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ศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างคุณภาพข้ อมูลทางการบัญชี กับประสิ ทธิภาพการตัดสิ นใจของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่ อม (SMEs) ในพืน2 ทีจ3 ังหวัดระนอง
The relationship between the quality of accounting information and effective decision of the Small
and Medium Enterprises (SMEs) in the Ranong Province.
นายธี รเดช วิริยะกุล1
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนสุ วิทย์ ทับหิ รัญรักษ์ อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 1 2
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุ คนธ์ เครื อนําคํา อาจารย์ทีปรึ กษาคนที 2 3
1
นักศึกษาระดับปริ ญญาโท บริ หารธุ รกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นนั ทา
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือ (1) เพือศึกษาคุณภาพข้อมูลทางการบัญชีของธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง (2) เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนองและ (3) เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี
กับประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง เป็ นการศึกษา
วิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตัวอย่างจํานวน 167 ราย คือ ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าทีฝ่ ายบัญชี ของ
ธุ ร กิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มในพื นที จัง หวัด ระนอง กิ จ การการผลิ ต และบริ ก ารที ขึ นทะเบี ย นกับ
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง ได้มาจากการเปิ ดตารางแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และ
มอร์ แกน โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ด้วยวิธีการจับฉลาก เครื องมือทีใช้ในการ
วิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิ ติที ใช้ใ นการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล ได้แก่ ค่า ความถี ค่ า ร้ อยละ ค่าเฉลี ย ค่ าส่ วน
เบียงเบนมาตรฐานและค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน
ผลการศึกษาพบว่า (1) คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน
พืนทีจังหวัดระนอง โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ
ด้านความเชื อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบกันได้ อยูใ่ นระดับมาก (2) ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง โดยภาพรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านความรวดเร็ ว
ทัน เหตุ ก ารณ์ ด้า นการบรรลุ ว ตั ถุ ป ระสงค์ ด้า นการเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด และด้า นการยอมรั บ จาก
ผูเ้ กี ยวข้อง อยู่ในระดับมาก และ (3) คุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี มีความสัมพันธ์ กนั ในระดับมากและมี
ความสั ม พันธ์ ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกันกับประสิ ท ธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง
คําสํ าคัญ ข้อมูลทางการบัญชี , ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ, ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
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Abstract
This research aims to (1) to study the quality of accounting information of small and medium
sized enterprises in the ranong province. (2) to study the effective decision of the small and medium
sized enterprises in the ranong province. and (3) the relationship between the quality of accounting
information and effective decisions of small and medium sized enterprises in the ranong province. This
study is survey research , have 167 samples is CEO or accounting manager of small and medium sized
enterprises in the ranong province at registered with industry ranong officer from simple size of Krejele
and Morgan. This research drawing sample random sampling. The tools using the Questionnaire in this
research, include statistics used to analyze data were frequency, percentage, mean, standard deviation and
correlation of Pearson.
The results showed that (1) They also agreed with having the accounting information quality as a
whole and in each of all these aspects at a high level : understandability, relevance, reliability, and
comparability. Additionally, (2) they agreed with the decision making efficiency as a whole and in each
of all these aspects at a high level : Fastness, Objective Achievement, The Best of Efficiency, Acceptance
from Accessory and (3) the quality of accounting information the relationship at a high level and affected
positively with effective decisions of small and medium sized enterprises in the ranong province.
Keywords accounting information, Effective decision, Small and Medium Enterprises
บทนํา
ประเทศไทยมี ระบบเศรษฐกิ จที ต้องพึ งพาการส่ งออกเป็ นหลัก โดยตลอด 20 ปี ที ผ่านมา สิ นค้า
ภาคอุตสาหกรรมมีสัดส่ วนเฉลียมากกว่า 70 % เมือเทียบกับรายได้จากการส่ งออกทังหมด ทําให้ทุกฝ่ ายหัน
มาให้ความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรม โดยมีอุตสาหกรรมสนับสนุนเป็ นฐานอันมันคงของภาคอุตสาหกรรม
ทังหมดและหัวใจสําคัญของอุตสาหกรรมสนับสนุ นก็คือ วิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม หรื อ SMEs
(เวปไซด์, 2556, หน้า 2) ซึ ง SMEs ของไทยผ่านการเปลี ยนแปลงและพัฒนาไปตามทิศทางการพัฒนา
ประเทศและกระแสเศรษฐกิ จโลก แต่ดว้ ยสภาพสังคมและเศรษฐกิ จทีเปลี ยนอย่างรวดเร็ ว ภายใต้กระแส
โลกาภิวฒั น์นัน ส่ งผลให้ในปั จจุ บนั ธุ รกิ จ SMEs ในประเทศไทยเป็ นกลุ่ มธุ รกิ จทีใหญ่ทีสุ ดในประเทศ
มีจาํ นวนถึ ง 99.7% ของ ผูป้ ระกอบการทังหมดและมีส่วนสําคัญยิงในการขับเคลื อนเศรษฐกิจของประเทศ
แต่ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ SMEs ส่ วนใหญ่ ยังไม่สามารถดําเนิ นธุ รกิ จได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื องจากมี
ข้อจํากัดด้านความรู ้ ความสามารถในหลายๆ ด้าน (สาชล สตชลาสิ นธุ์, 2551, หน้า 67) อีกทังยังขาดข้อมูล
ในการประกอบการตัดสิ นใจเพือให้การดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ทังนี ธุ รกิ จ SMEs ยังไม่
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สามารถดําเนิ นงานพัฒนาธุ รกิจในทุกขันตอนด้วยตนเองได้เท่าทีควร ขาดทรัพยากรบุคคลและการเงินทีจะ
สามารถผลักดันกระบวนการการดําเนิ นธุ รกิจให้ประสบความสําเร็ จได้เท่าทีควร ความรู ้ทีจําเป็ นต่อการทํา
ธุ รกิ จโดยทัวไป ไม่ว่าจะด้านการผลิ ต ด้านการตลาด ด้านบัญชี /การเงิ น และด้านทรัพยากรบุคคล ล้วนแต่
เป็ นความรู ้ขนพื
ั นฐานทีผูป้ ระกอบการธุ รกิจ SMEs ควรจะมีในการประกอบธุ รกิจ ซึ งความรู ้ทงหมดที
ั
กล่าว
มานั นเป็ นสิ งที ผู ้ป ระกอบการไม่ เ ห็ น ความสํ า คัญ เท่ า ที ควร คื อ ทางด้ า นการบัญ ชี / การเงิ น เพราะ
ผูป้ ระกอบการมองการบัญ ชี เ ป็ นเรื องยาก สนใจแค่ ผ ลกํา ไรเพราะผูป้ ระกอบการจํา นวนมากเข้า ใจว่า
ผลกําไรอยู่ในรู ปของเงินสด จึงมอบหมายหน้าทีด้านการบัญชี /การเงิ นเป็ นเรื องของผูเ้ ชี ยวชาญโดยเฉพาะ
พยายามหลี กเลี ยงไม่ยอมเข้ามายุ่งเกี ยวด้วย ให้บุคคลภายนอกเป็ นผูจ้ ดั ทําบัญชี เพือใช้ในการยืนเสี ยภาษี
เท่านัน โดยมี พนักงานในสํานักงานทําหน้าที เก็บและรวบรวมเอกสาร ส่ งให้กบั ผูจ้ ดั ทําบัญชี ต่อไป หรื อ
อาจจะมีแผนกบัญชี ของตนเอง แต่ผูป้ ระกอบการจะไม่เข้าไปยุ่งเกี ยวด้วย เพราะไม่ทราบว่าบทบาทหน้าที
ของนักบัญชี จะต้องทําอะไรบ้าง เพียงแต่รอจากการรายงานจากนักบัญชี หรื อเจ้าหน้าทีฝ่ ายบัญชี มารายงาน
ความคืบหน้าของข้อมูลทางการบัญชี เท่านัน เมื อมีปัญหากับสรรพากรเพียงแต่ขอข้อมูลบางอย่างจากนัก
บัญชีเท่านัน โดยไม่ได้คาํ นึงถึงคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ทังนี ผู ้ป ระกอบการ SMEs จํา นวนมากมี
ความคิดว่า พวกเขาทําธุ รกิ จมาเป็ นเวลานานโดยทีไม่มีระบบบัญชี ทีแท้จริ งและถูกต้อง ก็สามารถทําธุ รกิ จ
ผ่านมาได้ ธุ รกิจยังคงอยูไ่ ด้ไม่เดือดร้อน ซึ งความคิดเช่นนันตังบนพืนฐานของความเสี ยง ถ้ามีเหตุการณ์ ที
จะนํามาซึ งความเสี ยหายต่อกิจการ ธุ รกิจของเขาอาจล่มสลายไปไม่สามารถแก้ไขได้ทนั ท่วงที เห็ นได้จาก
ในช่วงทีฟองสบู่แตก ธุ รกิจทีมีระบบบัญชีทีถูกต้องจะสามารถอยูร่ อดได้ดีกว่า เพราะรู ้ตวั ล่วงหน้าและแก้ไข
สถานการณ์ ได้ทนั ไม่เกิ ดปั ญหา NPL หรื อต้องขาดทุนไปเสี ยก่อน ถ้าในกรณี ทีกิจการดี มีการวางระบบ
บัญชี ทีถู กต้องและมี คุณภาพจึ งจะทําให้เขาสามารถเพิมยอดขายและกําไรได้ดีกว่า ดังนันคุ ณภาพข้อมูล
ทางการบัญชีจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในทางธุ รกิจ โดยเฉพาะธุ รกิจทีมีปัญหาและข้อจํากัดทีหลากหลายด้านอย่าง
ธุ รกิจ SMEs
จากเหตุผลทีกล่าวมาข้างต้น ผูว้ จิ ยั จึงได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี กบั
ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตพืนทีจังหวัดระนอง โดยมี
วัตถุ ประสงค์เพือทดสอบว่า คุณภาพของข้อมูลทางการบัญชี มีความสัมพันธ์กบั ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ
หรื อไม่อย่างไร ซึ งทําการเก็บข้อมูลจากผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที ฝ่ ายบัญชี ของธุ รกิ จ SMEs ในเขตพืนที
จังหวัดระนอง ผลลัพธ์ทีได้จากการวิจยั สามารถนํามาใช้เป็ นแนวทางการพัฒนาระบบบริ หารจัดการของ
ธุ รกิจ SMEs ภายใต้กระบวนการตัดสิ นใจ อีกทังส่ งผลให้องค์กรตระหนักถึงความสําคัญของคุณภาพข้อมูล
ทางการบัญชีและประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจเพือการบริ หารจัดการองค์กรให้ประสบความสําเร็ จต่อไป
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนที
จังหวัดระนอง
2. เพือศึ กษาประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนที
จังหวัดระนอง
3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี และประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของ
ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตประชากร
ประชากรและกลุ่ มตัวอย่างในการศึ กษาครังนี คือ ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที ฝ่ ายบัญชี ของธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในพืนที จังหวัดระนองทีขึนทะเบี ยนกับสํานักงานอุ ตสาหกรรมจังหวัดระนอง
จํานวน 295 ราย (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง, 2558) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางแสดง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี และมอร์ แกนจํานวนกลุ่มตัวอย่าง 167 ราย
2. ขอบเขตตัวแปร
เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปร คื อ คุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี ตามแนวคิ ดของ
อังครัตน์ เพรี ยบ จริ ยวัฒน์ (2549) ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจได้ 2) ความเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
3) ความเชือถือได้ 4) การเปรี ยบเทียบกันได้ และประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ ตามแนวคิดของสมยศ นาวีการ
(2544) ประกอบด้วย 1) ความรวดเร็ วทันเหตุการณ์ 2) การบรรลุวตั ถุประสงค์ 3) การเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
4) การยอมรับจากผูเ้ กียวข้อง
3. ขอบเขตเวลา
การศึกษาครังนีกําหนดระยะเวลาการวิจยั ตังแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559
การทบทวนวรรณกรรม
จากการศึกษาเรื องคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) นี ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับกรอบแนวคิดในการวิจยั มาทบทวน ได้แก่
แนวคิดทฤษฎี ทีเกียวข้องกับธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) แนวคิดทฤษฎี ทีเกียวข้องกับคุณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชี และแนวคิดทฤษฎีทีเกียวข้องกับประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ แล้วนํามาสรุ ปได้ดงั นี
จากการศึกษาความหมายและแนวคิดทฤษฎีทีเกี ยวข้องกับธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
ได้มีนกั วิชาการให้ความหมายของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมไว้ ดังนี กตัญHู หิ รัญญสมบูรณ์ (2545,
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หน้า 1-2) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุ รกิจทีเจ้าของเงินทุนและเจ้าของ
ธุ รกิจเป็ นบุคคลเดียวกัน มีการบริ หารงานเป็ นอิสระ ส่ วนใหญ่เจ้าของกิ จการและพนักงานอาศัยอยูท่ อ้ งถิ น
และเมื อเปรี ยบเทียบจํานวนพนักงาน ยอดขาย หรื อสิ นทรั พย์ทีมี มูลค่าและจํานวนน้อยกว่าธุ รกิ จประเภท
เดียวกันทีมีขนาดใหญ่ บางครังจะมีการดําเนิ นกิ จการกระทําในท้องถินทีกิ จการตังอยู่ (ไกรวิทย์ เศรษฐวนิ ช,
2550, หน้า 8) ได้ให้ความหมายไว้วา่ ธุ รกิจ SMEs หมายถึง กิจการของผูป้ ระกอบการธุ รกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมใน 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ กิ จการผลิ ตรวมทังการผลิ ตภาคอุตสาหกรรมเหมื องแร่ และภาคธุ รกิ จ
การเกษตร กิจการการค้าทังค้าส่ งและค้าปลีก กิจการบริ การต่างๆ เช่น การท่องเทียว การโรงแรม การขนส่ ง
การซ่ อมบํารุ ง การเก็บรักษา (คลังสิ นค้า) และธุ รกิจ SMEs ยังหมายถึง ธุ รกิจทีเป็ นอิสระ และมีเอกชนเป็ น
เจ้าของโดยมีลกั ษณะการดําเนิ นงาน 4 ประเภทใหญ่ๆ คือ กิจการการผลิต กิจการค้าส่ ง กิจการค้าปลีก และ
กิ จการบริ การซึ งคลอบคลุ มธุ รกิ จทุกประเภท โดยใช้เกณฑ์ในการจัดกว่าอุ ตสาหกรรมใดเป็ นขนาดใหญ่
ขนาดกลาง หรื อขนาดเล็ก ตามจํานวนคนงาน ขนาดกิจการ จํานวนเงินลงทุน มูลค่าของทรัพย์สินเป็ นเกณฑ์
ในการแบ่งขนาดของกิจการ (วนันพรณ์ ชืนพิบูลย์, 2544, หน้า 12)
จากการศึ ก ษาความหมายและแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ คุ ณ ภาพข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ได้มี
นัก วิ ช าการให้ ค วามหมายของคุ ณ ภาพข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ไ ว้ ดัง นี ข้อ มู ล ทางการบัญ ชี (Accounting
Information) ถือเป็ นสารสนเทศทีสําคัญทางธุ รกิจ จึงมีผทู ้ ีสนใจศึกษาอย่างมาก และได้ให้ความหมายและ
คําจํากัดความไว้อย่างหลากหลาย ดังนี มัทนชัย สุ ทธิ พนั ธ์และปาริ ชาติ มณี นยั (2546, หน้า 313) ได้ให้คาํ
จํากัดความไว้วา่ ข้อมูลทางการบัญชี คือ ผลลัพธ์จากการดําเนิ นงานและสถานะทางการเงินของธุ รกิจ ทีจัด
อยูใ่ นรู ปแบบของตัวเลข ซึ งเป็ นข้อมูลเกียวกับผลกําไรและขาดทุน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่องของธุ รกิจ
และความสามารถในการทํากําไร (วัชนี พร เศรษฐสักโก, 2543, หน้า 9) ได้กล่าวไว้ว่า ข้อมูลทางการบัญชี
หมายถึง ข้อมูลทีได้จากกระบวนการทางบัญชี ทีถูกจัดไว้อย่างเป็ นระบบ เพือประมวลผลข้อมูลทางการเงิน
แสดงฐานะและแสดงผลการดําเนิ นงานของกิจการ รวมถึงประมาณการต่างๆ อันจะเป็ นประโยชน์ต่อผูใ้ ช้
ทังภายในและภายนอกกิ จการ นอกจากนี คุ ณภาพข้อมูล ทางการบัญชี ยงั ถู ก กํา หนดขึ นโดยพิ จารณาจาก
ประโยชน์และคุณลักษณะทีจะทําให้ขอ้ มูลทีมีประโยชน์นาํ มาใช้ในการตัดสิ นเชิ งเศรษฐกิ จ คุณลักษณะทัวไปของ
คุณภาพข้อมูลทางการบัญชี สามารถแบ่งออกได้ตามคุณลักษณะ ดังต่อไปนี (อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์, 2548,
หน้า 3-5) ความเข้าใจได้ (Understandability) ความเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ (Relevance) ความเชื อถือได้
(Reliability) และ การเปรี ยบเทียบกันได้ (Comparability)
จากการศึ ก ษาความหมายและแนวคิ ด ทฤษฎี ที เกี ยวข้อ งกับ ประสิ ท ธิ ภ าพการตัด สิ น ใจ ได้มี
นักวิชาการให้ความหมายของประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจไว้ ดังนี สุ พานี สฤษฎ์วานิ ช (2549, หน้า 166) ได้
ให้ความหมายไว้วา่ การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกหนึงจากหลายๆ ทางเลือกทีมีอยูใ่ นวันนี เวลานี
หรื อในปั จจุบนั โดยผ่านกระบวนการพิจารณาแนวทางในการดําเนิ นงาน เพือให้เกิดทางเลือกทีทําให้บรรลุ
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วัตถุ ประสงค์ทีกํา หนดไว้และให้ได้ผลลัพธ์ อย่างที ต้องการ (จิ ระจิ ตต์ ระคา, 2547, หน้า 230) ได้ใ ห้
ความหมายไว้วา่ การตัดสิ นใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกในการแก้ปัญหาหรื อเลือกทางเลือกใดๆ ก็ตามที
สามารถปฏิ บ ัติ ไ ด้ และการปฏิ บ ัติ นันก็ ส ามารถจะไปสู่ เ ป้ าหมายที กํา หนดได้ด้ว ยดี และผลลัพ ธ์ ข อง
การตัด สิ น ใจที ดี นันจะต้อ งประกอบไปด้ว ย ความมี คุ ณ ภาพ ความรวดเร็ ว ทัน เวลา และถู ก กับ ปั ญ หา
การตัดสิ นใจที มีประสิ ทธิ ภาพไม่ได้ขึนอยู่แต่เพียงว่าการตัดสิ นใจนันดําเนิ นตามขันตอนการตัดสิ นใจทุ ก
ขันตอน หรื อใช้เทคนิ คเครื องมือการตัดสิ นใจทีสลับซับซ้อนแต่ปัจจัยทีสําคัญทีจะกําหนดว่าการตัดสิ นใจมี
ประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่ คือตัวบุคคลซึ งเป็ นผูต้ ดั สิ นใจ โดยแนวคิดประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจในด้านต่างๆ
ออกเป็ น 4 ด้า น ดัง นี (สมยศ นาวี ก าร, 2544, หน้า 160-163) ความรวดเร็ ว ทันเหตุ ก ารณ์ (Fastness)
การบรรลุวตั ถุประสงค์ (Objective Achievement) การเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด (The Best of Efficiency)
การยอมรับจากผูเ้ กียวข้อง (Acceptance from Accessory)
จากทฤษฎี และงานวิจยั ทีเกี ยวข้องทีได้ศึกษาในการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั มุ่งจะศึ กษาถึ งความสัมพันธ์
ระหว่างคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพในการตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในพืนที จังหวัดระนองหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ได้นาํ แนวคิ ดทฤษฎี ด้านคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี ของ
อังครัตน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ (2549) ประกอบด้วย 1) ความเข้าใจได้ 2) ความเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจ
3) ความเชือถือได้ 4) การเปรี ยบเทียบกันได้ และแนวคิดทฤษฎีดา้ นประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ ตามแนวคิด
ของสมยศ นาวีการ (2544) ประกอบด้วย 1) ความรวดเร็ วทันเหตุการณ์ 2) การบรรลุ วตั ถุประสงค์ 3) การเกิ ด
ประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด 4) การยอมรับจากผูเ้ กียวข้อง ซึ งผูว้ จิ ยั สามารถเขียนเป็ นกรอบแนวความคิดในการวิจยั ได้ดงั นี
ประสิ ทธิภาพการตัดสิ นใจ
1) ความรวดเร็ วทันเหตุการณ์
(Fastness)
2) การบรรลุวตั ถุประสงค์
(Objective Achievement)
3) การเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด
(Best of Efficiency)
4) การยอมรับจากผูเ้ กียวข้อง
(Acceptance from Accessory)

คุณภาพข้ อมูลทางการบัญชี
งานวิจาใจได้
ยั ทีเกียวข้อง
1)1.ความเข้
(Understandability)
2) ความเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ
(Relevance)
3) ความเชื อถือได้ (Reliability)
4) การเปรี ยบเทียบกันได้
(Comparability)
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วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาครังนี เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ ประชากรในการศึกษาครังนี คือ ผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที
ฝ่ ายบัญชี ข องธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมในพื นที จัง หวัดระนอง กิ จ การการผลิ ตและบริ ก ารที ขึ น
ทะเบียนกับสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง จํานวน 295 ราย (สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง,
2558) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างจากตารางแสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างของแคชซี และมอร์ แกน กลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 167 ราย สุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ น (Probability sampling )โดยการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย
(Simple random sampling)
เครื องมือทีใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามเครื องมือทีใช้ในการวิจยั ในครังนี เป็ นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ที ผูว้ ิจ ัย ได้พ ฒ
ั นาขึ นโดยอาศัย แนวคิ ด จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิจ ัย ที เกี ยวข้อ ง
แบ่งเป็ น 4 ตอน ดังนี ตอนที 1 เป็ นข้อมูลเกียวกับสภาพทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ลักษณะคําถามแบบ
เลือกตอบ (Check List) จํานวน 7 ข้อ โดยครอบคลุมข้อมูลเกียวกับ เพศ, อายุ, สถานภาพ, ระดับการศึกษา,
ตําแหน่ งงานในปั จจุบนั , ประสบการณ์ การทํางาน, และรายได้เฉลียต่อเดื อน ตอนที 2 เป็ นแบบสอบถาม
ความคิ ด เห็ น เกี ยวกับ คุ ณ ภาพข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ลัก ษณะคํา ถามแบบเลื อ กตอบ (Check List)
ทังหมด 4 ด้าน ข้อคําถาม จํานวน 16 ข้อ ประกอบด้วย ความเข้าใจได้, ความเกี ยวข้องกับการตัดสิ นใจ,
ความเชื อถือได้, และการเปรี ยบเทียบกันได้ ตอนที 3 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกียวกับประสิ ทธิ ภาพ
การตัดสิ นใจ ลักษณะคําถามแบบเลื อกตอบ (Check List) จํานวน 4 ด้าน ข้อคําถามจํานวน 16 ข้อ
ประกอบด้วย ความรวดเร็ วทันเหตุ ก ารณ์ , การบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์, การเกิ ดประสิ ทธิ ผ ลสู ง สุ ด, และ
การยอมรับจากผูเ้ กียวข้อง ลักษณะของคําถามของตอนที 2 และตอนที 3 เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) โดยใช้มาตราส่ วนประเมินค่าชนิ ด 5 ระดับตามแนวคิดของ Likert คือ มากทีสุ ด, มาก,
ปานกลาง, น้อย, และน้อยทีสุ ด และตอนที 4 เป็ นข้อเสนอแนะของผูต้ อบแบบสอบถามเกี ยวกับคุ ณภาพ
ข้อมูลทางการบัญชีและประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจในการดําเนินธุ รกิจ
2. ขันตอนการวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดลําดับขันตอนการวิจยั ได้ดงั นี
2.1 ผูว้ ิจยั ทําการค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารและผลงานวิจยั ทีเกียวข้องต่างๆ เพือนํามาเป็ นทฤษฏี
และแนวทางในการศึกษาวิจยั เพือสร้างกรอบและขอบเขตงานวิจยั นําเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยและอาจารย์ทีปรึ กษา
2.2 ผูว้ ิจยั สร้างเนื อหางานวิจยั และแบบสอบถามจากเอกสารต่างๆ และงานวิจยั ทีได้ทาํ การวิจยั
ผ่านมาแล้ว นําเสนอกับอาจารย์ทีปรึ กษางานวิจยั เพือตรวจสอบความถูกต้อง ความเทียงตรงของภาษาและ
เสนอแนะเพิมเติม
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2.3 ปรับปรุ งแก้ไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของคณะกรรมการ เพือให้แบบสอบถามมีความ
ชัดเจนเหมาะสมและตรงตามเนื อหา จึงนําแบบสอบถามไปทําการทดลองใช้ (Try out) เพือนํากลับมา
ทดสอบความเชือถือได้ (Reliability) โดยอาศัยสถิติ Cronbach Alpha ซึ งกําหนดให้ค่าความเชื อถือได้ของค่า
สัมประสิ ทธิfแอลฟ่ ามากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70 แสดงว่ามีความน่าเชือถือ สามารถนําไปใช้ในการศึกษาต่อไป
2.4 เมือดําเนิ นการทดสอบความน่ าเชื อถือจนกว่าจะได้ความน่ าเชื อทีมากกว่าหรื อเท่ากับ 0.70
แล้วนัน ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการนําแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลภาคสนาม เมือเก็บข้อมูลภาคสนามเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้วนําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี
3.1 ดําเนิ นการจัดทําแบบสอบถามทีได้ผ่านการตรวจสอบเครื องมือเรี ยบร้ อยแล้วตามจํานวน
กลุ่มตัวอย่าง
3.2 ดําเนิ นการส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่าง เพือขอความอนุ เคราะห์และความร่ วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม เมื อครบกําหนดระยะเวลา ผูว้ ิจยั ดํา เนิ นการติ ดตามแบบสอบถามกลับจากกลุ่ ม
ตัวอย่างจนครบจํานวน และทําการสํารวจความครบถ้วนในเนือความของแบบสอบถามทีได้รับ
3.3 ผูว้ จิ ยั ดําเนินการลงข้อมูลในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และดําเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่อไป
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีได้ทาํ การรวบรวมจากแบบสอบถาม ดังนี
4.1 จากแบบสอบถามตอนที 1 ใช้วิธีการประมวลผลทางหลักสถิ ติเชิ งพรรณนา (Descriptive
Statistics) โดยการหาค่าความถี (Frequencies) และค่าร้อยละ (Percentage) เพือใช้ในการอธิ บายลักษณะ
ข้อมูลทัวไปของผูบ้ ริ หารหรื อเจ้าหน้าที ฝ่ ายบัญชี ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนที
จังหวัดระนอง
4.2 จากแบบสอบถามตอนที 2 ในส่ วนของคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี และตอนที 3 ในส่ วน
ของประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ ใช้วธิ ี การประมวลผลทางหลักสถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) โดย
การหาค่าเฉลีย (Mean : ̅ ) และส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) เพือใช้อธิ บายค่าเฉลีย
ของข้อมูล และอธิ บายค่าความแปรปรวนของข้อมูล นําเสนอในรู ปแบบตารางควบคู่กบั การบรรยายและ
สรุ ปผลการดําเนินการวิจยั
4.3 จากแบบสอบถามตอนที 2 ในส่ วนของคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี และตอนที 3 ในส่ วน
ของประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ โดยการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรโดยใช้ ค่าสัมประสิ ทธิf สหสัมพันธ์
ของเพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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ผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาภาพรวมของปั จจัยด้านคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี ของธุ รกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในพืนที จังหวัดระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านความเชื อถื อได้ มีค่าเฉลี ยสู งทีสุ ด อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.19) รองลงมาได้แก่ ด้านความเข้าใจได้
( ̅ = 4.10) ด้านการเปรี ยบเทียบกันได้ ( ̅ = 4.03) และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ด อยูใ่ นระดับมาก คือด้านความ
เกียวข้องกับการตัดสิ นใจ ( ̅ = 4.00) ตามลําดับ
2. ผลการศึกษาภาพรวมของปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมือพิจารณาจําแนกเป็ นรายด้าน พบว่า
ด้านการยอมรับจากผูเ้ กียวข้อง มีค่าเฉลียสู งทีสุ ด อยูใ่ นระดับมาก ( ̅ = 4.11) รองลงมาได้แก่ ด้านการบรรลุ
วัตถุประสงค์ ( = 4.09) และด้านทีมีค่าเฉลียตําทีสุ ดเท่ากัน 2 ด้าน อยูใ่ นระดับมาก คือด้านความรวดเร็ วทัน
เหตุการณ์และด้านการเกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด ( = 4.05) ตามลําดับ
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ
ของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง พบว่า คุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี มี
ความสัมพันธ์ กนั มากและมี ความสัมพันธ์ ไปในทิ ศทางเดี ยวกันกับประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของ
ธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง ในครังนี เพือ (1) เพือศึกษาคุ ณภาพข้อมูล
ทางการบัญชีของธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ในพืนทีจังหวัดระนอง (2) เพือศึกษาประสิ ทธิ ภาพ
การตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพืนที จังหวัดระนอง และ (3) เพือศึ ก ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพข้อมูลทางการบัญชี กบั ประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจของธุ รกิ จขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในพืนทีจังหวัดระนอง มีประเด็นอภิปราย ดังนี
1. จากการศึกษาความคิดเห็ นเกี ยวกับคุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี ในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ ด้านความเชื อถือได้ และด้านการเปรี ยบเทียบกันได้
อยูใ่ นระดับมาก เนื องจากข้อมูลทางการบัญชี ถือว่าเป็ นวัตถุ ดิบทีสําคัญสําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการ
บัญชี ซึ งคุ ณภาพการบัญชี มีความสําคัญและเป็ นประโยชน์แก่ผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชี เป็ นอย่างมาก เพราะ
ต้องใช้ในการประกอบการตัดสิ นใจและวิเคราะห์ ความเสี ยงของธุ รกิ จ อี กทังกลุ่ มตัวอย่างที เป็ นเจ้าของ
กิ จการหรื อเจ้าหน้าทีฝ่ ายบัญชี มี ความเกี ยวข้องกับข้อมูลทางการบัญชี โดยตรง ได้สัมผัสและปฏิ บตั ิ งาน
เกี ยวกับบัญชี จึ งเล็ง เห็ นถึ งความสําคัญของคุ ณภาพทางการบัญชี ซึ งข้อค้นพบดังกล่ าวเที ยบเคี ยงได้ก ับ
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งานวิจยั ของพรพิศ จันทรจตุรภัทร (2548) พบว่า คุ ณภาพของรายงานทางการเงิ นเป็ นประโยชน์ต่อการ
ตัดสิ นใจของผูใ้ ช้รายงาน ลักษณะการนําเสนอทําให้ผใู ้ ช้สามารถเข้าใจได้ มีความเกียวข้องกับการตัดสิ นใจ
มี ความน่ าเชื อถื อ รวมทังการเปรี ยบเที ยบกันได้ เนื องจากข้อมูลทางการบัญชี เป็ นข้อมูลเบืองต้นที ทําให้
ผูบ้ ริ หารทราบถึงสภาพด้านการเงิน
2. จากการศึกษาความคิดเห็ นเกี ยวกับประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจในภาพรวม และรายด้าน ได้แก่
ด้านรวดเร็ วทันเหตุ ก ารณ์ ด้า นบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ ด้า นเกิ ดประสิ ทธิ ผ ลสู งสุ ด และด้านการยอมรั บ จาก
ผูเ้ กียวข้อง อยูใ่ นระดับมาก เนืองจาก ธุ รกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีความคล่องตัวในการบริ หารงานจาก
โครงสร้างองค์กรทีไม่มีสายงานบังคับบัญชากับเป้ าหมายขององค์กร ทําให้การแก้ปัญหาหรื อตัดสิ นใจเลือก
ทางเลือกเป็ นไปอย่างเหมาะสมและบรรลุตามเป้ าหมายหรื อวัตถุประสงค์ทีวางไว้และได้รับการยอมรับและ
ความร่ วมมื อจากผูเ้ กี ยวข้องทุ กฝ่ ายก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุ ด สอดคล้องกับแนวคิ ดของ สมยศ นาวีการ
(2544) กล่าวว่า การตัดสิ นใจทีมีประสิ ทธิ ภาพจะต้องเป็ นการตัดสิ นใจทีรวดเร็ ว ทันเหตุการณ์ นําไปสู่ การ
บรรลุ วตั ถุประสงค์ก่อให้เกิ ดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดแก่องค์กร รวมทังการตัดสิ นใจดังกล่าวควรต้องได้รับการ
ยอมรับจากผูเ้ กียวข้องอีกด้วย
3. คุ ณภาพข้อมูลทางการบัญชี มีความสัมพันธ์ เชิ งบวกกับประสิ ทธิ ภาพการตัดสิ นใจ เนื อง จาก
คุ ณ ภาพข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ไ ด้ ม าจากข้อ มู ล ทางการบัญ ชี ต้อ งเป็ นข้อ มู ล ที สามารถพิ สู จ น์ ไ ด้ ผ่ า น
กระบวนการคิ ดอย่า งมี ระบบและทํา งานอย่า งมี หลัก เกณฑ์ และมี หลัก ฐานอ้า งอิ ง สามารถตรวจสอบ
แหล่งทีมาซึ งสอดคล้องกับแนวคิดของสมนึ ก เอือจิระพงษ์พนั ธ์และสมเดช โรจน์คุรีเสถียร (2552) กล่าวไว้วา่
การตัดสิ นใจของผูบ้ ริ หารโดยใช้ขอ้ มูลทางบัญชี เพือการตัดสิ นใจ มักจะพบกับปั ญหามากมายในการใช้
ข้อมูลทําให้การตัดสิ นใจมีความเสี ยงมากขึน อาจจะเป็ นตัวเลขหรื อวิธีการนําเสนอ ดังนันในการทีผูบ้ ริ หาร
จะใช้ขอ้ มูลเพือการตัดสิ นใจก็ควรจะระมัดระวังและพิจารณาอย่างรอบคอบในข้อมูล
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพือการนําผลการวิจยั ไปใช้งาน
1.1 ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับการจัดวางระบบบัญชี ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการ
ดําเนิ นธุ รกิ จขององค์กร เพือให้การจัดทําข้อมูลทางการบัญชี เป็ นไปอย่างถู กต้องเหมาะสมและสะท้อน
ข้อมูลทีเป็ นประโยชน์ต่อการตัดสิ นใจ
1.2 ผูบ้ ริ หารควรให้ความสําคัญกับการนําข้อมูลทางการบัญชี ไปใช้ประกอบการตัดสิ นใจ
เพือให้การตัดสิ นใจเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และก่อให้เกิดประสิ ทธิ ผลสู งสุ ดต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
2. ข้อเสนอแนะเพือการวิจยั ต่อไป
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2.1 ควรศึ ก ษาถึ ง ปั จ จัย ด้า นอื นๆ ที มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการตัด สิ น ใจขององค์ ก ร เช่ น
สภาพแวดล้อมในการทํางาน คุ ณลักษณะของบุ คคล ฯลฯ เพื อให้ผลการวิจยั สะท้อนถึ งข้อมู ลที ใช้เป็ น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการบริ หารงานขององค์กร
2.2 ควรมีการศึกษาวิจยั โดยใช้วธิ ี การเก็บรวบรวมข้อมูลในรู ปแบบอืน ๆ นอกเหนื อจากการ
ใช้แบบสอบถาม เช่น การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงลึก เพือให้ได้ขอ้ มูลทีถูกต้องชัดเจนมากยิงขึน
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