสินคา้
ท่ีตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค และกลยุทธ์การแข่งขนักบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีมีความสัมพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (r = .489) หมายความว่า 
ภายใตก้ารแข่งขนัท่ีรุนแรงองคก์รธุรกิจจะตอ้งมีความพร้อมในการเขา้สู่สงครามการแข่งขนั ซ่ึงจะตอ้ง
ใชข้อ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีเขา้มาช่วย เพื่อขยายยอดขายและส่วนแบ่งตลาด ลงทุนในเคร่ืองจกัร 
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การวางรูปแบบผลิตภณัฑ์ให้ง่ายต่อการผลิต การควบคุม
ตน้ทุนอย่างเคร่งครัดและสามารถให้ขอ้มูลในการท านายและการควบคุมป้องกนัการตอบโตจ้าก
คู่แข่งขนัอยา่ง อยา่งมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
 จากตาราง ตวัแปรอิสระแต่ละดา้นมีความสัมพนัธ์กนัหรือเกิดเป็น Multicollinearity ดงันั้น
ผูว้ิจยัไดท้  าการทดสอบ Multicollinearityโดยใชค้่า VIF ปรากฏวา่ค่า VIF ของตวัแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่ 
1.164 – 1.748 ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่ 10 แสดงวา่ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์กนันอ้ยในระดบัท่ียอมรับได ้
(นงลกัษณ์  วรัิชชยั, 2553) 
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ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
 
ตารางที ่13 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยท่ีแสดงถึงตวัแปรอิสระ ท่ีส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 

ตัวแปร b β SEb t Sig. 

1. สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (X1) .116 .298 .028 4.136 .000*** 
2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค(X2) .213 .153 .082 2.608 .010** 
3. กลยทุธ์การแข่งขนั(X3) .280 .268 .072 3.892 .000*** 

SEest= ±.1.912         R = .337         R2 = .328            F = 37.894***  Constant =  3.124 

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั***p<.01,**p<.05 
 
 จากตารางท่ี 13 พบว่า ตวัแปรท่ีสามารถพยากรณ์การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีจ านวน 3 ตวัแปร เม่ือพิจารณาตวัแปร
ท่ีดีท่ีสุด คือ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (X1) กลยุทธ์การแข่งขนั (X3) และพฤติกรรมผูบ้ริโภค (X2) 
มีค่าสัมประสิทธ์ิ (β) เท่ากบั .298, .268 และ .153 ตามล าดบั 
 เมื่อพิจารณาตวัแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 คือ ตวัแปรผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
และกลยทุธ์การแข่งขนัรองลงมาตวัแปรท่ีอิทธิพลรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ซ่ึงมีค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb)เท่ากบั ±.1912มีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ (R) เท่ากบั .333 มีค่าสัมประสิทธ์ิการท านาย (R2) เท่ากบั .328 สามารถน าไปเขียน
เป็นสมการพยากรณ์ในรูปของคะแนนมาตรฐานไดด้งัน้ี 
 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน คือ 
 

Z = .298(X1) + .268(X3) +.153(X2) 
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ตอนที ่4 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวจัิย 
 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดต้ามสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ผลการวเิคราะห์ยนืยนัสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β = .298, 
p<.01) ซ่ึงหมายความวา่ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจที่เปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ไม่วา่จะเป็น
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสภาพแวดลอ้มภายใน
และสภาพแวดลอ้มภายนอกอ่ืน  ๆผูบ้ริหารหรือกิจการมีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี
มากข้ึน เพื่อท่ีจะใชข้อ้มูลทางการบญัชีในการพยากรณ์ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัองค์การ รวมทั้ง
ใชข้อ้มูลช่วยสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร ในการวางแผน ควบคุมและสั่งการต่างๆ 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมผูบ้ริโภคและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีผลการวเิคราะห์ยนืยนัสนบัสนุน สมมติฐานท่ี 2 กลยทุธ์การแข่งขนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β = .268, p<.05) 
หมายความวา่ การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ท่ีมีผลสืบเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมและสังคมท่ีส่งผลกระทบต่อนโยบายดา้นการตลาด ท่ีท าให้ธุรกิจมีการแข่งขนัมากข้ึน 
ความตอ้งการสินคา้ท่ีแตกต่างกนั รายไดแ้ละลกัษณะของแต่ละบุคคลมีความตอ้งการสินคา้ท่ีแตกต่างกนั 
รวมถึงอาชีพของแต่ละบุคคลก็จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภคของผูบ้ริโภค ดงันั้นผูบ้ริหารหรือ
กิจการมีความจ าเป็นตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีมากข้ึนเพื่อท่ีจะน ามาสร้างกลยทุธ์ทางการตลาด
ท่ีสร้างความพึงพอใจแก่ผูบ้ริโภค รวมทั้งใชข้อ้มูลในการสนบัสนุนหรือศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภค
เพื่อใชใ้นการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑใ์หดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ืองและตรงความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง กลยทุธ์ดา้นการแข่งขนัและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ผลการวเิคราะห์ยนืยนัสนบัสนุนสมมติฐานท่ี 3 กลยทุธ์การแข่งขนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (β = .153, p<.01) 
หมายความวา่ ภายใตส้ภาวะการแข่งขนัทางธุรกิจท่ีรุนแรง องคก์รธุรกิจจะตอ้งมีความพร้อมในการเขา้สู่
สงครามการแข่งขนั ซ่ึงจะอาศยัความสามารถในการสังเกตสัญญาณการแข่งขนั จากคู่แข่งซ่ึง อาจไดม้าจาก
ความบงัเอิญ หรือเกิดจากความตั้งใจ ซ่ึงสัญญาณการแข่งขนัอาจมาในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกาศ 
แนวทางการเคล่ือนไหว ทางกลยุทธ์จากคู่แข่ง การประกาศผลของการด าเนินการแข่งขนัในอดีตของ
คู่แข่ง ค  าท านายสภาวะอุตสาหกรรม โดยคู่แข่งสู่สาธารณชน ค าวิจารณ์หรือค าอธิบายความเคล่ือนไหว
ของคู่แข่ง การตั้งราคา การตั้งงบโฆษณา การเพิ่มก าลงัการผลิต การเปล่ียนแปลงเป้าหมายองคก์ร 
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การส่งผลิตภณัฑป์ระกบยีห่อ้ของคู่แข่งขนัผูบ้ริหารหรือกิจการจะตอ้งใชข้อ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี
มากข้ึน เพื่อใชเ้ป็นวิธีรักษาการไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั จึงเร่ิมมีการพยายามวิเคราะห์หาแนวคิด
กลยุทธ์ต่าง ๆ ท่ีนอกจากจะน าไปสู่ความไดเ้ปรียบแลว้ ยงัตอ้งสามารถรักษาให้คงอยูใ่นระยะยาว
อยา่งต่อเน่ืองไดอี้กดว้ย เน่ืองจากไม่มีคู่แข่งรายใดท่ีจะยอมอยูเ่ฉย มองดูธุรกิจของเราเติบโตต่อไปได้
อยา่งราบร่ืน หากกิจการของเราประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง ก็ตอ้งมีผูท่ี้พยายามจะเขา้มาร่วมต่อสู้
แยง่ชิงผลประโยชน์จากความส าเร็จนั้นดว้ย ไม่ชา้ก็เร็วซ่ึงท่ีกล่าวมาน้ีจะตอ้งอาศยัแหล่งขอ้มูลจากระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเขา้มาช่วยในการ วิเคราะห์และวางแผนและใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารกิจการ 
 



 
 

บทที ่5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การแข่งขนั
ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบความสัมพนัธ์
ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภค และกลยุทธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ในองคก์ารการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย 
 การด าเนินงานวิจยัคร้ังน้ี มีประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยั ไดแ้ก่ผูบ้ริหารของธุรกิจผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จ านวน 875 แห่ง กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ธุรกิจผลิตอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทย จ านวน 340 ราย ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั คือ ตวัแปรตน้ ดา้นผลกระทบของสภาพแวดลอ้ม
ทางธุรกิจ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและดา้นกลยุทธ์การแข่งขนั ตวัแปรตาม การรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลส าหรับการวิจยั ไดแ้ก่ สถิติพื้นฐานเบ้ืองตน้โดยหาค่าเฉล่ีย และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อตอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงระหวา่งตวัแปร
และการวเิคราะห์ความถดถอยพหุคูณ 
 
สรุปผลการวจัิย 
 
 1.  ข้อมูลทัว่ไป 
  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายมีอายุระหวา่ง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.10
รองลงมา คือ มีอาย ุ51 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 32.50 และอายุระหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.50 
จบการศึกษาอยูร่ะดบัปริญญาตรีคิดเป็นร้อยละ 67.10 รองลงมา คือ ปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 31.60 
และต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.30 มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 10 ปีคิดเป็นร้อยละ 
55.68 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างานระหวา่ง 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.90 และมีประสบการณ์
ในการท างานระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.30 มีต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นผูจ้ดัการทัว่ไป คิดเป็น
ร้อยละ 48.70 รองลงมา คือ ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี คิดเป็นร้อยละ 32.90 ระยะเวลาการด าเนินงานมากกว่า 
15 ปีคิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมา คือมีระยะเวลาการด าเนินงานอยูร่ะหวา่ง 11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 
46.90 มีรูปแบบของกิจการส่วนใหญ่เป็นบริษทัจ ากดั คิดเป็นร้อยละ 92.10 รองลงมา คือ รูปแบบของ
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กิจการเป็นหา้งหุ้นส่วน คิดเป็นร้อยละ 6.60 มีท่ีตั้งโรงงานส่วนใหญ่อยูภ่าคกลาง คิดเป็นร้อยละ 84.60 
รองลงมา คือ ท่ีตั้งโรงงานอยูภ่าคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 9.60 และมีท่ีตั้งโรงงานอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
คิดเป็นร้อยละ 5.30 มีจ  านวนทุนจดทะเบียนส่วนใหญ่อยูร่ะหวา่ง11- 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 69.30 
รองลงมา คือ มีจ  านวนทุนจดทะเบียนอยูร่ะหวา่ง 5-10 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 15.40 และมีทุนจดทะเบียน
มากกวา่ 20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 
 2.  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การทดสอบสมมติฐานการวจัิย 
  ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การแข่งขนั
ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
  ผลกระทบผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์
การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส์
ในประเทศไทยอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และระดบั.05 มีดว้ยกนั 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ ดา้นผลกระทบ
ของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภคและดา้นกลยทุธ์การแข่งขนั 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดต้ามสมมติฐานการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ความสัมพนัธ์ระหว่าง สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและการรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี ผลการวิเคราะห์ยืนยนัสนบัสนุน สมมติฐานท่ี 1 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติ (p<.01) 

2. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง พฤติกรรมผูบ้ริโภค และการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ผลการวเิคราะห์ยนืยนัสนบัสนุน สมมติฐานท่ี 2 พฤติกรรมผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) 

3. ความสัมพนัธ์ระหวา่ง กลยทุธ์ดา้นการแข่งขนัและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ผลการวเิคราะห์ยนืยนัสนบัสนุน สมมติฐานท่ี 3 กลยทุธ์การแข่งขนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวก
กบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.01) 
 
อภิปรายผล 
 
 การวิจยัเร่ือง ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์
การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี สามารถอภิปลายผลการวิจยั
ไดด้งัน้ีจากตวัแปรสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การแข่งขนั ท่ีมีอิทธิพลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององค์การทั้งน้ีในการวิจยั การรับรู้ประโยชน์
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ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ไดแ้ก่ การใชข้อ้มูลของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ภายใต้
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงประกอบดว้ย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระดบัความรุนแรงของการแข่งขนัในตลาด
ท่ีรุนแรง อีกทั้งยงัรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่มีความตอ้งการสินคา้ให้ตรงกบัความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภคเสมอ 
 สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ซ่ึงผลการวเิคราะห์ยนืยนัสนบัสนุน สมมติฐานท่ี 1 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ในสภาพแวดลอ้ม
ภายในมีอิทธิพลต่อการจดัการและด าเนินงานของธุรกิจ ซ่ึงธุรกิจสามารถควบคุมและจดัการ
สภาพแวดลอ้มลกัษณะน้ีใหเ้ป็นไปตามแนวทางท่ีตอ้งการได ้ซ่ึงในการจดัการผูบ้ริหารตอ้งท าการศึกษา
ปัจจยัเหล่าน้ีเพื่อประเมินจุดแขง็ (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ขององคก์ารการเปล่ียนแปลง
นโยบายของรัฐบาลอาจเป็นผลดีต่อการส่งเสริมการลงทุนและการส่งออก ดงันั้นธุรกิจจะตอ้งคอยติดตาม
ความเคล่ือนไหวหรือการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย สังคม ค่านิยม บรรทดัฐาน ความเช่ือ 
พฤติกรรม การเปล่ียนแปลงทางดา้นประชากร เช่น การศึกษา และอตัราการเกิด นบัไดว้า่การเปล่ียนแปลง 
ของปัจจยัดงักล่าวมีอิทธิพลต่อการขายสินคา้และการหาก าไรของกิจการ ดงันั้นผูบ้ริหารจึงควร
ตรวจสอบและให้ความสนใจแนวโน้มของการเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจจะไดโ้อกาสใหม่ หรืออาจจะพบ
อุปสรรคท่ีส าคญัก็ไดต้วัอย่างเช่น ธุรกิจมีโอกาสออกสินคา้ตวัใหม่ หรือเลิกผลิตสินคา้บางรายการ 
เน่ืองจากผูบ้ริโภคไม่ตอ้งการอีกต่อไป ซ่ึงทั้งหมดท่ีกล่าวมานั้นจะตอ้งอาศยัระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีในการให้ขอ้มูลแก่ผูบ้ริหารใช้ในการวางแผน ควบคุมและตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวราภรณ์  
เหลืองวิลยั (2548 : 85) ไดศึ้กษาเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีบริหารกบั
ผลการด าเนินงานขององค์กร จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการใช้สารสนเทศทางการบญัชี
บริหารท่ีไดจ้ากการประยุกต์ใช้เทคนิคทางการบญัชีบริหารจ านวน 14 เทคนิค กบัผลการด าเนินงาน
ขององคก์ร พบว่า การใชป้ระโยชน์จากสารสนเทศทางการบญัชีบริหารจากเทคนิคตน้ทุนกระบวนการ/
ตน้ทุนช่วง การจดัการท างบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างตน้ทุนมาตรฐาน การวิเคราะห์งบการเงิน 
การก าหนดราคาโอนระหว่างส่วนงาน การจดัท ารายงานตน้ทุนคุณภาพ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหวา่งตน้ทุน ปริมาณ ก าไร ท าให้ผลการด าเนินงานมีแนวโนม้ดีข้ึนการวิจยัดงักล่าวพบวา่สารสนเทศ
ทางการบญัชีส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กรในเชิงบวก นั้นหมายถึงสารสนเทศทางการบญัชีมี
ความส าคญัในการเป็นเคร่ืองมือช่วยผูบ้ริหารในดา้นการวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการตดัสินใจ 
ตามบทบาทภาระหนา้ท่ีของผูบ้ริหารเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รธีรศกัด์ิ  กญัจนพงศ ์(2554 : 63 - 65) 
ไดศึ้กษาเร่ืองผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจและกลยุทธ์ดา้นการแข่งขนัต่อการรับนวตักรรม
ดา้นเทคโนโลยีในองคก์รในประเทศไทย พบว่ารูปแบบความสัมพนัธ์ระหวา่งสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
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(สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงเป็นพลวตัร และสภาพแวดลอ้มท่ีเนน้การแข่งขนั) และการรับนวตักรรม
ดา้นเทคโนโลยี (เทคโนโลยีดา้นการออกแบบ และเทคโนโลยีดา้นการผลิต) เป็นความสัมพนัธ์ทางออ้ม 
ซ่ึงผลการวิจยัสนบัสนุนความสัมพนัธ์เชิงกระบวนการให้องคก์ารลงทุนในนวตักรรมดา้นเทคโนโลยี
ขององคก์าร 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค มีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ซ่ึงผลการวเิคราะห์ยืนยนัสนบัสนุน สมมติฐานท่ี 2 ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยี ในรูปแบบความตอ้งการของลูกคา้และ ความผนัผวนในความตอ้งการของลูกคา้ องคก์าร
ธุรกิจจะไดรั้บแรงกดดนัอยา่งหนกั โดยตอ้งเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน และผลิตสินคา้ดว้ยคุณลกัษณะ
ท่ีลูกคา้ตอ้งการซ่ึงสอดคลอ้ง (Ward et al., 1996 : 597) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่าง และ เทคโนโลยีดา้นการออกแบบพบวา่สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
เป็นพลวตัรสะทอ้นให้เห็นถึง รูปแบบความตอ้งการของลูกคา้ และความผนัผวนในความตอ้งการสินคา้ 
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัรท าให้สินคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัลา้สมยั และจ าเป็นตอ้ง
มีการพฒันาข้ึนใหม่ (Jansen, Van Den Bosch & Volberd, 2006 : 351-363) ดงันั้นผูบ้ริหารขององคก์าร
จึงตอ้งใชข้อ้มูลระบบสารสนเทศเพื่อการวเิคราะห์ถึงความเป็นไปไดข้องผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ลกัษณะ
และความตอ้งการของลูกคา้ต่อผลิตภณัฑ์ใหม่ หรือผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นท่ีตอ้งการของลูกคา้แต่ยงัไม่มีตลาด 
เพื่อตอ้งการทราบยอดขายของผลิตภณัฑ์ประเภทเดียวกนัในอดีต ลกัษณะของตลาด และการประมาณ
การตน้ทุน เพื่อตอบค าถามใหไ้ดว้า่สมควรท่ีจะออกผลิตภณัฑใ์หม่หรือไม่ 
 กลยทุธ์ดา้นการแข่งขนัมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีซ่ึงผลการวเิคราะห์ยนืยนัสนบัสนุน สมมติฐานท่ี 3ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่องคก์าร จ าเป็นตอ้ง
ลงทุนและพฒันาเทคโนโลยี เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ขององคก์าร 
เพื่อสร้างโอกาสส าหรับการแข่งขนัในตลาด และตอ้งใช้ความพยายามอย่างมากในควบคุมการผลิต 
และเพิ่มขีดความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากวตัถุดิบ เพื่อเสนอราคาสินคา้ท่ีจะขายให้แก่ลูกคา้ให้
ต ่ากวา่คู่แข่งการใชเ้ทคโนโลยแีละกลยทุธ์ในการผลิตจะส่งผลใหอ้งคก์รมีผลการด าเนินงานดา้นการผลิต
ท่ีดีมากยิ่งข้ึนดว้ยซ่ึงสอดคลอ้ง (ธีรศกัด์ิ  กญัจนพงศ,์ 2554 : 63-65) ไดก้ล่าวถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
กลยุทธ์การแข่งขนัและการรับรู้สารสนเทศทางการบญัชีดงัน้ี กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและ
เทคโนโลยีดา้นการออกแบบจากสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นพลวตัรสะทอ้นให้เห็นถึง 
การเปล่ียนแปลงในสภาพแวดลอ้มท่ีแสดงออกมาลกัษณะของการเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีรูปแบบ
ความตอ้งการของลูกคา้และความผนัผวนในความตอ้งการสินคา้สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง
เป็นพลวตัรท าใหสิ้นคา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัลา้สมยัและจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาข้ึนใหม่ (Jansen, Van Den 
Bosch & Volberd, 2006 : 351-363) ดงันั้นองคก์ารจ าเป็นตอ้งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นการรับ
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และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ (นวตักรรมดา้นเทคโนโลยี) เขา้สู่องคก์ารโดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้น
การออกแบบ หมายถึงเทคโนโลยท่ีีใชเ้พื่อการออกแบบผลิตภณัฑ์และงานดา้นการประมวลผลขอ้มูล
ท่ีเก่ียวขอ้งอาทิ Computer-Aoded Design (CAD) Computer Aided Engineerlng (CAE) และ Computer-
Aided Process Planning (CAPP) อนัจะน ามาซ่ึงการเพิ่มความสามารถในการพฒันาสินคา้ใหม่ๆ ของ
องค์การเพื่อสร้างโอกาสส าหรับการแข่งขนัในตลาด (Levinthal & March, 1993 : 95-112) และ
หรือแมก้ระทั้งสร้างตลาดเฉพาะของตวัเอง (Niches) (Lumpkin & Dess, 1996 : 429) 
 
ข้อเสนอแนะการน าผลการวจัิยไปใช้ 
 
 ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1. ผลการวจิยัน้ี อธิบายกระบวนการเชิงกลยทุธ์ในการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การแข่งขนั ทั้งน้ีผูบ้ริหาร
ในองคก์ารสามารถน าผลการวจิยัน้ีไปใชใ้นการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ เพื่อปรับปรุงศกัยภาพในการแข่งขนั 
และตดัสินใจลงทุนในสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนิน และสร้างกลยทุธ์ใหม่  ๆ
เพื่อแข่งขนัในตลาดได ้

2. ผูบ้ริหารสามารถน าผลการวิจยัน้ีไปใชใ้นการก าหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตสินคา้ ใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

3. ผูบ้ริหารสามารถน าการวจิยัไปใชใ้นการวางแผน ควบคุม ภายใตส้ภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ
ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาได ้
 
ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
  
 งานวิจยัน้ีจะมีประโยชน์ดา้นการวิจยัและประโยชน์ดา้นการจดัการ หลายประการดงัท่ี
ไดก้ล่าวไปแลว้นั้น อยา่งไรก็ดีการวจิยัคร้ังน้ีก็มีขอ้จ ากดับางประการ ซ่ึงอาจจะน าไปเป็นขอ้เสนอแนะ
ในการวจิยัคร้ังต่อไป ดงัน้ี 

1. งานวจิยัน้ีมุ่งศึกษาอิทธิพลของตวัแปร 3 ตวัแปร คือ สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค และกลยุทธ์การแข่งขนัท่ีมีต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี แต่ใน
ความเป็นจริงนั้นยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
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เช่น โครงสร้างองค์กรและการกระจายอ านาจขององค์กร ดงันั้นการวิจยัในอนาคตควรจะมีการศึกษา
ผลกระทบของปัจจยัเหล่าน้ี 

2. ผลวจิยัน้ีครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิกส์ อยา่งไรก็ดีการวิจยัในอนาคต
อาจจะใชอุ้ตสาหกรรมอ่ืนๆ เพื่อจะเป็นการศึกษาเปรียบเทียบผลการวิจยั ซ่ึงจะช่วยให้เขา้ใจกระบวนการ
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีมากข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

 
เร่ือง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์การแข่งขันต่อการ
รับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทกลุ่มผลติอุตสาหกรรมอเิลคทรอนิกส์ 

ในประเทศไทย 
 

ค าช้ีแจง 
 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีใช้ประกอบการวิจยัเร่ืองผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค และกลยุทธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีของบริษทักลุ่มผลิตอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ในประเทศไทยแบบสอบถามฉบบัน้ีแบ่ง
ออกเป็น 6ตอน ดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสบถามต่อกลยทุธ์ดา้นการแข่งขนั 
ตอนท่ี 5 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามต่อตวัแปรท่ีมีผลต่อการรับรู้ประโยชน์ของ

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นขอ้เสนอแนะ 
ผู ้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า  จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดีในการตอบ

แบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะน าเสนอในภาพรวมท่ีไม่ส่งผลกระทบใดๆ และไม่มี
ผลเสียหายต่อผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ ง ส้ิน ขอขอบพระคุณท่ีให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามในคร้ังน้ี 

 
 
        ธนภทัร กนัทาวงศ ์
            นกัศึกษาปริญญาโท มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 

 

 



61 
 

แบบสอบถาม 
เร่ืองผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของบริษัทกลุ่มผลติอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ใน

ประเทศไทย 
 

ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้น 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสภาพขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัตวั
ท่านมากท่ีสุด  และตอบค าถามในช่องวา่งท่ีเวน้ไว ้
ขอ้มูลผูต้อบแบบสอบถาม 
1. เพศ   
 1   ชาย   2   หญิง 
2. อาย ุ  

1   อายตุ  ่ากวา่ 30 ปี  2   อาย ุ30-40 ปี 
3   อาย ุ41-50 ปี  4   อาย ุ51 ปีข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา  
1   ต  ่ากวา่ปริญญาตรี  2   ปริญญาตรี 
3   ปริญญาโท  4   ปริญญาเอก  

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
 1   นอ้ยกวา่ 1 ปี  2   1 -5 ปี   

3   6-10 ปี   4   มากกวา่ 10 ปี  
5. ต  าแหน่งงาน 
 1   กรรมการผูจ้ดัการ  2   ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี   

3   ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี  4   ผูจ้ดัการทัว่ไป 
ขอ้มูลธุรกิจ 
6. ระยะการด าเนินงานของธุรกิจ 

1   นอ้ยกวา่ 5 ปี  2   5-10 ปี 
3   11-15 ปี   4   มากกวา่ 15 ปี 

7. รูปแบบของกิจการ 
 1   กิจการเจา้ของคนเดียว 2   หา้งหุน้ส่วน   

3   บริษทั จ  ากดั  4   บริษทัมหาชน จ ากดั   
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8. ท่ีตั้งของกิจการ 
 1   ภาคกลาง   2   ภาคเหนือ    

3   ภาคใต ้   4   ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
9. จ  านวนทุนจดทะเบียน 

1   ต  ่ากวา่5 ลา้นบาท  2   5 ลา้น – 10 ลา้นบาท  
3   11– 20 ลา้นบาท  4   21 ลา้นบาทข้ึนไป 

10. ยอดขาย โดยประมาณขององคก์ารในช่วงปีท่ีผา่นมา 
1   ต  ่ากวา่100 ลา้นบาท 2   101-500 ลา้นบาท   
3   501-1,000 ลา้นบาท 4   1,000 ลา้นบาทข้ึนไป   

11. กิจการของท่านใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีหรือไม่ 
1   มีการน ามาใช ้  2   ไม่มีการน ามาใช ้

 
ตอนที ่2-5 สอบถามข้อมูลเกีย่วกบัความคิดเห็นต่อตัวแปรมีทั้งหมด 4 ตอน  
ค าช้ีแจง 

กรุณาท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องวา่งท่ีตรงตามความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดตามระดบั
ความหมายของคะแนน ดงัน้ี 
  ระดบั 5     หมายถึง สภาพการด าเนินงานมากท่ีสุด 
  ระดบั 4     หมายถึง สภาพการด าเนินงานมาก 
  ระดบั 3 หมายถึง  สภาพการด าเนินงานปานกลาง 

ระดบั 2     หมายถึง สภาพการด าเนินงานนอ้ย 
ระดบั 1     หมายถึง สภาพการด าเนินงานนอ้ยท่ีสุด 
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ตอนท่ี 2 ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ต่อค ากล่าวดา้นล่าง ซ่ึงเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ ขององคก์ารของท่าน 

ข้อที่ สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1. ดา้นโครงสร้างองคก์ร (Organization) 
 1. มีการแบ่งโครงสร้างองคก์รเป็นหมวดหมู่โดยมีการ

ก าหนดใหมี้สายบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 
     

 2.โครงสร้างองคก์รเป็นตวัก าหนดทิศทางแก่องคก์รใน
การด าเนินกลยทุธ์ขององคก์ร 

     

 3.โครงสร้างองคก์รเป็นตวัก าหนดทิศทางเพื่อควบคุมการ
ท างานและใชใ้นการติดต่อประสานงานเพื่อใหอ้งคก์ร
บรรลุวตัถุประสงค ์

     

2. ดา้นบุคลากรและความสามารถของบุคลากร(Human Resource and Ability) 
 1. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความตั้งใจขยนัหมัน่เพียร

และมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 
     

 2. มีการใหบุ้คลากรร่วมมือกนัท างานร่วมกนั      
 3. มีการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ

ของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 
     

 4. บุคลากรสามารถน าทกัษะ ความรู้จากการฝึกอบรมไป
พฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน และท าใหผ้ล
การปฏิบติังานมีคุณภาพดีข้ึน 

     

3. ดา้นวฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) 
 1. วฒันธรรมองคก์รช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายขององคก์ร      
 2. วฒันธรรมองคก์รช่วยหล่อหลอมใหค้นในองคก์รมี

ความเช่ือและพฤติกรรมไปในทางเดียวกนั 
     

 3. วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัองคก์รจะช่วยสร้าง
ประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร 
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ข้อที่ สภาพแวดล้อมทางธุรกจิ 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

4. ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 
 1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีความส าคญัต่อการประกอบธุรกิจ      
 2. สภาพเศรษฐกิจดีจะเอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ

ใหป้ระสบความส าเร็จ 
     

 3. สภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้องคก์าร
มีความยากในการพยากรณ์ผลประกอบการของ
องคก์าร 

     

 4. สภาพเศรษฐกิจมีส่วนท าใหธุ้รกิจหยดุชะงกั ลม้เหลว
หรืออาจจะตอ้งเลิกกิจการได ้

     

5. ดา้นเทคโนโลย(ีTechnology) 
 1. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยมีีผลกระทบต่อการ

ด าเนินธุรกิจ 
     

 2. เทคโนโลยเีป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถสร้างความ
ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้

     

 3. เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและการส่ือสารท่ีรวดเร็วช่วยให้
ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

     

 4. เทคโนโลยสีามารถช่วยใหธุ้รกิจผลิตสินคา้ท่ีทนัสมยั      
6. การเมืองและกฎหมาย (Political Law) 

 1. กฎหมายและพระราชบญัญติัต่างๆส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อการด าเนินงานขององคก์าร 

     

 2. การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจจะเป็นผลดี
ต่อการส่งเสริมการลงทุน 

     

 3. การเปล่ียนแปลงรัฐบาลท าใหธุ้รกิจเกิดการชะลอตวั
และเป็นเหตุใหเ้กิดการเลิก ยบุ กิจการ 
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ต่อค ากล่าวดา้นล่าง ซ่ึงเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค ขององคก์ารของท่าน 

ข้อ
ที่ 

พฤติกรรมผู้บริโภค 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1. ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Change) 
 1. วฒันธรรมและประเพณีของแต่ละภาคท าใหค้วาม

ตอ้งการสินคา้แตกต่างกนั 
     

 2. ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลา
ในการประกอบอาชีพต่างๆ ดว้ยความเร่งด่วนจึงมีความ
ตอ้งการสินคา้ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกสบายเพิ่ม
มากข้ึน 

     

 3. แหล่งขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์มีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

     

2. ปัจจยัทางสังคม (Social Factors) 
 1. รายไดมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค      
 2. บทบาทและสถานะบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ

สินคา้ของผูบ้ริโภค 
     

 3. สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือสินคา้เพื่อการ
บริโภคมากท่ีสุด 

     

3. ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors) 
 1. อายท่ีุแตกต่างกนัท าให้คนเรามีความตอ้งการใน

ผลิตภณัฑแ์ละมีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั 
     

 2. การศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าใหค้นเรามีความตอ้งการใน
ผลิตภณัฑแ์ละมีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนัตามการศึกษา 

     

 3. อาชีพงานของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการบริโภค
ของผูบ้ริโภค เช่น คนงานประเภทใชแ้รงงานจะซ้ือ
เส้ือผา้ รองเทา้ท่ีเหมาะส าหรับใส่ท างาน 
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ตอนท่ี 4กลยทุธ์การแข่งขนั 
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ต่อค ากล่าวดา้นล่าง ซ่ึงเก่ียวกบักลยทุธการแข่งขนั ขององคก์ารของท่าน 
 

ข้อที่ กลยุทธการแข่งขัน 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1. กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differention Strategy) 
 1. มุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูพ้ฒันาสินคา้ใหม่และมีคุณภาพ      
 2. มีการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณค่า หรือเป็นนวตักรรมใหม่ๆ เพื่อ

สร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 
     

 3. มีระบบการส่งมอบและมีสินคา้ท่ีหลากหลายส่งผลให้
กิจการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

     

2. กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า(Cost Leadership Strategy) 
 1. กิจการมีวธีิมุ่งลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจเพื่อเสนอ

สินคา้ท่ีราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนั 
     

 2. กิจการมีวธีิการควบคุมตน้ทุนสินคา้และลดค่าใชจ่้าย      
 3. กิจการมีการใชส้ารสนเทศและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีมา

ใชใ้นการควบคุมการผลิต 
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ตอนท่ี 5 การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ ต่อค ากล่าวดา้นล่าง ซ่ึงเก่ียวกบักลยทุธการแข่งขนั ขององคก์ารของท่าน 
 

ข้อที่ การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

มา
กท

ีสุ่ด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ีสุ่ด
 

1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Usefulness of AIS) 
 1. สารสนเทศทางการบญัชีท่ีท่านใชมี้ความถูกตอ้ง      
 2. สารสนเทศทางการบญัชีช่วยท่านใหว้างแผนงานได้

ดีข้ึน 
     

 3. เม่ือท่านตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆโดยน า
สารสนเทศทางการบญัชีเป็นเคร่ืองมือช่วย ท่านมี
ความพึงพอใจกบัผลลพัธ์ท่ีได ้

     

 4. การสั่งการใดๆ ท่านจะรู้สึกมัน่ใจมากข้ึนเม่ือ
สารสนเทศทางการบญัชีเป็นขอ้มูลช่วยสนบัสนุน
การตดัสินใจ 

     

 5. สารสนเทศทางการบญัชีช่วยลดระยะเวลาในการ
วางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตดัสินใจ
ของระยะเวลาท่าน 

     

 6. สารสนเทศทางการบญัชีช่วยลดตน้ทุนในการ
ปฏิบติังานได ้

     

 7. ท่านคิดวา่สารสนเทศทางการบญัชีไดใ้หป้ระโยชน์ท่ี
คุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศนั้น 
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ตอนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 



 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวเิคราะห์หาค่าดัชนีความสอดคล้องของผู้เช่ียวชาญ 

 
แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์

การแข่งขัน 
1. สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

10 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
11 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
12 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
13 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
14 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
15 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
16 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
17 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
18 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
19 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
20 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
21 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
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2. พฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
8 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
9 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
3. กลยทุธ์การแข่งขนั 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
 
 
 
 
 



71 
 

 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้องของการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมของคะแนน IOC  
ผลการ

พจิารณา คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
2 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
3 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
4 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
5 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
6 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้
7 1 1 1 3 1.00 ใชไ้ด ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก ค 
ผลการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ 

 
แบบสอบถามข้อมูลสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์การแข่งขัน 

  
รายการ N of Case N of Items Alpha 

สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 30 21 .744 
พฤติกรรมผูบ้ริโภค 30 9 .775 
กลยทุธ์การแข่งขนั 30 6 .756 

ภาพรวม 30 36 .758 
 
 จากการน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือไดค้่าแอลฟา 
ในดา้นรวม ค่าเท่ากบั .758ตวัแปรสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจค่าเท่ากบั.744ตวัแปรพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ค่าเท่ากบั .775 และตวัแปรกลยุทธ์การแข่งขนัค่าเท่ากบั .756 
 
แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
  

รายการ N of Case N of Items Alpha 
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี 

30 7 .768 

ภาพรวม 30 7 .768 
 
 จากการน าแบบสอบถามไปทดลองใช ้เพื่อวเิคราะห์หาคุณภาพของเคร่ืองมือไดค้่าแอลฟา 
ตวัแปรการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีค่าเท่ากบั .753 
 
 

 
 



 
 

ภาคผนวก ง 
ผลการวเิคราะห์ตัวแปรทีศึ่กษาในเบือ้งต้น 
 
ตารางที ่1 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกล
ยทุธ์การแข่งขนัต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในภาพรวม 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
ดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 4.52 0.161 มากท่ีสุด 
ดา้นพฤติกรรมผูบ้ริโภค  4.44 0.117 มากท่ีสุด 
ดา้นกลยทุธ์การแข่งขนั 4.55 0.260 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.50 0.219 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่า กิจการจะรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีภายใต้
ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ พฤติกรรมผูบ้ริโภคและกลยุทธ์การแข่งขนัภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด (X =4.43) เม่ือพิจารณาแต่ละรายดา้น พบวา่ ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด ไดแ้ก่ ดา้นกล
ยทุธ์การแข่งขนั(X =4.55) รองลงมา ไดแ้ก่ ผลกระทบของสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ (X = 4.52) และ
พฤติกรรมผูบ้ริโภค(X = 4.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



74 
 

ตารางที ่2 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดา้นสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
(1) ดา้นโครงสร้างองคก์ร(Organization) 
1. มีการแบ่งโครงสร้างองคก์รเป็นหมวดหมู่โดยมีการ 
ก าหนดใหมี้สายบงัคบับญัชาอยา่งชดัเจน 

 
4.42 

 
0.521 

 
มากท่ีสุด 

2.โครงสร้างองคก์รเป็นตวัก าหนดทิศทางแก่องคก์รในการ 
     ด าเนินกลยทุธ์ขององคก์ร 

4.26 0.540 มากท่ีสุด 

3. โครงสร้างองคก์รเป็นตวัก าหนดทิศทางเพื่อควบคุมการ 
ท างานและใชใ้นการติดต่อประสานงานเพื่อใหอ้งคก์ร 
บรรลุวตัถุประสงค ์
(2) ดา้นบุคลากรและความสามารถของบุคลากร(Human 
Resource and Ability) 

4.13 0.457 มาก 

1. มีการส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความตั้งใจขยนัหมัน่เพียร 
และมีทศันคติท่ีดีต่อการท างาน 

4.64 0.526 มากท่ีสุด 

2. มีการใหบุ้คลากรร่วมมือกนัท างานร่วมกนั 4.79 0.469 มากท่ีสุด 
3. มีการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะ ความรู้ความสามารถ 
ของบุคลากรอยา่งสม ่าเสมอ 

4.69 0.509 มากท่ีสุด 

4. บุคลากรสามารถน าทกัษะ ความรู้จากการฝึกอบรม 
ไปพฒันาความสามารถในการปฏิบติังาน และท า 
ใหผ้ลการปฏิบติังานมีคุณภาพดีข้ึน 

3.94 0.346 มาก 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
(3)ดา้นวฒันธรรมองคก์ร (Organization Culture) 
1. วฒันธรรมองคก์รช่วยใหอ้งคก์รบรรลุเป้าหมายของ 
องคก์ร 

 
4.08 

 

 
0.395 

 
มาก 

2. วฒันธรรมองคก์รช่วยหล่อหลอมใหค้นในองคก์รมี  
     ความเช่ือ และพฤติกรรมไปในทางเดียวกนั 

4.06 0.426 มาก 

3. วฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัองคก์รจะช่วยสร้าง 
ประโยชน์ใหแ้ก่องคก์ร 

4.19 0.448 มาก 

(4) ดา้นเศรษฐกิจ (Economic)    
1. ปัจจยัทางเศรษฐกิจมีความส าคญัต่อการประกอบ 
  ธุรกิจ 

4.81 0.396 มากท่ีสุด 

2. สภาพเศรษฐกิจดีจะเอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจ 
    ใหป้ระสบความส าเร็จ 

4.82 0.385 มากท่ีสุด 

3. สภาพเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลาท าให้ 
    องคก์ารมีความยากในการพยากรณ์ผลประกอบการ 
    ขององคก์าร 

3.95 0.485 มาก 

4. สภาพเศรษฐกิจมีส่วนท าใหธุ้รกิจหยดุชะงกั ลม้เหลว 
    หรืออาจจะตอ้งเลิกกิจการได ้

3.78 0.415 มาก 

(5) ดา้นเทคโนโลย(ีTechnology)    
1. การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยมีีผลกระทบต่อการ 
    ด าเนินธุรกิจ 

4.46 0.646 มากท่ีสุด 

2.เทคโนโลยเีป็นปัจจยัหน่ึงท่ีสามารถสร้างความ 

ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได ้
4.89 0.313 มากท่ีสุด 

3.เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัและการส่ือสารท่ีรวดเร็วช่วยให ้

ธุรกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได ้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4.84 0.365 มากท่ีสุด 

4.เทคโนโลยสีามารถช่วยใหธุ้รกิจผลิตสินคา้ท่ีทนัสมยั 4.47 0.500 มากท่ีสุด 
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ตารางที ่2  (ต่อ) 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
(6) การเมืองและกฎหมาย (Political Law)    
1. กฎหมายและพระราชบญัญติัต่างๆส่งผลกระทบ 
โดยตรงต่อการด าเนินงานขององคก์าร 

3.48 0.500 มาก 

2. การเปล่ียนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจจะเป็นผลดี 
ต่อการส่งเสริมการลงทุน 

3.38 0.530 มาก 

3. การเปล่ียนแปลงรัฐบาลท าใหธุ้รกิจเกิดการชะลอตวั 
และเป็นเหตุใหเ้กิดการเลิก ยบุ กิจการ 

3.54 0.500 มาก 

ภาพรวม 4.52 0.161 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางท่ี 2 พบว่า ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด( X = 
4.52) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ เทคโนโลยีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ี
สามารถสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัได(้X =4.89) รองลงมา ไดแ้ก่เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัและ
การส่ือสารท่ีรวดเร็วช่วยใหธุ้รกิจสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
(X = 4.84) และสภาพเศรษฐกิจดีจะเอ้ืออ านวยต่อการประกอบธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ(X = 
4.82) 
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ตารางที ่3 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
(1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Culture Change)    
1. วฒันธรรมและประเพณีของแต่ละภาคท าใหค้วาม 

ตอ้งการสินคา้แตกต่างกนั 

3.98 0.147 มาก 

2. ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ตอ้งใชเ้วลา 
ในการประกอบอาชีพต่างๆ ดว้ยความเร่งด่วนจึงมีความ 
ตอ้งการสินคา้ท่ีสามารถอ านวยความสะดวกสบายเพิ่ม 
มากข้ึน 

3.98 4.147 มาก 

3. แหล่งขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์มีผลต่อ 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ 

4.84 0.370 มากท่ีสุด 

(2) ปัจจยัทางสังคม (Social Factors)    
1. รายไดมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 4.92 0.270 มากท่ีสุด 
2. บทบาทและสถานะบุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือ 
สินคา้ของผูบ้ริโภค 

4.03 0.469 มาก 

3. สถาบนัครอบครัวเป็นสถาบนัท่ีท าการซ้ือสินคา้เพื่อ 
การบริโภคมากท่ีสุด 

4.14 0.353 มาก 

(3) ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal Factors)    
1. อายท่ีุแตกต่างกนัท าใหค้นเรามีความตอ้งการใน 
ผลิตภณัฑแ์ละมีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั 

3.84 0.385 มาก 

2. การศึกษาท่ีแตกต่างกนัท าใหค้นเรามีความตอ้งการ 
ในผลิตภณัฑแ์ละมีพฤติกรรมการซ้ือแตกต่างกนั 
ตามการศึกษา 

3.21 0.452 ปานกลาง 

3. อาชีพงานของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการ 
บริโภคของผูบ้ริโภค เช่น คนงานประเภทใชแ้รงงาน 
จะซ้ือเส้ือผา้ รองเทา้ท่ีเหมาะส าหรับใส่ท างาน 

4.96 0.184 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.44 0.117 มากทีสุ่ด 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา่ พฤติกรรมผูบ้ริโภคในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.44) เม่ือ
พิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ อาชีพงานของบุคคลจะมีอิทธิพลต่อ
รูปแบบการบริโภคของผูบ้ริโภค เช่น คนงานประเภทใช้แรงงานจะซ้ือเส้ือผา้ รองเท้าท่ีเหมาะ
ส าหรับใส่ท างาน(X =4.96) รองลงมา ไดแ้ก่รายไดมี้อิทธิพลต่อการเลือกซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค(
X = 4.92) และแหล่งขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้(X = 4.84) 
 
ตารางที ่4 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกลยทุธ์การแข่งขนั 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
(1) กลยทุธ์การสร้างความแตกต่าง (Differention 
Strategy) 
1. มุ่งเนน้ท่ีจะเป็นผูพ้ฒันาสินคา้ใหม่และมีคุณภาพ 

 
 

4.50 

 
 

0.501 

 
 

มากท่ีสุด 
2. มีการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณค่า หรือเป็นนวตักรรมใหม่ๆ 
เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

4.53 0.509 มากท่ีสุด 

3.มีระบบการส่งมอบและมีสินคา้ท่ีหลากหลายส่งผล
ใหกิ้จการไดเ้ปรียบในการแข่งขนั 

4.32 0.486 มากท่ีสุด 

(2) กลยทุธ์การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุนต ่า(Cost Leadership 
Strategy) 

   

1.กิจการมีวธีิมุ่งลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจเพื่อ 
เสนอสินคา้ท่ีราคาต ่ากวา่คู่แข่งขนั 

4.64 0.491 มากท่ีสุด 

2.กิจการมีวธิการควบคุมตน้ทุนสินคา้และลดค่าใชจ่้าย 4.73 0.453 มากท่ีสุด 
3.กิจการมีการใชส้ารสนเทศและวธีิปฏิบติัทางการ 
บญัชีมาใชใ้นการควบคุมการผลิต 

4.62 0.512 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.55 0.260 มากทีสุ่ด 

 
 จากตารางที่ 4 พบว่า กลยุทธ์การแข่งขนัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด (X = 4.55) 
เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ กิจการมีวิธการควบคุมตน้ทุน
สินคา้และลดค่าใชจ่้าย(X =4.73) รองลงมา ไดแ้ก่กิจการมีวธีิมุ่งลดตน้ทุนในการด าเนินธุรกิจเพื่อ 
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    เสนอสินค้าท่ีราคาต ่ากว่าคู่แข่งขนั( X = 4.64) และกิจการมีการใช้สารสนเทศและวิธีปฏิบติั
ทางการบญัชีมาใชใ้นการควบคุมการผลิต(X = 4.62) 
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการ

บญัชี 
 

รายการ X  S.D. ระดับ 
1. สารสนเทศทางการบญัชีท่ีท่านใชมี้ความถูกตอ้ง 4.29 0.457 มากท่ีสุด 
2. สารสนเทศทางการบญัชีช่วยท่านใหว้างแผนงานได ้
ดีข้ึน 

4.24 0.441 มากท่ีสุด 

3. เม่ือท่านตดัสินใจแกไ้ขปัญหาต่างๆโดยน า 
สารสนเทศทางการบญัชีเป็นเคร่ืองมือช่วย ท่านมี 
ความพึงพอใจกบัผลลพัธ์ท่ีได ้

4.18 0.498 มาก 

4. การสั่งการใดๆ ท่านจะรู้สึกมัน่ใจมากข้ึนเม่ือ 
สารสนเทศทางการบญัชีเป็นขอ้มูลช่วยสนบัสนุน 
การตดัสินใจ 

4.03 0.303 มาก 

5. สารสนเทศทางการบญัชีช่วยลดระยะเวลาในการ 
วางแผน การสั่งการ การควบคุม และการ 
ตดัสินใจของระยะเวลาท่าน 

4.70 0.479 มากท่ีสุด 

6.สารสนเทศทางการบญัชีช่วยลดตน้ทุนในการ 
ปฏิบติังานได ้

4.78 0.428 มากท่ีสุด 

7. ท่านคิดวา่สารสนเทศทางการบญัชีไดใ้หป้ระโยชน์ท่ี 
คุม้ค่ากบัตน้ทุนท่ีจ่ายไปเพื่อใหไ้ดส้ารสนเทศนั้น 

4.77 0.423 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.43 0.219 มากทีสุ่ด 
 
 จากตารางท่ี 5 พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีในภาพรวมอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด (X = 4.43) เม่ือพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ 
สารสนเทศทางการบญัชีช่วยลดตน้ทุนในการปฏิบติังานได(้X =4.78) รองลงมา ไดแ้ก่สารสนเทศ
ทางการบญัชีได้ให้ประโยชน์ท่ีคุ้มค่ากบัต้นทุนท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้สารสนเทศ( X = 4.77) และ
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สารสนเทศทางการบญัชีช่วยลดระยะเวลาในการวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตดัสินใจ
(X = 4.70) 
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