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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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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทสาคัญในการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบริ หารงานขององค์กรและ
กระบวนการทางธุ รกิจจะเน้นการแข่งขันทางธุ รกิจนั้นถูกเปลี่ยนแปลงไป การดาเนิ นธุ รกิจในปั จจุบนั
มีความยากลาบากขึ้นมากทั้งในเรื่ องของการแข่งขันที่สูง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เปลี่ ยนไป รวมถึ ง
ความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ทั้งสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ วที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิจ (วรรณวิมล ศรี หิรัญ, 2553 : 1)
ดังนั้น ทาให้ผบู ้ ริ หารต้องหาแนวทางหรื อกลยุทธ์ในการรักษาเสถียรภาพทางธุ รกิจของตนเองไว้รวมทั้ง
การขยายธุ รกิจในอนาคต ไม่วา่ จะเป็ นกลยุทธ์ดา้ นการลดราคาเพื่อรักษาลูกค้าการลดต้นทุนของสิ นค้า
การส่ งเสริ มการขายต่างๆ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งและอยูใ่ นตลาดของการค้าได้ต่อไป การบริ หาร
สมัยใหม่ จะให้ความสาคัญกับระบบข้อมูล และระบบสารสนเทศมากขึ้น เพราะหากกิจการใดมีระบบ
สารสนเทศที่ดีกว่าก็จะสามารถให้ขอ้ มูลในการตัดสิ นใจที่รวดเร็ ว ถูกต้องและมีประสิ ทธิ ภาพมากกว่า
ซึ่ งจะส่ งผลให้กิจการนั้นสามารถอยูร่ อดได้มากกว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็ นระบบที่ถูก
ออกแบบมาเพื่อประมวลผลข้อมูลทางการเงิน ให้เป็ นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสิ นใจต่อผูใ้ ช้
ด้วยวิธีการดาเนิ นธุ รกิ จที่ผ่า นมาในอดี ตเป็ นการพบปะกับลูกค้าแบบเข้าถึ ง ตัวซึ่ งเน้น
ความพอใจในการให้บริ การโดยตรงเป็ นหลัก ในปั จจุ บนั วิธีการนี้ ไม่สามารถนามาใช้ได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพเนื่ องจากขอบเขตของการค้าขายได้ขยายวงกว้างออกไปอย่างมาก การเข้าถึงตัวลูกค้า
กลายเป็ นสิ่ งที่ไม่สะดวกสาหรับทั้งองค์กรและลูกค้า ข่าวสารเป็ นสิ่ งที่ทุกคนต้องการรับทราบได้อย่าง
รวดเร็ วและถูกต้อง ระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทและเป็ นความจาเป็ นที่ทุกคนจะต้องทาความเข้าใจ
และสามารถนามาใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อความอยูร่ อดขององค์กร (Laudon, Kenneth C.,
and Laudon, Jane P., 2002 : 379-387) ประกอบกับปั จจุบนั ธุ รกิ จมีการแข่งขันสู งสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงไปจะมีผลกระทบกับการดาเนิ นธุ รกิจของกิจกรรมต่างๆ อย่างรวดเร็ ว ทาให้การดาเนิ น
ธุ รกิจจาเป็ นต้องใช้สารสนเทศมากขึ้น สารสนเทศกลายเป็ นทรัพยากรอย่างหนึ่ งขององค์กรที่จะต้อง
พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการพัฒนาระบบสารสนเทศนั้นต้องมีความเข้าใจ
ในโครงการสร้างและความสัมพันธ์ของระบบย่อยต่างๆ ซึ่ งจะช่วยให้มีการวางแผนพัฒนา และออกแบบ
ระบบสารสนเทศอย่างเหมาะสม องค์กรต่างๆ ต้องการสารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาการตัดสิ นใจ
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ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เหมาะสมครบถ้วน และการปรับปรุ ง
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอเพื่อให้สารสนเทศนั้นถูกต้อง ทันสมัย สามารถนามาใช้ในการแก้ปัญหาของ
องค์กรได้ดี และผูบ้ ริ หารสามารถใช้สารสนเทศนั้นในการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพทาให้องค์กร
บรรลุจุดมุ่งหมายได้
การบัญชี คือ ระบบสารสนเทศระบบหนึ่ งที่ทาหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงินเพื่อ
จัดทาสารสนเทศทางการบัญชี ให้กบั ผูส้ นใจข้อมูลทางเศรษฐกิจของกิจการ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์
ต่อไป ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็ นลักษณะการนาข้อมูลทางการบัญชี ของกิจการมาประมวลผล
เพื่อให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีสาหรับผูบ้ ริ หารที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจของตนเอง
ซึ่ งเป็ นลักษณะของการใช้สารสนเทศภายในองค์กร หรื อนาไปใช้ประโยชน์ภายนอกองค์กรโดยเจ้าหนี้
ของกิจการ ผูส้ นใจลงทุน หน่วยงานของรัฐหรื อบุคคลที่สนใจทัว่ ไป
สาหรับผูใ้ ช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชี อาจแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ บุคคล
ภายในองค์กร และบุคคลภายนอกองค์กรเช่น ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐบาล และคู่แข่ง
เป็ นต้น ทั้งนี้กระบวนการแปลงข้อมูลหรื อ ประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี น้ นั
อาจกระทาด้วยมือหรื อใช้คอมพิวเตอร์ เข้ามาช่ วยก็ได้ สารสนเทศเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์และมีค่า
ต่อการตัดสิ นใจเพราะเป็ นสิ่ งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ทาให้สามารถคาดการณ์สิ่งต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่าง
ถู กต้องมากยิ่งขึ้ น และช่ วยลดความไม่แน่ นอนให้แก่ ผูท้ ี่ ทาการตัดสิ นใจโดยทาให้การตัดสิ นใจ
มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
Joseph W. and other (2000 : 97-124) กล่าวว่า ระบบประมวลผลข้อมูลทางการบัญชี จะ
ประกอบด้วยกิ จกรรมหลัก 5 ประการ ได้แก่ รวบรวมข้อมูล ประมวลผลข้อมูล จัดการข้อมูล ควบคุม
ข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และจัดทาสารสนเทศ จากข้อมูลทางการเงิ นที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ นงานของกิ จการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จะทาการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมา
เป็ นรายงานทางการเงิน อันเป็ นผลผลิตของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ซึ่ งรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวนี้ ถือได้วา่ เป็ นสิ่ งที่สาคัญในการสื่ อความหมายทางด้านข้อมูลทางการเงินของกิจการให้บุคคล
ที่อยูภ่ ายนอกองค์กรได้ทราบถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานขององค์กรข้อมูลทางการเงินนอกจาก
จะได้จากงบการเงินโดยตรงแล้วยังก่อให้เกิดการจัดทารายงานเพื่อการบริ หารงาน หรื อที่เรี ยกว่าการบัญชี
บริ หาร ซึ่ งจัดทาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ หารตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารแต่ละระดับ
จึงเห็ นได้ว่าสารสนเทศทางการบัญชี ได้เข้ามามีบทบาทกับองค์กรอย่างมาก โดยมีผบู ้ ริ หาร
เป็ นผูใ้ ช้สารสนเทศทางการบัญชีในการขับเคลื่อนกระบวนการทางธุ รกิจให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กร
อาจกล่าวได้วา่ หากหน่วยงานใดมีสารสนเทศทางการบัญชี ที่มีประสิ ทธิ ภาพหน่วยงานนั้นสามารถ
สร้างกลยุทธ์การแข่งขันที่เหนือกว่าคู่แข่งที่อยูภ่ ายในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ ซึ่ งสอดคล้องกับ Romney,
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Marshall B.and Romney Steinbart, Paul John (2002 : 586 - 588) กล่าวว่า “ในการกาหนดกลยุทธ์ของ
ธุ รกิจนั้น บางธุ รกิจลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศทางการบัญชี สูง เพื่อนาไปใช้
ในการเพิ่มมูลค่าของธุ รกิจ แต่ธุรกิจส่ วนใหญ่ก็ไม่ได้ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีมากนัก เพราะจะให้ความสาคัญกับการะบวนการตัดสิ นใจ ที่ตอ้ งอาศัยความเข้าใจของ
นักบัญชีและผูบ้ ริ หารในการกาหนดกลยุทธ์ของธุ รกิจมากกว่า”
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะทาการศึกษาผลกระทบของสภาพแวดล้อมแวดล้อมทางธุ รกิจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เพื่อจะได้ทราบว่าปั จจัยใดที่ส่งเสริ มและสนับสนุนให้การใช้สารสนเทศทางการบัญชี ปั จจัยใดที่ส่ง
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีให้มีประสิ ทธิภาพ และบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
คำถำมกำรวิจัย
1. สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีหรื อไม่อย่างไร
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หรื อไม่อย่างไร
3. กลยุทธ์การแข่งขัน มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
หรื อไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จกับการรับรู ้ ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
3. เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันกับการรับรู ้ ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
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ประโยชน์ ของกำรวิจัย
1. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและ
กลยุทธ์การแข่งขันกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชี ถา้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิ ดขึ้นทางเศรษฐกิ จ การเมือง สังคม และเทคโนโลยี ซึ่ งจะส่ งผลต่อโอกาสหรื ออุปสรรคของธุ รกิ จ
โดยทาให้ความต้องการของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การของลูกค้าขยายหรื อหดตัว ตลอดจน
สร้างคู่แข่งขันใหม่หรื อเปลี่ยนขั้นตอนและรู ปแบบในการดาเนิ นงาน
3. เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ในการตัดสิ นใจในการวางแผนคุณภาพ การเพิ่มผลผลิต
และแก้ปัญหาและการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานในอนาคต
ขอบเขตของกำรวิจัย
1. ศึกษาผลกระทบของของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์
การแข่งขันที่ส่งผลต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย
เนื่ องจากเป็ นกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิ จของไทยและเป็ นฐานการผลิตเพื่อการส่ งออก
จานวน 875 แห่ง ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2558
3. ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตั้งแต่เดือน มกราคม-สิ งหาคม 2559
ตัวแปรทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
ตัวแปรอิสระ ประกอบด้วย
1. สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. กลยุทธ์การแข่งขัน
ตัวแปรตามประกอบด้วย การรับรู้ประโยชน์สารสนเทศทางการบัญชี
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กรอบแนวคิดของกำรวิจัย
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
- ด้านโครงสร้างองค์กร
- ด้านบุคลากรและความสามารถของบุคลากร
- ด้านวัฒนธรรมองค์กร
- ด้านเศรษฐกิจ
- ด้านเทคโนโลยี
- ด้านการเมืองและกฎหมาย

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
- ปัจจัยด้านวัฒนธรรม

- ปั จจัยทางสังคม
- ปั จจัยส่วนบุคคล

การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี

กลยุทธ์การแข่งขัน
- กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
- กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า

ภำพที่ 1 สภาพแวดล้อมธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรู ้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สมมติฐำนของกำรวิจัย
สมมติฐานที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์สารสนเทศ
ทางการบัญชี
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์สารสนเทศ
ทาง การบัญชี
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สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการรับรู ้ประโยชน์สารสนเทศ
ทางการบัญชี
นิยำมศัพท์เฉพำะ
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Perceived Usefulness of Accounting
Information System) หมายถึง ประโยชน์ของข้อมูลทางการเงินที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านกระบวนการแปร
สภาพให้กลายเป็ นสิ่ งที่มีความหมาย ที่นามาใช้ในการตัดสิ นใจหรื อนาไปใช้งาน ซึ่ งสามารถแสดงออกมา
ในรู ปของบัญชี การเงิ นเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร และบัญชี
บริ หารซึ่ งตอบสนองความต้องการใช้งานของกลุ่มผูบ้ ริ หารภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ (Business Environment) หมายถึ ง สิ่ งต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนิ นธุ รกิจขององค์กร และมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นธุ รกิจและการบริ หารจัดการภายในองค์กร
สภาพแวดล้อมแบ่งออกได้เป็ น 2 ประเภทได้แก่
1. สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment) เป็ นแรงผลักดันภายในธุ รกิ จที่มีอิทธิ พล
ต่อการจัดการและดาเนิ นงานของธุ รกิจ ซึ่ ง ธุ รกิ จสามารถควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมลักษณะนี้
ให้เป็ นไปตามแนวทางที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งในการจัดการผูบ้ ริ หารต้องทาการศึกษาปั จจัยเหล่านี้ เพื่อประเมิน
จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์การ
2. สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) เป็ นปั จจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถ
ดาเนิ นการควบคุมให้เป็ นไปในทิศทางที่ตอ้ งการ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถกาหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจน
ดังนั้นสภาพแวดล้อมภายนอกของธุ รกิจจึงได้แก่องค์ประกอบทั้งหมดที่อยูภ่ ายนอกธุ รกิจซึ่ งส่ งผลต่อ
การดาเนินงานส่ วนหนึ่งส่ วนใด หรื อ ทั้งหมดของธุ รกิจเป็ นพลังผลักดันจากภายนอกองค์การที่มีอิทธิ พล
ต่อความสามารถในการบรรลุเป้ าหมายขององค์การซึ่ งพลังเหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและ
ก่อให้เกิดทั้งที่เป็ นโอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อการดาเนินงานขององค์การ
พฤติ กรรมผูบ้ ริ โภค (Consumer Behavior) หมายถึ ง การแสดงออกของแต่ ละบุ คคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริ การทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผล
ต่อการแสดงออก (ดารงศักดิ์ ชัยสนิท, 2538 : 86)
กลยุทธ์การแข่งขัน (Competitive Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่ความสามารถเฉพาะ
ขององค์การธุ รกิจนั้นๆ เนื่ องจากความสามารถเฉพาะเป็ นสิ่ งที่นาไปสู่ การดาเนิ นงานที่มีความเป็ น
เอกลักษณ์และความแตกต่างจากคู่แข่งขันรายอื่นในด้านประสิ ทธิ ภาพ ความรวดเร็ วในการตอบสนอง
ต่อลูกค้า สิ นค้า และบริ การที่มีมูลค่าเพิ่มที่โดดเด่น รวมถึงจุดเด่นที่เหนื อกว่า คู่แข่งขัน จะนาไปสู่
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การสร้างความแตกต่างให้กบั สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั หรื อสามารถทาให้มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
ในการดาเนินงานและต้นทุนที่ต่าลง

บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ทาให้สามารถจาแนกและประมวลความรู ้ที่ได้รับจากการทบทวนวรรณกรรมออกได้ ดังนี้
1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารเทศทางการบัญชี
2. สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
3. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
4. กลยุทธ์ดา้ นการแข่งขัน
การรับรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีหมายถึง ประโยชน์ของข้อมูลทาง
การเงิ นที่ถูกเก็บรวบรวมผ่านกระบวนการแปรสภาพให้กลายเป็ นสิ่ งที่มีความหมาย ที่นามาใช้
ในการตัดสิ นใจหรื อนาไปใช้งาน ซึ่ งสามารถแสดงออกมาในรู ปของบัญชีการเงินเพื่อตอบสนอง
ความต้องการใช้งานของกลุ่มบุคคลภายนอกองค์กร และบัญชี บริ หารซึ่ งตอบสนองความต้องการใช้งาน
ของกลุ่มผูบ้ ริ หารภายในองค์กรโดย ข้อมูลที่ได้รับประมวลผลหรื อปรุ งแต่งให้มีความหมายและเกิด
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ (Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P., 2002 : 6) หรื อข้อความที่ประมวลผลได้
จากข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นจนได้ขอ้ สรุ ปเป็ นข้อมูลความรู ้ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้
โดยเน้นถึงความรู ้ที่เพิ่มขึ้นของผูใ้ ช้งาน (สุ ดาชา กีระนันท์, 2524 : 5)
ดังนั้น การได้มาซึ่ งสารสนเทศที่ดีมีประโยชน์ต่อการใช้งาน จึงได้กาหนดคุณลักษณะที่ดี
ของสารสนเทศให้ครอบคลุมคุณลักษณะด้านเวลา เนื้อหา รู ปแบบ และกระบวนการ ซึ่ งในแต่ละคุณลักษณะ
ของสารสนเทศจะมีการกาหนดตัวบ่งชี้ไว้ เช่น คุณลักษณะด้านเวลา จะมีตวั บ่งชี้ ดา้ นการตอบสนอง
ที่ทนั เวลา (Timeliness) การเป็ นปัจจุบนั (Update to Date) และระยะเวลาในอดีตหรื อปั จจุบนั เพื่อใช้
ในการพยากรณ์อนาคตได้ สาหรับคุณลักษณะด้านเนื้ อหา จะพิจารณาตัวบ่งชี้ ทางด้านความถูกต้อง
(Accuracy) ความสัมพันธ์กบั เนื้ อหา (Relevance) ความน่ าเชื่ อถื อ (Reliability) ความสมบูรณ์ของเนื้ อหา
(Completeness) และการตรวจสอบได้ (Verification) สาหรับคุณลักษณะด้านรู ปแบบ จะพิจารณา
ตัวบ่งชี้ ทางด้านความชัดเจน (Clarity) ระดับของรายละเอียดที่นาเสนอ (Level of Details) รู ปแบบ
การนาเสนอ (Presentation) สื่ อที่ใช้ (Media) ความประหยัด (Economy) และความยืดหยุน่ คล่องตัวของ
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รู ปแบบ (Flexibility) สาหรับคุณลักษณะด้านกระบวนการ จะมีตวั บ่งชี้ ดา้ นความสามารถในการเข้าถึง
(Accessibility) การมีส่วนร่ วม (Partcipation) และการเชื่อมโยง (Connectivity)
Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P. (2002 : 660-677) ได้ให้ความหมายของระบบ
สารสนเทศ คือ กลุ่มของระบบงานที่ประกอบด้วยฮาร์ ดแวร์ หรื ออุปกรณ์และซอฟแวร์ หรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ที่ทาหน้าที่รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บและแจกจ่ายข่าวสารเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
และการควบคุ มภายในองค์กร นอกจากนั้นยังช่ วยในด้านการประสาน การวิเคราะห์ปัญหา การสร้าง
แบบจาลองที่ซบั ซ้อนและการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่
การบัญชี หมายถึง ระบบสารสนเทศระบบหนึ่ ง ซึ่ งมีหน้าที่เก็บรวบรวม บันทึกและจัดเก็บ
รายการและเหตุการณ์ทางธุ รกิจเพื่อใช้เป็ นหลักฐานของสิ่ งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมีการนาเสนอสารสนเทศ
ทางการบัญชีที่ใช้ประกอบการตัดสิ นใจของผูป้ ระกอบการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร นอกจากนี้ ยงั มีการเพิ่ม
กระบวนการควบคุมด้านความถูกต้องของข้อมูลที่จดั เก็บไว้ให้อยูใ่ นสภาพพร้อมที่จะนามาใช้งานได้
ทันที
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี หมายถึง ระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานต่างๆ
ได้แก่ ข้อมูลจากฝ่ ายขาย ฝ่ ายตลาด ฝ่ ายผลิต ฝ่ ายการเงิน และฝ่ ายบุคคล เป็ นต้น แล้วบันทึกเข้าสู่ ระบบ
เพื่อทาการประมวลผลและจัดทาสารสนเทศให้กบั ผูบ้ ริ หารเพื่อทาการตัดสิ นใจ (Romney, Marshall
B.and Romney Steinbart, Paul John, 2006 : 6-7) หรื อขั้นตอนในการหาข้อมูลและกระบวนการในการ
จัดหาสารสนเทศที่ผใู ้ ช้ตอ้ งการวางแผน ควบคุมการดาเนิ นงานธุ รกิจของตนเอง ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีอาจมาจากการประมวลผลด้วยมือ การประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ และการใช้วิธีการ
ประมวลผลทั้งมือและคอมพิวเตอร์ ร่วมกัน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เกี่ยวเนื้ อหาเฉพาะข้อมูลทาง
การเงินและกระบวนการทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางการบัญชีอาจเป็ นระบบที่ถูกออกแบบ
ขึ้นมาเพื่อแปลงหรื อประมวลผลข้อมูลทางการเงิ น (Financial Data) ให้เป็ นสารสนเทศที่มีประโยชน์
ในการตัดสิ นใจต่อผูใ้ ช้ สาหรับผูใ้ ช้ประโยชน์สารสนเทศทางการบัญชี อาจแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ
คือ บุคคลภายในองค์กร ได้แก่ ผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ และบุคคลภายนอกองค์กร เช่น ผูถ้ ือหุ น้ นักลงทุน
เจ้าหนี้ หน่วยงานของรัฐบาล และคู่แข่งขัน เป็ นต้น ทั้งนี้ กระบวนการแปลงข้อมูลหรื อประมวลผล
ข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี น้ นั อาจกระทาด้วยมือหรื อใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยก็ได้
ตัวอย่างของสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information) ที่มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจของผูใ้ ช้
เช่ น งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน งบกระแสเงิ นสด เป็ นต้น ซึ่ งสารสนเทศเหล่านี้ ได้มาจาก
การประมวลผลรายการค้าต่างๆ ของกิจการ ดังนั้นรายการค้าแต่ละรายการ เช่ น รายการขายสิ นค้า
ซื้ อสิ นค้า ฯลฯ จึงถือว่าเป็ นตัวอย่างของข้อมูล (Data) ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (อุทยั วรรณ
จรุ งวิภู และสุ ชาดา สถาวรวงศ์, 2543 : 6)
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ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในสมัยเริ่ มแรกถูกมองว่าเป็ นเพียงส่ วนหนึ่ งของระบบ
สารสนเทศใหญ่ขององค์กร มีหน้าที่ในการบันทึกรายการค้า และนาเสนอข้อมูลเฉพาะส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับเงินตรา เพื่อผูบ้ ริ หารสามารถนาไปใช้ในการวางแผนและควบคุ ม แต่ปัจจุบนั ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ขยายวงครอบคลุ มไปถึ งการจัดเก็บข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงิ นตราซึ่ งอาจช่วยเพิ่ม
ค่าให้แก่ธุรกิจได้ในภายหน้า คาจากัดความของคาว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงไม่ได้จากัด
ขอบเขตอยู่แค่การบัญชี การเงิ น แต่รวมถึ งการบัญชี บริ หาร และไม่ได้จากัดขอบเขตอยู่แค่ขอ้ มูล
ที่เกี่ยวข้องกับเงินตรา แต่รวมถึงข้อมูลใดๆ ก็ได้ที่สามารถเพิ่มค่าให้แก่กิจการและลูกค้าของกิจการ
ซึ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีหน้าที่หลัก ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึก และจัดเก็บเหตุการณ์ทางธุ รกิจ รายการค้า และสรุ ปผลในงบ
การเงิน
2. ประมวลผลเหตุการณ์ทางธุ รกิจและรายการค้าเหล่านั้น เพื่อนาเสนอสารสนเทศที่ผบู ้ ริ หาร
จะนาไปใช้ในการตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. มีระบบควบคุมที่สามารถปกป้ องสิ นทรัพย์ของกิจการรวมถึงข้อมูล ระบบการควบคุมนี้
จะต้องสามารถควบคุมความถูกต้อง ความน่าเชื่ อถือ และความพร้อมของข้อมูลเมื่อถูกเรี ยกมาใช้
(Availability) (พลพธู ปี ยวรรณ และสุ ภาพร เชิงเอี่ยม, 2548 : 28)
1. ส่ วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ระบบสารสนเทศไม่วา่ จะเป็ นระบบสารสนเทศทางการบัญชี หรื อสารสนเทศใดก็ตาม
จะมีส่วนประกอบ ดังนี้ (อุทยั วรรณวิภู จรุ ง และสุ ชาดา สถาวรวงศ์, 2543: 6-7)
1. เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) ก่อนที่จะออกแบบระบบสารสนเทศ
จะต้อง ทราบเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ผใู้ ช้ตอ้ งการ
2. ข้อมูลเข้า (Inputs) ข้อมูลเข้าของระบบสารสนเทศก็คือข้อมูล (Data) หรื อข้อมูลดิบ
ซึ่ งเป็ น ข้อเท็จจริ งต่างๆ ที่เก็บรวบรวมไว้ โดยอาจเป็ นข้อมูลจากภายในองค์กรหรื อภายนอกองค์กรก็
ได้ สาหรับข้อมูล เข้าที่สาคัญของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ ข้อมูลรายการค้า (Transaction
Data) และรายการที่ บันทึกในสมุดรายวัน (Journal Entries) อย่างไรก็ตามเนื่ องจากปั จจุบนั นี้ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีได้มี บทบาทกว้างขวางยิ่งขึ้นโดยนาเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสิ นใจ
แก่ผบู ้ ริ หารในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น ด้านการตลาด ด้านการผลิต เป็ นต้น ดังนั้น ข้อมูลเข้าของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี จึงอาจเป็ นข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ยอดขายสิ นค้า ราคาขายของกิ จการ
ราคาขายของคู่แข่งขัน ยอดขายของคู่แข่งขัน เป็ นต้น
3. ตัวประกอบ (Processor) เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแปลง หรื อวิเคราะห์ขอ้ มูลให้อยูใ่ นรู ป
ของสารสนเทศที่มีความหมายมากขึ้นสาหรับผูใ้ ช้งาน เช่น การคานวณ การเรี ยงลาดับ การคิดอัตราร้อยละ
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การจัดเก็บหมวดหมู่ การทากราฟ เป็ นต้น หรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือเป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการแปลงสภาพ
จากข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศนัน่ เอง โดยทัว่ ไปองค์กรธุ รกิจต่างๆ นิยมใช้คอมพิวเตอร์ ในการประมวลผล
ข้อมูล
4. ข้อมูลออกหรื อผลลัพธ์ (Output) ข้อมูลออกของระบบสารสนเทศก็คือสารสนเทศ
ที่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้โดยอาจนาไปใช้ในการตัดสิ นใจ วางแผน ควบคุม หรื อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้น สารสนเทศที่ได้จะอยู่ในรู ปแบบของเอกสาร หรื อรายงานในรู ปแบบต่างๆ ตามที่ผใู้ ช้
ต้องการ เช่น กราฟ ตาราง ข้อมูล เป็ นต้น ข้อมูลออกส่ วนใหญ่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่
งบการเงินต่างๆ และรายงานเพื่อการจัดการ เช่น งบกาไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกระแส
เงินสด เป็ นต้น
5. การป้ อนกลับ (Feedback) ระบบสารสนเทศต้องมีการป้ อนกลับผลลัพธ์ หรื อสารสนเทศ
ที่ได้จากการประมวลผลไปยังผูใ้ ช้งานเพื่อให้ผใู ้ ช้ประเมินว่าสารสนเทศหรื อรายงานที่ได้รับตรงกับ
ความต้องการหรื อไม่ หรื อต้องการแก้ไข ปรับปรุ ง หรื อเพื่อเติมอะไรหรื อไม่ นอกจากนี้ เมื่อเวลา
เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต ความต้องการของผูใ้ ช้อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงต้องมีการป้ อนกลับ
จากผูใ้ ช้เพื่อให้สารสนเทศที่ได้ทนั เหตุการณ์และทันสมัยสามารถนาไปใช้งานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
6. การเก็บรักษาข้อมูล (Data Storage) จะต้องมีการเก็บรักษาข้อมูลไว้ในระบบสารสนเทศ
เพื่อสาหรับนาไปใช้ได้อีกในอนาคต โดยข้อมูลที่เก็บรักษาควรจะต้องมีการปรับปรุ งให้มียอดเป็ น
ปัจจุบนั (Update) อยูเ่ สมอ
7. คาสั่งและขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Instructions and Procedures) ระบบสารสนเทศจะ
ไม่สามารถประมวลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศที่มีประโยชน์ในการตัดสิ นใจได้หากปราศจากคาสั่งต่างๆ
และขั้นตอนการปฏิบตั ิงานที่ใช้ในการประมวลผล
8. ผูใ้ ช้ (Users) หมายถึ ง บุ คคลที่ เกี่ ยวข้องกับระบบสารสนเทศ โดยอาจจะเป็ นผูใ้ ช้
สารสนเทศที่ได้จากระบบหรื อผูท้ ี่ดูแลรับผิดชอบจัดการระบบหรื อควบคุม
9. การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Control and Security Measures)
สารสนเทศที่ได้จากระบบจะต้องมีความถูกต้องเชื่ อถือได้ และผูท้ ี่ไม่มีอานาจหน้าที่จะต้องไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีจึงควรต้องมีระบบการควบคุมและรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลเพื่อให้แน่ใจว่าได้สารสนเทศที่ถูกต้องเชื่ อถือได้และผูไ้ ม่มีอานาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึง
สารสนเทศดังกล่าว
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ผูใ้ ช้

วัตถุประสงค์
คาสัง่

ข้อมูลเข้า

ตัวประมวลผล

ข้อมูลออก

การเก็บรักษาข้อมูล
การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

ภาพที่ 2 แสดงส่ วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
2. ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีต่อองค์ กร
2.1 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์หรื อการบริ การ โดย
การเพิ่มคุณภาพ การลดต้นทุน หรื อการเพิ่มรู ปแบบได้ตามต้องการ เช่น ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สามารถวัดการทางานของเครื่ องจักรได้ ดังนั้น ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ผดิ ปกติ ฝ่ ายปฏิบตั ิการสามารถสังเกตได้
โดยทันที
2.2 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ ตัวอย่างเช่น บริ ษทั แห่ งหนึ่ง
ในกระบวนการผลิต แนวการประกอบชิ้นส่ วน (Assembly Line) ของเครื่ องในโรงงานล่าช้าเนื่ องจาก
ฝ่ ายผลิ ตมีวตั ถุ ดิบไม่เพียงพอ ทั้งๆ ที่ในโกดังมีพ้ืนที่คงเหลื อมากในการเก็บรักษาวัตถุ ดิบ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี สามารถช่ วยในการจัดเก็บเกี่ ยวกับวัตถุ ดิบ ไม่ว่าจะเป็ นการจัดการเกี่ ยวกับ
ปริ มาณวัตถุ ดิบในมือ และการสั่งซื้ อวัตถุ ดิบโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีวตั ถุ ดิบคงเหลื อและเพียงพอต่อ
ความต้องการ
2.3 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ช่วยในการจัดหาสารสนเทศได้ทนั เวลา และเชื่อถือ
ได้เพื่อใช้ในการตัดสิ นใจ เช่น บริ ษทั แห่ งหนึ่ งมีผลิตภัณฑ์หลาย ชนิ ด ในแต่ละวันจะทาการรวบรวม
และวิเคราะห์ข อ้ มูลเกี่ ย วกับยอดขายของสิ นค้า แต่ละชนิ ด สิ นค้าใดถ้ามียอดขายต่า ผูบ้ ริ หารจะ
ทาการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ซึ่ งอาจทาการผลิตต่อโดยทาการปรับปรุ งคุณภาพ หรื อหยุดทาการผลิต
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2.4 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีช่วยทาให้บริ ษทั ได้เปรี ยบในการแข่งขันเช่น บริ ษทั
แห่งหนึ่งทาการพัฒนาระบบที่ช่วยอานวยประโยชน์ในการแบ่งข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า ระบบจะเก็บข้อมูล
พื้นฐานต่างๆ ของลูกค้าโดยแบ่งเป็ นประเภทต่างๆ ซึ่ งจะช่วยให้การทางานในครั้งต่อไปได้รวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เพราะในข้อมูลพื้นฐานนั้นจะรวบรวมปั ญหาต่างๆ จากกรณี ศึกษาที่ผา่ นมา
และแนวทางแก้ไข
2.5 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ช่วยปรับปรุ งการติดตามสื่ อสาร เช่ น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากรทางบริ ษทั ตรวจสอบจะแจ้งให้ลูกค้าทราบ โดยระบบเครื อข่ายทันที
2.6 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ช่วยในการพัฒนาความรู ้ ตัวอย่างเช่น การเก็บข้อมูล
ทางภาษีอากร เมื่อเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษีอากร สามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้ (วัชนีพร ทุมนานันท์, 2547 : 34)
3. บทบาทของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ทมี่ ีต่อการสร้ างมูลค่ าขององค์ กรธุรกิจ
การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ที่ดี จะช่วยให้การดาเนิ นงานของธุ รกิจ
เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
1. การเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนสิ นค้า เช่น การใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็ น
เครื่ องมือในการตรวจสอบการผลิตของเครื่ องจักรแต่ละเครื่ องว่ามีปัญหาในระหว่างการผลิตหรื อไม่มี
การสู ญเสี ยวัตถุ ดิบหรื อไม่ มีสินค้าที่ตอ้ งนาไปผลิ ตใหม่หรื อไม่ เพื่อให้ผูบ้ ริ หารทราบถึ งปั ญหา
ที่เกิดขึ้นแล้วปรับปรุ งแก้ไขระบบผลิตต่อไป
2. การเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน เช่ น ระบบการบริ หารสิ นค้าแบบทันเวลาต้องใช้
ปริ มาณวัตถุดิบ ปริ มาณสิ นค้าคงเหลือ แผนการผลิตที่ถูกต้องและทันสมัยอยูเ่ สมอ ซึ่ งระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี สามารถจัดหาข้อมูลให้กบั การบริ หารสิ นค้าแบบทันเวลาได้
3. การพัฒนาการตัดสิ นใจ โดยการนาเสนอสารสนเทศที่ถูกต้อง เชื่อถือได้และทันเวลา
ให้กบั ผูใ้ ช้แต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม
4. การแลกเปลี่ยนความรู ้ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถช่วยเป็ นศูนย์กลาง
ในการบริ การข้อมูลต่างๆ ภายในธุ รกิจ เพื่อสร้างความได้เปรี ยบเชิ งแข่งขันให้กบั ธุ รกิจนั้นได้ (Romney,
Marshall B.and Romney Steinbart, Paul John, 2006 : 12-13)
4. ความสั มพันธ์ ระหว่ างสารสนเทศกับผู้บริ หาร และสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ทาหน้าที่เป็ นเครื่ องมือให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ หาร สาหรับ
กระบวนการตัดสิ นใจ ตั้งแต่การกาหนดปั ญหาการเลือกวิธีการแก้ปัญหา การเก็บข้อมูลและการแก้ไข
ปั ญหา ดังนั้นสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารควรเป็ นสารสนเทศที่เกี่ ยวข้องกับ
การตัดสิ นใจ เชื่อถือได้ ครบถ้วน ทันสมัย เข้าใจ และตรวจสอบความถูกต้องได้ (Romney, Marshall
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B.and Romney Steinbart, Paul John, 2006: 18)โดยผูบ้ ริ หารคือบุคลากรที่มีบทบาทที่สาคัญอย่างยิ่ง
ในองค์กรมีความรับผิดชอบตั้งแต่การวางนโยบาย การตัดสิ นใจเชิ งกลยุทธ์ การกากับดูแลติดตามผล
การดาเนิ นงาน ไปจนกระทัง่ การจัดงานฉลองวันสาคัญต่างๆ การค้นหาว่าระบบสารสนเทศมีประโยชน์
มากเพียงใดต่อผูบ้ ริ หาร หรื อสารสนเทศลักษณะใดที่ผบู ้ ริ หารต้องการ จะต้องเริ่ มจากการทาความเข้าใจ
งานที่ผูบ้ ริ หารทา และข่าวสารที่ผบู ้ ริ หารต้องการใช้ในกระบวนการตัดสิ นใจสาหรับการทางาน
นอกจากนั้นจะต้องเข้าใจกระบวนการตัดสิ นใจรวมทั้งสิ่ งที่ระบบสารสนเทศสามารถสนับสนุ นได้
(Laudon, Kenneth C. and Laudon, Jane P, 2002 : 38) ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หารจาแนกออกได้เป็ น 3 ระดับ ได้แก่
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง ผูบ้ ริ หารระดับกลาง และผูบ้ ริ หารระดับล่าง ซึ่ งมีรูปแบบการตัดสิ นใจที่แตกต่างกัน
ดังต่อไปนี้
การตัดสิ นใจที่ไม่มีรูปแบบแน่นอนส่ วนใหญ่จะเป็ นการตัดสิ นใจที่เกี่ยวกับการกาหนด
นโยบายและการวางแผนระยะยาวขององค์กร ผูท้ ี่มกั มีบทบาทหลักในการตัดสิ นใจในลักษณะนี้ คือ
ผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Chief Executive Officer-CEO) ขององค์กร เช่น กรรมการผูจ้ ดั การ รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การ เป็ นต้น เช่น ในระยะเวลาอีก 3-5 ปี ข้างหน้าองค์กรควรมีโรงงานผลิตสิ นค้าเพิ่มขึ้นอีกหรื อไม่
ถ้าควรเพิ่มจะเพิ่มที่ไหน เมื่อไหร่ จะต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่ หรื อการตัดสิ นใจว่ากิจการสมควรที่จะ
พิจารณานาสิ นค้าหรื อบริ การออกสู่ ตลาดโลกหรื อไม่ ถ้าสมควรจะต้องดาเนิ นการ การตัดสิ นใจใน
ลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย การจัดตั้งโรงงานที่ผลิตแห่ งใหม่ การกระจายตลาดโดยการนาสิ นค้าหรื อ
บริ การออกสู่ ตลาดโลกเป็ นการตัดสิ นใจที่องค์กรพิจารณาความอยูร่ อดและโอกาสทางธุ รกิจในระยะเวลา
5-10 ปี ข้างหน้า มีขอบเขตที่กว้างขวาง ต้องใช้ท้ งั ข้อมูลที่เกิดขึ้นในองค์กรและข้อมูลภายนอกองค์กร
เป็ นการตัดสิ นใจคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ ของธุ รกิจประเภทเดียวกัน สภาวการณ์ต่างๆ ของประเทศ
และของโลกมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบุคคลต่างๆ ทัว่ ทั้งองค์กรอย่างทัว่ ถึง
การตัดสิ นใจที่มีรูปแบบกึ่ งแน่นอน-กึ่ งไม่แน่นอนมักเป็ นการตัดสิ นใจเพื่อควบคุม
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นให้เป็ นไปตามแผนระยะเวลา 1-3 ปี ข้างหน้า ผูท้ ี่มีบทบาทการตัดสิ นใจใน
ลักษณะนี้ ได้แก่ผบู ้ ริ หารระดับกลาง เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายการต่างๆ ยกตัวอย่างเช่ น องค์กรมีนโยบายที่จะ
นาสิ นค้าออกสู่ ตลาดโลกปี หน้าโดยเริ่ มจากการเปิ ดเว็บไซต์ ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตสิ นค้าจะต้องพิจารณา
ทรัพยากรที่มีอยูว่ า่ จะสามารถผลิตสิ นค้าตามปริ มาณที่ประมาณการไว้วา่ จะขายได้หรื อไม่ ถ้าได้จะ
ผลิตอะไร เมื่อไหร่ จะต้องใช้ทรัพยากรอะไรบ้างจึงจะสามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพตามต้องการโดย
ใช้ตน้ ทุนการผลิตที่ต่าที่สุด การตัดสิ นใจในลักษณะนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นประจาวัน ประจาสัปดาห์ หรื อ
ประจาสัปดาห์ หรื อประจาเดือน แต่มกั จะเป็ นการวางแผน 1-3 ปี ข้างหน้ามีความเกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนที่นอ้ ยกว่า การเปิ ดโรงงานผลิตสิ นค้าแห่ งใหม่ ทรัพยากรที่ใช้ เช่น เงินทุนจะน้อยกว่า และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร พนักงาน หรื อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานการผลิต ข้อมูลส่ วนใหญ่
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ที่ใช้มกั เป็ นข้อมูลภายในองค์กร เช่น ยอดขายปี ก่อนๆ และอาจใช้ขอ้ มูลจากภายนอกบ้างเพื่อประกอบ
การตัดสิ นใจ
การตัดสิ นใจที่มีรูปแบบแน่นอนมักเป็ นการตัดสิ นใจเพื่อให้การดาเนิ นงานประจาวัน
ในองค์กรเป็ นไปอย่างราบรื่ น ผูท้ ี่มีบทบาทในการตัดสิ นใจในลักษณะนี้ได้แก่ผบู ้ ริ หารระดับล่าง เช่น
หัวหน้างานต่างๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อเครื่ องจักรเครื่ องหนึ่ งในโรงงานผลิตเกิดขัดข้อง หัวหน้างานจะต้อง
แจ้งฝ่ ายซ่อมบารุ งและจัดสรรพนักงานที่ทางานกับเครื่ องจักรตัวที่มีปัญหาให้ไปทางานอื่น จนกว่า
เครื่ องจักรตัวเดิมจะได้รับการซ่อมแซมจนสามารถทางานได้ตามปกติ หรื อหัวหน้าควบคุมสิ นค้าคง
คลังจะต้องตัดสิ นใจสั่งซื้ อวัตถุดิบทุกครั้งที่วตั ถุดิบนั้นมีปริ มาณเท่ากับหรื อต่ากว่าจุดสั่งซื้อที่กาหนดไว้
การตัดสิ นใจในลักษณะนี้ เกิดขึ้นประจามีตวั แปรที่ใช้ในการตัดสิ นใจที่แน่นอน เกี่ยวข้องกับระยะเวลา
เป็ นวัน เป็ นช่วงสัปดาห์หรื อเดือน ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องมีนอ้ ย ผลของการตัดสิ นใจมักถูกนาเสนอ
รายงานประจาวัน ประจาสัปดาห์ หรื อประจาเดือน เพื่อใช้เป็ นหลักฐานของรายการค้าที่เกิดขึ้น (พลพธู
ปี ยวรรณ และสุ ภาพร เชิงเอี่ยม, 2548 : 11-14)
ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศกับผูบ้ ริ หาร
ลักษณะสารสนเทศ
ผู้บริ หารระดับสู ง
ที่มาของสารสนเทศ ข้อมูลจากภายนอก
ที่ใช้
องค์กร
ขอบเขต
ส่ งผลกระทบทัว่ ทั้ง
องค์กร
ระดับความละเอียด ไม่ค่อยละเอียด
ปลีกย่อย

ผู้บริ หารระดับกลาง
ผู้บริ หารระดับล่ าง
ทั้งภายนอกและภายใน ข้อมูลจากภายในองค์กร
องค์กร
ส่ งผลกระทบแคบลง ส่ งผลกระทบในวงแคบ
มากที่สุด
ลงรายละเอียดพอ
ลงรายละเอียดมาก
สมควร
1. พนักงานขายแต่ละคน
1. รายงานการขายแยก
มียอดขายเท่าไหร่
ตามเขตขายประเภท 2. รายงานการขายเรี ยง
สิ นเค้า
ตามเลขที่ ใบสั่งขาย
2. รายงานการขาย
เปรี ยบเทียบกับ
ตัวเลขที่ประมาณ
การไว้
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
ลักษณะสารสนเทศ
ช่วงเวลา

ระดับความทันสมัย

ระดับความแมนยา

ผู้บริ หารระดับสู ง

ผู้บริ หารระดับกลาง

ผู้บริ หารระดับล่ าง

รายงานประจาปี
เปรี ยบเทียบ 5 ปี
เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน
ข้อมูลจะต้องทันสมัย
มากเพื่อการตัดสิ นใจที่
ทันกับเหตุการณ์

รายงานประจาเดือน
รายงานประจาไตรมาส
รายงานประจาปี
ข้อมูลจะต้องทันสมัย
มากเพื่อการตัดสิ นใจที่
ทันกับเหตุการณ์

รายงานประจาวัน
รายงานประจาสัปดาห์

ไม่ตอ้ งแม่นยามากแต่
รวดเร็ ว

ไม่ตอ้ งแม่นยามากแต่
รวดเร็ ว

สู งเพราะต้องบันทึก
รายการค้าที่เกิดขึ้น ตาม
จานวนเงินที่ปรากฏอยู่
ในเอกสารเบื้องต้น
บ่อยมาก

ความถี่ในการใช้
ไม่บอ่ ย
(ที่มา : Hopwood, AIS 9TH Ed. 2004)

ไม่บ่อย

ไม่ตอ้ งทันสมัยมากใช้
เป็ นหลักฐานของ
รายการค้าที่เกิดขึ้นแล้ว

5. ระบบสารสนเทศทีใ่ ช้ ในองค์ กร
ระบบสารสนเทศอาจถูกจาแนกได้หลายวิธี วิธีที่นิยมได้แก่ การจาแนกระบบสารสนเทศ
ตามระดับความซับซ้อนของระบบ ซึ่ งสามารถจาแนกได้ดงั ต่อไปนี้ (พลพธู ปี ยวรรณ และ สุ ภาพร
เชิงเอี่ยม, 2548 : 19-21)
ระบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems หรือ TPS) เป็ นระบบประมวลผล
รายการ ถือเป็ นระบบที่ต่าที่สุด มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ปฏิบตั ิงานประจาของสานักงานระดับปฏิบตั ิการ
ถูกต้อง รวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลมากขึ้น เช่น นาคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยในการบันทึก
บัญชี ช่วยในการพิมพ์ใบสั่งซื้ อ ช่วยออกบิลขายสิ นค้า ช่วยบันทึกรายการชาระหนี้ ช่วยบันทึกการเบิกจ่าย
สิ นค้าจากคลังสิ นค้า เป็ นต้น ตัวอย่างของระบบประมวลรายการหรื อ TPS เช่น ระบบบัญชีแยกประเภท
ระบบบัญชี ลูกหนี้ ระบบเจ้าหนี้ การเงิน ถื อได้ว่าเป็ นการทางานตามระบบ TPS นี้ จึงถื อได้ว่าระบบนี้
เป็ นระบบย่อยของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
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ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information Systems หรือ MIS) เป็ น
ระบบที่รวมระบบสารสนเทศหลายๆระบบซึ่ งเป็ นระบบงานย่อยๆ ขององค์กรเข้าไว้ดว้ ยกัน รายงาน
หรื อสารสนเทศที่ได้จากระบบ MIS จะมีท้ งั สารสนเทศทางการเงิน และสารสนเทศที่มีใช้ทางการเงิ น
โดยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการตัดสิ นใจได้ท้ งั ในด้านการควบคุ มการปฏิบตั ิการของผูบ้ ริ หาร
ระดับต้น และการควบคุมการจัดการของผูบ้ ริ หารระดับกลาง นอกจากนี้ ยงั สามารถนาไปใช้ประโยชน์
ในด้านการวางแผนให้แก่ผบู ้ ริ หารระดับสู งได้ แต่โดยทัว่ ไประบบ MIS จะมุ่งเน้นนาไปใช้ประโยชน์
ในการตัดสิ นของผูบ้ ริ หารระดับกลางมากที่สุด
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ (Decision Support Systems หรือ DSS) ระบบสนับสนุน
การตัดสิ นใจหรื อระบบ DSS เป็ นระบบสารสนเทศที่มุ่งเน้นการเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจ
แก่ผบู ้ ริ หารเช่ นเดี ยวกับระบบ MIS แต่ระบบ DSS จะมุ่งเน้นช่ วยในการตัดสิ นใจเฉพาะด้านและ
มีความไม่แน่นอนในระดับสู ง โดยมีความสามารถจัดทาแบบจาลองการตัดสิ นใจ (Decision Model)
ในการเสนอผลลัพธ์ของทางเลือกต่างๆ ว่าถ้าตัดสิ นใจทาอย่างนี้ ผลลัพธ์จะเป็ นอย่างไร เพื่อช่วยผูบ้ ริ หาร
ในการตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีหรื อเหมาะสมที่สุดในสถานการณ์น้ นั ๆ ระบบ DSS จะให้ขอ้ มูล
ทั้งจากภายในองค์กร (จาก TPS หรื อ MIS) และจากภายนอกองค์กร เช่น ราคาขายของคู่แข่ง ราคาหุ ้น
สามัญในปัจจุบนั
ระบบผู้เชี่ ยวชาญ (Expert Systems หรือ ES) ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อระบบ ES เป็ นระบบ
สารสนเทศที่บรรจุความรู ้และคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดยเก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล
เมื่อผูบ้ ริ หารจะตัดสิ นใจในเรื่ องใดก็สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลความรู ้และคาแนะนาจากผูเ้ ชี่ ยวชาญจะช่วย
ชี้แนะแนวทางในการตัดสิ นใจ หรื อทาการตัดสิ นใจให้ ระบบผูเ้ ชี่ ยวชาญจึงทาหน้าที่คล้ายๆ กับผูเ้ ชี่ยวชาญ
โดยให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ ทาหน้าที่แทนมนุ ษย์น้ นั เอง แต่ต่างกันตรงที่คอมพิวเตอร์ จะให้ คาแนะนา
ได้จากัดเฉพาะเรื่ องที่มีการจัดเก็บไว้ในฐานความรู ้เท่านั้น
ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริ หารระดับสู ง (Executive Information Systems หรือ EIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ ริ หารระดับสู งหรื อ EIS อาจเรี ยกได้อีกอย่างหนึ่ งว่าระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง (Executive Support Systems: ESS) EIS หรื อ ESS เป็ นระบบ
ที่ออกแบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ หารระดับสู งโดยเฉพาะโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
ผูบ้ ริ หารได้รับทราบปั จจัยสาคัญ หรื อตัวบ่งชี้ ที่สาคัญทางธุ รกิจที่มีผลต่อความสาเร็ จขององค์กร
ทั้งปั จจัยภายในองค์กรตลอดจนปั จจัยภายนอกองค์กรที่เกี่ ยวข้องหรื ออาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ น
ธุ รกิ จขององค์กรโดยต้องการสารสนเทศทันสมัยต่อเหตุการณ์ เพื่อนาไปใช้ในการกาหนดวิสัยทัศน์
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร (อุทยั วรรณ จรุ งวิภู และสุ ชาดา สถาวรวงศ์,
2543 : 16-17)
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ระดับต้ น
ผู้บริหาร

ภาพที่ 3 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศต่างๆ กับผูบ้ ริ หาร
6. ลักษณะการใช้ สารสนเทศทางการบัญชี ของผู้บริหาร
จากสภาพการแข่งขันในปั จจุบนั ทาให้ผบู ้ ริ หารจาเป็ นต้องได้รับข้อมูลต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุ รกิจ เช่น ข้อมูลในการผลิตสิ นค้า ทาให้สามารถนาไปใช้ในการตีราคา
สิ นค้าคงเหลือ ตลอดจนต้นทุนขายเพื่อทราบถึงผลการดาเนิ นงานว่ามีกาไรหรื อขาดทุน และข้อมูลทาง
การเงิน สามารถนาไปวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการตัดสิ นใจในการดาเนิ นธุ รกิ จ เช่น การตัดสิ นใจเกี่ยวกับ
การรับคาสั่งซื้ อพิเศษ การปิ ดโรงงานชัว่ คราว และการเพิ่มหรื อลดสายการผลิต เป็ นต้น ซึ่ งผูบ้ ริ หารจะ
นาข้อมูลเหล่านี้ มาใช้เป็ นหลักในการวางแผนในอนาคตหลังจากดาเนิ นธุ รกิจไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง
จะต้องมีการควบคุม ติดตามผลการปฏิบตั ิงานที่เกิดขึ้นจริ งว่า แตกต่างจากแผนงานที่วางไว้อย่างไร
รวมทั้งพิจารณาว่า มีส่วนใดบ้างที่ควรได้รับการปรับปรุ งแก้ไขให้ดีข้ ึน นอกจากนี้ ฝ่ ายบริ หารยังนา
ข้อมูลไปใช้ในการตัดสิ นใจปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นประจาหรื อเป็ นการเฉพาะหน้า ดังนั้นข้อมูล
จึงเป็ นสิ่ งที่จาเป็ นและสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจ (ดวงมณี โกมารทัต, 2544 : 52) อนึ่งการนาข้อมูลบัญชี
ไปใช้ในการตัดสิ นใจ คือการนาตัวเลขทางการเงินหรื อข้อมูลบัญชีที่มีประโยชน์ไปใช้ในการตัดสิ นใจ
เชิ งเศรษฐกิจ โดยผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตามหน้าที่บริ หารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและบรรลุ
ประสิ ทธิ ผลตามนโยบายของกิจการ ของผูบ้ ริ หารที่มีความจาเป็ นและเครื่ องมือที่ถูกใช้ในการวัด
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ความสามารถเชิงการบริ หารของผูบ้ ริ หาร สามารถจาแนกได้ 4 หน้าที่งาน ดังนี้ การวางแผน (Planning)
การสั่งการ (Directing) การควบคุม (Controlling) และการตัดสิ นใจ (Decision Making)
ดังนั้นการที่ผบู ้ ริ หารจะสามารถทาหน้าที่ทางการบริ หารดังกล่าวข้างต้นได้อย่างสมบูรณ์
จาเป็ นต้องมีสารสนเทศที่มีคุณภาพและให้ประโยชน์ต่อการทาหน้าที่การบริ หารได้อย่างแท้จริ ง ด้วยเหตุน้ ี
จึ งกล่ าวได้ว่า สารสนเทศ (Information) จึ งเปรี ยบเสมื อนเป็ นเชื้ อเพลิ ง ที่ ข บั เคลื่ อนการบริ หาร
ให้ดาเนิ นต่อไปได้ ผูบ้ ริ หารใดไม่มีสารสนเทศเพื่อการบริ หารก็จะขาดพลังที่จะดาเนิ นกิจกรรมต่างๆ
ได้สารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information) จึงนับว่าเป็ นสารสนเทศประเภทหนึ่ งที่มี
ความสาคัญและจาเป็ นต่อผูบ้ ริ หารในระดับต่างๆ เมื่อมองถึงหน้าที่ทางการบริ หารจะพบว่าหน้าที่
ทางการบริ หารมีการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ดว้ ยกันทั้งสิ้ น เพื่อแนวทางดังต่อไปนี้
เพือ่ การวางแผน การวางแผนเป็ นการกาหนดแนวทางในการดาเนิ นกิจกรรมและการใช้
ทรัพยากรของกิจการในอนาคต ในส่ วนของการวางแผนการใช้ทรัพยากร เรี ยกว่า “งบประมาณ”
ซึ่ งโดยปกติแล้วข้อมูลส่ วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดทางบประมาณจะเป็ นข้อมูลทางการบัญชี ที่เคยเกิ ดขึ้น
แล้วในอดีตทั้งสิ้ น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายการสิ นค้า ค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นงานต่างๆ เป็ นต้น ดังนั้น
ถ้าข้อมูลทางการบัญชี ของกิ จการถูกจัดเก็บไว้อย่างไม่ถูกต้องหรื อมีความบิดเบือน การจัดการทา
งบประมาณเพื่อการวางแผนเกี่ ยวกับการใช้ทรัพยากรของกิ จการในอนาคตก็จะเกิ ดการคลาดเคลื่ อน
เช่นกัน
เพือ่ การสั่ งการ ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่มีความจาเป็ นที่ตอ้ งการข้อมูลทางการบัญชี เพื่อใช้
ในการดาเนินการในแต่ละวัน เช่น ผูจ้ ดั การบริ ษทั ต้องการได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการขายสิ นค้าในแต่ละวัน
หรื อต้องการทราบปริ มาณสิ นค้าคงเหลื อในแต่ละสัปดาห์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อช่ วยให้มีขอ้ มูลพื้นฐาน
ในการสั่งการแก่ผบู ้ ริ หารหน่ วยงานต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบนาไปดาเนิ นการดังนั้น ในแนวทาง
ที่เหมาะสมแล้ว แผนกบัญชี จึงต้องมีความพร้อมและความสามารถที่จะนาเสนอข้อมูลแก่ผบู ้ ริ หาร
ในระดับต่างๆ ได้รวดเร็ ว ถูกต้องและทันต่อความต้องการของผูบ้ ริ หาร
เพื่อการควบคุม เมื่อผูบ้ ริ หารได้ทาการวางแผนการดาเนินงานโดยการจัดทางบประมาณ
แล้วสิ่ งที่มีความจาเป็ นตามมาก็คือการควบคุ ม ทั้งนี้ เพราะถ้ากิ จการมีการวางแผน แต่ขาดการควบคุ ม
ให้เป็ นไปตามแผนงานที่กาหนด การวางแผนก็ไร้ ประโยชน์และไม่ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการทางาน
นักบัญชี เป็ นผูท้ ี่ตอ้ งทาหน้าที่ในการจัดการเก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของกิ จการ
ที่เกิดขึ้นจริ ง เพื่อนามาเปรี ยบเทียบกับตัวเลขในแผนงานหรื องบประมาณที่ได้มีการกาหนดไว้ล่วงหน้า
โดยแสดงในลักษณะรายงานผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งจะเป็ นเครื่ องมือในการพิจารณาว่า ผูบ้ ริ หารหรื อ
หน่วยงานใดมีการดาเนิ นงานที่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่รวมถึงการกาหนดแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข
การดาเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
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เพื่อการตัดสิ นใจ ข้อมูลทางการบัญชี นบั ว่าเป็ นปั จจัยสาคัญประการหนึ่ งที่ถูกนามาใช้
ในการวิเคราะห์ทางเลือกและตัดสิ นใจในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของผูบ้ ริ หาร
ทั้งนี้เพราะในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารจาเป็ นต้องคานึ งถึงต้นทุน และผลตอบแทน ที่กิจการจะได้รับ
จากการตัดสิ นใจนั้น ซึ่ งข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุนและผลตอบแทนล้วนแต่เป็ นข้อมูลทางการบัญชี ท้ งั สิ้ น
เช่น การที่ผบู ้ ริ หารต้องการตัดสิ นใจที่จะกาหนดราคาขายของสิ นค้าชนิ ดหนึ่ ง จึงจาเป็ นที่จะต้องมีขอ้ มูล
เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตสิ นค้านั้น เป็ นต้น (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนั ธ์, 2544 : 4)
7. ประโยชน์ ทผี่ ้ บู ริ หารได้ รับจากสารสนเทศทางการบัญชี
เมื่อผูบ้ ริ หารทาการวางเป้ าหมาย (Goals) ขององค์กรในอนาคตแล้ว สารสนเทศจากระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี จะเข้ามาช่วยผูบ้ ริ หารให้ดาเนิ นงานเพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ (สุ ปราณี
ศุกระเศรณี และคณะ, 2546 : 15) สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อตัดสิ นใจเลือกกลยุทธ์ในการดาเนินงาน
ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในขณะนั้น อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่วางไว้สมควรถูกทบทวนและปรับเปลี่ยน
ถ้าสภาพแวดล้อมในการดาเนิ นงานมีการเปลี่ ย นไปโดยการใช้ส ารสนเทศทางการบัญชี เพื่อทา
การแปลงกลยุทธ์ให้เป็ นวิธีการปฏิบตั ิงานหรื อกิจกรรมต่างๆการวางแผนการปฏิบตั ิงานและผลลัพธ์
ที่คาดว่าจะได้กระทาใน 2 ลักษณะควบคู่กนั ไป คือการวางแผนระยะสั้น มีระยะเวลา 1 ปี หรื อ 1 รอบ
การดาเนินการปกติ ดังนั้นเนื้อหาจึงเน้นกิจกรรมปกติเกิดขึ้นเป็ นประจา การวางแผนระยะยาว มีระยะเวลา
4-5 ปี ขึ้นไปหรื อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงวงจรชี วิตของธุ รกิจ ดังนั้นเนื้ อหากิจกรรมที่จะทาให้องค์กร
มีศกั ยภาพมากขึ้น เจริ ญเติบโตขึ้น และเกิดมูลค่าเพิ่ม การใช้สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการสื่ อสาร
ให้สมาชิกทุกคนได้ทราบทิศทางขององค์กร วิธีการปฏิบตั ิงาน ความคาดหวังจากองค์กร และใช้ในการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กรด้วยรวมทั้งการใช้สารสนเทศทางการบัญชีในการควบคุม
และสั่งการสาหรับงานประจาวัน ทั้งนี้เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามแผนงานที่วางไว้สารสนเทศ
ทางการบัญชี ยงั ให้ขอ้ มูลการตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดาเนิ นงานและใช้ในการวาง
ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่เหมาะสมและยุติธรรม
สารสนเทศที่มีคุณภาพ สารสนเทศเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์และมีค่าต่อการตัดสิ นใจเพราะ
เป็ นสิ่ งที่ช่วยเพิ่มพูนความรู ้ทาให้สามารถคาดการณ์ถึงสิ่ งต่าง ในอนาคตได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นและ
ช่วยลดความไม่แน่นอนให้แก่ผทู ้ ี่ทาการตัดสิ นใจโดยทาให้การตัดสิ นใจมีประสิ ทธิ ภาพมายิ่งขึ้น สารสนเทศ
จะมีประโยชน์หรื อมีค่าต่อผูใ้ ช้มากน้อยเพียงใดนั้นจะขึ้นยูก่ บั คุณภาพของสารสนเทศนั้นๆ (อุทยั วรรณ
จรุ งวิภู (2550 : 23-24) สารสนเทศที่มีคุณภาพควรมีลกั ษณะที่สาคัญๆ ดังนี้
1. เกี่ยวข้องกับการตัดสิ นใจ สารสนเทศที่ดีจะต้องสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของผูใ้ ช้ที่จะนามาใช้ในการตัดสิ นใจได้ กล่าวคือต้องมีความเกี่ยวข้องกับเรื่ องที่ผใู ้ ช้จะต้องตัดสิ นใจ

21
เพราะหากมีสารสนเทศอยูม่ ากมายแต่ปรากฏว่าไม่ตรงกับความต้องการของผูใ้ ช้หรื อไม่เกี่ ยวข้องกับ
เรื่ องที่จะตัดสิ นใจก็ยอ่ มไม่มีประโยชน์หรื อมีค่าต่อผูใ้ ช้
2. ถูกต้องเชื่ อถื อได้ สารสนเทศที่ดีตอ้ งมีความต้องเชื่ อถือได้เพราะการตัดสิ นใจของ
องค์กรจะต้องอาศัยสารสนเทศ ดังนั้นหากสารสนเทศขององค์กรขาดความถูกต้องหรื อมีความผิดพลาด
คลาดเคลื่อนย่อมส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจขององค์กรให้มีความผิดพลาดตามไปด้วย แต่ท้ งั นี้
ไม่ได้หมายความว่าสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้องร้ อยเปอร์ เซ็นต์โดยไม่มีความผิดพลาดเลยเพราะ
การจัดหาสารสนเทศที่ถูกต้องนั้นในบางครั้งอาจจะไม่คุม้ กับเงินหรื อเวลาที่เสี ยไป หรื อไม่คุม้ กับ
ประโยชน์ที่จะได้รับทั้งนี้ เนื่ องจากในการตัดสิ นใจบางครั้งอาจไม่มีความจาเป็ นต้องใช้สารสนเทศที่มี
ความถูกต้องถึงร้อยเปอร์ เซ็นต์
3. สมบูรณ์ครบถ้วน กล่าวคือจะต้องมีสารสนเทศที่สาคัญครบถ้วนเพียงพอ ในทุกด้าน
ที่จะนาไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องนั้นๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล การมีสารสนเทศ
ที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะช่วยให้การตัดสิ นใจขององค์กรมีความถูกต้องมากขึ้น การขาดสารสนเทศที่สาคัญ
ในบางด้านอาจมีผลทาให้การตัดสิ นใจพลาดได้
4. ทันเวลา นอกจากสารสนเทศจะต้องมีความถูกต้องเชื่ อถือได้และสมบูรณ์ครบถ้วน
เพียงพอที่จะใช้ในการตัดสิ นใจแล้ว สารสนเทศจะต้องได้รับมาทันเวลาต่อความต้องการของผูใ้ ช้อีกด้วย
เพราะมิฉะนั้นแล้วสารสนเทศนั้นจะไม่มีประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจแต่อย่างใด
5. แสดงเป็ นจานวนได้ สารสนเทศจะมีคุณภาพมากขึ้นหากสารสนเทศนั้นแสดงออกมา
ในรู ปแบบของจานวนหรื อปริ มาณหรื อตัวเลข เช่น ระดับความพอใจของลูกค้าเป็ น 4.5 จากคะแนน 5
ย่อมเป็ นสารสนเทศที่มีประโยชน์หรื อมีคุณภาพมากกว่าสารสนเทศที่บอกว่า ลูกค้ามีความพอใจมาก
เป็ นต้น
6. ตรวจสอบความถูกต้องได้ สารสนเทศที่ดีควรสามารถตรวจสอบหรื อสอบทาน
ความถูกต้องได้ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความมัน่ ใจให้แก่ผใู ้ ช้ เพราะในบางกรณี ผใู ้ ช้อาจมีความสงสัยในสารสนเทศ
ที่ได้รับมาว่าเหตุใดจึงมีค่าที่สูงหรื อต่ากว่าที่ควรจะเป็ นก็อาจต้องการตรวจสอบความถูกต้องของ
สารสนเทศที่ได้รับ
7. สามารถเข้าใจได้ สารสนเทศที่ดีควรจะต้องแสดงอยูใ่ นรู ปแบบที่ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจได้
เพราะหากผูใ้ ช้ไม่เข้าใจสารสนเทศนั้นสารสนเทศดังกล่าวย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผูใ้ ช้แต่อย่างใด
8. สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ สารสนเทศที่ดีควรจะต้องจัดอยู่ในรู ปแบบเดี ยวกัน
ที่สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ ทั้งนี้เพื่อจะทาให้สามารถทราบถึงผลต่างหรื อข้อแตกต่างระหว่างสารสนเทศ
ต่างๆ ได้ ซึ่ งจะมีประโยชน์แก่ผใู ้ ช้ในการตัดสิ นใจได้มากขึ้น เช่น ในกรณี ของงบการเงิน ผูใ้ ช้งบการเงิน
ควรต้องสามารถเปรี ยบเทียบงบการเงินของกิจการในรอบระยะเวลาต่างๆ ได้ เพื่อจะได้สามารถคาดคะเน
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ถึงแนวโน้มของฐานะการเงินและผลการดาเนิ นงานของกิจการนั้น นอกจากนี้ ผใู ้ ช้งบการเงินยังควรต้อง
สามารถเปรี ยบเทียบงบการเงิ นของกิ จการกับงบการเงิ นของกิ จการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้
อีกด้วย ทั้งนี้เพื่อจะได้สามารถวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของกิจการได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ หมายถึ ง สิ่ งต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนิ นธุ รกิ จขององค์กร
และมีอิทธิ พลต่อการดาเนิ นธุ รกิจและการบริ หารจัดการภายในองค์กร สภาพแวดล้อมแบ่งออกได้เป็ น
2 ประเภทได้แก่
สภาพแวดล้อมภายใน เป็ นแรงผลักดันภายในธุ รกิจที่มีอิทธิ พลต่อการจัดการและดาเนิ นงาน
ของธุ รกิจ ซึ่ ง ธุ รกิจสามารถควบคุมและจัดการสภาพแวดล้อมลักษณะนี้ให้เป็ นไปตามแนวทางที่ตอ้ งการได้
ซึ่ งในการจัดการผูบ้ ริ หารต้องทาการศึกษาปั จจัยเหล่านี้ เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน
(Weakness) ขององค์การ
1. โครงสร้างองค์กร (Organization) โครงสร้างของกิจการเป็ นตัวกาหนดทิศทางแก่องค์กร
ในการดาเนิ นกลยุทธ์ในการเข้าสู่ ตลาดโลก รวมถึงเป็ นการพิจารณาระดับความพร้อมขององค์กร
ทางด้านบุคคลากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. บุคลากรและความสามารถของบุคลากร (Human Resource and Ability) กิจการสามารถ
ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี เมื่อพนักงานได้รับการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ้และความสามารถ
และสามารถพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิงานของบุคลากรในองค์การ และทาให้ผลการปฏิบตั ิงาน
มีคุณภาพดีข้ ึน เพื่อให้สามารถทาการผลิตได้มีประสิ ทธิ ผลมากที่สุด
3. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงค่านิ ยมในการทางาน
การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมในด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมภายนอก
4. องค์ประกอบอื่นๆ ในองค์การ ได้แก่ พันธกิจของบริ ษทั ระบบการบริ หารงาน กระบวนการ
ผลิตและการทางานในธุ รกิจทรัพยากรต่าง ๆ ในธุ รกิจ กฎระเบียบภายในองค์การ
สภาพแวดล้ อมภายนอก เป็ นปั จจัยภายนอกที่ธุรกิจไม่สามารถดาเนิ นการควบคุมให้เป็ นไป
ในทิศทางที่ตอ้ งการ เป็ นสิ่ งที่ไม่สามารถกาหนดขอบเขตได้อย่างชัดเจนดังนั้นสภาพแวดล้อมภายนอก
ของธุ รกิจจึงได้แก่องค์ประกอบทั้งหมดที่อยูภ่ ายนอกธุ รกิจซึ่ งส่ งผลต่อการดาเนิ นงานส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
หรื อทั้งหมดของธุ รกิ จเป็ นพลังผลักดันจากภายนอกองค์การที่มีอิทธิ พลต่อความสามารถในการบรรลุ
เป้ าหมายขององค์การซึ่ งพลังเหล่านี้ มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลาและก่อให้เกิดทั้งที่เป็ นโอกาส
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ต่อการดาเนินงานขององค์การโดยสามารถจัดแบ่งสภาพแวดล้อม
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ภายนอกของธุ รกิจได้ดงั นี้
1. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงาน (Task Environment) จะเป็ นสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ
ที่ส่งผลต่อการดาเนิ นงานของธุ รกิ จโดยตรงในการบรรลุ เป้ าหมาย สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับงาน
ได้แก่ คู่แข่งขัน ผูจ้ าหน่ายตลาดแรงงาน ผูใ้ ช้สินค้าและ บริ การ ลูกค้า เป็ นต้น
2. สภาพแวดล้อมทัว่ ไป (General Environment) จัดเป็ นสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินการของธุ รกิจในทางอ้อม (Indirectly Interactive Forces) แม้วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้
ส่ งผลกระทบโดยตรงแต่สภาพแวดล้อมในแต่ละด้านดังกล่าวก็จะส่ งผลต่อธุ รกิจ สภาพแวดล้อมโดยทัว่ ไป
ได้แก่เศรษฐกิ จ (Economic) ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ มีความสาคัญต่อการประกอบธุ รกิ จเป็ นอย่างยิ่ง
หากสภาพเศรษฐกิจดี ก็จะเอื้ออานวยต่อการประกอบธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ ในทางตรงกันข้าม
ถ้าสภาพเศรษฐกิจมีแนวโน้มถดถอยหรื อตกต่า เงื่อนไขทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
และยากที่จะพยากรณ์ซ่ ึ งมีผลทาให้การประกอบธุ รกิจหยุดชะงัก ล้มเหลวหรื ออาจจะต้องเลิกกิจการ
ได้เทคโนโลยี (Technology) การเปลี่ ยนแปลงและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อ
การดาเนินธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ต มีความสาคัญต่อองค์การธุ รกิจมาก
โดยมีการนาเอาปั จจัยทางเทคโนโลยีมาพิจารณาเพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน เพื่อช่วยให้ธุรกิจ
มีเทคนิ คและระบบการผลิ ตที่ทนั สมัยขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิ ตลงและเพิ่มกาลังผลิ ตช่ วยให้
สามารถจัดการ และมีการติดต่อสื่ อสารที่รวดเร็ วยิ่งขึ้นช่วยให้ธุรกิจสามารถผลิตสิ นค้าใหม่ๆ ทาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้นนอกจากนี้ ปัจจัยระหว่างประเทศ
ก็ส่งผลกระทบโดยตรงต่อหลายธุ รกิจและเริ่ มมีความสาคัญมากขึ้นในปั จจุบนั การเมืองและกฎหมาย
(Political Law) ได้แก่ การเมือง กฎข้อบังคับ นโยบายของรัฐบาล แนวโน้มการออกกฎหมายและ
พระราชบัญญัติต่างๆ ได้แก่ กฎหมายภาษีอากร พระราชบัญญัติค่าแรงขั้นต่าพระราชบัญญัติการโฆษณา
พระราชบัญญัติโรงงาน และพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น ซึ่ งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
จะส่ งผลกระทบโดยตรงต่อการดาเนิ นงานขององค์การ ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงกฎหมายภาษีอากร
อาจทาให้ตน้ ทุนสิ นค้าสู งขึ้นหรื อ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจเป็ นผลดีต่อการส่ งเสริ ม
การลงทุนและการส่ งออก ดังนั้นธุ รกิจจะต้องคอยติดตามความเคลื่อนไหวหรื อการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและกฎหมายด้วย สังคมและวัฒนธรรม (Social and Culture) ได้แก่ ทัศนคติทางสังคม ค่านิ ยม
บรรทัดฐาน ความ เชื่อ พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เช่น การศึกษา และอัตราการเกิด
นับได้วา่ การเปลี่ยนแปลง ของปั จจัยดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการขายสิ นค้าและการหากาไรของกิจการ
ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควรตรวจสอบและให้ความสนใจแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงซึ่ งอาจจะได้โอกาส
ใหม่ หรื ออาจจะพบอุปสรรคที่สาคัญก็ได้ตวั อย่างเช่ น ธุ รกิจมีโอกาสออกสิ นค้าตัวใหม่ หรื อเลิกผลิต
สิ นค้าบางรายการ เนื่องจากผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งการอีกต่อไป
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3. สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ (International Environment) การดาเนิ นธุ รกิจภายในประเทศ
เริ่ มได้รับผลกระทบจากธุ รกิจระหว่างประเทศมากขึ้นผลกระทบด้านสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
ต่อธุ รกิจจึงได้เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ วโดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีและการสื่ อสารทาให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างธุ รกิจภายในประเทศกับธุ รกิจระหว่างประเทศเพิ่มความแตกต่างกันมากยิง่ ขึ้น เมื่อระบบ
การขนส่ งและเทคโนโลยีทางอิเล็คทรอนิ คส์ ช่วยลดข้อจากัดทางด้านระยะทาง และ ระยะเวลาลง
สภาพแวดล้อมทางระหว่างประเทศ ได้แก่ การแข่งขันจากการรวมกิจการของบริ ษทั ข้ามชาติ การเข้าสู่
ตลาดต่างประเทศ ลูกค้าในต่างประเทศ อัตราแลกเปลี่ยนมาตรการระหว่างประเทศ เป็ นต้น
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจกับการรั บรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
การรั บรู ้ ประโยชน์หรื อการใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชี ก็คื อเครื่ องมื อ
ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ เช่ น
ความต้องการของลูกค้า และข้อจากัดต่างๆ เพื่อที่จะหาประโยชน์จากสภาพแวดล้อมเหล่านั้นให้มาก
ที่สุดรวมถึงเพื่อรักษาหรื อช่วยเพิม่ ระดับของผลการดาเนินงานหรื อประสิ ทธิ ผล องค์กรจะรับรู ้ประโยชน์
สารสนเทศทางการบัญชี จึงเป็ นผลโดยตรงจากการเลื อกหรื อบริ หารจัดการซึ่ งจะถูกกระตุ ้ นจาก
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่ งจะมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีขององค์การสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาจเป็ นปั จจัยทาให้องค์การ
รับรู ้ประโยชน์สารสนเทศทางการบัญชี เข้าสู่ องค์การ จากที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าสภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิจสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยี รู ปแบบความต้องการลูกค้า และความผันผวน
ในความความต้องการสิ นค้า ซึ่ งส่ งผลให้สินค้าที่มีอยู่ในปั จจุบนั ล้าสมัยและจาเป็ นต้องมีการพัฒนา
สิ นค้าขึ้นมาใหม่ ดังนั้นองค์การจาเป็ นต้องลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศ (AIS) อันจะนามาซึ่ ง
การเพิ่มความสามารถในการออกแบบ ผลิต และพัฒนาสิ นค้าใหม่ ขององค์การ เพื่อสร้างโอกาสสาหรับ
การแข่งขันในตลาดต่อไป
วราภรณ์ เหลืองวิลยั (2548 : 74-85) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารสนเทศ
ทางการบัญชี บริ หารกับผลการดาเนิ นงานขององค์กร จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
สารสนเทศทางการบัญชีบริ หารที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิคทางการบัญชีบริ หารจานวน 14 เทคนิค
กับผลการดาเนินงานขององค์กร พบว่า การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชีบริ หารจากเทคนิค
ต้นทุนกระบวนการ/ต้นทุนช่ วง การจัดการทางบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุนมาตรฐาน
การวิเคราะห์งบการเงิ น การกาหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงาน การจัดทารายงานต้นทุนคุ ณภาพ
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน ปริ มาณ กาไร ทาให้ผลการดาเนิ นงานมีแนวโน้มดี ข้ ึนจาก
การวิจยั ดังกล่าวพบว่าสารสนเทศทางการบัญชี ส่งผลต่อการดาเนิ นงานขององค์กรในเชิ งบวก นั้น
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หมายถึงสารสนเทศทางการบัญชี มีความสาคัญในการเป็ นเครื่ องมือช่วยผูบ้ ริ หารในด้านการวางแผน
การควบคุม การสั่งการ และการตัดสิ นใจ ตามบทบาทภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารเพื่อให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์กร
ธี รศักดิ์ กัญจนพงศ์ (2554 : 63-65) ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
และกลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันต่อการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีในองค์กรในประเทศไทย พบว่ารู ปแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ (สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตร และ
สภาพแวดล้อมที่เน้นการแข่งขัน) และการรับนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี (เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ
และเทคโนโลยีดา้ นการผลิต ) เป็ นความสัมพันธ์ทางอ้อม ซึ่ งผลการวิจยั สนับสนุ นความสัมพันธ์เชิ ง
กระบวนการให้องค์การลงทุนในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีขององค์การวรรณกรรมในอดีต Damanpour
and Schneider (2006 : 215-236) ได้อธิ บายถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ งแวดล้อมภายนอก และการรับ
นวัตกรรมขององค์การทั้งนี้องค์การที่ดาเนินกิจกรรมภายใต้สิ่งแวดล้อมภายนอก จะได้รับปั จจัยการผลิต
จากสภาพแวดล้อมภายนอกและมุ่งนาเสนอบริ การหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของ
สภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้สภาพแวดล้อมภายนอก นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมภายนอกก็นามาซึ่ ง
โอกาส เช่น ข้อมูล ทรัพยากร และเทคโนโลยี และข้อจากัด (Constraints) เช่น ระเบียบ และข้อบังคับ
ในด้านการเข้าหาแหล่งทุนหรื อข้อมูล ที่ผปู ้ ระกอบการสามารถนามาใช้ประโยชน์ทางธุ รกิจ
ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ขา้ งต้นจึงตั้งสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
พฤติกรรมผู้บริ โภค
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้
สิ นค้าและบริ การทางเศรษฐกิ จ รวมทั้งกระบวนการในการตัดสิ นใจที่มีผลต่อการแสดงออก (ดารงศักดิ์
ชัยสนิท, 2538 : 86) นักการตลาดวิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพื่อจะได้รู้จกั และเข้าใจผูบ้ ริ โภค
และสามารถใช้เครื่ องมือทางการตลาดให้เป็ นไปได้โดยมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด และหาหนทางแก้ปัญหา
ทางการตลาดต่างๆให้ประสบผลสาเร็ จอย่างดีที่สุดประโยชน์ของการศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค
เพื่อช่วยให้นกั การตลาดเข้าใจถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคและแนวโน้ม
ความต้องการสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในอนาคตเพื่อการปรับโปรแกรมการตลาดหรื อส่ วนประสมการตลาด
ผูเ้ กี่ยวข้องสามารถหาหนทางแก้ไขพฤติกรรมในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภคในสังคมได้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับความสามารถในการตอบสนองของธุ รกิจมากยิง่ ขึ้นซึ่ งเป็ นผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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และการลงทุนในการพัฒนาตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สามารถทาได้ดีข้ ึนโดยการศึกษารู ปแบบ
ความต้องการการกระตุน้ และการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภครวมทั้งประโยชน์ในแง่การแบ่ง
ส่ วนตลาดเพื่อการตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคให้ตรงกับชนิ ดของสิ นค้าที่ตอ้ งการตรงกับ
ปริ มาณที่ตอ้ งการตรงกับเวลาและสถานที่ๆต้องการรวมทั้งเงื่อนไขอื่นๆและช่วยในการปรับปรุ งกลยุทธ์
การตลาดของธุ รกิจต่างๆเพื่อความได้เปรี ยบคู่แข่งขันซึ่ งมีการะบวนการตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อดังนี้
ขั้น ที่1 การรับ รู ้ ถึ ง ปั ญ หากระบวนการซื้ อ จะเกิ ดขึ้ น เมื่อผูซ้ ื้ อตระหนัก ถึ ง ปั ญ หาหรื อ
ความต้องการของตนเอง
ขั้นที่ 2 การค้นหาข้อมูลในขั้นนี้ ผบู ้ ริ โภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสิ นใจในขั้นแรกจะค้นหา
ข้อมูลจากแหล่งภายในก่อนเพื่อนามาใช้ในการประเมินทางเลือกหากยังได้ขอ้ มูลไม่เพียงพอก็ตอ้ งหา
ข้อมูลเพิ่มจากแหล่งภายนอก
ขั้นที่ 3 การประเมินผลทางเลือกผูบ้ ริ โภคจะนาข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็ นหมวดหมู่
และวิเคราะห์ขอ้ ดีขอ้ เสี ยทั้งในลักษณะการเปรี ยบเทียบหาทางเลือกและความคุม้ ค่ามากที่สุด
ขั้นที่ 4 การตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหลังการประเมินผูป้ ระเมินจะทราบข้อดีขอ้ เสี ย
หลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสิ นใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหานิ ยมใช้ประสบการณ์ในอดีต
เป็ นเกณฑ์ท้ งั ประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ ื่น
ขั้นที่ 5 การประเมินภายหลังการซื้ อเป็ นขั้นสุ ดท้ายหลังจากการซื้ อผูบ้ ริ โภคจะนาผลิตภัณฑ์
ที่ซ้ื อนั้นมาใช้และในขณะเดียวกันก็จะทาการประเมินผลิตภัณฑ์น้ นั ไปด้วยซึ่ งจะเห็นได้วา่ กระบวนการ
ตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคเป็ นกระบวนการต่อเนื่ องไม่ได้หยุดตรงที่การซื้ อก่อนที่มนุ ษย์จะแสดงพฤติกรรม
อย่างใดอย่างหนึ่งออกมาจะมีมูลเหตุที่ทาให้เกิดพฤติกรรมขึ้นก่อนซึ่ งเรี ยกว่า “กระบวนการของพฤติกรรม”
และกระบวนการของพฤติกรรมมนุษย์ (Harold J. Leavitt, 1964 : 95-112) มีลกั ษณะคล้ายกัน 3 ประการ
ดังนี้
1. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้ตอ้ งมีสาเหตุทาให้เกิด (Behavior is Caused) คือการที่คนเรา
จะแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ งอย่างใดออกมาจะต้องมีสาเหตุทาให้เกิ ดและสิ่ งซึ่ งเป็ นสาเหตุก็คือ
ความต้องการที่เกิดขึ้นในตัวมนุษย์นนั่ เอง
2. พฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งจูงใจหรื อแรงกระตุน้ (Behavior is Motivated) เมื่อคนเรา
มีความต้องการเกิดขึ้นแล้วคนเราก็ปรารถนาที่จะบรรลุถึงความต้องการพื้นฐานจนกลายเป็ นแรงกระตุน้
หรื อแรงจูงใจ (Motivation) ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่เกิดขึ้น
3. พฤติกรรมที่เกิดขึ้นย่อมมุ่งไปสู่ เป้ าหมาย (Behavior is Goal Directed) การที่คนเราแสดง
พฤติกรรมอะไรก็แล้วแต่ออกมานั้นมิได้กระทาไปอย่างเลื่อนลอยโดยปราศจากจุดมุ่งหมายหรื อไร้
ทิศทางตรงกันข้ามกลับมีจุดมุ่งหมายหรื อเป้ าหมายที่จะให้บรรลุผลสาเร็ จตามความต้องการของตน
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ปัจจัยทีม่ ีผลต่ อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริ โภค
ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Culture Factors) วัฒนธรรม (Culture) เป็ นปั จจัยขั้นพื้นฐาน
ที่สุดในการกาหนดความต้องการและพฤติกรรมของมนุ ษย์วฒั นธรรมเป็ นสัญลักษณ์ และสิ่ งที่มนุ ษย์
สร้างขึ้นโดยเป็ นที่ยอมรับจากคนรุ่ นหนึ่ งไปสู่ อีกรุ่ นหนึ่ งประกอบด้วยสิ่ งที่ไม่มีตวั ตน (Tangible
Concept) เช่นการศึกษาความเชื่ อเจตคติกฎหมายเป็ นต้นนอกจากนี้ ยงั รวมถึงค่านิ ยมและพฤติกรรม
ส่ วนใหญ่ที่ได้รับการยอมรับภายในสังคมใดสังคมหนึ่ งโดยเฉพาะและเป็ นตัวกาหนดความแตกต่าง
ของสังคมหนึ่งจากสังคมอื่นนักการตลาดต้องคานึงถึงความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและนาลักษณะ
ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปใช้กาหนดโปรแกรมการตลาดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture
Change) ในสังคมไทยในปั จจุบนั มีดงั นี้
1. มนุ ษย์คานึ งคุณภาพชี วิตคุณภาพของสิ นค้าคานึ งถึงสิ่ งแวดล้อมและมลภาวะของ
สังคมมากขึ้นเช่ นคุณภาพของสิ นค้าในท้องตลาดต้องคานึ งถึ งสิ่ งแวดล้อมไม่ทาลายสิ่ งแวดล้อมหรื อ
ผูบ้ ริ โภคต้องการบริ โภคผักที่ปลอดสารพิษเพื่อสุ ขภาพของตนเอง
2. สตรี มีบทบาททางสังคมมากขึ้น เช่นสตรี ทางานนอกบ้านมากขึ้น สตรี มีบทบาททาง
การเมืองมีอานาจทางเศรษฐกิจมากขึ้นซึ่ งส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและแบบแผนการซื้ อและ
การบริ โภคสิ นค้าที่สามารถอานวยความสะดวกได้มากเท่าไรยิ่งมีโอกาสและข้อได้เปรี ยบมากขึ้นเท่านั้น
3. เจตคติเกี่ยวกับการทางานและการพักผ่อนเปลี่ยนแปลงไปบุคคลจะแสวงหางานที่มี
รางวัลตอบแทนสู งกว่างานที่ให้ค่าจ้างสู งตาแหน่งดีส่วนกิจกรรมในการพักผ่อนก็สืบเนื่ องจากคานึ งถึง
สุ ขภาพมากขึ้น เช่น พักผ่อนหย่อนใจกับสถานที่ที่เป็ นธรรมชาติมากขึ้นเพื่อสุ ขภาพร่ างกายที่ดีข้ ึน
4. มีการเปลี่ ยนแปลงในเรื่ องที่อยู่อาศัยและความเป็ นอยู่ในครอบครัวมีการอพยพจาก
ชนบทเข้าไปอยูใ่ นเมืองมากขึ้นและได้นารู ปแบบการดาเนิ นชี วิตและวัฒนธรรมย่อยจากชนบทเข้าไป
ใช้ในเมืองด้วยหรื อนารู ปแบบการดาเนินชี วติ และวัฒนธรรมย่อยจากในเมืองมาใช้ที่ชนบท
5. ต้องการความสะดวกสบายมากขึ้นอาจเนื่ องมาจากภาวะทางเศรษฐกิจตกต่าผูบ้ ริ โภค
ส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้เวลาในการประกอบอาชีพต่างๆด้วยความเร่ งด่วนจึงพยายามสรรหาหรื อมีความต้องการ
สิ นค้าที่สามารถอานวยความสะดวกสบายมาใช้เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยทางสั งคม (Social Factors)เป็ นปั จจัยที่เกี่ยวข้องในชี วิตประจาวันและมีอิทธิ พล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มอ้างอิงครอบครัวบทบาทและสถานะของผูซ้ ้ื อกลุ่มอ้างอิง
(Reference Group) คือกลุ่มใดๆที่มีการเกี่ยวข้องกัน (Interacting) ระหว่างคนในกลุ่มและขณะเดียวกัน
ก็จะมีอิทธิ พลต่อเจตคติหรื อพฤติกรรมของบุคคลที่อยูใ่ นกลุ่มอันเนื่ องมาจากการเกี่ยวข้องดังกล่าว
กลุ่มอ้างอิงแบ่งเป็ น 2 ระดับคือกลุ่มปฐมภูมิ (Primary Group) ได้แก่ครอบครัวเพื่อนสนิ ทและเพื่อนบ้าน
การที่จะเข้ากันได้เป็ นกลุ่มปฐมภูมิแบบนี้ มกั จะมีขอ้ จากัดในเรื่ องอาชี พระดับชั้นทางสังคมและช่วงอายุ
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เป็ นต้นและกลุ่มทุติยภูมิ (Secondary Group) เป็ นกลุ่มทางสังคมที่มีความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวแต่ไม่บ่อย
มีความเหนียวแน่นน้อยกว่ากลุ่มปฐมภูมิเช่นกลุ่มอาชีพองค์การชุมชนฯลฯ ครอบครัว (Family) ครอบครัว
เป็ นสถาบันที่ทาการซื้ อเพื่อการบริ โภคที่สาคัญที่สุดนักการตลาดจะพิจารณาครอบครัวมากกว่าที่จะ
พิจารณาเป็ นรายบุคคล เช่ น บิดามารดาเป็ นผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ให้สมาชิ กในครอบครัวนอกจาก
บิดามารดาแล้วสมาชิกเด็กๆในครอบครัวมีความสาคัญเพราะเป็ นแรงกระตุน้ ให้บิดามารดาซื้ อด้วยบทบาท
และสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเกี่ยวข้องกับหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัวกลุ่มอ้างอิงองค์การ
และสถาบันต่างๆทาให้บุคคลมีบทบาทและสถานภาพที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม เช่น ชายคนหนึ่ง
อยูใ่ นครอบครัวมีสถานภาพเป็ นสามีเมื่ออยู่ในที่ทางานมีสถานภาพเป็ นหัวหน้าบทบาทของชายคนนี้
ในฐานะที่เป็ นสามีกบั ฐานะที่เป็ นหัวหน้าจะแตกต่างกันโดยมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื้ อของสมาชิ ก
ในกลุ่มต่างๆกล่าวคือในฐานะเป็ นสามีเขาจะเป็ นผูซ้ ้ื อผลิตภัณฑ์และตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่นามาใช้ในบ้าน
ของตนแต่ในฐานะหัวหน้าเขาอาจจะไม่ตอ้ งทาการตัดสิ นใจซื้อแต่จะเป็ นหน้าที่ของฝ่ ายจัดซื้ อที่ทาหน้าที่
ดังกล่าวแทน
ปัจจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors) การตัดสิ นใจของผูซ้ ้ื อมักจะได้รับอิทธิ พลจาก
คุณสมบัติส่วนบุคคลต่างๆ เช่น อายุที่แตกต่างกันทาให้คนเรามีความต้องการในผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรม
การซื้ อแตกต่างกันอาชี พการงานของบุคคลหนึ่ งๆจะมีอิทธิ ผลต่อรู ปแบบการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค
เช่นเดียวกันตัวอย่าง เช่น คนงานประเภทที่ใช้แรงงานจะซื้ อเสื้ อผ้ารองเท้าที่เหมาะสาหรับใส่ ทางานซื้ อ
อาหารกล่องสาหรับมื้อเที่ยงในขณะที่ประธานบริ ษทั จะซื้ อเสื้ อสู ทราคาแพงเดินทางโดยเครื่ องบินเป็ น
สมาชิกคันทรี่ คลับและเป็ นเจ้าของเรื อใบลาใหญ่ดว้ ยเหตุน้ ี นกั การตลาดจึงต้องพยายามแยกแยะกลุ่มอาชี พ
ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์และบริ การที่สูงกว่ากลุ่มอาชี พทัว่ ๆไปโดยที่บริ ษทั หนึ่ งอาจมีความเชี่ ยวชาญ
เป็ นพิเศษในการผลิตสิ นค้าและบริ การที่สนองความต้องการของผูบ้ ริ โภคสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ
(Economic Circumstances) การเลือกผลิตภัณฑ์ของบุคคลคนหนึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิ จสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของคนเราจะประกอบไปด้วยรายได้ที่สามารถใช้จ่ายได้การศึกษา
(Education) ระดับการศึกษาของบุคลากรทาให้มีความต้องการในผลิ ตภัณฑ์และมีพฤติ กรรมการซื้ อ
แตกต่างกันไปตามสภาพระดับการศึกษา
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง พฤติกรรมผู้บริ โภค กับการรั บรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
ผูบ้ ริ โภคเป็ นองค์ประกอบสาคัญที่สุดอย่างหนึ่ งที่ทุกธุ รกิ จจะมองข้ามไม่ได้ ซึ่ งพฤติกรรม
ของผูบ้ ริ โภคนั้นมีการเปลี่ยนแปลงและมีความซับซ้อนมากขึ้น มีความต้องการสิ นค้าที่หลากหลาย
และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรธุ รกิจจะต้องปรับตัวและผลิตสิ นค้าให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เพื่อความอยู่รอดของกิ จการ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะให้ขอ้ มูลแก่
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ผูบ้ ริ หารในการวางแผน ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการ วางแผนและสร้างความต้องการ ตลอดจน
ส่ งเสริ มการขายจนกระทั้งผลิตสิ นค้าที่ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค อีกทั้งสารสนเทศทางการบัญชี
ยังให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ หารในการวิจยั ลูกค้า ซึ่ งจะมีขอบเขตของการใช้สารสนเทศกว้างกว่าการวิเคราะห์
ลูกค้า โดยการวิจยั ลูกค้าจะต้องการทราบสารสนเทศที่เกี่ ยวกับลูกค้าในด้านสถานะทางการเงิ น
การดาเนิ นธุ รกิ จ ความพอใจ รสนิ ยมและพฤติกรรมการบริ โภค เป็ นต้น วรรณกรรมในอดี ต (Ward,
Bicklord and Leong, 1996 : 597) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง
(Differentiation Strategy) และ เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ (Design Technologies) พบสภาพแวดล้อม
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตร (Environment Dynamism) สะท้อนให้เห็นถึง รู ปแบบความต้องการ
ของลูกค้า และความผันผวนในความต้องการสิ นค้า สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตรทาให้
สิ นค้าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ล้าสมัย และจาเป็ นต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่ (Jansen, Van Den Bosch and
Volbend, 2006 : 351-363) ดังนั้นองค์การจาเป็ นต้องลงทุนโครงสร้ างพื้นฐานต่างๆ เช่ น การรับและ
ลงทุนในเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชี เข้าสู่ องค์การ
ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ขา้ งต้นจึงตั้งสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
กลยุทธ์ ด้านการแข่ งขัน
กลยุทธ์การแข่งขัน หมายถึง กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นที่ความสามารถเฉพาะ ขององค์การธุ รกิจนั้นๆ
เนื่ องจากความสามารถเฉพาะเป็ นสิ่ งที่นาไปสู่ การดาเนิ นงานที่มีความเป็ นเอกลักษณ์และความแตกต่าง
จากคู่แข่งขันรายอื่นในด้านประสิ ทธิ ภาพ ความรวดเร็ วในการตอบสนองต่อลูกค้า สิ นค้า และบริ การ
ที่มีมูลค่าเพิ่มที่โดดเด่น รวมถึ งจุดเด่ นที่เหนื อกว่าคู่แข่งขัน จะนาไปสู่ การสร้ างความแตกต่างให้กบั
สิ นค้าและบริ การของบริ ษทั หรื อสามารถทาให้มีการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานและต้นทุน
ที่ต่าลงองค์การสามารถสร้างความได้เปรี ยบเชิ งการแข่งขันไต้โดยเลือกใช้ กลยุทธ์ดา้ นการแข็งขัน
ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์หลักๆ 2 กลยุทธ์คือ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและกลยุทธ์การเป็ นผูน้ า
ด้านต้นทุนต่ากลยุทธ์การสร้างความแตกต่างคือ กลุ่มของการดาเนิ นการที่ผสมผสานในการผลิตสิ นค้า
และบริ การณต้นทุนที่ยอมรับได้ (Porter, Michael, 1985 : 95-117) โดยลูกค้ารับระวางสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
แตกต่างจากสิ่ งที่มีอยูใ่ นตลาด (Hitt, Ireland and Hoskisson, 2007 : 77) กลยุทธ์แบบนี้ เน้นการสร้าง
ความได้เปรี ยบในการแข่งขันโดยนาเสนอสิ นค้าที่มีคุณค่าหรื อเป็ นนวัตกรรมในสายตาของลูกค้า
การสร้ างความแตกต่า งดัง กล่ า วอาจแสดงออกมาในลัก ษณะของสิ นค้า ระบบการส่ ง มอบและ
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ความหลากหลายของปั จจัยอื่นๆลักษณะที่แตกต่างนี้ เองอาจทาให้มูลค่าของสิ นค้าในสายตาของลูกค้า
เพิ่มขึ้นซึ่ งจะทาให้องค์การสามารถตั้งราคาสิ นค้าให้สูงขึ้นและส่ งผลทาให้ตอบแทนทางธุ รกิจสู งขึ้น
ด้วยกลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า คือ กลุ่มของการดาเนิ นการที่ถูกบูรณาการซื่ งดาเนินการเพื่อ
สร้างสิ นค้าและบริ การด้วยคุณลักษณะที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ ณ ระดับต้นทุนที่ต่าเพื่อเสนอราคา
สิ นค้าที่จะขายให้แก่ลูกค้าให้ต่ากว่าคู่แข่งโดยองค์การจะใช้ความพยายามอย่างมากในการควบคุ ม
ต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการได้ประโยชน์จากวัตถุ ดิบรวมทั้งหาวิธีการควบคุม
ต้นทุนการกระจายสิ นค้าและลดค่าใช้จ่ายด้านวิจยั และพัฒนา (R&D) ด้านการโฆษณาและด้านอื่นๆ
(Prajogo, 2007 : 52-68) อธิ บายว่าฐานคิดของกลยุทธ์ท้ งั สองแบบนี้ มีความแตกต่างกันดังนั้นองค์การ
อาจต้องเลือกใช้กลยุทธ์อย่างหนึ่ งออย่างใดเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ ยนแปลง
ไปตัวอย่างเช่ นหากองค์การเลื อกใช้กลยุทธ์การสร้ างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) ที่เน้น
การสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันโดยนาเสนอสิ นค้าที่มีคุณค่าหรื อเป็ นนวัตกรรมในสายตาของ
ลูกค้าซึ่ งจะทาให้องค์การสามารถตั้งราคาสิ นค้าให้สูงขึ้นและส่ งผลทาให้ตอบแทนทางธุ รกิ จสู งขึ้ น
ด้วยแต่องค์การจะต้องเสี ยค่าใช้จ่าย ด้านวิจยั และพัฒนา (R&D) สิ นค้าและอาจต้องจัดหาวัตถุดิบที่มี
คุณภาพสู งและอาจมีลกั ษณะที่แตกต่างจากคู่แข่งซึ่ งส่ งผลให้ตน้ ทุนการผลิตเพิ่มสู งขึ้นดังนั้นองค์การ
จึงไม่สามารถเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่าได้
ความสั มพันธ์ ระหว่ าง กลยุทธ์ ด้านการแข่ งขันกับการรั บรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
องค์กรธุ รกิ จจะต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ สงครามการแข่งขัน ซึ่ งจะอาศัยความสามารถ
ในการสังเกตสัญญาณการแข่งขัน จากคู่แข่งซึ่ ง อาจได้มาจากความบังเอิญ หรื อเกิ ดจากความตั้งใจ ซึ่ ง
สัญญาณการแข่งขันอาจมาในรู ปแบบต่างๆ เช่น การประกาศ แนวทางการเคลื่อนไหว ทางกลยุทธ์จาก
คู่แข่ง การประกาศผลของการดาเนิ นการแข่งขันในอดีตของคู่แข่ง คาทานายสภาวะอุตสาหกรรม โดย
คู่แข่งสู่ สาธารณชน คาวิจารณ์หรื อคาอธิ บายความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง การตั้งราคา การตั้งงบโฆษณา
การเพิ่มกาลังการผลิ ต การเปลี่ ยนแปลงเป้ าหมายองค์กร การส่ งผลิ ตภัณฑ์ประกบยี่ห้อของคู่แข่งขัน
เป็ นต้นการใช้กลยุทธ์การตลาดนั้น ผูบ้ ริ หารจาเป็ นจะต้องอาศัยข้อมูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เพื่อขยายยอดขายและส่ วนแบ่งตลาด ลงทุนในเครื่ องจักร และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต
การวางรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการผลิต การควบคุมต้นทุนอย่างเคร่ งครัดและสามารถให้ขอ้ มูล
ในการทานายและการควบคุมป้ องกันการตอบโต้จากคู่แข่งขันอย่าง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิ ผล
Moors and Yuen (2001 : 54-57) ทาการศึกษาถึงความสัมพันธ์เกี่ยวกับ กลยุทธ์ โครงสร้าง
ความเป็ นผูน้ า และรู ปแบบที่ใช้ในการตัดสิ นใจ ซึ่ งมีความสัมพันธ์กบั การใช้สารสนเทศจากระบบ
บัญชี บริ หาร โดยใช้ตวั แบบวงจรชีวิตองค์กรของ Miler และ Friesen โดยมีสมมติฐานในการทดสอบ
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ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสอบถามที่ใช้ในการสารวจ จากบริ ษทั อุตสาหกรรมเสื้ อผ้าและรองเท้า
จากผลการศึกษาพบว่าการตระหนักถึงการใช้สารสนเทศจากระบบบัญชี บริ หารสามารถเปลี่ยนแปลง
ลักษณะการปฏิบตั ิงานขององค์กรและวงจรชี วิตขององค์กรในแต่ละระยะ นอกจากนี้ ยงั แสดงให้เห็ น
ว่าเหตุใด ระบบบัญชีบริ หาร สามารถช่วยให้การเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน และการเปลี่ยนแปลงนั้น
เป็ นไปในทิศทางใด ผลการเติบโตเพิ่มขึ้นขององค์กรมาจากการตระหนักถึงการใช้สารสนเทศจาก
ระบบบัญชี บริ หาร การเติบโตขององค์กรในแต่ละระยะจากการเลื อกเทคนิ คทางการบัญชี บริ หารงาน
ซึ่ งสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร โดยเทคนิคต่างๆ นั้นสามารถอธิ บายได้จากระบบบัญชีบริ หาร
ศิริพร หทัยพันธลักษณ์ (2548 : 82-85) ได้ทาการวิจยั เรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างสารสนเทศ
ทางการบัญชีบริ หาร การเรี ยนรู้องค์กร และผลการดาเนินงานด้านการผลิตของบริ ษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย จากผลการวิจยั พบว่าเทคโนโลยีทางการผลิตที่กา้ วหน้า และกลยุทธ์ดา้ น
การผลิตมีความสัมพันธ์กบั ปริ มาณการใช้สารสนเทศทางการบัญชี บริ หารไปในทิศทางเดียวกันอย่างมี
สาระสาคัญ และปริ มาณการใช้สารสนเทศทางการบัญชี กบั ผลการดาเนิ นงานทางด้านการผลิตก็มี
ความสัมพันธ์กนั ไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อทดสอบต่อไปถึงการเป็ นสื่ อกลางของสารสนเทศทางการบัญชี
บริ หารแล้วพบว่าปริ มาณการใช้สารสนเทศทางการบัญชี บริ หารเป็ นสื่ อกลางระหว่างความสัมพันธ์
ของการใช้กลยุทธ์ดา้ นการผลิตและผลการดาเนิ นงานด้านการผลิต แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศทางการ
บัญชีบริ หาร ไม่วา่ จะเป็ นสารสนเทศในการวางแผนและควนคุม และสารสนเทศทางการเงินมีความสาคัญ
ในการช่วยในองค์กรการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการผลิตได้ดีมากยิ่งขึ้น อันส่ งผลให้องค์กรมีผล
การดาเนิ นงานด้านการผลิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนั้นการวิจยั นี้ ยงั การศึกษาถึงผลกระทบของ
การเรี ยนรู้เรื่ ององค์กร โดยผลการวิจยั พบว่าการใช้สารสนเทศทางการบัญชีบริ หาร โดยเฉพาะสารสนเทศ
ในการวางแผนและควบคุมร่ วมกับการเรี ยนรู ้ขององค์กรโดยองค์กรควรมีสิ่งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ของ
องค์กรได้แก่ การโต้ตอบและติดต่อสื่ อสารกัน และการหมุนเวียนงาน และประสบการณ์ในการทางาน
เข้ามาช่วยสนับสนุนจะช่วยให้การปฏิบตั ิงานมีประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาผลการดาเนิ นงาน
ด้านการผลิตมากขึ้น
จากการวิจยั ดังกล่าวสรุ ปได้วา่ การใช้กลยุทธ์ดา้ นการผลิต และวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชี บริ หาร
ที่กา้ วหน้ามีความสัมพันธ์กนั อธิ บายได้วา่ เมื่อองค์กรมีการใช้กลยุทธ์ดา้ นการผลิตมากขึ้นก็มีความจาเป็ น
ต้องใช้วธิ ี ปฏิบตั ิทางบัญชีที่กา้ วหน้าเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นัน่ หมายถึงต้องมีการใช้สารสนเทศทางการบัญชี
เพิ่มขึ้นด้วย แสดงให้เห็นว่าสารสนเทศทางการบัญชี เป็ นสิ่ งสนับสนุ นการดาเนิ นการขององค์กร
ซึ่ งสามารถใช้เป็ นเครื่ องมือในการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารได้ ดังนั้นการใช้สารสนเทศทางการบัญชี ของ
ผูบ้ ริ หารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพจึงเป็ นสิ่ งสาคัญที่จะนาองค์กรไปสู่ เป้ าหมายได้วรรณกรรมในอดี ต
(ธี รศักดิ์ กัญจนพงศ์, 2554 : 21-22) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การแข่งขันและการรับรู้

32
สารสนเทศทางการบัญชีดงั นี้ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differentiation Strategy) และเทคโนโลยี
ด้านการออกแบบ (Design Technologies) จากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตร (Environment
Dynamism) สะท้อนให้เห็ นถึ ง การเปลี่ ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่แสดงออกมาลัก ษณะของ
การเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีรูปแบบความต้องการของลูกค้าและความผันผวนในความต้องการสิ นค้า
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตรทาให้สินค้าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ล้าสมัยและจาเป็ นต้องมี
การพัฒนาขึ้นใหม่ (Jansen, Van Den Bosch and Volbend, 2006 : 351-363)
ดังนั้นองค์การจาเป็ นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นการรับและลงทุนในเทคโนโลยี
ใหม่ๆ (นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี) เข้าสู่ องค์การโดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ (Desibgn
Technologies) หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และงานด้านการประมวลผลข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องอาทิ Computer-Aoded Design (CAD) Computer Aided Engineerlng (CAE) และ ComputerAided Process Planning (CAPP) อันจะนามาซึ่ งการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆของ
องค์การเพื่อสร้างโอกาสสาหรับการแข่งขันในตลาด (Levinthal and March, 1993 : 92-112) และหรื อ
แม้กระทัง่ สร้างตลาดเฉพาะของตัวเอง (Niches) (Lumpkin and Dess, 1996 : 429)
Ward, Bicklord and Leong (1996 : 597) เสนอว่าองค์การธุ รกิ จที่เน้นการผลิ ตสิ นค้าที่
หลากหลายจะนิยมใช้กระบวนการผลิตแบบ Job Shop หรื อแบบแบ็ช (Batch) ขนาดเล็กซึ่ งต้องการ
CAPP เพื่อวางแผนการผลิตอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเมื่อไม่นานมานี้ Khanchanapong (2010 : 73) ได้พบว่า
เทคโนโลยีCAD อย่าง Finlte Elemenanilysls (FEA) สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ซบั ซ้อน เช่น
ถังก๊าซรถยนต์แบบ Toroldai LPG Cyllnders ซึ่ งเป็ นการปรับปรุ งรู ปแบบและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้การดาเนินงานของเทคโนโลยี FEA ส่ วนใหญู่จะช่วยให้การปรับปรุ งแบบของผลิตภัณฑ์สอดคล้อง
กับกระบวนการการผลิตที่ซบั ซ้อนและมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพในระดับที่
เข้มงวดตาม Tolerance Standards ซึ่ งก็สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Pagell and Krause (1999;307-325)
รวมทั้งการสารวจแบบตัดขวาง (Cross-sectional Survey) จาก 143 บริ ษทั ของ Mallhotra, Heine and
Grover (2001 : 307-333) กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่าเหมาะสมกับองค์การที่ตอ้ งการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุ นแรงโดยกลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า
เน้นการดาเนินการเพื่อผลิตสิ นค้าด้วยคุณลักษณะที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ ณ ระดับต้นทุนที่ต่าเพื่อ
เสนอราคาสิ นค้าที่จะขายให้แก่ลูกค้าให้ต่ ากว่าคู่แข่งโดยองค์การจะใช้ความพยายามอย่างมากในการ
ควบคุมต้นทุนการผลิตและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ (Prajogo, 2007 : 69-83)
ดังนั้นองค์การจึงต้องหาเทคโนโลยีและวิธีการผลิ ตใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการด้านดังกล่าว
ขององค์การตัวอย่างเช่นเทคโนโลยีดา้ นการผลิต (Manufecturlng Technologies) เทคโนโลยีดา้ นการผลิต
ได้ถูกใช้เพื่อการผลิ ตและสามารถใช้ประมวลผลข้อมูลทางการผลิ ตและส่ งต่อไปยังส่ วนงานอื่นๆ
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ในโรงงานอุตสาหกรรมตัวอย่างของเทคโนโลยีกลุ่มนี้ มีอาทิ Computer-aided Manufacturing (CAM)
Reai1Time Process-Control Systems, Computer Numencal Control (CNC) Machine และ Manufacturing
Robots ซึ่ งจะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิตและลดเวลาการผลิตไปจนถึงการลดต้นทุนการผลิต (Patterson
et al., 2004 : 641-665) ได้สารวจบริ ษทั ผูผ้ ลิต 80 แห่ งในประเทศอังกฤษและระบุวา่ AMT อาทิ CAM
Real-Time Process-Control Systems CNC Machines และ Manufecturing Robots ช่วยลดคาใช้จ่ายที่มา
จากเศษวัสดุ (Scrap) และการแก้งาน (Re-work) นอกจากนี้ Manufacturing Robots ซึ่ งถูกนามาแทนที่
แรงงานมนุษย์ในองค์การและได้ถูกนามาใช้เป็ นวิธีหลักในการประหยัดต้นทุนค่าจ้างแรงงานในองค์การ
ที่มีการผลิตปริ มาณสู ง (Small and Yasin, 1997 : 349-370) ต้นทุนค่าจ้างแรงงานต่อหน่วยในประเทศ
ไทยสู งกว่าประเทศอี่นๆในภูมิภาคเอเชีย เช่น ประเทศฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซี ย อินโดนีเซี ยและจีน (Tongzon,
2005 : 191-210) ดังนั้นการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงานจึงได้รับการพิจารณาโดยผูบ้ ริ หารระดับสู งของไทย
ให้เป็ นตัวบ่งชี้ ประสิ ทธิ ภาพขององค์การที่สาคัญ (Key Performance lndicator: KPI) ทั้งนี้ การดาเนิ นการ
เพื่อลดต้นทุนต่างๆที่กล่าวมาจะส่ งผลทาให้องค์การสามารถตั้งราคาสิ นค้าให้ต่ากว่าคู่แข่งได้ดงั นั้น
องค์การจึงสามารถกลับมาแข่งขันได้ในตลาด
ดังนั้นจากเหตุผลที่กล่าวไว้ขา้ งต้นจึงตั้งสมมติฐานได้ดงั นี้
สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์
การแข่งขันต่อรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีของกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิ กส์
ในประเทศไทยมีวตั ถุประสงค์เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค กลยุทธ์การแข่งขันกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ในองค์การการผลิตอิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทยตามกรอบแนวคิดที่กล่าวไว้ในบทที่ 2 โดยมี
วิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
ประชำกร
ประชากรผูบ้ ริ หารอุตสาหกรรมผลิ ตอิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย จานวน 875 แห่ ง (กรม
โรงงานอุตสาหกรรม, http://www.diw.go.th/hawk/content.php?mode=data1search, 2558)
กลุ่มตัวอย่ ำง
การคานวณหาขนาดของกลุ่ มตัวอย่าง ผูว้ ิจยั ได้ทาการเปิ ดตารางของ Krejcie and Morgan
(ธี รวุฒิ เอกะกุล, 2543 : 29 อ้างอิงจาก Krejcie and Morgan, 1970 : 608-610) ด้วยความเชื่ อมัน่ 95%
หรื อยอมให้ค่าความคลาดเคลื่ อนเท่ากับ 0.05 ซึ่ งได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จานวน 269 แห่ งแต่ผวู ้ ิจยั
ได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างจานวน 340 แห่ ง และได้รับแบบสอบถามกับคืนมา จานวน
228 แห่งคิดเป็ น 67.05 %
ผูว้ ิจยั ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เพื่อให้ได้บริ ษทั ที่เป็ นตัวแทน
จานวน 340 แห่ง
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขัน ต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของอุตสาหกรรม
ผลิตอิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทย ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นโดยอาศัยกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จาก
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การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือสอบถามผูบ้ ริ หารอุตสาหกรรมผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย มีจานวน 6 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผูต้ อบแบบสอบถามในส่ วนนี้ มี 5 ข้อ ได้แก่ เพศ
อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทางานและ ตาแหน่งงาน ข้อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับบริ ษทั ในส่ วนนี้
มี 6 ข้อ ได้แก่ ระยะเวลาดาเนิ นงาน รู ปแบบกิจการ ที่ต้ งั กิจการ ทุนจดทะเบียน ยอดขาย และกิจการ
นาระบบสารสนเทศทางการบัญชีมาใช้หรื อไม่
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลตัวแปรสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจกับการรับรู ้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตอบคาถามเลือกใช้ลกั ษณะการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ
หรื อมาตรลิเคิร์ต (LikertScale) จานวน 21 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ยวกับการจัดเก็บข้อมูลตัวแปรพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการรับรู ้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตอบคาถามเลือกใช้ลกั ษณะการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ
หรื อมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale) จานวน 9 ข้อ
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลตัวแปรกลยุทธ์การแข่งขันกับการรับรู ้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี การตอบคาถามเลือกใช้ลกั ษณะการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ
หรื อมาตรลิเคิร์ต (Likert Scale) จานวน 6 ข้อ
ตอนที่ 5 แบบสอบเป็ นการวัดข้อมูลถามเกี่ยวกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี การตอบคาถามเลือกใช้ลกั ษณะการประเมินค่าเป็ น 5 ระดับ หรื อมาตรลิเคิร์ต (Likert
Scale) จานวน 7 ข้อ
ตอนที่ 6 เป็ นคาถามแบบปลายเปิ ด
เกณฑ์ในการแปลความหมาย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล Liker Scale ที่อยูใ่ นรู ปแบบ
คะแนนเฉลี่ย เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
คะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
คะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วยมาก
คะแนน 3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย
คะแนน 1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยสุ ด
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กำรสร้ ำงเครื่องมือ
การสร้างและพัฒนาเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างแบบสอบถาม
ดังต่อไปนี้
1. ศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร หนังสื อ ตารา บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องเพื่อกาหนด
นิยามเชิงปฏิบตั ิการและโครงสร้างของตัวแปรที่ตอ้ งการศึกษาเพื่อให้เข้าใจถึงเนื้ อหาที่สอดคล้องกับ
การวิจยั ครั้งนี้และเป็ นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม
2. สร้ างข้อคาถามตามนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิการให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจยั กาหนด
ขอบเขตและกาหนดเครื่ องมือเพื่อใช้ในการศึกษา หลังจากนั้นนามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อจัดทาเป็ น
แบบสอบถามฉบับร่ าง
3. นาเสนอแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ยวชาญเรี ยบร้ อยแล้ว ไปทดลองใช้
(Try Out) กับผูบ้ ริ หาร ซึ่ งไม่ใช่ตวั อย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 30 คน
แล้วนาผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์หาคุณภาพ ดังนี้
3.1 เพื่อทดสอบความถูกต้องของเนื้ อหาของแบบสอบถาม (Validity) นาแบบสอบถาม
ที่ผา่ นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์และผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาข้อคาถามเป็ นรายข้อว่าแต่ละข้อครอบคลุมเนื้ อหา มีความเหมาะสม
ความถูกต้องและความสมบูรณ์ สอดคล้องกับเนื้ อหา ให้คะแนน +1 ถ้าไม่แน่ ใจว่าข้อคาถามนั้น
ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา ให้คะแนน -1 จากนั้นนาคะแนนที่ได้จากผูเ้ ชี่ ยวชาญมาหาค่าดัชนี ความสอดคล้อง
ระหว่างข้อคาถามกับประเด็นหลักของเนื้ อหา (IOC) ใช้เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อคาถามที่มีค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่าง 0.50 ขึ้นไป ปรากฏว่าข้อคาถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ โดยมีค่าดัชนี ความสอดคล้อง
เท่ากับ 1 ทั้งนี้ ผลที่ได้รับคือ เครื่ องมือมีความเที่ยงตรง มีค่าเท่ากับ 1 สามารถนาไปใช้ได้ (ดูภาคผนวก
ข ประกอบ)
3.2 หาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ตามวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (Cronbach, 1990 : 202-204) โดยพิจารณาค่า (Reliability) ที่ไม่นอ้ ยกว่า
0.70 ซึ่ งผลที่ได้รับคือ ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ มีค่าความเชื่ อมัน่
0.744 ค่าความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ ย วกับ พฤติ ก รรรมผูบ้ ริ โภค มี ค่า ความเชื่ อมัน่ 0.775
ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขัน มีค่าความเชื่ อมัน่ 0.756และค่าความเชื่ อมัน่
ของแบบสอบถามเกี่ ยวกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีค่าความเชื่ อมัน่
0.768 (ดูภาคผนวก ค ประกอบ)
4. นาแบบสอบถามฉบับจริ งตามจานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้นาไปเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างที่กาหนดไว้
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วิธีกำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามต่อไปนี้
1. ผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจ้งข้อมูลเป็ นลักษณะการสร้างแรงจูงใจให้เห็น
ความสาคัญและคุณค่าของการวิจยั ครั้งนี้ และแจ้งให้ผตู ้ อบทราบว่าคาตอบที่ได้จะปกปิ ดเป็ นความลับ
จะนามาใช้ในทางวิชาการเท่านั้น
2. ได้รับการตอบกับของแบบสอบถามคืนพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่สามารถ
ใช้ในการศึกษาทั้งหมดและได้แบบสอบถามจานวน 228 ราย ซึ่ งจานวนข้อมูลดังกล่าวพิจารณาแล้วว่า
เพียงพอ
3. นาข้อมูลมาดาเนินการตรวจสอบความเที่ยงและความตรงของแบบสอบถามและแจกแจง
ความถี่พร้อมกับนาไปวิเคราะห์ขอ้ มูลในลาดับต่อไป
การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ตรวจสอบจานวนผูบ้ ริ หารธุ รกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ ในประเทศไทยที่เป็ นกลุ่ม
ตัวอย่างเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
2. ทาหนังสื อขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากสานักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายถึงผูบ้ ริ หารธุ รกิจอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส์ในประเทศไทย
3. ผูว้ จิ ยั นาหนังสื อจากสานักวิชาบัญชีไปขอความร่ วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
วิธีเก็บแบบสอบถามผ่านระบบ Google Form โดยส่ งถึงผูต้ อบด้วย E-mail
4. ผูว้ จิ ยั รวบรวมแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา จานวน 228 ชุด มาตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ ซึ่ งพบว่า แบบสอบถามมีความสมบูรณ์ทุกฉบับ
5. ทาการดึงข้อมูล (Load) จาก Googleเพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์
6. นาข้อมูลที่ได้ไปทาการวิเคราะห์ขอ้ มูล
กำรจัดทำกับข้ อมูลและวิเครำะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณเมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามเรี ยบร้อยแล้ว ผูว้ ิจยั จะนา
แบบสอบถามมาประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อทาการประมวลผลข้อมูลทั้งหมด
โดยสถิติที่จะใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล แบ่งออกเป็ น
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1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean : X )
และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : SD) เพื่ออธิ บายข้อมูลเบื้องต้น
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation)
เพื่อหาความสัมพันธ์ของตัวแปรเป็ นคู่ที่อยูใ่ นกรอบแนวคิด เพื่อทดสอบความสัมพันธ์เบื้องต้นของตัวแปร
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ด้วยวิธีกาลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least
Square : OLS) เพื่อหาขนาดและทิศทางของความสัมพันธ์ของผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ของธุ รกิจกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทยจากกรอบแนวคิดใช้ Regression
Analysis เพื่อทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปตามกรอบแนวคิดว่า ตัวแปรอิสระ ผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ (X1) พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (X2) และกลยุทธ์การแข่งขัน (X3)มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Y) ดังนั้นจึงสามารถสร้างสมการได้
ดังนี้
Y = α+ β1X1+ β2X2+ β3X3+e
โดยที่ Y
α
β1
β2
β3
X1
X2
X3
e

แทน การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
แทน ค่าคงที่ในสมการ
แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร X1
แทน ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแปร X2
แทน ค่าสัมประสิ ทธ์ของตัวแปร X3
แทน ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
แทน พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
แทน กลยุทธ์การแข่งขัน
แทน error

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ขององค์การการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยซึ่ งผูว้ ิจยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั เป็ น 5 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
และกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการแปลความหมายผลในงานวิจยั ครั้งนี้ เพื่อให้การนาเสนอผล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความสะดวกและเข้าใจตรงกัน ผูว้ ิจยั จึงได้กาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้
แทนตัวแปรต่างๆ ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป
การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของข้อมูลทัว่ ไปเป็ นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ มีผตู ้ อบแบบสอบถามมาทั้งสิ้ น 228 ฉบับ แบบสอบถามมีความสมบูรณ์
และสามารถนามาวิเคราะห์ได้ท้ งั หมด ผูต้ อบแบบสอบถามคือผูบ้ ริ หารที่ทางานในอุตสาหกรรมการผลิต
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยดังแสดงในตารางที่ 2 – 6 ส่ วนตารางที่ 7-11 เป็ นการแสดงข้อมูลของธุ รกิจ
ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามเพศ
เพศ
หญิง
ชาย
รวม

จานวน
126
102
228

ร้ อยละ
55.30
44.70
100.00
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จากตารางที่ 2 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 55.30
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามอายุ
อายุ
31 - 40 ปี
41 - 50 ปี
51 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
33
121
74
228

ร้ อยละ
14.50
53.10
32.50
100.00

จากตารางที่ 3 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 - 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
53.10 รองลงมา คือ อายุ 51 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้ อยละ 32.50 และมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ
14.50
ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
รวม

จานวน
3
153
72
228

ร้ อยละ
1.30
67.10
31.60
100.00

จากตารางที่ 4 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี คิดเป็ น
ร้อยละ 67.10 รองลงมา คือ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 31.60 และต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 1.30
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ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ประสบการณ์การทางาน
1-5 ปี
6-10 ปี
มากกว่า 10 ปี
รวม

จานวน
12
59
157
228

ร้ อยละ
5.30
25.90
68.90
100.00

จากตารางที่ 5 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีประสบการณ์การทางานมากกว่า 10 ปี
คิดเป็ นร้อยละ 68.90 รองลงมามีประสบการณ์ การทางานระหว่าง 6 – 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.90 และ
อยูร่ ะหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.30
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามตาแหน่งงาน
ตาแหน่ งงาน
กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
รวม

จานวน
23
19
75
111
228

ร้ อยละ
10.10
8.30
32.90
48.70
100.00

จากตารางที่ 6 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่มีตาแหน่งงานเป็ นผูจ้ ดั การทัว่ ไป คิดเป็ น
ร้ อยละ 48.70 รองลงมา คือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.90 และกรรมการผูจ้ ดั การคิดเป็ น
ร้อยละ 10.10
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ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของธุ รกิจ จาแนกตามระยะเวลาการดาเนินงาน
ระยะเวลาการดาเนินงาน
5-10 ปี
11-15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

จานวน
12
107
109
228

ร้ อยละ
5.30
46.90
47.80
100.00

จากตารางที่ 7 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ทางานในองค์ก ารที่มีระยะเวลา
การดาเนิ นงาน มากกว่า 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.80 รองลงมา คืออยูร่ ะหว่าง 11 – 15 ปี คิดเป็ นร้อยละ
46.90 และอยูร่ ะหว่าง 5-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.30
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของธุ รกิจ จาแนกตามรู ปแบบกิจการ
รู ปแบบกิจการ
กิจการเจ้าของคนเดียว
ห้างหุ ้นส่ วน
บริ ษทั จากัด
รวม

จานวน
3
15
210
228

ร้ อยละ
1.30
6.60
92.10
100.00

จากตารางที่ 8 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อยูใ่ นองค์การที่มีรูปแบบกิจการเป็ น
บริ ษทั จากัด คิดเป็ นร้อยละ 92.10 รองลงมา คือ ห้างหุ น้ ส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 6.60 และกิจการเจ้าของ
คนเดียวคิดเป็ นร้อยละ 1.30
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของธุ รกิจ จาแนกตามที่ต้ งั กิจการ
ทีต่ ้งั กิจการ
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รวม

จานวน
193
22
1
12
228

ร้ อยละ
84.60
9.60
0.40
5.30
100.00

จากตารางที่ 9 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ดาเนิ นงานในองค์การที่มีที่ต้ งั กิจการ
ในภาคกลางคิดเป็ นร้อยละ 84.60 รองลงมาคือ ภาคเหนือ คิดเป็ นร้อยละ 9.60 และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
คิดเป็ นร้อยละ 5.30
ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละของธุ รกิจ จาแนกตามทุนจดทะเบียน
ทุนจดทะเบียน
ต่ากว่า 5 ล้านบาท
5-10 ล้านบาท
11-20 ล้านบาท
มากกว่า 20 ล้านบาท
รวม

จานวน
3
35
158
32
370

ร้ อยละ
1.30
15.40
69.30
14.00
100.00

จากตารางที่ 10 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ดาเนิ นงานในองค์การที่มีทุนจดทะเบียน
ระหว่าง 11 - 20 ล้านบาทคิดเป็ นร้อยละ 69.30 รองลงมา อยูร่ ะหว่าง 5 - 10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
15.40 และมากกว่า 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.00
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ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละของธุ รกิจ จาแนกตามยอดขายในช่วงปี ที่ผา่ นมา
ยอดขาย
ต่ากว่า 100 ล้านบาท
100- 500 ล้านบาท
501- 1,000 ล้านบาท
มากกว่า 1,000 ล้านบาท
รวม

จานวน
18
142
54
14
228

ร้ อยละ
7.90
62.30
23.70
6.10
100.00

จากตารางที่ 11 พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ดาเนินงานในองค์การที่มียอดขายระหว่าง
100-500 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 62.30 รองลงมา อยูร่ ะหว่าง 501-1000 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 23.70
และต่ากว่า 100 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.90
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ สหสั มพันธ์ ระหว่ างสภาพแวดล้ อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผู้บริ โภคและ กล
ยุทธ์ การแข่ งขันต่ อการรับรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ตารางที่ 12 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทาง
ธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกลยุทธ์การแข่งขันและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
ตัวแปร
1. สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
3. กลยุทธ์การแข่งขัน
4. การรับรู้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ **p<.05

X

4.27
4.21
4.56
4.43

S.D.
0.161
0.117
0.260
0.219

1

2
.374**

3
.414**
.251**

4
.519**
.332**
.489**

VIF
1.748
1.164
1.605
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จากตารางที่ 12 พบว่าสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ.05 (r = .519) ซึ่ งหมายความว่าภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูบ้ ริ หารของกิจการ
จะต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชีในการรวบรวมและประมวลผลในการวางแผน ควบคุมและ
ป้ องกันปั จจัยแวดล้อมที่มีผลต่อธุ รกิ จ เช่น อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ ยน อัตราการเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ เป็ นต้น โดยข้อมูลจะแสดงแนวโน้มในอนาคตที่ธุรกิจต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิ ติที่ระดับ.05 (r = .332) หมายความว่าพฤติ กรรมของผูบ้ ริ โภคนั้นมี การเปลี่ ยนแปลงและ
มี ความซับซ้อนมากขึ้น มีความต้องการสิ นค้าที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา องค์กรธุ รกิ จ
จะต้องปรับตัวและผลิ ตสิ นค้าให้ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภคเพื่อความอยู่รอดของกิ จการ ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี จึงมีความสาคัญอย่างยิ่งที่จะให้ขอ้ มูลแก่ผบู ้ ริ หารในการวางแผน ศึกษาและ
วิเคราะห์ความต้องการ วางแผนและสร้างความต้องการ ตลอดจนส่ งเสริ มการขายจนกระทั้งผลิตสิ นค้า
ที่ตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค และกลยุทธ์การแข่งขันกับการรับรู ้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี มีความสัมพันธ์ ทางบวกอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = .489) หมายความว่า
ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงองค์กรธุ รกิจจะต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่ สงครามการแข่งขัน ซึ่ งจะต้อง
ใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชี เข้ามาช่วย เพื่อขยายยอดขายและส่ วนแบ่งตลาด ลงทุนในเครื่ องจักร
และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการผลิต การวางรู ปแบบผลิตภัณฑ์ให้ง่ายต่อการผลิต การควบคุ ม
ต้นทุนอย่างเคร่ งครัดและสามารถให้ขอ้ มูลในการทานายและการควบคุ มป้ องกันการตอบโต้จาก
คู่แข่งขันอย่าง อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีประสิ ทธิผล
จากตาราง ตัวแปรอิสระแต่ละด้านมีความสัมพันธ์กนั หรื อเกิดเป็ น Multicollinearity ดังนั้น
ผูว้ ิจยั ได้ทาการทดสอบ Multicollinearityโดยใช้ค่า VIF ปรากฏว่าค่า VIF ของตัวแปรอิสระ มีค่าตั้งแต่
1.164 – 1.748 ซึ่ งมีค่าน้อยกว่า 10 แสดงว่าตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กนั น้อยในระดับที่ยอมรับได้
(นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553)
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การถดถอยพหุคูณ
ตารางที่ 13 ผลการวิเคราะห์สมการถดถอยที่แสดงถึงตัวแปรอิสระ ที่ส่งผลต่อการรับรู ้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ตัวแปร

b

β

SEb

t

Sig.

1. สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ (X1)
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค(X2)
3. กลยุทธ์การแข่งขัน(X3)

.116
.213
.280

.298
.153
.268

.028
.082
.072

4.136
2.608
3.892

.000***
.010**
.000***

SEest= ±.1.912

R = .337

R2 = .328

F = 37.894*** Constant = 3.124

นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ***p<.01,**p<.05
จากตารางที่ 13 พบว่า ตัวแปรที่สามารถพยากรณ์ การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมีจานวน 3 ตัวแปร เมื่อพิจารณาตัวแปร
ที่ดีที่สุด คือ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ (X1) กลยุทธ์การแข่งขัน (X3) และพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค (X2)
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ (β) เท่ากับ .298, .268 และ .153 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาตัวแปรที่มีอิทธิ พลรวมสู งสุ ดต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คือ ตัวแปรผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
และกลยุทธ์การแข่งขันรองลงมาตัวแปรที่อิทธิ พลรวมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ (SEb)เท่ากับ ±.1912มีค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์พหุ คูณ (R) เท่ากับ .333 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานาย (R2) เท่ากับ .328 สามารถนาไปเขียน
เป็ นสมการพยากรณ์ในรู ปของคะแนนมาตรฐานได้ดงั นี้
สมการในรู ปคะแนนมาตรฐาน คือ
Z = .298(X1) + .268(X3) +.153(X2)
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ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพื่อตอบสมมติฐานการวิจัย
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจและการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ผลการวิเคราะห์ยนื ยันสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจมีความสัมพันธ์
เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β = .298,
p<.01) ซึ่ งหมายความว่าภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ไม่วา่ จะเป็ น
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกอื่นๆ ผูบ้ ริ หารหรื อกิจการมีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชี
มากขึ้น เพื่อที่จะใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ในการพยากรณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิ ดขึ้นกับองค์การ รวมทั้ง
ใช้ขอ้ มูลช่วยสนับสนุนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หาร ในการวางแผน ควบคุมและสั่งการต่างๆ
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีผลการวิเคราะห์ยนื ยันสนับสนุน สมมติฐานที่ 2 กลยุทธ์การแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β = .268, p<.05)
หมายความว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภค ที่มีผลสื บเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง
วัฒนธรรมและสังคมที่ส่งผลกระทบต่อนโยบายด้านการตลาด ที่ทาให้ธุรกิจมีการแข่งขันมากขึ้น
ความต้องการสิ นค้าที่แตกต่างกัน รายได้และลักษณะของแต่ละบุคคลมีความต้องการสิ นค้าที่แตกต่างกัน
รวมถึ งอาชี พของแต่ละบุคคลก็จะมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค ดังนั้นผูบ้ ริ หารหรื อ
กิจการมีความจาเป็ นต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชีมากขึ้นเพื่อที่จะนามาสร้างกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่สร้างความพึงพอใจแก่ผบู ้ ริ โภค รวมทั้งใช้ขอ้ มูลในการสนับสนุนหรื อศึกษาความต้องการของผูบ้ ริ โภค
เพื่อใช้ในการพัฒนาตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดีข้ ึนอย่างต่อเนื่องและตรงความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันและการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ผลการวิเคราะห์ยนื ยันสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิ งบวก
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (β = .153, p<.01)
หมายความว่า ภายใต้สภาวะการแข่งขันทางธุ รกิจที่รุนแรง องค์กรธุ รกิจจะต้องมีความพร้อมในการเข้าสู่
สงครามการแข่งขัน ซึ่ งจะอาศัยความสามารถในการสังเกตสัญญาณการแข่งขัน จากคู่แข่งซึ่ ง อาจได้มาจาก
ความบังเอิญ หรื อเกิดจากความตั้งใจ ซึ่ งสัญญาณการแข่งขันอาจมาในรู ปแบบต่างๆ เช่น การประกาศ
แนวทางการเคลื่ อนไหว ทางกลยุทธ์จากคู่แข่ง การประกาศผลของการดาเนิ นการแข่งขันในอดี ตของ
คู่แข่ง คาทานายสภาวะอุตสาหกรรม โดยคู่แข่งสู่ สาธารณชน คาวิจารณ์หรื อคาอธิ บายความเคลื่อนไหว
ของคู่แข่ง การตั้งราคา การตั้งงบโฆษณา การเพิ่มกาลังการผลิต การเปลี่ยนแปลงเป้ าหมายองค์กร

48
การส่ งผลิตภัณฑ์ประกบยีห่ อ้ ของคู่แข่งขันผูบ้ ริ หารหรื อกิจการจะต้องใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชี
มากขึ้น เพื่อใช้เป็ นวิธีรักษาการได้เปรี ยบทางการแข่งขัน จึงเริ่ มมีการพยายามวิเคราะห์หาแนวคิด
กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่นอกจากจะนาไปสู่ ความได้เปรี ยบแล้ว ยังต้องสามารถรักษาให้คงอยูใ่ นระยะยาว
อย่างต่อเนื่ องได้อีกด้วย เนื่ องจากไม่มีคู่แข่งรายใดที่จะยอมอยูเ่ ฉย มองดูธุรกิจของเราเติบโตต่อไปได้
อย่างราบรื่ น หากกิจการของเราประสบความสาเร็ จในระดับหนึ่ ง ก็ตอ้ งมีผทู ้ ี่พยายามจะเข้ามาร่ วมต่อสู ้
แย่งชิงผลประโยชน์จากความสาเร็ จนั้นด้วย ไม่ชา้ ก็เร็ วซึ่ งที่กล่าวมานี้จะต้องอาศัยแหล่งข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเข้ามาช่วยในการ วิเคราะห์และวางแผนและใช้เป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารกิจการ

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขัน
ต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษารู ปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในองค์การการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
การดาเนิ นงานวิจยั ครั้งนี้ มีประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ผบู ้ ริ หารของธุ รกิจผลิ ต
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย จานวน 875 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ ธุ รกิจผลิตอิเล็กทรอนิ กส์
ในประเทศไทย จานวน 340 ราย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั คือ ตัวแปรต้น ด้านผลกระทบของสภาพแวดล้อม
ทางธุ รกิจ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและด้านกลยุทธ์การแข่งขัน ตัวแปรตาม การรับรู้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นแบบสอบถามผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสาหรับการวิจยั ได้แก่ สถิ ติพ้ืนฐานเบื้ องต้นโดยหาค่าเฉลี่ ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อตอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงระหว่างตัวแปร
และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ
สรุ ปผลการวิจัย
1. ข้ อมูลทัว่ ไป
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายมีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 53.10
รองลงมา คือ มีอายุ 51 ปี ขึ้นไปคิดเป็ นร้อยละ 32.50 และอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.50
จบการศึกษาอยูร่ ะดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 67.10 รองลงมา คือ ปริ ญญาโท คิดเป็ นร้อยละ 31.60
และต่ากว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 1.30 มีประสบการณ์ในการทางานมากกว่า 10 ปี คิดเป็ นร้อยละ
55.68 รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการทางานระหว่าง 6-10 ปี คิดเป็ นร้อยละ 25.90 และมีประสบการณ์
ในการทางานระหว่าง 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.30 มีตาแหน่ งงานส่ วนใหญ่เป็ นผูจ้ ดั การทัว่ ไป คิดเป็ น
ร้อยละ 48.70 รองลงมา คือ ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 32.90 ระยะเวลาการดาเนินงานมากกว่า
15 ปี คิดเป็ นร้อยละ 47.80 รองลงมา คือมีระยะเวลาการดาเนิ นงานอยูร่ ะหว่าง 11-15 ปี คิดเป็ นร้อยละ
46.90 มีรูปแบบของกิ จการส่ วนใหญ่เป็ นบริ ษทั จากัด คิดเป็ นร้อยละ 92.10 รองลงมา คือ รู ปแบบของ
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กิจการเป็ นห้างหุ ้นส่ วน คิดเป็ นร้อยละ 6.60 มีที่ต้ งั โรงงานส่ วนใหญ่อยูภ่ าคกลาง คิดเป็ นร้อยละ 84.60
รองลงมา คือ ที่ต้ งั โรงงานอยูภ่ าคเหนือ คิดเป็ นร้อยละ 9.60 และมีที่ต้ งั โรงงานอยูภ่ าคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
คิดเป็ นร้อยละ 5.30 มีจานวนทุนจดทะเบียนส่ วนใหญ่อยูร่ ะหว่าง11- 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 69.30
รองลงมา คือ มีจานวนทุนจดทะเบียนอยูร่ ะหว่าง 5-10 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 15.40 และมีทุนจดทะเบียน
มากกว่า 20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.00
2. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเพือ่ การทดสอบสมมติฐานการวิจัย
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขัน
ต่อการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ผลกระทบผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์
การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิ กส์
ในประเทศไทยอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และระดับ.05 มีดว้ ยกัน 3 ปั จจัย ได้แก่ ด้านผลกระทบ
ของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและด้านกลยุทธ์การแข่งขัน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลสรุ ปได้ตามสมมติฐานการวิจยั ได้ดงั นี้
1. ความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จและการรับรู ้ประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ผลการวิเคราะห์ยืนยันสนับสนุน สมมติฐานที่ 1 สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ (p<.01)
2. ความสัมพันธ์ระหว่าง พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ผลการวิเคราะห์ยนื ยันสนับสนุน สมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.05)
3. ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันและการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ผลการวิเคราะห์ยนื ยันสนับสนุน สมมติฐานที่ 3 กลยุทธ์การแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<.01)
อภิปรายผล
การวิจยั เรื่ อง ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์
การแข่งขันต่อการรับรู ้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถอภิปลายผลการวิจยั
ได้ดงั นี้จากตัวแปรสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขัน ที่มีอิทธิ พลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ขององค์การทั้งนี้ ในการวิจยั การรับรู ้ ประโยชน์
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ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ได้แก่ การใช้ขอ้ มูลของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภายใต้
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจที่เปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา ซึ่ งประกอบด้วย
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระดับความรุ นแรงของการแข่งขันในตลาด
ที่รุนแรง อีกทั้งยังรวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่มีความต้องการสิ นค้าให้ตรงกับความพึงพอใจของ
ผูบ้ ริ โภคเสมอ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ซึ่ งผลการวิเคราะห์ยนื ยันสนับสนุน สมมติฐานที่ 1 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าในสภาพแวดล้อม
ภายในมี อิ ท ธิ พ ลต่อการจัดการและดาเนิ นงานของธุ รกิ จ ซึ่ ง ธุ ร กิ จสามารถควบคุ ม และจัดการ
สภาพแวดล้อมลักษณะนี้ให้เป็ นไปตามแนวทางที่ตอ้ งการได้ ซึ่ งในการจัดการผูบ้ ริ หารต้องทาการศึกษา
ปั จจัยเหล่านี้เพื่อประเมินจุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ขององค์การการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาลอาจเป็ นผลดีต่อการส่ งเสริ มการลงทุนและการส่ งออก ดังนั้นธุ รกิจจะต้องคอยติดตาม
ความเคลื่อนไหวหรื อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและกฎหมาย สังคม ค่านิ ยม บรรทัดฐาน ความเชื่อ
พฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากร เช่น การศึกษา และอัตราการเกิด นับได้วา่ การเปลี่ยนแปลง
ของปั จจัยดังกล่าวมีอิทธิ พลต่อการขายสิ นค้าและการหากาไรของกิจการ ดังนั้นผูบ้ ริ หารจึงควร
ตรวจสอบและให้ความสนใจแนวโน้มของการเปลี่ ยนแปลงซึ่ งอาจจะได้โอกาสใหม่ หรื ออาจจะพบ
อุปสรรคที่ สาคัญก็ได้ตวั อย่างเช่ น ธุ รกิ จมีโอกาสออกสิ นค้าตัวใหม่ หรื อเลิ กผลิตสิ นค้าบางรายการ
เนื่ องจากผูบ้ ริ โภคไม่ตอ้ งการอีกต่อไป ซึ่ งทั้งหมดที่กล่าวมานั้นจะต้องอาศัยระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี ในการให้ขอ้ มูลแก่ผูบ้ ริ หารใช้ในการวางแผน ควบคุ มและตัดสิ นใจ ซึ่ งสอดคล้องกับวราภรณ์
เหลืองวิลยั (2548 : 85) ได้ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารสนเทศทางการบัญชี บริ หารกับ
ผลการดาเนิ นงานขององค์กร จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้สารสนเทศทางการบัญชี
บริ หารที่ได้จากการประยุกต์ใช้เทคนิ คทางการบัญชี บริ หารจานวน 14 เทคนิ ค กับผลการดาเนิ นงาน
ขององค์กร พบว่า การใช้ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชีบริ หารจากเทคนิคต้นทุนกระบวนการ/
ต้นทุ นช่ วง การจัดการทางบประมาณ การวิเคราะห์ผลต่างต้นทุ นมาตรฐาน การวิเคราะห์งบการเงิ น
การกาหนดราคาโอนระหว่างส่ วนงาน การจัดทารายงานต้นทุ นคุ ณภาพ การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์
ระหว่างต้นทุน ปริ มาณ กาไร ทาให้ผลการดาเนิ นงานมีแนวโน้มดีข้ ึนการวิจยั ดังกล่าวพบว่าสารสนเทศ
ทางการบัญชี ส่งผลต่อการดาเนิ นงานขององค์กรในเชิ งบวก นั้นหมายถึ งสารสนเทศทางการบัญชี มี
ความสาคัญในการเป็ นเครื่ องมือช่วยผูบ้ ริ หารในด้านการวางแผน การควบคุม การสั่งการ และการตัดสิ นใจ
ตามบทบาทภาระหน้าที่ของผูบ้ ริ หารเพื่อให้บรรลุเป้ าหมายขององค์กรธี รศักดิ์ กัญจนพงศ์ (2554 : 63 - 65)
ได้ศึกษาเรื่ องผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจและกลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันต่อการรับนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยีในองค์กรในประเทศไทย พบว่ารู ปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
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(สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเป็ นพลวัตร และสภาพแวดล้อมที่เน้นการแข่งขัน) และการรับนวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี (เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ และเทคโนโลยีดา้ นการผลิต) เป็ นความสัมพันธ์ทางอ้อม
ซึ่ งผลการวิจยั สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงกระบวนการให้องค์การลงทุนในนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ขององค์การ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค มีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ซึ่ งผลการวิเคราะห์ยืนยันสนับสนุ น สมมติฐานที่ 2 ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยี ในรู ปแบบความต้องการของลูกค้าและ ความผันผวนในความต้องการของลูกค้า องค์การ
ธุ รกิจจะได้รับแรงกดดันอย่างหนัก โดยต้องเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางาน และผลิตสิ นค้าด้วยคุณลักษณะ
ที่ลูกค้าต้องการซึ่ งสอดคล้อง (Ward et al., 1996 : 597) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์
การสร้างความแตกต่าง และ เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบพบว่าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ ยนแปลงอย่าง
เป็ นพลวัตรสะท้อนให้เห็นถึง รู ปแบบความต้องการของลูกค้า และความผันผวนในความต้องการสิ นค้า
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตรทาให้สินค้าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ล้าสมัย และจาเป็ นต้อง
มีการพัฒนาขึ้นใหม่ (Jansen, Van Den Bosch & Volberd, 2006 : 351-363) ดังนั้นผูบ้ ริ หารขององค์การ
จึงต้องใช้ขอ้ มูลระบบสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ถึงความเป็ นไปได้ของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ลักษณะ
และความต้องการของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ หรื อผลิตภัณฑ์ที่เป็ นที่ตอ้ งการของลูกค้าแต่ยงั ไม่มีตลาด
เพื่อต้องการทราบยอดขายของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันในอดีต ลักษณะของตลาด และการประมาณ
การต้นทุน เพื่อตอบคาถามให้ได้วา่ สมควรที่จะออกผลิตภัณฑ์ใหม่หรื อไม่
กลยุทธ์ดา้ นการแข่งขันมีความสัมพันธ์เชิ งบวกกับการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีซ่ ึงผลการวิเคราะห์ยนื ยันสนับสนุน สมมติฐานที่ 3ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าองค์การ จาเป็ นต้อง
ลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ขององค์การ
เพื่อสร้ างโอกาสสาหรั บการแข่งขันในตลาด และต้องใช้ความพยายามอย่างมากในควบคุ มการผลิ ต
และเพิ่มขีดความสามารถในการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบ เพื่อเสนอราคาสิ นค้าที่จะขายให้แก่ลูกค้าให้
ต่ากว่าคู่แข่งการใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ในการผลิตจะส่ งผลให้องค์กรมีผลการดาเนินงานด้านการผลิต
ที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยซึ่ งสอดคล้อง (ธี รศักดิ์ กัญจนพงศ์, 2554 : 63-65) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
กลยุทธ์การแข่งขันและการรับรู ้สารสนเทศทางการบัญชี ดงั นี้ กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างและ
เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นพลวัตรสะท้อนให้เห็นถึ ง
การเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดล้อมที่แสดงออกมาลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีรูปแบบ
ความต้องการของลูกค้าและความผันผวนในความต้องการสิ นค้าสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
เป็ นพลวัตรทาให้สินค้าที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ล้าสมัยและจาเป็ นต้องมีการพัฒนาขึ้นใหม่ (Jansen, Van Den
Bosch & Volberd, 2006 : 351-363) ดังนั้นองค์การจาเป็ นต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่นการรับ
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และลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ (นวัตกรรมด้านเทคโนโลยี) เข้าสู่ องค์การโดยเฉพาะเทคโนโลยีดา้ น
การออกแบบ หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์และงานด้านการประมวลผลข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องอาทิ Computer-Aoded Design (CAD) Computer Aided Engineerlng (CAE) และ ComputerAided Process Planning (CAPP) อันจะนามาซึ่ งการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ของ
องค์การเพื่อสร้ างโอกาสสาหรับการแข่งขันในตลาด (Levinthal & March, 1993 : 95-112) และ
หรื อแม้กระทั้งสร้างตลาดเฉพาะของตัวเอง (Niches) (Lumpkin & Dess, 1996 : 429)
ข้ อเสนอแนะการนาผลการวิจัยไปใช้
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้
ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีผวู้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
1. ผลการวิจยั นี้ อธิ บายกระบวนการเชิงกลยุทธ์ในการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขัน ทั้งนี้ ผบู ้ ริ หาร
ในองค์การสามารถนาผลการวิจยั นี้ไปใช้ในการตัดสิ นใจเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุ งศักยภาพในการแข่งขัน
และตัดสิ นใจลงทุนในสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิน และสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆ
เพื่อแข่งขันในตลาดได้
2. ผูบ้ ริ หารสามารถนาผลการวิจยั นี้ ไปใช้ในการกาหนดนโยบายและกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตสิ นค้า ให้ตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค
3. ผูบ้ ริ หารสามารถนาการวิจยั ไปใช้ในการวางแผน ควบคุม ภายใต้สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้
ข้ อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่ อไป
งานวิจยั นี้ จะมีประโยชน์ดา้ นการวิจยั และประโยชน์ดา้ นการจัดการ หลายประการดังที่
ได้กล่าวไปแล้วนั้น อย่างไรก็ดีการวิจยั ครั้งนี้ก็มีขอ้ จากัดบางประการ ซึ่ งอาจจะนาไปเป็ นข้อเสนอแนะ
ในการวิจยั ครั้งต่อไป ดังนี้
1. งานวิจยั นี้มุ่งศึกษาอิทธิ พลของตัวแปร 3 ตัวแปร คือ สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภค และกลยุทธ์การแข่งขันที่มีต่อการรับรู ้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี แต่ใน
ความเป็ นจริ งนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
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เช่ น โครงสร้างองค์กรและการกระจายอานาจขององค์กร ดังนั้นการวิจยั ในอนาคตควรจะมีการศึกษา
ผลกระทบของปั จจัยเหล่านี้
2. ผลวิจยั นี้ครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมผลิตอิเล็กทรอนิ กส์ อย่างไรก็ดีการวิจยั ในอนาคต
อาจจะใช้อุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อจะเป็ นการศึกษาเปรี ยบเทียบผลการวิจยั ซึ่ งจะช่วยให้เข้าใจกระบวนการ
การรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมากขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถามเพือ่ การวิจัย
เรื่อง ผลกระทบของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์ การแข่ งขันต่ อการ
รับรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของบริ ษัทกลุ่มผลิตอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์
ในประเทศไทย
คาชี้แจง
แบบสอบถามฉบับ นี้ ใช้ป ระกอบการวิจยั เรื่ องผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค และกลยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี ของบริ ษทั กลุ่ มผลิ ตอุตสาหกรรมอิ เลคทรอนิ กส์ ใ นประเทศไทยแบบสอบถามฉบับนี้ แบ่ ง
ออกเป็ น 6ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ตอนที่ 4 ความคิดเห็นของผูต้ อบแบบสบถามต่อกลยุทธ์ดา้ นการแข่งขัน
ตอนที่ 5 ความคิดเห็ นของผูต้ อบแบบสอบถามต่อตัวแปรที่มีผลต่อการรับรู ้ประโยชน์ของ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ
ผู ้ศึ ก ษาหวัง เป็ นอย่ า งยิ่ ง ว่ า จะได้ รั บ ความอนุ เ คราะห์ จ ากท่ า นด้ ว ยดี ใ นการตอบ
แบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะนาเสนอในภาพรวมที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆ และไม่มี
ผลเสี ยหายต่ อ ผู ้ต อบแบบสอบถามทั้ง สิ้ น ขอขอบพระคุ ณ ที่ ใ ห้ ค วามร่ วมมื อ ในการตอบ
แบบสอบถามในครั้งนี้

ธนภัทร กันทาวงศ์
นักศึกษาปริ ญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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แบบสอบถาม
เรื่องผลกระทบของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภค และกลยุทธ์ การแข่ งขันต่ อการรับรู้
ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของบริษัทกลุ่มผลิตอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิกส์ ใน
ประเทศไทย
ตอนที่ 1 ข้ อมูลเบือ้ งต้ น
คาชี้แจง โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับตัว
ท่านมากที่สุด และตอบคาถามในช่องว่างที่เว้นไว้
ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม
1. เพศ
1  ชาย
2  หญิง
2. อายุ
1  อายุต่ากว่า 30 ปี
2  อายุ 30-40 ปี
3  อายุ 41-50 ปี
4  อายุ 51 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
1  ต่ากว่าปริ ญญาตรี
2  ปริ ญญาตรี
3  ปริ ญญาโท
4  ปริ ญญาเอก
4. ประสบการณ์ในการทางาน
1  น้อยกว่า 1 ปี
2  1 -5 ปี
3  6-10 ปี
4  มากกว่า 10 ปี
5. ตาแหน่งงาน
1  กรรมการผูจ้ ดั การ
2  ผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี
3  ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
4  ผูจ้ ดั การทัว่ ไป
ข้อมูลธุ รกิจ
6. ระยะการดาเนิ นงานของธุ รกิจ
1  น้อยกว่า 5 ปี
2  5-10 ปี
3  11-15 ปี
4  มากกว่า 15 ปี
7. รู ปแบบของกิจการ
1  กิจการเจ้าของคนเดียว 2  ห้างหุ น้ ส่ วน
3  บริ ษทั จากัด
4  บริ ษทั มหาชน จากัด
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8. ที่ต้ งั ของกิจการ
1  ภาคกลาง
2  ภาคเหนือ
3  ภาคใต้
4  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
9. จานวนทุนจดทะเบียน
1  ต่ากว่า5 ล้านบาท
2  5 ล้าน – 10 ล้านบาท
3  11– 20 ล้านบาท
4  21 ล้านบาทขึ้นไป
10. ยอดขาย โดยประมาณขององค์การในช่วงปี ที่ผา่ นมา
1  ต่ากว่า100 ล้านบาท
2  101-500 ล้านบาท
3  501-1,000 ล้านบาท
4  1,000 ล้านบาทขึ้นไป
11. กิจการของท่านใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีหรื อไม่
1  มีการนามาใช้
2  ไม่มีการนามาใช้
ตอนที่ 2-5 สอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับความคิดเห็นต่ อตัวแปรมีท้งั หมด 4 ตอน
คาชี้แจง
กรุ ณาทาเครื่ องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สุดตามระดับ
ความหมายของคะแนน ดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง
สภาพการดาเนินงานมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
สภาพการดาเนินงานมาก
ระดับ 3 หมายถึง
สภาพการดาเนินงานปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
สภาพการดาเนินงานน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
สภาพการดาเนินงานน้อยที่สุด
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1. ด้านโครงสร้างองค์กร (Organization)
1. มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็ นหมวดหมู่โดยมีการ
กาหนดให้มีสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
2.โครงสร้างองค์กรเป็ นตัวกาหนดทิศทางแก่องค์กรใน
การดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร
3.โครงสร้างองค์กรเป็ นตัวกาหนดทิศทางเพื่อควบคุมการ
ทางานและใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์
2. ด้านบุคลากรและความสามารถของบุคลากร(Human Resource and Ability)
1. มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความตั้งใจขยันหมัน่ เพียร
และมีทศั นคติที่ดีต่อการทางาน
2. มีการให้บุคลากรร่ วมมือกันทางานร่ วมกัน
3. มีการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
4. บุคลากรสามารถนาทักษะ ความรู้จากการฝึ กอบรมไป
พัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และทาให้ผล
การปฏิบตั ิงานมีคุณภาพดีข้ ึน
3. ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
1. วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
2. วัฒนธรรมองค์กรช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กรมี
ความเชื่อและพฤติกรรมไปในทางเดียวกัน
3. วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับองค์กรจะช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้แก่องค์กร

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ตอนที่ 2 ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ ต่อคากล่าวด้านล่าง ซึ่ งเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ขององค์การของท่าน
ระดับคะแนน
5 4 3 2 1
ข้ อที่
สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ

4. ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1. ปั จจัยทางเศรษฐกิจมีความสาคัญต่อการประกอบธุ รกิจ
2. สภาพเศรษฐกิจดีจะเอื้ออานวยต่อการประกอบธุ รกิจ
ให้ประสบความสาเร็ จ
3. สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้องค์การ
มีความยากในการพยากรณ์ผลประกอบการของ
องค์การ
4. สภาพเศรษฐกิจมีส่วนทาให้ธุรกิจหยุดชะงัก ล้มเหลว
หรื ออาจจะต้องเลิกกิจการได้
5. ด้านเทคโนโลยี(Technology)
1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุ รกิจ
2. เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันได้
3. เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการสื่ อสารที่รวดเร็ วช่วยให้
ธุ รกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ธุรกิจผลิตสิ นค้าที่ทนั สมัย
6. การเมืองและกฎหมาย (Political Law)
1. กฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดาเนิ นงานขององค์การ
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจจะเป็ นผลดี
ต่อการส่ งเสริ มการลงทุน
3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทาให้ธุรกิจเกิดการชะลอตัว
และเป็ นเหตุให้เกิดการเลิก ยุบ กิจการ

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

สภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ

1

มาก

ข้ อที่

5

ระดับคะแนน
4 3 2

มากทีส่ ุ ด
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1. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Change)
1. วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาคทาให้ความ
ต้องการสิ นค้าแตกต่างกัน
2. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้เวลา
ในการประกอบอาชีพต่างๆ ด้วยความเร่ งด่วนจึงมีความ
ต้องการสิ นค้าที่สามารถอานวยความสะดวกสบายเพิม่
มากขึ้น
3. แหล่งข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์มีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
2. ปัจจัยทางสังคม (Social Factors)
1. รายได้มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2. บทบาทและสถานะบุคคลมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
3. สถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันที่ทาการซื้ อสิ นค้าเพื่อการ
บริ โภคมากที่สุด
3. ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors)
1. อายุที่แตกต่างกันทาให้คนเรามีความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรมการซื้ อแตกต่างกัน
2. การศึกษาที่แตกต่างกันทาให้คนเรามีความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรมการซื้ อแตกต่างกันตามการศึกษา
3. อาชีพงานของบุคคลจะมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการบริ โภค
ของผูบ้ ริ โภค เช่น คนงานประเภทใช้แรงงานจะซื้ อ
เสื้ อผ้า รองเท้าที่เหมาะสาหรับใส่ ทางาน

น้ อยทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ตอนที่ 3 พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ ต่อคากล่าวด้านล่าง ซึ่ งเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ขององค์การของท่าน
ระดับคะแนน
5 4 3 2 1
ข้ อ
พฤติกรรมผู้บริ โภค
ที่
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กลยุทธการแข่ งขัน

1. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differention Strategy)
1. มุ่งเน้นที่จะเป็ นผูพ้ ฒั นาสิ นค้าใหม่และมีคุณภาพ
2. มีการผลิตสิ นค้าที่มีคุณค่า หรื อเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
สร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
3. มีระบบการส่ งมอบและมีสินค้าที่หลากหลายส่ งผลให้
กิจการได้เปรี ยบในการแข่งขัน
2. กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า(Cost Leadership Strategy)
1. กิจการมีวธิ ี มุ่งลดต้นทุนในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อเสนอ
สิ นค้าที่ราคาต่ากว่าคู่แข่งขัน
2. กิจการมีวธิ ี การควบคุมต้นทุนสิ นค้าและลดค่าใช้จ่าย
3. กิจการมีการใช้สารสนเทศและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีมา
ใช้ในการควบคุมการผลิต

1

น้ อย
น้ อยทีส่ ุ ด

มาก
ปานกลาง

ข้ อที่

5

ระดับคะแนน
4 3 2

มากทีส่ ุ ด

ตอนที่ 4กลยุทธ์การแข่งขัน
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ ต่อคากล่าวด้านล่าง ซึ่ งเกี่ยวกับกลยุทธการแข่งขัน ขององค์การของท่าน
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ปานกลาง

น้ อยทีส่ ุ ด

การรับรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี

1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Usefulness of AIS)
1. สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านใช้มีความถูกต้อง
2. สารสนเทศทางการบัญชีช่วยท่านให้วางแผนงานได้
ดีข้ ึน
3. เมื่อท่านตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่างๆโดยนา
สารสนเทศทางการบัญชีเป็ นเครื่ องมือช่วย ท่านมี
ความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้
4. การสั่งการใดๆ ท่านจะรู ้สึกมัน่ ใจมากขึ้นเมื่อ
สารสนเทศทางการบัญชีเป็ นข้อมูลช่วยสนับสนุน
การตัดสิ นใจ
5. สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดระยะเวลาในการ
วางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสิ นใจ
ของระยะเวลาท่าน
6. สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดต้นทุนในการ
ปฏิบตั ิงานได้

7. ท่านคิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีได้ให้ประโยชน์ที่
คุม้ ค่ากับต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สารสนเทศนั้น

น้ อย

1

มาก

ข้ อที่

5

ระดับคะแนน
4 3 2

มากทีส่ ุ ด

ตอนที่ 5 การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ท่านเห็นด้วยหรื อไม่ ต่อคากล่าวด้านล่าง ซึ่ งเกี่ยวกับกลยุทธการแข่งขัน ขององค์การของท่าน
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ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ภาคผนวก ข
ผลการวิเคราะห์ หาค่ าดัชนีความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญ
แสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริ โภคและกลยุทธ์
การแข่ งขัน
1. สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

3. กลยุทธ์การแข่งขัน
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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แสดงค่ าดัชนีความสอดคล้องของการรับรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
1. การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ข้ อที่
1
2
3
4
5
6
7

คะแนนผู้เชี่ ยวชาญ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ผลรวมของคะแนน

IOC

3
3
3
3
3
3
3

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

ผลการ
พิจารณา
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้

ภาคผนวก ค
ผลการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้
แบบสอบถามข้ อมูลสภาพแวดล้ อมทางธุรกิจ พฤติกรรมผู้บริโภคและกลยุทธ์ การแข่ งขัน
รายการ
สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
กลยุทธ์การแข่งขัน
ภาพรวม

N of Case N of Items
30
21
30
9
30
6
30
36

Alpha
.744
.775
.756
.758

จากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือได้ค่าแอลฟา
ในด้านรวม ค่าเท่ากับ .758ตัวแปรสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจค่า เท่า กับ .744ตัวแปรพฤติก รรมผูบ้ ริ โภค
ค่าเท่ากับ .775 และตัวแปรกลยุทธ์ การแข่งขันค่าเท่ากับ .756
แบบสอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ประโยชน์ ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รายการ
การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี
ภาพรวม

N of Case N of Items
30
7
30

7

Alpha
.768
.768

จากการนาแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื่อวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือได้ค่าแอลฟา
ตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ค่าเท่ากับ .753

ภาคผนวก ง
ผลการวิเคราะห์ ตัวแปรทีศ่ ึกษาในเบือ้ งต้ น
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกล
ยุทธ์การแข่งขันต่อการรับรู ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีกลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยในภาพรวม
รายการ
ด้านสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
ด้านพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
ด้านกลยุทธ์การแข่งขัน
ภาพรวม

X

4.52
4.44
4.55
4.50

S.D.
0.161
0.117
0.260
0.219

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 1 พบว่า กิ จการจะรั บรู ้ ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ภายใต้
ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จ พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและกลยุทธ์การแข่งขันภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.43) เมื่อพิจารณาแต่ละรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ด ได้แก่ ด้านกล
ยุทธ์การแข่งขัน( X =4.55) รองลงมา ได้แก่ ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ ( X = 4.52) และ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค( X = 4.44)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสภาพแวดล้อมทางธุ รกิจ
รายการ
(1) ด้านโครงสร้างองค์กร(Organization)
1. มีการแบ่งโครงสร้างองค์กรเป็ นหมวดหมู่โดยมีการ
กาหนดให้มีสายบังคับบัญชาอย่างชัดเจน
2.โครงสร้างองค์กรเป็ นตัวกาหนดทิศทางแก่องค์กรในการ
ดาเนินกลยุทธ์ขององค์กร
3. โครงสร้างองค์กรเป็ นตัวกาหนดทิศทางเพื่อควบคุมการ
ทางานและใช้ในการติดต่อประสานงานเพื่อให้องค์กร
บรรลุวตั ถุประสงค์
(2) ด้านบุคลากรและความสามารถของบุคลากร(Human
Resource and Ability)
1. มีการส่ งเสริ มให้บุคลากรมีความตั้งใจขยันหมัน่ เพียร
และมีทศั นคติที่ดีต่อการทางาน
2. มีการให้บุคลากรร่ วมมือกันทางานร่ วมกัน
3. มีการฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากรอย่างสม่าเสมอ
4. บุคลากรสามารถนาทักษะ ความรู้จากการฝึ กอบรม
ไปพัฒนาความสามารถในการปฏิบตั ิงาน และทา
ให้ผลการปฏิบตั ิงานมีคุณภาพดีข้ ึน

X

S.D.

ระดับ

4.42

0.521

มากที่สุด

4.26

0.540

มากที่สุด

4.13

0.457

มาก

4.64

0.526

มากที่สุด

4.79
4.69

0.469
0.509

มากที่สุด
มากที่สุด

3.94

0.346

มาก

75
ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
(3)ด้านวัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)
1. วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายของ
องค์กร
2. วัฒนธรรมองค์กรช่วยหล่อหลอมให้คนในองค์กรมี
ความเชื่อ และพฤติกรรมไปในทางเดียวกัน
3. วัฒนธรรมที่เหมาะสมกับองค์กรจะช่วยสร้าง
ประโยชน์ให้แก่องค์กร
(4) ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
1. ปั จจัยทางเศรษฐกิจมีความสาคัญต่อการประกอบ
ธุ รกิจ
2. สภาพเศรษฐกิจดีจะเอื้ออานวยต่อการประกอบธุ รกิจ
ให้ประสบความสาเร็ จ
3. สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทาให้
องค์การมีความยากในการพยากรณ์ผลประกอบการ
ขององค์การ
4. สภาพเศรษฐกิจมีส่วนทาให้ธุรกิจหยุดชะงัก ล้มเหลว
หรื ออาจจะต้องเลิกกิจการได้
(5) ด้านเทคโนโลยี(Technology)
1. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุ รกิจ
2.เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยหนึ่งที่สามารถสร้างความ
ได้เปรี ยบในการแข่งขันได้
3.เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและการสื่ อสารที่รวดเร็ วช่วยให้
ธุ รกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4.เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ธุรกิจผลิตสิ นค้าที่ทนั สมัย

X

S.D.

ระดับ

4.08

0.395

มาก

4.06

0.426

มาก

4.19

0.448

มาก

4.81

0.396

มากที่สุด

4.82

0.385

มากที่สุด

3.95

0.485

มาก

3.78

0.415

มาก

4.46

0.646

มากที่สุด

4.89

0.313

มากที่สุด

4.84

0.365

มากที่สุด

4.47

0.500

มากที่สุด
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายการ
(6) การเมืองและกฎหมาย (Political Law)
1. กฎหมายและพระราชบัญญัติต่างๆส่ งผลกระทบ
โดยตรงต่อการดาเนิ นงานขององค์การ
2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลอาจจะเป็ นผลดี
ต่อการส่ งเสริ มการลงทุน
3. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทาให้ธุรกิจเกิดการชะลอตัว
และเป็ นเหตุให้เกิดการเลิก ยุบ กิจการ
ภาพรวม

X

S.D.

ระดับ

3.48

0.500

มาก

3.38

0.530

มาก

3.54

0.500

มาก

4.52

0.161

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลกระทบของสภาพแวดล้อมทางธุ รกิ จอยู่ในระดับมากที่สุด( X =
4.52) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ เทคโนโลยีเป็ นปั จจัยหนึ่งที่
สามารถสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขันได้( X =4.89) รองลงมา ได้แก่เทคโนโลยีที่ทนั สมัยและ
การสื่ อสารที่รวดเร็ วช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
( X = 4.84) และสภาพเศรษฐกิจดีจะเอื้ออานวยต่อการประกอบธุ รกิจให้ประสบความสาเร็ จ( X =
4.82)
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค
รายการ
(1) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Change)
1. วัฒนธรรมและประเพณี ของแต่ละภาคทาให้ความ
ต้องการสิ นค้าแตกต่างกัน
2. ในภาวะเศรษฐกิจตกต่าผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่ตอ้ งใช้เวลา
ในการประกอบอาชีพต่างๆ ด้วยความเร่ งด่วนจึงมีความ
ต้องการสิ นค้าที่สามารถอานวยความสะดวกสบายเพิ่ม
มากขึ้น
3. แหล่งข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์มีผลต่อ
พฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า
(2) ปัจจัยทางสังคม (Social Factors)
1. รายได้มีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
2. บทบาทและสถานะบุคคลมีอิทธิ พลต่อการเลือกซื้ อ
สิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
3. สถาบันครอบครัวเป็ นสถาบันที่ทาการซื้ อสิ นค้าเพื่อ
การบริ โภคมากที่สุด
(3) ปั จจัยส่ วนบุคคล (Personal Factors)
1. อายุที่แตกต่างกันทาให้คนเรามีความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรมการซื้ อแตกต่างกัน
2. การศึกษาที่แตกต่างกันทาให้คนเรามีความต้องการ
ในผลิตภัณฑ์และมีพฤติกรรมการซื้ อแตกต่างกัน
ตามการศึกษา
3. อาชีพงานของบุคคลจะมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบการ
บริ โภคของผูบ้ ริ โภค เช่น คนงานประเภทใช้แรงงาน
จะซื้ อเสื้ อผ้า รองเท้าที่เหมาะสาหรับใส่ ทางาน
ภาพรวม

X

S.D.

ระดับ

3.98

0.147

มาก

3.98

4.147

มาก

4.84

0.370

มากที่สุด

4.92
4.03

0.270
0.469

มากที่สุด
มาก

4.14

0.353

มาก

3.84

0.385

มาก

3.21

0.452

ปานกลาง

4.96

0.184

มากที่สุด

4.44

0.117

มากทีส่ ุ ด
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จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.44) เมื่อ
พิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดได้แก่ อาชี พงานของบุคคลจะมีอิทธิ พลต่อ
รู ป แบบการบริ โภคของผูบ้ ริ โภค เช่ น คนงานประเภทใช้แรงงานจะซื้ อเสื้ อผ้า รองเท้า ที่ เหมาะ
สาหรับใส่ ทางาน( X =4.96) รองลงมา ได้แก่รายได้มีอิทธิ พลต่อการเลื อกซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค(
้ ริ โภคในการ
X = 4.92) และแหล่งข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า( X = 4.84)
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานกลยุทธ์การแข่งขัน
รายการ
(1) กลยุทธ์การสร้างความแตกต่าง (Differention
Strategy)
1. มุ่งเน้นที่จะเป็ นผูพ้ ฒั นาสิ นค้าใหม่และมีคุณภาพ
2. มีการผลิตสิ นค้าที่มีคุณค่า หรื อเป็ นนวัตกรรมใหม่ๆ
เพื่อสร้างความได้เปรี ยบในการแข่งขัน
3.มีระบบการส่ งมอบและมีสินค้าที่หลากหลายส่ งผล
ให้กิจการได้เปรี ยบในการแข่งขัน
(2) กลยุทธ์การเป็ นผูน้ าด้านต้นทุนต่า(Cost Leadership
Strategy)
1.กิจการมีวธิ ี มุ่งลดต้นทุนในการดาเนิ นธุ รกิจเพื่อ
เสนอสิ นค้าที่ราคาต่ากว่าคู่แข่งขัน
2.กิจการมีวธิ การควบคุมต้นทุนสิ นค้าและลดค่าใช้จ่าย
3.กิจการมีการใช้สารสนเทศและวิธีปฏิบตั ิทางการ
บัญชีมาใช้ในการควบคุมการผลิต
ภาพรวม

X

S.D.

ระดับ

4.50
4.53

0.501
0.509

มากที่สุด
มากที่สุด

4.32

0.486

มากที่สุด

4.64

0.491

มากที่สุด

4.73
4.62

0.453
0.512

มากที่สุด
มากที่สุด

4.55

0.260

มากทีส่ ุ ด

จากตารางที่ 4 พบว่า กลยุทธ์การแข่งขันในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สุด ( X = 4.55)
เมื่ อพิ จารณาแต่ล ะรายการพบว่า รายการที่ มี ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แก่ กิ จการมี วิธ การควบคุ ม ต้นทุ น
สิ นค้าและลดค่าใช้จ่าย( X =4.73) รองลงมา ได้แก่กิจการมีวธิ ี มุ่งลดต้นทุนในการดาเนินธุ รกิจเพื่อ
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เสนอสิ นค้าที่ ราคาต่ ากว่าคู่ แข่ งขัน( X = 4.64) และกิ จการมี ก ารใช้ส ารสนเทศและวิธี ปฏิ บ ตั ิ
ทางการบัญชีมาใช้ในการควบคุมการผลิต( X = 4.62)
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี
รายการ
1. สารสนเทศทางการบัญชีที่ท่านใช้มีความถูกต้อง
2. สารสนเทศทางการบัญชีช่วยท่านให้วางแผนงานได้
ดีข้ ึน
3. เมื่อท่านตัดสิ นใจแก้ไขปั ญหาต่างๆโดยนา
สารสนเทศทางการบัญชีเป็ นเครื่ องมือช่วย ท่านมี
ความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้
4. การสั่งการใดๆ ท่านจะรู ้สึกมัน่ ใจมากขึ้นเมื่อ
สารสนเทศทางการบัญชีเป็ นข้อมูลช่วยสนับสนุน
การตัดสิ นใจ
5. สารสนเทศทางการบัญชี ช่วยลดระยะเวลาในการ
วางแผน การสั่งการ การควบคุ ม และการ
ตัดสิ นใจของระยะเวลาท่าน
6.สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดต้นทุนในการ
ปฏิบตั ิงานได้
7. ท่านคิดว่าสารสนเทศทางการบัญชีได้ให้ประโยชน์ที่
คุม้ ค่ากับต้นทุนที่จ่ายไปเพื่อให้ได้สารสนเทศนั้น
ภาพรวม

4.29
4.24

S.D.
0.457
0.441

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด

4.18

0.498

มาก

4.03

0.303

มาก

4.70

0.479

มากที่สุด

4.78

0.428

มากที่สุด

4.77

0.423

มากที่สุด

4.43

0.219

มากทีส่ ุ ด

X

จากตารางที่ 5 พบว่า การรับรู้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี ในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X = 4.43) เมื่ อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า รายการที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดได้แก่
สารสนเทศทางการบัญชี ช่วยลดต้นทุนในการปฏิบตั ิงานได้( X =4.78) รองลงมา ได้แก่สารสนเทศ
ทางการบัญชี ไ ด้ให้ป ระโยชน์ที่ คุ ้มค่ า กับ ต้นทุ นที่ จ่ายไปเพื่ อให้ได้ส ารสนเทศ( X = 4.77) และ
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สารสนเทศทางการบัญชีช่วยลดระยะเวลาในการวางแผน การสั่งการ การควบคุม และการตัดสิ นใจ
( X = 4.70)
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