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เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิมากกวา่แบบนวตักรรม ซงึเครอืงมอืทบีรษิทัตวัอยา่งนําไป

ประยกุตใ์ชม้ากทสีุด ไดแ้ก่ การจดัทาํงบประมาณ การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ การวเิคราะห์

ต้นทุน - ปรมิาณ - กําไร ต้นทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลต่างเพอืการควบคุม โดยบรษิทั
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บรษิทักเ็พมิสงูขนึดว้ย 

อยา่งไรกต็ามผลการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression Analysis) พบวา่ 
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บทที 1 

บทนํา 

 

ทีมาและความสาํคญัของปัญหา 

 

นับตงัแต่ประเทศไทย เรมิใช้แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิเมอืปี พ.ศ.2504  

การพฒันาอุตสาหกรรมนบัเป็นกลยทุธท์ภีาครฐัเหน็ว่า จะช่วยพฒันาเศรษฐกจิของประเทศไทยให้

เจรญิกา้วหน้าไดอ้ยา่งรวดเรว็ จงึไดม้กีารสนบัสนุนการลงทุน ส่งเสรมิและพฒันาในภาคอุตสาหกรรม 

ทงัในส่วนนิคมอุตสาหกรรมทวัไปและอุตสาหกรรมส่งออก ซึงผลการสนับสนุนอย่างจรงิจงั  

ทาํใหม้กีารขยายตวัของโรงงานอุตสาหกรรมอยา่งรวดเรว็ทงัในกรุงเทพมหานคร และต่างจงัหวดั 

(สํานักผงัเมือง กรุงเทพมหานคร, กองนโยบายและแผนงาน, 2550) การขยายตวัของภาค 

อุตสาหกรรมนีถอืเป็นตวัแปรสาํคญัททีาํใหเ้ศรษฐกจิของประเทศไทยมกีารขยายตวัในช่วงสอง

ทศวรรษทผี่านมา 

อย่างไรกต็ามจากบทสรุปผู้บรหิาร สํานักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม (สศอ.) ได้สรุปไว้

ในปี 2559 วา่เศรษฐกจิไทยมกีารขยายตวัในภาพรวม รอ้ยละ 3.2 และสาํหรบัภาคอุตสาหกรรม

มกีารขยายตวัเพยีง 0.9 ซงึขยายตวัน้อยมากเนืองจากการส่งออกทหีดตวัต่อเนือง จากราคานํามนัที

ปรบัตวัลดลงในตลาดโลก สภาพเศรษฐกจิซบเซาอยา่งต่อเนืองของโซนยโุรป อตัราการวา่งงาน 

ค่าเงนิดอลลารท์มีคีวามผนัผวน สภาพเศรษฐกจิทชีะลอตวัของจนี และการปฎริปูโครงสรา้งทาง

เศรษฐกจิของประเทศญีปุ่น ทําให้โดยรวมแล้วภาคอุตสาหกรรมของไทยเรมิมกีารเติบโตใน

ระดบัตาํมาเป็นระยะเวลาหลายปี (สาํนกังานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม, 2560) 

สํานักคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต ิหรอื สศช. ได้คาดการณ์

แนวโน้มเศรษฐกจิไทย ปี 2560 จะมกีารขยายตวัร้อยละ 3.3 - 3.8 โดยมปัีจจยัสนับสนุนจาก

หลายปัจจยั ไม่ว่าจะเป็น การปรบัตวัดขีนึอย่างช้าๆ ของภาคส่งออกซงึเป็นปัจจยัสนบัสนุนให้

การผลติภาคอุตสาหกรรมและการลงทุนภาคเอกชนขยายตวัไดข้นึ การขยายตวัเร่งขนึของการผลติ

ภาคการเกษตรซงึถอืเป็นปัจจยัสนับสนุนการขยายตวัของการใช้จ่ายภาคครวัเรอืน การลงทุน

ภาครฐัทขียายตวัในเกณฑด์อียา่งต่อเนือง และแรงขบัเคลอืนจากภาคการท่องเทยีวยงัมแีนวโน้ม

ทอียู่ในเกณฑ์ด ีทงันีคาดว่ามูลค่าการส่งออกสนิค้าจะเพมิขนึรอ้ยละ 2.4 (สํานักคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกจิ และสงัคมแห่งชาต,ิ 2560) 

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ก่อตงัขนึเมอืปี พ.ศ.2521 โดยเป็นหนึงในนิคม ทตีงัอยูใ่น

กรุงเทพมหานคร จากทงัหมด 4 แห่งได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยมพีนืทโีครงการ 
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ทงัสนิ 2,559 ไร่ จํานวนบรษิทัและโรงงานในโครงการ 357 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรมบางชนั  

มพีนืทโีครงการทงัสนิ 677 ไร่ จาํนวนบรษิทัและโรงงานในโครงการ 114 โรงงาน นิคมอุตสาหกรรม 

อญัธานี โครงการ 1 มพีนืทโีครงการทงัสนิ 172 ไร่ จํานวนบรษิทัและโรงงานในโครงการ 136 

โรงงาน และ นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี โครงการ 2 มพีนืทโีครงการทงัสนิ 330 ไร่ จาํนวนบรษิทั

และโรงงานในโครงการ 114 โรงงาน ซงึมแีสดงไวใ้นตารางท ี1 (สาํนกัผงัเมอืง กรุงเทพมหานคร, 

กองนโยบายและแผนงาน, 2555) เมอืพจิารณาจากพนืทโีครงการและจาํนวนโรงงานหรอืจาํนวน

บรษิทัทดีาํเนินงานอยู ่จงึถอืไดว้า่เป็นนิคมอุตสาหกรรมทใีหญ่ทสีุดในกรุงเทพมหานคร   

 

ตารางที 1 จาํนวนพนืทโีครงการและจาํนวนโรงงานในนิคมในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิคมอตุสาหกรรม พืนทีโครงการ (ไร)่ จาํนวนโรงงาน 

ลาดกระบงั 2,559 357 

บางชนั 677 114 

อญัธานี 172 136 

อญัธานี (โครงการ 2) 330 114 
ทมีา : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2560  

 

ลกัษณะการดาํเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัสว่นใหญ่ จะประกอบดว้ย

กจิกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การผลติ การใหบ้รกิาร การซอื การขาย การจดัส่ง การเกบ็รกัษา 

ตลอดจนการนําเขา้ - ส่งออกสนิคา้และวตัถุดบิ ซงึเป็นการดาํเนินธุรกจิในปัจจุบนัมกีารแข่งขนั

กนัอย่างรุนแรง จงึเป็นสงิทสีําคญัและจําเป็นอย่างมากทผีู้บรหิาร ต้องมขีอ้มูลเกยีวกบัผลการ

ดําเนินงานและสถานะทางการเงนิทถีูกต้องและทนัต่อเหตุการณ์ เพอืประโยชน์ในการวางแผน 

ตดัสนิใจ ควบคุม วดัผลการดาํเนินงานของกจิการ ตลอดจนช่วยใหผู้บ้รหิารสามารถตดัสนิใจได้

ถูกตอ้งมากขนึและลดความเสยีงลง ซงึจะส่งผลใหอ้งคก์รมศีกัยภาพในการดาํเนินงานทสีามารถ

แขง่ขนัไดใ้นปัจจุบนัและอนาคต 

บญัชบีรหิารเป็นการจดัทาํและการนําเสนอขอ้มลูใหแ้ก่ผูบ้รหิารและพนกังานในองคก์ร 

ใชใ้นการวางแผน การตดัสนิใจรวมถงึการประเมนิผลและการควบคุมในองคก์ร ซงึการนําเสนอ

ขอ้มูลทางการบญัชเีพอืนํามาใชป้ระโยชน์นนัไม่มรีูปแบบและกาํหนดระยะเวลาในการนําเสนอ 

โดยการนําเสนอจะขนึอยู่กบัผู้ต้องการใช้ขอ้มูล และวตัถุประสงค์ในการนําไปใช้งาน ซงึบญัชี

บรหิารมอียูห่ลากหลายเครอืงมือ อาทเิช่น การจดัทํางบประมาณ (Budgeting) การวเิคราะห์

ตน้ทุน - ปรมิาณ - กาํไร (Cost-Volume-Profit  Analysis; CVP) ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์

ผลต่างเพอืการควบคุม (Standard Costing and Variance Analysis For Control) การใชข้อ้มูล

ต้นทุนเพือการตดัสินใจระยะสนั (Sort-Run Decision Making) การบญัชีตามความผิดชอบ 
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(Responsibility Accounting) งบประมาณจ่ายลงทุน (Capital Investment) ต้นทุนฐานกจิกรรม 

(Activity - Based Costing; ABC) การปรบัปรุงอย่างต่อเนือง หรอื ไคเซน็ (Kaizen) การผลติ

แบบลีน  ( Laen Manufacturing)  และการบริหาร คุณภาพโดยภาพรวม ( Total Quality 

Management; TQM) 

จากเหตุผลดงักล่าวขา้งต้น จะเหน็ได้ว่าเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารมบีทบาทสําคญัใน

การบรหิารจดัการและการดาํเนินกจิการขององคก์ร ดงันันผู้ศกึษาจงึมคีวามสนใจทจีะศกึษาถงึ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนนิงาน

ของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เพอืเป็นขอ้มลูแก่ผูป้ระกอบการในนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงัและนิคมอุตสาหกรรมทใีกล้เคยีง สามารถนําขอ้มูลจากการศกึษาไปประยุกตใ์ชก้บั

กจิการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

 

1. เพอืศกึษาระดบัการนําเครอืงมอืทางบญัชีบรหิารของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงัไปใช ้

2. เพอืศกึษาถึงระดบัการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบรหิารของบรษิัทใน

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

3. เพอืศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมอืทางบญัชบีริหาร

และการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

 

สมมติฐานในการศึกษา 

 

H0 = การรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารไม่มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู้ผล

การดาํเนินงานของกจิการ 

Ha = การรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมอืทางบญัชบีรหิารมคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผล 

การดาํเนินงานของกจิการ 

 

ขอบเขตในการศึกษา 

 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรทใีชใ้นการศกึษาคอื บรษิทัทตีงัอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยผูศ้กึษา

เลอืกประชากรด้วยวธิเีฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 240 บรษิทั โดยแบ่งเป็น 
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บรษิทัทอียู่ในเขตอุตสาหกรรมทวัไปจํานวน 94 บรษิทั และเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสร ี

146 บรษิทัโดยรายชอืของบรษิทัดงักล่าว สามารถคน้หาไดจ้ากเวบ็ไซด ์ของการนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย, 2559 (http://www.ieat.go.th/)  

 

ขอบเขตด้านเนือหาในการศึกษา 

1. ขอ้มูลทวัไปของกจิการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรม 

ขนาดกจิการ ระยะเวลาในการดาํเนินกจิการ 

2. ขอ้มูลเกยีวกบัการนําเครอืงมือทางการบญัชบีรหิารมาประยุกต์ใช้ และระดบัการ

รบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร ในมุมมองขององค์กรว่า มคีวามเหน็ว่าเครอืงมอื

ทางการบญัชบีรหิารมปีระโยชน์ต่อการบรหิารจดัการภายในองคก์ร 

3. ข้อมูลเกียวกับการรับรู้ถึงผลการดําเนินงานของกลุ่มตัวอย่าง ในด้านต่างๆ  

ทงั 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer  

Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดา้น

การเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) ตามแนวคิด การวดัผลดุลย

ภาพ (Balanced Scorecard) 

 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ขอบเขตระยะเวลาในการศกึษาตงัแต่เดอืน พฤศจกิายน 2559 - มถุินายน 2560 

 

ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั 

 

1. เพอืเป็นขอ้มลูใหผู้ท้สีนใจโดยเฉพาะผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั

และนิคมอุตสาหกรรมทใีกลเ้คยีง สามารถนําขอ้มลูจากการศกึษาไปใชใ้นการเลอืกเครอืงมอืทาง

บญัชบีรหิารใหเ้หมาะสมกบักจิการของตนเองได้อย่างเหมาะสมกบักจิการของตนไดเ้พอืเพมิผล

การดาํเนินงานใหด้ขีนึ 

2. เพอืเป็นแนวทางและฐานขอ้มลูใหแ้ก่ผูท้สีนใจศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งประโยชน์

จากการใชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและผลการดาํเนินงานของบรษิทัในกลุ่มธุรกจิอนืๆ ทนีอกเหนอื 

จากนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยผูส้นใจสามารถนําไปใชเ้พอืทาํงานวจิยัต่อยอดได ้

 

 

 



บทที 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

ในการศกึษา “ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้เครืองมือทางบญัชี

บรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั” นนั ผูศ้กึษาได้

รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทเีกยีวขอ้งกบัการศกึษานี ดงัต่อไปนี 

1. แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัการบญัชบีรหิาร 

2. แนวคดิและทฤษฎเีกยีวกบัเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร 

3. แนวคดิและทฤษฏกีารวดัผลดุลยภาพ Balanced Scorecard (BSC) 

4. งานวจิยัทเีกยีวขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัการบญัชีบริหาร 

 

ความหมายของการบญัชีบริหาร 

นภาภรณ์ พลนิกรกจิ, (2554) กล่าววา่ การบญัชบีรหิาร เป็นกระบวนการของการจาํแนก 

ประเมินผล วเิคราะห์ ตีความ และสือสารข้อมูลเพือให้การดําเนินงานของกจิการบรรลุตาม

วตัถุประสงคท์ตีงัไว ้

การบญัชีบรหิารจงึถือเป็นรายงานทจีดัทําขนึเพือให้บุคคลภายใน เพือใช้เป็นขอ้มูล

สารสนเทศในการวางแผน ควบคุม และตดัสนิใจ รปูแบบรายงานของการบญัชบีรหิาร จะยดืหยุน่

ตามความตอ้งการใชข้อ้มลูของผูบ้รหิารโดยจะแตกต่างตามประเดน็ทตีอ้งตดัสนิใจ ขอ้มลูทตีอ้งการ

ประกอบดว้ย ขอ้มลูทเีป็นตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ เพอืใหผู้บ้รหิารสามารถนําขอ้มลูทางการบญัช ี

ไปใชใ้นกระบวนการบรหิารองคก์ร อนัไดแ้ก่การวางแผน การสงัการ การควบคุม และการตดัสนิใจ

สําหรบัการแกไ้ขปัญหาทเีกดิขนึ ตลอดจนใช้การจดัสรรทรพัยากรขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์

สงูสุด  

 

วตัถปุระสงคข์องการบญัชีบริหาร (นภาภรณ์, (2554,หน้า 8 ) 

1. ใหข้อ้มลูสาํหรบัผูบ้รหิารในการวางแผนและตดัสนิใจ โดยใช่ขอมลูในรปูงบประมาณ 

2. ช่วยผูบ้รหิารในการสงัการและควบคุม การปฏบิตังิาน โดยจดัทาํรายงานปฏบิตังิาน

ทเีปรยีบเทยีบระหวา่งแผนงานและผลงานทเีกดิขนึ 

3. เป็นการกระตุน้ผูบ้รหิารและพนกังานใหป้ฏบิตังิานเพอืบรรลุตามเป้าหมายขององคก์ร 
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4. เป็นข้อมูลในการวดัและประเมินผลการปฏิบตัิงานของหน่วยงาน ผู้บริหารและ

พนกังาน 

5. เป็นขอ้มูลในการประเมนิสถานะของกจิการเพอืการแข่งขนักบัคู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็น

ดา้นเทคโนโลย ีระบบการสอืสาร และเทคนิคการบรหิารยคุใหม่  
 

นภาภรณ์  พลนิกรกจิ, (2554,หน้า 1-4) กล่าววา่ การบญัชบีรหิารเป็นส่วนสําคญัอย่าง

มากต่อความสําเรจ็ขององค์กร ตลอดจนมีส่วนสําคญัต่อความสําเร็จของผู้นําองค์กรเช่นกนั 

เพราะไดม้สี่วนช่วยสนบัสนุนการบรหิารองคก์รในประเดน็ต่างๆ ต่อไปนี 

1. การวางแผน (Planning) โดยเอกสารและระบบทางบญัชจีะใหข้อ้มลูเกยีวกบัผลการ

ดําเนินงานทผี่านมาแล้ว โดยขอ้มูลดงักล่าวสามารถนํามาใชใ้นการประมาณการหรอืคาดคะเน

ขอ้มลูทคีวรเกดิขนึในอนาคต เพอืใหบ้รรลุตามเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องกจิการ การวางแผน

มคีวามสาํคญั เพราะจะเป็นการสอืสารขอ้มลูจากเป้าหมายของกจิการไปสู่สงิทพีนกังานต้องปฏบิตั ิ

ซึงการวางแผนมกัถูกจดัทําในรูปแบบของ งบประมาณหลกั (Master Budget) ในด้านต่างๆ 

ดงันี การวางแผนการขายสนิค้า การวางแผนการจดัซอืวตัถุดบิ การวางแผนการผลติ การวางแผน

ค่าใชจ้่ายการดาํเนินงาน การวางแผนเงนิสดและเงนิทุนหมุนเวยีน เป็นตน้ 

2. การสงัการ (Directing) นอกจากการวางแผนการดาํเนินงานในอนาคตแลว้ บญัชบีรหิาร 

ยงัเป็นสอืกลางในการเชอืมโยงระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ซงึผู้บรหิารจะต้องทําการ

มอบหมาย และกระจายแผนงาน ตลอดจนภาระหน้าททีแีต่ละฝ่ายจะตอ้งช่วยกนัปฏบิตัใิหส้าํเรจ็

ตามแผนยอ่ยเพอืใหผู้ป้ฎบิตัสิามารถดาํเนินงานได้อยา่งสะดวกและราบรนืรวมถงึการแก้ปัญหา 

การใหค้าํปรกึษาแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา จนนําไปสู่ความสาํเรจ็ในภาพรวมขององคก์ร 

3. การควบคุม (Controlling) การตดิตาม และประเมนิผลการปฏบิตังิานของพนกังาน

ให้เป็นไปตามหน้าทแีละความรบัผดิชอบให้บรรลุตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายขององคก์าร 

กจิการสามารถจดัทาํรายงานการปฏบิตังิาน (Performance Report) ได้โดยเปรยีบเทยีบงานที

เกิดขนึจริงกบัแผนทีวางไว้ และมีผลต่อการตดัสนิใจ การควบคุมประกอบด้วย การกําหนด

มาตรฐานการปฏบิตังิาน การวดัผลการปฏบิตังิาน การเปรยีบเทยีบผลการปฏบิตังิาน การควบคุม

จะทําใหก้ารปฏบิตัขิองพนกังานมปีระสทิธภิาพ และกรณีทกีารปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามแผนที

วางไวต้อ้งปรบัปรุงแกไ้ขใหท้นัเวลา 

4. การตดัสนิใจ (Decision Making) การบญัชบีรหิารเป็นแหล่งใหข้อ้มลูทสีะทอ้นถงึผล

การดาํเนินงานขององคก์รในภาพรวม ตลอดจนการดาํเนินงานส่วนยอ่ย (Business Unit) ดงันนั

การเลือกระหว่างทางเลือกหลายทาง  แน่นอนว่าการเลือกทดีีทสีุดสําหรบักิจการโดยได้รบั

ผลประโยชน์มากทสีุดหรอืค่าใชจ้่ายน้อยทสีุด เพอืให้บรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายทวีางไว ้ 

การตดัสนิใจเป็นกจิการรมทสีาํคญัทสีุดของผูบ้รหิาร เนืองจากกจิกรรมต่างๆ จะเกดิขนึภายหลงั
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จากไดม้กีารตดัสนิใจแลว้ทงัสนิ เช่น การตดัสนิใจเกยีวกบัผลติภณัฑใ์หม่ การตดัสนิใจเรอืงการ

ตงัราคาขาย การตดัสนิใจยกเลกิผลติภณัฑห์รอืแผนก 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัเครืองมอืทางบญัชีบริหาร 

 

บญัชบีรหิารเป็นการจดัทาํและการนําเสนอขอ้มลู ทเีป็นปัจจุบนัแก่ผูบ้รหิารและพนกังาน

ในองคก์ร ใชใ้นการวางแผน การตดัสนิใจรวมถงึการประเมนิผลและการควบคุมในองคก์ร ซงึการ

นําเสนอขอ้มูลทางการบญัชเีพอืนํามาใชป้ระโยชน์นนัไม่มรีปูแบบและกําหนดระยะเวลาในการ

นําเสนอ โดยการนําเสนอจะขนึอยู่กบัผู้ต้องการใช้ขอ้มูล และวตัถุประสงค์ในการนําไปใชง้าน 

โดยผูศ้กึษาไดเ้ลอืกเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารในการศกึษานจีาํนวน 10 เครอืงมอื ซงึประกอบไป

ด้วย การจดัทํางบประมาณ (Budgeting) การวเิคราะหต์้นทุน - ปรมิาณ - กําไร (Cost-Volume-

Profit Analysis; CVP) ต้นทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่างเพือการควบคุม (Standard 

Costing and Variance Analysis for Control) การใช้ข้อมูลต้นทุนเพือการตัดสินใจระยะสนั 

(Sort-Run Decision Making)  การบัญชีตามความผิดชอบ ( Responsibility Accounting) 

งบประมาณจ่ายลงทุน (Capital Investment)  ต้นทุนฐานกจิกรรม (Activity - Based Costing; 

ABC) การปรบัปรุงอยา่งต่อเนือง หรอื ไคเซน็ (Kaizen),การผลติแบบลนี (Laen Manufacturing) 

การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม (Total Quality Management; TQM) โดยผูศ้กึษาไดพ้จิารณา

เลอืกเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารทงั 10 เครอืงมอืจากการศกึษางานวจิยัทเีกยีวขอ้งในอดตีของ 

วราญา อมัพวา (2550) ซงึไดศ้กึษา การใชเ้ครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารของบรษิทัจดทะเบียน

ในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พบว่า เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารทบีรษิทัส่วนใหญ่ใช้

มากทสีุดคอื การจดัทาํงบประมาณเพอืการวางแผนระยะยาว การใชข้อ้มลูลงทุนเพอืการตดัสนิใจ

ในการกาํหนดราคาขายจากตน้ทุนรวม และการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน และประภาภรณ์ เกยีรตกุิลวฒันา 

(2555) ซงึไดศ้กึษา การใชเ้ทคนิคการบรหิารตน้ทุนและการใชข้อ้มลูทางการบญัชเีพอืการบรหิาร

ของบรษิทัในประเทศไทย พบว่ากจิการร้อยละ 95 มกีารใช้เทคนิคการบรหิารต้นทุนคุณภาพ

เพอืป้องกนัหรอืประเมนิการผลติสนิค้าทไีม่มคุีณภาพ นอกจากนีกจิการร้อยละ 89 ได้กําหนด

ตน้ทุนเป้าหมายก่อนการผลติ ขณะทรีอ้ยละ84 ของกจิการมกีารใชเ้ทคนิคการเทยีบสมรรถนะจงึ

ก่อใหเ้กดิการปรบัปรุงการผลติอยา่งต่อเนือง และกจิการรอ้ยละ 60 ขนึไปไดนํ้าเทคนิคทกีารบรหิาร

ตน้ทุนอนืๆ มาใชอ้กีไดแ้ก่การผลติแบบทนัเวลา การวดัผลดุลยภาพ ตน้ทุนฐานกจิกรรม การบรหิาร

ต้นทุนตามโซ่อุปทานมูลค่าเพมิทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงสุวรรณ หวงัเจรญิเดช (2557) ซงึได้

ศกึษาถงึกลยทุธก์ารบรหิารตน้ทุนยคุโลกาภวิตัน์ พบวา่ กลยทุธก์ารบรหิารตน้ทุน เป็นเครอืงมอื

และแนวคดิทางด้านบญัชตี้นทุน โดยมเีป้าหมายอยู่ 2 ประการ คอืบทบาทในการช่วยตดัสนิใจ

และบทบาทในการชว่ยบรหิารตน้ทุนใหเ้ป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยกลยทุธก์ารบรหิารตน้ทนุ 
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ได้แก่ การบรหิารโดยกจิกรรม ต้นทุนเป้าหมาย วงจรชวีติต้นทุน การบรหิารต้นทุนโดยรวม  

การบรหิารแบบทนัเวลา การผลติแบบลนี  และการบญัชเีพอืความยงัยนื เป็นตน้ 

 

การจดัทาํงบประมาณ (Budgeting) 

สมนึก เออืจริะพงษ์พนัธ ์(2547) ไดใ้หค้วามหมายไว ้คอื งบประมาณ หมายถงึแผนการ

ดาํเนินงานอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรขององคก์ารใดองคก์ารหนึง สาํหรบัระยะเวลาใดระยะเวลา

หนึงในภายหน้า ซงึแผนการดาํเนินงานนีอาจจะมลีกัษณะเป็นแผนระยะยาว เช่น งบประมาณที

มรีะยะเวลา 3 ปี 5 ปี หรอื 10 ปี หรอือาจจะเป็นแผนระยะสนั เช่น งบประมาณรายเดอืน 3 เดอืน 

6 เดอืน หรอื 1 ปี การจดัทาํงบประมาณมคีวามสําคญัและเป็นประโยชน์ในทางการบรหิาร โดย

เป็นทยีอมรบัสาํหรบัการช่วยตดัสนิใจของผูบ้รหิารไดซ้งึการจดัทํางานประมาณจะต้องมแีนวคดิ

ทกีาํหนดไวเ้บอืงตน้เกยีวกบัการเชอืมโยงในดา้นรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย เพอืจะทาํใหอ้งคก์รบรรลุ

ความสาํเรจ็ตามเป้าหมายและนโยบายทกีาํหนดไว ้ดงัและแสดงไวใ้นภาพท ี1 

  

 

    

     

     การจดัทาํ              ความสาํเรจ็ของธุรกจิ 

    งบประมาณ 

 

 

 

ภาพที 1 แนวคดิในการจดัทาํงบประมาณ 

ทมีา : อรชร โพธสิุข และคณะ, 2545  

 

การวิเคราะหต้์นทุน – ปริมาณ – กาํไร (Cost-Volume-Profit Analysis; CVP) 

สมนึก เออืจริะพงษ์พนัธ์ (2552) กล่าวว่า การวเิคราะห์ ต้นทุน ปรมิาณ กําไร (Cost-

Volume-Profit Analysis; CVP) เป็นการวเิคราะห์ข้อมูลทีเกียวกบัพฤติกรรมต้นทุนเป็นหลกั  

ซงึผลจากการวเิคราะหเ์ป็นขอ้มลูทผีูบ้รหิารนําไปใช ้เพอืการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงาน

ไดเ้ป็นอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะในดา้นการวเิคราะหก์ารเปลยีนแปลงในกาํไร ตน้ทุน และ

ปรมิาณ นอกจากนันยงัสามารถนําไปเป็นขอ้มูลในการตดัสนิใจ เกยีวกบัการกําหนดราคาขาย 

ปรมิาณขาย และส่วนผสมการขายของกจิการได ้ 

วางแผนและควบคุม 

ค่าใชจ้่าย 

วางแผนเกยีวกบั 

รายได ้
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การวเิคราะหข์อ้มลูตามลกัษณะของ CVP จดัเป็นการวเิคราะหเ์พอืการตดัสนิใจในการ

วางแผนกาํไร (Profit Planning) ในระยะสนัรปูแบบหนึงของกจิการ เพอืใหก้จิการสามารถตดัสนิใจ

ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพถงึผลกระทบทมีต่ีอตน้ทุนของตวัสนิค้า ปรมิาณหรอืจาํนวนของสนิค้าที

จะทาํการผลติและจดัจาํหน่าย ตลอดจนเป้าหมายทางดา้นกาํไร (Profit target) ทกีจิการตอ้งการ 

โดย CVP เป็นเทคนิคทจีะทาํการวเิคราะหเ์กยีวกบัการเปลยีนแปลงในตน้ทุน รายได ้และกาํไร 

เพอืตอบคาํถามทมีกัจะเกดิขนึในการดาํเนินธุรกจิในเรอืงต่างๆ ดงัต่อไปนี 

1. ปรมิาณสนิคา้ทตีอ้งขายเป็นจาํนวนเท่าไร ทจีะทาํใหต้น้ทุนและรายไดพ้อดกีนั 

2. ปรมิาณสนิคา้ทตีอ้งขายเป็นจาํนวนเท่าไร ทจีะทาํใหไ้ดก้าํไรตามทตีอ้งการ 

3. กาํไรจะเป็นเท่าไร จากการขาย ทจีะเป็นไปตามทคีาดหวงัไว ้

4. ราคาขายควรจะเป็นเท่าไร ถ้ามกีารเปลยีนแปลงในตน้ทุนผนัแปร ตน้ทุนคงท ีและ

กาํไรทตีอ้งการ 

5. ส่วนผสมการขายควรจะมีการเปลียนแปลงอย่างไร จึงจะทําให้ต้นทุนและกําไร

เป็นไปตามเป้าหมายทวีางไว ้

 

ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างเพือการควบคุม (Standard Costing 

and Variance Analysis for Control ) 

 สมนึก เออืจริะพงษ์พนัธ ์(2552) กล่าววา่ การกาํหนดตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์

ผลต่างเกยีวกบัต้นทุนการผลติ เพอืวดัขนาดและประเมนิผลการดําเนินงานเกยีวกบัการบรหิาร

การผลติของผูบ้รหิารทมีคีวามรบัผดิชอบในส่วนของการผลติ โดยการวเิคราะหจ์ะมลีกัษณะเชงิ

เปรยีบเทยีบตน้ทุนมาตรฐาน (Standard Costs) กบัต้นทุนการผลติทเีกดิขนึจรงิ (Actual Costs) 

เพอืหาผลต่าง (Variances) โดยผลต่างทไีดจ้ากการวเิคราะห ์จะสามารถอธบิายและชใีหเ้หน็ถึง

ประสทิธภิาพในการดาํเนินงาน 

นอกจากนี ระบบต้นทุนมาตรฐานยงัสามารถช่วยผู้บรหิารในการจําแนกเวลา และให้

ความสาํคญั กบังาน และผลกระทบต่อการดาํเนินงานของกจิการเป็นสาํคญั 

เบญจมาศ อภสิทิธภิญิโญ (2555) ยงักล่าวดว้ยว่า การกาํหนดตน้ทุนมาตรฐาน จะตอ้ง

รวบรวมความคดิจากบุคคลทมีคีวามเชยีวชาญหลายฝ่ายเขา้มามสี่วนเกยีวขอ้งในการรบัผดิชอบ

ต่อการกําหนดราคา และปรมิาณการใช้ในกระบวนการผลิต การกําหนดต้นทุนมาตรฐานนัน 

จําเป็นต้องอาศยัข้อมูลทีเกิดขนึจริงในอดีต เพือนํามาจดัทํา ณ ระดบักิจกรรมการทํางานที

แตกต่างกนัไปขอ้มูลของสงิทเีกดิขนึในอดตี จะถูกนํามาปรบัปรุงเปลยีนแปลงใหส้อดคล้องกบั

สภาพแวดลอ้มในปัจจุบนัและใชส้าํหรบัการคาดการณ์หรอืประมาณการสงิทจีะเกดิขนึในอนาคต 

ต้นทุนทปีระมาณการขนึนัน จะสะทอ้นใหเ้หน็ถึงประสทิธภิาพในการดําเนินงานในอนาคตและ

การขาดประสทิธภิาพของการดาํเนินงานใหอ้ดตีไดอ้กีดว้ย 
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 ดงันนั การวเิคราะหผ์ลต่างระหวา่งตน้ทุนทเีกดิขนึจรงิกบัตน้ทุนมาตรฐานนนั สามารถ

วเิคราะหไ์ด ้2 แบบ คอื ผลแตกต่างของราคา หรอือตัรากบัผลแตกต่างของปรมิาณการใช้ปัจจยั

ทนํีาเขา้สู่กระบวนการผลติซงึจะช่วยทําให้วเิคราะหห์าสาเหตุเพอืนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการ

ปรบัปรุงแกไ้ข ใหเ้กดิประสทิธภิาพในการดาํเนินงานต่อไป 

 

การใช้ข้อมลูต้นทุนเพือการตดัสินใจระยะสนั (Sort-Run Decision Making) 

จากสภาพการแขง่ขนัทรีุนแรงในปัจจุบนั ผูบ้รหิารจาํเป็นตอ้งใหค้วามสนใจขอ้มลูทางด้าน

ตน้ทุนของกจิการ และพยายามบรหิารตน้ทุนเหล่านนัใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด ดงันนักระบวนการ

สะสมขอ้มลูตน้ทุน เพอืใหข้อ้มลูมคีวามถูกต้อง เชอืถอืไดใ้หป้ระโยชน์และรวดเรว็ทนัต่อการตดัสนิใจ 

จงึเป็นสงิทมีคีวามสาํคญัมากทสีุดประการหนึงสาํหรบัการบรหิารกจิการ (สมนึก เออืจริะพงษ์พนัธ,์ 

2552) 

เบญจมาศ อภสิทิธภิญิโญ (2555) อธบิายว่า การตดัสนิใจเป็นหน้าททีสีาํคญัอยา่งหนึง

ของผูบ้รหิาร การบรหิารงานนนั ผูบ้รหิารจะตอ้งเผชญิกบัปัญหาต่างๆ ภายในองคก์รตลอดเวลา 

เช่น การกําหนดราคาขายของสนิค้า การตดัสนิใจเกยีวกบัการผลติ และการส่งเสรมิการขาย 

เป็นตน้ การตดัสนิใจเป็นงานทยีุง่ยากและมคีวามซบัซ้อนมาก เนืองจากมปัีจจยัหลายประการที

ต้องนํามาวเิคราะห์ เพอืตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทมีคีวามเหมาะสมทสีุดสาํหรบัสถานการณ์ใน

ช่วงเวลานนัๆ ซงึในระยะสนั ผูบ้รหิารจงึตอ้งเผชญิกบัประเดน็ปัญหาทตีอ้งตดัสนิใจมากมายเชน่ 

1. การยอมรบัหรอืปฏเิสธใบสงัซอื 

2. การกาํหนดราคาสนิคา้ 

3. การผลติเองหรอืซอืจากบุคคลภายนอก 

4. การจาํหน่ายหรอืผลติต่อ 

5. การเพมิหรอืลดสายการผลติสนิคา้บางชนิด 

6. การใชท้รพัยากรทมีอียูอ่ยา่งจาํกดัใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 

 

งบประมาณจ่ายลงทุน (Capital Investment)) 

การวเิคราะห์การลงทุน เป็นกระบวนการในการพจิารณาตดัสนิใจทีจะเลือกลงทุนใน

โครงการดาํเนินงานระยะยาว ซงึจะตอ้งใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมากและผลตอบแทนทไีดร้บัไม่แน่นอน 

เช่น การซอืเครอืงจกัรใหม่ การสรา้งโรงงานใหม่ และการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

การวเิคราะหโ์ครงการลงทุนจงึถอืได้วา่มคีวามสําคญัต่อธุรกจิเป็นอย่างมาก เพราะอาจจะทาํให้

ธุรกจิประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายหรอืประสบกบัความล้มเหลวจากการตดัสนิใจของฝ่าย

บรหิารได้ ดงันันจงึจําเป็นต้องอาศยัเทคนิคและเครอืงมอืทางการเงนิมาใช ้เพอืช่วยในการตดั

ปัญหาการใช้เงินทุนของธุรกิจให้เกดิประโยชน์สูงสุดและมคีวามเสียงน้อยทสีุด (เบญจมาศ 

อภสิทิธภิญิโญ, 2555) 
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ประเภทของการลงทนุ 

การตดัสนิใจในโครงการลงทุนนนั สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ดงัน ี

1. โครงการลงทุนเพอืขยายกจิการ เช่น การลงทุนในสนิทรพัยร์ะยะยาว การออกแบบ

วจิยั หรอื พฒันาผลติภณัฑใ์หม่ เป็นตน้ 

2. โครงการลงทุนเพอืทดแทน เช่น การลงทุนซอืเครอืงจกัรใหม่เพอืทดแทนเครอืงจกัร

เก่าทลีา้สมยัหรอืเสอืมสภาพ และการปรบัปรุงระบบการผลติใหม่ เพอืทดแทนระบบการผลติเดมิ

ทขีาดประสทิธภิาพ เป็นตน้ 

สมนึก เออืจริะพงษ์พนัธ ์(2552) กล่าววา่ การวเิคราะหโ์ครงการลงทุนจะคาํนึงถงึตวัเลข

ผลกําไรทางบญัชน้ีอยมาก แต่จะเน้นและให้ความสําคญักบักระแสเงนิสดรบัและจ่ายมากกวา่ 

ทงันีเพราะเงนิสดเป็นสนิทรพัยต์อบแทนทมีสีภาพคล่องสงู ผู้บรหิารตดัสนิใจลงทุนในโครงการ

ต่างๆ โดยมเีป้าหมายว่าจะได้รบัเงนิสดตอบแทนในอนาคตมากกวา่จาํนวนเงนิทลีงทุนไป ทงันี

เพราะเงนิสดสามารถนําไปจ่ายผลประโยชน์คอืให้กบัผูถ้ือหุน้ในรูปของเงนิสดปันผล หรอืนําไป

ลงทุนใหม่ไดท้นัท ีขณะทผีลกาํไรทางบญัชนีนัไดร้ามทงัรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทไีม่ไดร้บัหรอืจ่าย

เป็นเงนิสดจรงิ เช่น ค่าเสอืมราคา หนีสูญ เป็นต้น ซงึการวเิคราะห์และประเมนิผลการลงทุน 

เพอืการตดัสนิใจลงทุนมอียูด่ว้ยกนัหลายวธิ ีดงัต่อไปน ี

1. ระยะเวลาคนืทุน (Payback Period = PB) 

2. อตัราผลตอบแทนทางบญัช ี(Accounting Rate of Return = ARR) 

3. มลูค่าปัจจุบนัสุทธ ิ(Net Present Value = NPV) 

4. อตัราผลตอบแทนของโครงการลงทุน (Internal Rate of Return = IRR) 

5. ดชันีความสามารถในการทาํกาํไร (Profitability Index) 

 

ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity – Based Costing; ABC) 

ระบบต้นทุนฐานกจิกรรม (Activity-Based Costing) หรอืระบบ ABC เป็นเครอืงมอืใน

การบรหิารงานในลกัษณะการบรหิารงานฐานคุณค่า (Value-Based Management) ซงึเชอืมโยง

การบรหิารระดบัองคก์รลงสู่ระบบการปฏบิตังิานประจําวนั โดยพจิารณาหน้าทคีวามรบัผดิชอบ

ของแต่ละหน่วยงานตลอดทงักจิการ (Cross-Functional) ในลกัษณะทมีองกจิกรรมต่างๆ ของ

องค์กรเป็นภาพรวม (Integrated View) จุดประสงค์สําคญัของ ABC คือการให้ข้อมูลทีเป็น

ประโยชน์ต่อผู้บรหิารในการเขา้ใจพฤตกิรรมต้นทุน (Cost Behavior) ทงัหมดทเีกดิขนึภายใน

องคก์ร ทาํใหท้ราบวา่อะไรเป็นปัจจยัททีาํใหต้น้ทุนกจิกรรมต่างๆ เพมิขนึหรอืลดลง โดยการระบุ

กจิกรรมขององคก์ร ตน้ทุนกจิกรรม และตวัผลกัดนัตน้ทุน (Cost Driver) อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ

การคํานวณต้นทุนการผลติหรอืบรกิารและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพทางดา้น

ต้นทุนและการพฒันากจิกรรมต่างๆ อย่างต่อเนือง เพอืลดความสญูเปล่าหรอืกจิกรรมทไีม่เพมิ

ค่า (รุธริ ์พนมยงค ์และคณะ, 2548) 
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นอกจากนนั องคก์รยงัสามารถประยุกตใ์ชบ้ญัชตีน้ทุนฐานกจิกรรม มาประกอบการทํา

งบประมาณมคีวามละเอยีดและถูกต้องตามกจิกรรมต่างๆ ทเีรยีกว่า งบประมาณฐานกจิกรรม 

โดยมหีลกัสาํคญั สามประการ ประการแรกคอื จากทรพัยากรทมีจีาํกดั ใหปั้นส่วนอยา่งเหมาะสม

ว่าจะจดัสรรอย่างไร ประการทสีอง จดัการกบัวตัถุประสงค์ทแีตกต่างกนัของแต่ละฝ่ายงานให้

เกดิความสมดุล ประการทสีามคอื รวบรวมขอ้มูลเป็นงบประมาณประจาํปี เพอืใช้งบประมาณ

ดงักล่าวในการวางแผนและควบคุมองคก์รต่อไป(สุวรรณ หวงัเจรญิเดช, 2557) 

 

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือง หรือ ไคเซน็ (Kaizen) 

ไคเซน็ หมายถึง กลยุทธ์การบรหิารงานแบบญีปุ่น (Kaizen) เป็นภาษาญีปุ่น แปลว่า 

การปรบัปรุง (Improvement) เป็นแนวคดิททีาํใชใ้นการบรหิารการจดัการมปีระสทิธผิล โดยมุ่ง

ปรบัปรุงวธิกีารส่วนร่วมของพนกังานทุกคน บุคลากรทุกระดบั ร่วมกนัแสวงหาแนวทางใหม่ๆ 

เพอืปรบัปรุงวธิกีารทาํงานใหด้ขีนึไปเรอืยๆ อยา่งต่อเนือง ทงัฝ่ายบรหิารและฝ่ายปฏบิตัเิกดิจาก

การบรหิาร ทปีระสบปัญหาทเีกดิขนึในระหว่างทศวรรษท ี1980 และทศวรรษท ี1990 บรษิทัที

ประสบความสาํเรจ็มกันําเอาแนวคดิของไคเซน็คอืการยอมรบัว่าการบรหิารให้ประสบผลสําเรจ็

จะต้องแสวงหาวธิกีารทจีะทําให้ลูกค้าพงึพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็น

อยา่งด ีเป็นกลยทุธใ์นการปรบัปรุงทมีุ่งทตีวัลกูคา้ (บรูณะศกัด ิบาดหมาย, 2551) 

นอกจากนีแนวคดิไคเซน็ยงัขยายขอบข่ายออกไปถงึความสมัพนัธร์ะหว่างพนักงานกบั

นายจา้งดว้ยในด้านการผลติ การตลาด การจดัจาํหน่าย ฯลฯ อยา่งเป็นระบบ Kaizen ใหค้วามสําคญั

กบักระบวนการทาํงานและรเิรมิวธิกีารคดิทมีุ่งกระบวนการทาํงานและระบบการบรหิารทสีนบัสนุน

และยอมรบัแนวคดิของผูบ้รหิารและพนักงาน จากหลกัการของ Kaizen จงึเป็นแนวคดิทจีะช่วย

มาตรฐานทมีอียูเ่ดมิ (Maintain) และปรบัปรุงใหด้ยีงิขนึ (Improvement)ซงึกาํหนดแนวคดินีแลว้ 

มาตรฐานทมีอียูเ่ดมิกจ็ะค่อยๆ ลดลง ความสาํคญัในกระบวนการของ Kaizen คอื การใชค้วามรู้

ความสามารถของพนักงานมาคดิปรบัปรุงงาน โดยใช้การลงทุนเพยีงเลก็น้อยซงึก่อใหเ้กดิการ

ปรบัปรุงทลีะเลก็ทลีะน้อยทค่ีอยๆ เพมิพูนขนึอย่างต่อเนือง ตรงขา้มกบัแนวคดิของนวตักรรม 

(Innovation) ซงึเป็นการเปลยีนแปลงขนาดใหญ่ ทตี้องใช้เทคโนโลยซีบัซ้อนระดบัสูงด้วยเงนิ

ลงทุนมหาศาล ดงันนัไม่วา่จะอยูใ่นสภาวะเศรษฐกจิแบบใดกส็ามารถใชว้ธิกีารของ Kaizen เพอื

ปรบัปรุงได ้

กลยทุธห์ลกั Kaizen 

1. รายการตรวจสอบ 3-Mu’s หมายถึง ระบบตรวจสอบซงึไดร้บัการพฒันาขนึมาเพอื

เป็นแนวทางช่วยผู้บริหารและพนักงานช่วยกนัแก้ไขปรับปรุงงานของตนอยู่เสมอ 3-Mus 

ประกอบดว้ย (Muda) คอืความสญูเปล่า (Muri) คอืความตงึ (Mura) คอืความแตกต่างขดัแยง้กนั 

โดยการนําเอา 3-Mu’s ไปพจิารณาองค์ประกอบต่างๆ ของการทํางาน เช่น กําลงัคน เทคนิค 
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วธิกีาร เวลา สงิอาํนวยความสะดวกและเครอืงมอืเครอืงใช ้วสัดุทใีช ้ปรมิาณการผลติ สนิคา้คง

คลงั สถานททีาํงาน แนวความคดิในการทาํงาน 

2. หลกัการ 5ส ได้แก่ สะสาง (Seiri) สะดวก (Seiton) สะอาด (Seiso) สุขลกัษณะ 

(Seiketsu) สรา้งวนิยั (Shitsuke) 

3. หลกัการ 5 W 1H Who ใครเป็นผูท้าํ what ทาํอะไร Where ทาํทไีหน When ทาํเมอืไร 

Why ทาํไมตอ้งทาํยา่งนนั How ทาํอยา่งไร 

4. รายการตรวจสอบ 4M ได้แก่ Man หมายถึง การตรวจสอบผู้ปฏิบตัิทํางานตาม

มาตรฐานทีกําหนดหรือไม่ มีความรบัผิดชอบหรือไม่ ผู้ปฏิบตัิมีทกัษะความชํานาญหรอืไม่ 

ผูป้ฏบิตัไิดร้บัมอบงานทตีรงกบัความสามารถหรอืไม่ Machine หมายถงึ การตรวจสอบอุปกรณ์

อาํนวยความสะดวกสอดคลอ้งกบัความสามารถของขบวนการผลติหรอืไม่เครอืงจกัรขดัขอ้งบ่อย

หรอืไม่ การจดัวางเหมาะสมหรอืไม่ เครอืงจกัรอยูใ่นสภาพการใชง้านหรอืไม่ Material หมายถงึ 

การตรวจสอบ6ขอ้ผดิพลาดในเรอืงคุณภาพการตรวจสอบระบบคงคลงัเพยีงพอหรอืไม่ Method 

หมายถงึ การตรวจสอบวา่มาตรฐานในการทาํงานมเีพยีงพอหรอืไม่ มวีธิทีปีลอดภยัหรอืไม่ เป็น

วธิทีมีปีระสทิธภิาพหรอืไม่ลาํดบัขนัตอนการทาํงานเหมาะสมหรอืไม่ 

ระบบสาํคญัของ Kaizen 

ในระบบแนวคดิของไคเซน็ประกอบดว้ยระบบสาํคญัอยา่งน้อย 5 ระบบ คอื 

1. การควบคุมคุณภาพและการบริหารคุณภาพทงัระบบ เกียวข้องกบัการควบคุม

กระบวนการคุณภาพตงัแต่เรมิตน้การผลติจนกระทงัผลติสาํเรจ็ ซงึเกยีวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย

ได้แก่ ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และหัวหน้างานรวมทังพนักงานทุกคน รวมไปถึง

สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รดว้ย การวางแผนเพอืการตรวจสอบตดิต่อประเมนิผล การเผยแพร่

นโยบาย (Policy / De-plotment) การสรา้งระบบประกนัคุณภาพ (Quality Assurance Systems)  

2. ระบบการผลติแบบทนัเวลาพอด ี Just in Time Production system (JIT) ระบบนี

เกดิขนึทบีรษิทัโตโยตา้ มอเตอร ์ประเทศญปุ่ีน ในการผลติเพอืส่งมอบสนิคา้ใหแ้ก่ลกูคา้ในเวลา

ทกีําหนดโดยมกีารออกแบบรองรบัการผลติทยีดืหยุ่น เพอืรองรบัความไม่แน่นอนทอีาจเกดิขนึ

จากกระบวนการต่างๆ เช่น กระบวนการสงัสนิคา้ทอีาจเปลยีนแปลงได้ตามความต้องการของ

ลกูคา้ การสงัซอืวตัถุดบิล่าชา้ กระบวนการผลติทอีาจมปัีญหา แนวคดิ JIT เป็นแนวคดิทจีะขจดั

กจิกรรมทไีม่มมีลูค่าเพมิทุกชนิดออกไปโดยใชร้ะบบการผลติทเีรยีกวา่ Take time คอื เวลาทใีช้

ในการผลติชนิงานหนึงหน่วยเปรยีบเทยีบกบัเวลาวงจรการผลติ Cycle time กระแสการผลติที

ละชนิส่วน One Piece Flow การผลติแบบดงึ (Pull Production) การลดเวลากบัค่าใชจ้่ายในการ

ตงัระบบการผลติใหม่แต่ละครงั (Setup Time and Cost Reduction) ระบบการผลติแบบทนัเวลา

พอดจีะช่วยใหข้จดังานทไีม่มมีลูค่าเพมิออกไปและยงัสามารถช่วยลดตน้ทุนในการผลติได้อย่าง

มหาศาลและทําให้มกีารนําส่งมอบสนิค้าทกีําหนดนัดหมายอนัเป็นการช่วยเพมิผลกําไรใหแ้ก่

บรษิทัมผีลกาํไรใหแ้ก่บรษิทั 
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3. การบาํรุงรกัษาทวผีล TPM (Total Productive Maintenance) หมายถงึ การกาํหนด

เป้าหมายใหเ้ครอืงจกัรอยูใ่นสภาพทมีปีระสทิธภิาพสงูสุดเป็นการปรบัปรงุประสทิธภิาพโดยรวม 

เป็นการสร้างระบบรวม (Total System) โดยมีเป้าหมายทวีงจรชีวติของเครอืงจกัรโดยสร้าง

ความร่วมมอืระหว่างทุกฝ่ายทงัฝ่ายบรหิาร ฝ่ายผลติ ฝ่ายบํารุงรกัษา พนักงานทุกระดบัมสี่วน

ร่วม และผูบ้รหิารสรา้งแรงจงูใจ ส่งเสรมิกจิกรรมกลุ่มยอ่ยในการบาํรุงรกัษาเครอืงจกัรเครอืงใช้

ใหม้อีายกุารใชง้านยาวนาน โดยทุกคนช่วยกนัดแูลบาํรุงรกัษาตามแผนการทกีาํหนด  

4. ระบบขอ้เสนอแนะ (Suggestion System) เป็นระบบการบํารุงขวญักําลงัใจให้แก่

พนกังานในการเปิดโอกาสใหม้สี่วนในเชงิสรา้งสรรค ์โดยกระตุน้ใหพ้นกังานไดแ้สดงออกในการ

ใหข้อ้เสนอแนะในเรอืงต่างๆ เน้นปรมิาณของความคดิเหน็ขอ้เสนอแนะ ส่งเสรมิใหม้กีารพดูคุย

ปรกึษาหารอืกบัหวัหน้างาน เพอืให้ได้แนวคดิทเีป็นประโยชน์ในการทาํงาน พฒันาการในดา้น

การปลกูฝังจติสาํนึกความมคีวามคดิรเิรมิใหแ้ก่พนกังาน ระบบขอ้เสนอแนะ เกดิจากกจิกรรมที

มปัีญหาโดยพนกังานเป็นผูค้้นหาสงิผดิปกตทิอียูใ่กลต้วัก่อน หาสาเหตุทแีทจ้รงิของสงิผดิปกต ิ

และเสนอแนะวธิกีารแกไ้ขทสีาเหตุของปัญหา องคป์ระกอบของขอ้เสนอแนะทดีปีระกอบดว้ย  

5. กจิกรรมกลุ่มย่อย Small Group Activities หมายถึง บรรดากลุ่มพนักงานภายใน

หน่วยงานเดยีวกนั แต่ละกลุ่มทมีจีาํนวนสมาชกิไม่มากนกัทรีวมตวักนัอยา่งไม่เป็นทางการเพอื

ร่วมกนัทาํงานเลก็ๆ กจิกรรมกลุ่มยอ่ยมหีลายประเภท เช่น การสรา้งระบบ 

 

การบญัชีตามความผิดชอบ (Responsibility Accounting) 

สมนึก เออืจริะพงษ์พนัธ ์(2552) อธบิายวา่ การบญัชตีามความผดิชอบ (Responsibility 

Accounting) หมายถงึ ระบบการรายงานผลการดาํเนินงานหรอืผลการปฏบิตังิานของหน่วยงาน

หรอืส่วนงานใดส่วนงานหนึง โดยพจิารณาถงึขอบเขตของอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบที

ผูบ้รหิารส่วนงานนนั จะสามารถควบคุมการดาํเนินงานหรอืผลการปฏบิตังิานไดจ้ากการตดัสนิใจ

ดว้ยดว้ยตนเอง ซงึรายงานนนักส็ามารถนํามาใชเ้ป็นเครอืงมอืในการประเมนิผลงานของผูบ้รหิาร 

ในแต่ละส่วนงานไดอ้กีด้วย การจดัทํารายงานตามความรบัผดิชอบ อาจจะพจิารณาถึงขอ้มลูที

เกยีวกบัต้นทุน (Cost) หรอืรายได้ (Revenue) หรอือาจจะพจิารณาทงัในส่วนของต้นทุนและ

รายได้ รวมถึง เงินลงทุน (Investment) ได้อีกด้วย ทงันีขนึอยู่กบัผู้บรหิารและส่วนงานนันๆ  

จะมขีอบเขตอํานาจหน้าทแีละความรบัผดิชอบเกยีวกบัเรอืงใดบ้าง ซงึส่วนงานนนัอาจจะอยูใ่น

รปูแบบสาขา ฝ่าย แผนก กอง โครงการหรอืสายผลติภณัฑ ์ เป็นตน้ ในบางครงับญัชตีามความ

รบัผดิชอบจงึถูกเรยีกว่า การบญัชตีามความสามารถในการทํากาํไร (Profitability Accounting) 

หรอืการบญัชตีามกจิกรรม ซงึมขีอ้ด ีดงัต่อไปนี 

1. ทาํใหเ้กดิการกระจายอาํนาจการตดัสนิใจ 

2. ช่วยให้การบรหิารงานเป็นไปตามแนวคดิของการบรหิารงานโดยมวีตัถุประสงค์ 

(Management by Objective) โดยในการบรหิารงานตามแนวคดินี ผูบ้รหิารจะตอ้งทาํการกาํหนด
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เป้าหมายใดเป้าหมายหนึงและผลงานของผูบ้รหิารคนนันกจ็ะอยู่ทกีารประเมนิความสาํเรจ็ของ

เป้าหานทกีาํหนดไว ้

3. ช่วยกําหนดแนวทางในการวดัและการประเมนิผลงาน รวมทงัช่วยในการกําหนด

มาตรฐานของผลงานซงึจะใชเ้ป็นเกณฑใ์นการประเมนิผลงานนนัเอง 

4. ช่วยสนับสนุนและก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้แนวคิดการบริหารงานโดย

ยกเวน้ (Management by Exception) ซงึหมายความวา่ ความสนใจของผูบ้รหิารควรทจีะมุง่เน้น

ไปทใีนผลต่างทมีนียัสาํคญัจากมาตรฐานหรอืงบประมาณทตีงัไว ้

สาํหรบัการใชร้ะบบการบญัชตีามความรบัผดิชอบใหเ้กดิประสทิธภิาพ จะตอ้งอยูภ่ายใต้

เงอืนไขของหลกัการพนืฐาน 3 ประการ ดงัต่อไปนี 

1. การกําหนดโครงสร้างองค์การ (Organization Structure) จะต้องมีล ักษณะทีดี 

กล่าวคอื ตอ้งมคีวามชดัเจนและทําความเขา้ใจไดง้่ายในการกาํหนดอํานาจทมีคีวามรบัผดิชอบ

ของผูบ้รหิารในระดบัต่างๆ 

2. การกาํหนดมาตรฐานในการวดัผลงานเกยีวกบัรายได ้ตน้ทุน และการลงทุน จะตอ้ง

มกีารใหช้ดัเจนและมคีวามเหมาะสม ตลอดจนความเป็นไปไดใ้นเชงิปฏบิตั ิ

3. การรายงานผลงาตามระบบการบญัชตีามความรบัผดิชอบนนั ควรพจิารณาเฉพาะ

รายการทบีรหิารศนูยค์วามรบัผดิชอบนนั สามารถทจีะควบคุมได ้หรอืมอีาํนาจในการบรหิารได้

อยา่งแทน้นัเอง 

ประเภทศนูยค์วามรบัผดิชอบ 

การออกแบบระบบบญัชตีามความรบัผดิชอบทนีิยมใช้กนัทวัไป กค็อื การกําหนดศนูย์

ความรบัผิดชอบภายใต้รูปแบบขององค์การ ดงันัน ศูนย์ความรบัผิดชอบก็คือหน่วยงานใด

หน่วยงานหนึงในกจิการทซีงึมสี่วนเกยีวขอ้งในการควบคุมต้นทุน รายได้ และหรอืเงนิลงทุน  

ดว้ยเหตุนีศนูยค์วามผดิชอบจงึสามารถแบ่งไดเ้ป็น 

ศนูยร์ายได ้(Revenue Center) หมายถงึ หน่วยงานทอียูใ่นกจิการซงึมหีน้าทแีละความ

รบัผดิชอบเฉพาะรายได ้เช่น แผนกขาย ศนูยก์ารขาย หรอืสาขาทรีบัผดิชอบเฉพาะรายได ้เป็น

ตน้ การวดัผลของศนูยร์วมรายไดก้จ็ะเปรยีบเทยีบระหวา่งรายไดท้เีกดิขนึ 

ศูนยต์้นทุน (Cost Center) หมายถึง หน่วยงานทอียู่ในกจิการ ซงึมหีน้าทรีบัผดิชอบ

เฉพาะตน้ทุน เช่น แผนกผลติ แผนกซ่อมบาํรุง เป็นตน้ การวเิคราะหผ์ลต่าง (Variance Analysis) 

โดยใช้เกณฑ์ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Costs) และงบประมาณยดืหยุ่น (Flexible Budgets) 

กเ็ป็นวธิหีนึงทมีกัใชใ้นการวดัผลงานของศนูยต์น้ทุน 

ศนูยก์าํไร (Profit Center)  หมายถงึ หน่วยงานทซีงึมคีวามรบัผดิชอบในส่วนของรายได้

และต้นทุทจีะเกดิขนึในศูนยน์ัน เช่น แผนกขายสนิค้าชนิดต่างๆ ในห้างสรรพสนิค้า สาขาของ

ธนาคารๆ เป็นตน้ การวดัผลงานของศนูยก์าํไร โดยทวัไปกจ็ะวดัจากกาํไรตามวธิกีําไรส่วนเกนิ 
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(The Contribution Approach) โดยให้ความสําคญัในเรอืงของการปันส่วนหรอื จดัสรรต้นทุน 

(Cost Allocation) 

ศนูยล์งทุน (Investment Center) หมายถงึ หน่วยงานภายในองคก์ร ซงึมคีวามรบัผดิชอบ

ในส่วนของรายได ้ตน้ทนุ และจาํนวนเงนิลงทุนทตีอ้งใชใ้นการลงทุนของศนูยน์นัๆ ดว้ย สาํนกังาน

อํานาจขนาดใหญ่ของบรษิทัหรอืส่วนงานลกัษณะภาค เขต เป็นต้น ของบรษิทัทมีลีกัษณะการ

กระจายอํานาจขนาดใหญ่กม็กัจะมลีกัษณะเป็นศูนยก์ลางการลงทุน (Return on Invest) กําไร

ส่วนเกนิ (Residual Income) รวมถงึการวเิคราะหม์ลูค่าเพมิในเชงิเศรษฐกจิ (Economic Value 

Added) ซงึถอืเป็นเทคนิคหลกัๆ ในการประเมนิผลงาน 

 

 การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 

เกยีรตขิจร โฆษนะสนิ (2550) กล่าววา่ ระบบการผลติแบบลนี เป็นเครอืงมอืในการจดัการ

กระบวนการ ทชี่วยเพมิขดีความสามารถใหแ้ก่องคก์าร  โดยการพจิารณาคุณค่าในการดาํเนินงาน

เพอืมุ่งตอบสนองความตอ้งการของลกูค้า มุ่งสรา้งคุณค่าในตวัสนิคา้และบรกิาร และกาํจดัความ

สญูเสยีทเีกดิขนึตลอดทงักระบวนการอย่างต่อเนือง ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนการผลติ เพมิผลกาํไร

และผลลพัธท์ดีทีางธุรกจิในทสีุด ในขณะเดยีวกนักใ็หค้วามสาํคญักบัการผลติสนิค้าทมีคุีณภาพ

ควบคู่ไปดว้ย 

ระบบการผลติแบบลนี คอื “การใช้หลกัการชุดหนึงในการระบุและกําจดัความสญูเปล่า 

เพอืส่งมอบสนิคา้ทลีกูคา้ตอ้งการ และทนัเวลา” หรอืกล่าวอกีนยัหนึง ลนี คอื ปรชัญาในการผลติ 

ทถีือว่าความสูญเปล่า เป็นตวัทําให้เวลาทใีช้ในการผลติยาวนานขนึ และควรมกีารนําเทคนิค

ต่างๆ มาใช้ในการกําจดัความสญูเปล่าออกไป โดยอาศยัการดําเนินตามจํานวนความต้องการ

ของลกูคา้ดว้ยระบบดงึ (Pull System) ทาํใหเ้กดิสภาพการไหลอยา่งต่อเนือง ราบเรยีบ และทาํ

การปรบัปรุงอยา่งต่อเนืองเพอืสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ระบบอยูเ่สมอ 

ระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เป็นวธิีการของระบบการขดัการทไีด้

ยอมรบักนัทวัไป วา่เป็นแนวทางในการพฒันาระบบการผลติเพอืความเป็นเลศิทใีหค้วามสําคญั

การลดระยะเวลาและต้นทุนในการผลติสนิค้าและบรกิาร สามารถตอบสนองความต้องการของ

ลกูคา้ไดอ้ยา่งรวดเรว็ โดยมวีตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายทสีาํคญั คอืการทาํใหอ้งคก์รเตบิโตอย่าง

ยงัยนืในทุกสภาพแวดล้อมของการแขง่ขนัด้วยวธิกีารการลดต้นทุนเพมิผลติภาพ (Productivity) 

และสรา้งความพงึพอใจกบัลกูคา้ในดา้นคุณภาพ ราคา และการส่งมอบผลติภณัฑแ์ละการบรกิาร  

นอกจากนัน ระบบการผลติแบบลนียงัช่วยให้เกดิการเชอืมโยงระหว่างองค์กรเขา้ด้วยกนัด้วย

วธิกีารบรหิารห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain Management) 

การพฒันาระบบการผลติแบบลนี ตอ้งดาํเนินการในเชงิกลยทุธแ์ละต้องจดัทําอย่างเป็น

ระบบ ปัจจยัความสาํเรจ็จงึอยูท่พีนกังานในองค์กร ในขณะทหีวัใจสาํคญัในการขบัเคลอืน ผลกัดนั
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และการกาํหนดทศิทางอยูท่ผีูบ้รหิารระดบัสงู ซงึตอ้งเขา้ใจถงึปัญหา อุปสรรคและประโยชน์ทจีะ

ไดร้บัจากการดาํเนินการพฒันาระบบการผลติลนีในองคก์ร (โกศล ดศีลีธรรม, 2547) 

 

การบริหารคณุภาพโดยภาพรวม (Total Quality Management; TQM) 

ดวงมณี  โกมารทตั และคณะ (2545) อธบิายว่า การบรหิารคุณภาพโดยรวม (TQM) 

คอืแนวความคดิทนีิยมนํามาใชใ้นการปรบัปรุงการปฏบิตังิาน ซงึมวีธิกีารสําคญัทจีะทาํใหก้าร

บรหิารคุณภาพบรรลุเป้าหมายทกีาํหนดไวค้อื การใชว้งจร PDCA (วงลอ้เดมมงิ) ซงึเป็นวธิกีาร

ทํางานอย่างเป็นระบบทีจะนําไปสู่การปรบัปรุงและพฒันางานอย่างต่อเนือง ผู้คิดค้นวงจร 

PDCA คอื เอด็เวริส ์เดมมงิ คดิวงจร PDCA เป็นวธิทีปีระยกุตว์ธิกีารทางวทิยาศาสตร ์มาใชใ้น

การแกปั้ญหาทเีกดิขนึในการปฏบิตังิาน โดยมขีนัตอนทสีาํคญั 4 ขนัตอนคอื 

1. การวางแผน (Plan) ขนัตอนการวางแผนถอืเป็นขนัตอนทสีาํคญัทสีุด โดยจุดเรมิตน้

จะต้องมีการตระหนักถึงปัญหาและกําหนดปัญหาทีจะแก้ไข มีการเก็บรวบรวมข้อมูล เลือก

ทางเลอืก และการวเิคราะหท์างเลอืกเพอืเลอืกวธิทีจีะใชใ้นการแกไ้ขปัญหา 

2. การปฏบิตั ิ (DO) นําทางเลอืกทตีดัสนิใจไปสู่การปฏบิตัโิดยมนัใจว่าผูร้บัผดิชอบได้

ตระหนักถึงวตัถุประสงค์ และความจําเป็นอย่างถ่องแท้แล้ว และให้ผู้ทีมหีน้าทีผู้รบัผดิชอบ

ดําเนินงานตามแผน รู้ถึงรายละเอยีดและขนัตอนต่างๆ มกีารจดัอบรมเพอืดําเนินงานตามแผน 

และมกีารจดัทรพัยากรทจีาํเป็น 

3. การตรวจสอบ (Check) มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการปฏิบตังิาน 

การประเมนิควรประเมนิการดําเนินขององคก์ารว่าสามารถดาํเนินงานได้ตามแผนหรอืไม่ และ

เนือหาสาระของแผนมคีวามครบถ้วนหรอืไม่ หากกรประเมนิพบวา่ผลงานออกมาไดถู้กตอ้งตรง

ตามเป้าหมายกส็ามารถนําไปจดัทาํเป็นมาตรฐานสาํหรบัการดาํเนินงานในครงัต่อไปได ้

4. การปรบัปรุงแก้ไข (Act) ในการปฏิบตัิงานทีการกําหนดมาตรฐานจากผลการ

ดําเนินงานเพือใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิในอนาคต และทําการแก้ไขในส่วนทีทําให้ผลลพัธ์ไม่

เป็นไปตามเป้าหมายทกีําหนดไว้ เมือผลลพัธ์ทไีด้รบัการยอมรบัจากทุกฝ่ายแล้วจดัทําเป็น

รายงานเพอืให้ผู้บรหิารและหน่วยงานต่างๆ ในองค์การทราบ สงิทสีําคญัถ้าหากพบว่าการไม่

วตัถุประสงคห์รอืเป้าหมายทตีงัไวน้นัเกดิจากการวางแผนทไีม่ดตีงัแต่ตน้ 

 

แนวคิดและทฤษฏีการวดัผลการดาํเนินงานโดยใช้การวดัผลดุลยภาพ 

(Balanced Scorecard; BSC) 

 

ในการศกึษานี ผูศ้กึษาจะวดัผลการดาํเนินงานขององคก์ร โดยนําแนวคดิของการวดัผล

ดุลยภาพมาใช ้โดยมงีานวจิยัในอดตี กล่าววา่การวดัผลการดาํเนินงานขององคก์รสามารถวดัได้ 
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โดยดูจากประสทิธภิาพการดําเนินงาน ซงึประสทิธภิาพดําเนินงาน หมายถึง การใช้ปัจจยัและ

กระบวนการในการดาํเนินงานโดยมผีลผลติทไีดร้บัเป็นตวักาํกบั มกีารใชท้รพัยากร ปัจจยัต่างๆ 

รวมถึงกาํลงัคน อย่างคุ้มค่าทสีุด มกีารสูญเปล่าน้อยทสีุด มลีกัษณะของการดาํเนินงานไปสู่ผล

ตามวตัถุประสงค์ได้อย่างดโีดยประหยดัทงัเวลา ทรพัยากร และกําลังคน โดยประยุกต์จาก

แนวคดิประสทิธภิาพของประปฏบิตังิานในองค์การ ซงึผลการดําเนินงานทไีม่เป็นตวัเงนิ และ

ผลงานดาํเนินงานทเีป็นตวัเงนิ (จริประภา ประจวบสุข, จุลสุชดา ศริสิม และ นภาภรณ์ พลพนิกรกจิ, 

2557) 

วรศกัด ิทุมมานนท์, ธรียุส วฒันาศุภโชค (2545) กล่าวว่า การวดัผลดุลยภาพ (BSC) 

เป็นเครอืงมอืททีําหน้าทเีปลยีน พนัธกจิ (Mission) และกลยุทธ์ (Strategy) เป็นเครอืงมอืทาง 

การบรหิารจดัการสมยัใหม่เครอืงมอืหนึงทใีชเ้ป็นทนีิยมสาํหรบัการบรหิารเพอืวดัผลการปฏบิตังิาน 

(Performance Management) ซงึองคก์รทมีกีารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธขิองงานนิยมนํามาใช้

ในการควบคุมและประเมนิผลการดําเนินงานเพอืให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทมีคีวามสําคญัต่อ

ความสาํเรจ็ขององคก์ร 

การวดัผลดุลยภาพ เป็นแนวคดิทเีกดิจาก Robert Kaplan และ David Norton ทงัคู่ได้

ตีพิมพ์แนวคิด การวดัผลดุลยภาพ ในวารสาร Harvard Business Review ในปี 1992 โดย

นําเสนอว่า การวดัผลดุลยภาพ ไม่ได้เป็นเพยีงระบบในการประเมนิผลองคก์ร แต่ได้กลายเป็น

เครอืงมอืในการนํากลยทุธไ์ปปฏบิตัแิละเครอืงมอืในการบรหิารทชี่วยทําใหอ้งคก์รมุ่งเน้นและให้

ความสําคญักบักลยุทธ์มากขนึ โดยพิจารณาตวัชีวดัในสีมุมมอง (Perspectives) แทนการ

พจิารณาเฉพาะมุมมองดา้นการเงนิเพยีงอยา่งเดยีว 

มุมมองทงั 4 ประกอบด้วย มุมมองด้านการเงนิ (Financial Perspective) มุมมองด้าน

ลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process  Perspective) 

และมุมมองดา้นการเรยีนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) โดยมรีายละเอยีด

ในแต่ละมุมมองดงันี 

1. มุมมองดา้นการเงนิ (Financial Perspective) เป็นมุมมองดา้นการเงนิ ซงึส่วนใหญ่

เป็นเป้าหมายทางการเงนิทผีูบ้รหิารวางไวค้อื ความสามารถในการหากาํไร การเจรญิเตบิโต 

และการเพมิคุณค่าใหแ้ก่ส่วนของผูถ้อืหุน้ เช่น การเพมิขนึของราคาหุน้, การเพมิขนึของกาํไร

ต่อหุน้ (Earnings per Share) ผลตอบแทนต่อของส่วนผูถ้อืหุน้ (Return On Equity (ROE)) 

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม(Return On Asset (ROA)) อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนผูถ้อืหุน้ (D/E 

Ratio) เป็นตน้ 

2. มุมมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspective) การแขง่ขนัในปัจจุบนั หวัใจอยูท่คีวาม

เขา้ใจความตอ้งการของลกูคา้เป็นวธิกีารคดิทเีปลยีน ความสนใจจากภายในจากทเีน้นผลผลติ

และการพฒันาเทคโนโลยมีาสู่ภายนอกในการใหค้วามสนใจต่อลกูคา้ สงิทตีอ้งใหค้วามสาํคญัคอื 
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ความสามารถในการดงึดดูลกูคา้ใหมใ่หเ้ขา้มาใชส้นิคา้บรกิาร ความสามารถในการรกัษา

ความสมัพนัธก์บัลกูคา้ทมีอียูใ่หย้นืยาว ความสามารถในการสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ลกูคา้ 

3. มุมมองดา้นกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective) เป็นมุมมองดา้น

กระบวนการทํางานภายในองคก์รเอง เป็นการวดัทดีูถึงความสมบูรณ์ของกระบวนการทํางาน

ภายในองคก์าร เป็นการพฒันาปรบัปรุงกระบวนการทาํงานเพอืสรา้งคุณค่าใหแ้ก่ลกูคา้ขององคก์าร 

แตกต่างจากการวดัประเมนิผลแบบเดมิทมีุ่งเน้นประโยชน์เพอืการควบคุม เช่น การคดิคน้นวตักรรม

ใหม่ๆ การจดัโครงสร้างองคก์รทมีปีระสทิธภิาพ การประสานงานภายในองค์ก การจดัการดา้น

สายงานผลติทมีปีระสทิธภิาพ เป็นตน้ 

4. มุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็น

มุมมองด้านการเรยีนรูแ้ละการเตบิโต ซงึองค์ประกอบพนืฐานทสีาํคญัของ 3 มุมมองแรก เป็น

การลงทุนเพืออนาคต และเป็นประโยชน์ในระยะยาวแก่องค์การมากกว่าเน้นผลเฉพาะหน้า  

มอีงค์ประกอบย่อยทใีช้ในการวดั 3 ด้าน คอื ความสามารถของพนักงาน ความสามารถของ

ระบบขอ้มลูขา่วสาร บรรยากาศทเีออือาํนวยต่อการทาํงาน เช่น การพฒันาความรูค้วามสามารถ

ของพนักงาน ความพงึพอใจของพนักงาน การพฒันาระบบอํานวยความสะดวกในการทาํงาน 

เป็นตน้ 

กระบวนการจดัทาํ การวดัผลดุลยภาพ  ประกอบดว้ยขนัตอนต่างๆ ดงันี 

1. การวเิคราะหจ์ุดแขง็ จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT Analysis) ขององคก์ร 

2. กาํหนดวสิยัทศัน์ (Vision) และกลยทุธข์ององคก์ร 

3. การกาํหนดมุมมอง (Perspective) ดา้นต่างๆ ทจีะเป็นตวัชวีดัความสาํเรจ็ 

4. การจดัทาํแผนททีางกลยทุธ ์(Strategy Map) 

5. ผู้บรหิารระดบัสงูต้องประชุมร่วมกนัเพอืยนืยนัและเหน็ชอบในแผนททีางกลยทุธท์ี

จดัขนึ 

6. การกาํหนดตวัชวีดั (KPIs) และเป้าหมาย (Target) 

7. การจดัทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

 

 งานวิจยัทีเกียวข้อง 

 

พรนภา ธรีะกุล (2550)  ไดศ้กึษาการใชข้อ้มลูบญัชบีรหิารในโรงงานของจงัหวดัสงขลา 

และเปรียบเทียบการใช้ข้อมูลบญัชีบริหารในลกัษณะทวัไปของโรงงานและสมุห์บญัชีหรือ

ผู้จดัการฝ่ายการเงนิ และบญัช ีโดยใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลจากโรงงานการ

ผลติในจงัหวดัสงขลาจาํนวน 170 โรงงาน และวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนาและการ

ทดสอบค่าเอฟ ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมส่วนใหญ่มีการนําข้อมูลบญัชีบรหิารไปใช้
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มากกว่าไม่ใช้เกือบทุกชุดข้อมูล ส่วนปัญหาและอุปสรรคต่อการใช้ข้อมูลบัญชีบริหารคือ 

ผู้บรหิารระดบัสงูขาดความเขา้ใจในวธิกีารวเิคราะห์ขอ้มลู ขาดการจดัการระบบบญัชทีถีูกตอ้ง

และเหมาะสม ตลอดจนขาดแคลนบุคลากรทมีคีวามรูค้วามเขา้ใจในดา้นบญัชบีรหิาร  

นิภาวรรณ  เป็นใจ (2557) ไดศ้กึษาความสมัพนัธ์ระหว่างประสทิธผิลการประยุกต์การ

บญัชบีรหิารเชงิกลยุทธ์และความได้เปรยีบทางการแข่งขนัของธุรกจิอุตสาหกรรมอญัมณีและ

เครืองประดบัในประเทศไทย โดยทําการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากผู้บรหิารธุรกิจอุตสาหกรรม    

อญัมณีและเครอืงประดบัในประเทศไทย จํานวน 165 คน และใช้แบบสอบถามเป็นเครอืงมือ 

ผลการวจิยัพบว่า ผู้บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม มีความคิดเห็นเกียวกบัการมปีระสทิธผิลการ

ประยกุตใ์ชก้ารบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธโ์ดยรวมและเป็นรายดา้น อยูใ่นระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการ

ตดัสนิใจเลอืกทางทดีทีสีุด ดา้นการวางแผนทสีอดคล้องกบัสภาพแวดลอ้มของกจิการ ดา้นการ

อาํนวยการเพอืใหม้กีารใชท้รพัยากรใหไ้ดป้ระโยชน์อย่างเตม็ท ีและดา้นการควบคุมวา่มกีารใช้

ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธภิาพ และมคีวามคดิเหน็ด้วยเกยีวกบัการมคีวามได้เปรยีบทางการ

แข่งขนัโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผูนํ้า

ดา้นตน้ทุน ดา้นการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน และดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

ผู้บรหิารธุรกจิอุตสาหกรรม ทมีรีูปแบบธุรกจิ ทุนในการดําเนินงาน ระยะเวลาในการ

ประกอบกจิการ และจาํนวนพนกังานทงัหมดในปัจจุบนัแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็ดว้ยเกยีวกบั

การประสทิธผิลการประยุกต์ใช้การบญัชบีรหิารเชงิกลยุทธ์ และความได้เปรยีบทางการแขง่ขนั

ไม่แตกต่างกนั 

จากการวเิคราะหว์ามสมัพนัธแ์ละผลกระทบ พบว่า 1. ประสทิธผิลการประยุกต์ใชก้าร

บญัชบีรหิารเชงิกลยทุธ ์ดา้นการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทดีทีสีุด มคีวามสมัพนัธแ์ละผลกระทบ

เชิงบวกกบัความได้เปรยีบทางการแข่งขนั ด้านมุ่งการตลาดเฉพาะส่วน 2. ประสิทธผิลการ

ประยุกต์ใช้การบญัชบีรหิารเชงิกลยุทธ์ ด้านการวางแผนทสีอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของ

กจิการ มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัความได้เปรยีบทางการแข่งขนัโดยรวมด้าน

การสรา้งความแตกต่าง ดา้นการเป็นผูนํ้าดา้นตน้ทุน และตา้นการตอบสนองคอยา่งรวดเรว็ และ 

3. ประสทิธผิลการประยกุตใ์ชก้ารบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธ ์ดา้นการควบคุมวา่มกีารใชท้รพัยากร

อย่างมปีระสทิธภิาพ มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัความได้เปรยีบทางการแขง่ขนั

โดยรวม ดา้นการสรา้งความแตกต่าง และดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

วรญา อมัพวา (2550) ไดศ้กึษาระดบัการใชป้ระโยชน์ของการใชเ้ครอืงมอืของการบญัชี

บรหิารไปใชข้องบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดทรพัยร์วมถงึแนวทางการใช้เครอืงมอืทางการบญัชี

บรหิารของบรษิทัจดทะเบยีนตลาดหลกัทรพัย ์โดยรวบรวมขอ้มูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่ม

ตวัอย่าง บริษัท มหาชน จํากดั จํานวน 467 บริษัท ผลการศึกษาจากแบบสอบถามทไีด้รบั

จาํนวน 82 ชุด คดิเป็น  17.56 % พบวา่ เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารทบีรษิทัส่วนใหญ่ใช่มาก

ทสีุดคอื การจดัทาํงบประมาณเพอืการวางแผนระยะยาว การใชข้อ้มลูลงทุนเพอืการตดัสนิใจใน
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การกําหนดราคาขายจากต้นทุนรวม และการวเิคราะหจ์ุดคุ้มทุน การใช้ประโยชน์ ในระดบัมาก

คอื การคํานวณต้นทุนผลติภณัฑ์ตามวธิตี้นทุนจรงิ การคดิอตัราการใช้จ่ายการผลติ ใช้อตัรา

ประจําแผนกตามหน่วยผลติ ชวัโมงแรงงานทางตรง ชวัโมงเครอืงจกัร ต้นทุนแรงงานทางตรง 

วตัถุดบิทางตรง การจดัทํางบประมาณเพอืการวางแผนระยะสนั ฯลฯ การใช้ประโยชน์ในระดบั

น้อยคอื การตดัสนิใจปิดโรงงานชวัคราว เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารในอนาคตทบีรษิทัจะไม่

ใช ้ไดแ้ก่ การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ ปิดโรงงานชวัคราว อยา่งไรกต็ามแนวโน้มในการ

จดัทํางบประมาณ เพือการวางแผนระยะยาว เป็นเครืองมือทีบริษทัส่วนใหญ่จะใช้ต่อไปใน

อนาคต 

ประภาภรณ์ เกยีรตกุิลวฒันา (2555) ได้ศกึษาการใช้เทคนิคการบรหิารต้นทุนและการ

ใช้ขอ้มูลทางการบญัชเีพอืการบรหิารของบรษิทัในประเทศไทย จํานวน193 บรษิทั โดยจํากดั

เฉพาะทมีกีารผลติสนิคา้กจิการโดยมวีตัถุประสงค์เพอืรายงานผลการสาํรวจการใชเ้ทคนิคการ

บรหิารต้นทุนและการใชข้อ้มูลบญัชเีพอืการบรหิารของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยและเสนอแนะนําการใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืเพมิโอกาสในการแขง่ขนัทางการคา้ผูว้จิยัไดส้าํรวจ

กลุ่มตวัอย่างจากบริษทัในตลาดหลกัทรพัย์ในปี 2555 จากข้อมูลบริษทัทีตอบแบบสอบถาม

ทงัสนิ 38 บรษิทั พบว่าฝ่ายบญัชขีองกจิการจดัทําขอ้มูลเพอืการบญัชบีรหิารในรูปแบบต่างๆ 

เป็นสดัส่วนทมีากกว่าการจดัทํารายงานทางการเงนิและกจิการเหล่านีใชท้รพัยากรในฝ่ายบญัชี

เพอืการจดัทาํรายงานทางการบรหิารในสดัส่วนทสีงูกวา่การจดัการทาํงานทางการซงึการเลอืกใช้

เทคนิคการบรหิารต้นทุนของกจิการไม่เปลยีนไปตามกลยุทธ์ของกจิการ นอกจากนียงัพบว่า

เทคนิคการบญัชบีรหิารต้นทุนบางชนิด เช่น การลดต้นทุนการถือครองสินค้าโดยไม่มีสินค้า

คงเหลอื และการวเิคราะหข์อ้มลูทางบญัชเีพอืสรา้งความไดเ้ปรยีบเชงิกลยทุธ ์เช่น การวเิคราะห์

ความสามารถในการทาํกาํไรจากลกูคา้นนัยงัไม่ถูกนํามาใชอ้ยา่งแพร่หลาย ดงันนักจิการเหล่านี

ยงัสามารถนําเทคนิคการบรหิารต้นทุนอนืๆ ทเีหมาะสมกบักลยุทธข์องกจิการมาใช้ได้อกี เช่น 

การบริหารสนิค้าคงเหลอื การบริหารต้นทุนตามวงจรอายุผลิตภณัฑ์เป็นต้น จากการสํารวจ

พบว่ากิจการได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทีมีศกัยภาพสูงอยู่แล้ว ดังนันกิจการจึงมีระบบ

คอมพิวเตอร์ทพีร้อมรองรบัการจดัทําข้อมูลบญัชเีพอืสร้างความได้เปรยีบในการแข่งขนัเชงิ 

กลยทุธไ์ดอ้กี 

สมหวงั  สหีะ(2557)  ไดส้าํรวจการใชเ้ทคนิคทางการบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธแ์ละปัญหา

ในการนําเทคนิคทางการบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธม์าใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรมในจงัหวดัขอนแก่น 

จาํนวน 265 โรงงาน ผลการศกึษาพบวา่ มกีารใชเ้ทคนิคทางการบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธใ์นดา้น

ต่างๆ ในระดบัมากไดแ้ก่ การตดัสนิใจ ด้านการคํานวณต้นทุนผลติภณัฑ ์และการวางแผนและ

ควบคุม โดยโรงงานทดีําเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน มกีารนําเทคนิคทางการบญัชบีริหาร

เชงิกลยทุธม์าใชม้ากกวา่โรงงานทมีกีารดาํเนินธุรกจิในระยะเวลาทน้ีอย สาํหรบัปัญหาทพีบจาก

การใช้เทคนิคทางการบญัชบีรหิารเชงิกลยุทธพ์บว่า มปัีญหาในด้านความรู้ความสามารถของ
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บุคคล ด้านนโยบายขององคก์าร และด้านโครงสรา้งการประสานงานในองค์กร ซงึปัญหาทพีบ

มากทสีุด 3 ลาํดบัแรก ไดแ้ก่ การพฒันาบุคลากรทางบญัช ีการใชน้โยบายประหยดัค่าใช่จ่ายใน

การเตรียมขอมูลเกียวกับบัญชีบริหาร และจํานวนบุคคลกรในด้านบัญชีมีไม่เพียงพอ 

นอกจากนันยงัพบว่า การใช้เทคนิคทางการบญัชบีรหิารเชงิกลยุทธ์เกดิประโยชน์ต่อโรงงาน

อุตสาหกรรมในระดบัมากในด้านต่างๆ ตามลําดบั ได้แก่ ประโยชน์ในด้านการวางแผนและ

ควบคุม ด้านการคํานวณต้นทุนผลติภณัฑ ์ด้านการตดัสนิใจ และด้านการวดัผลการปฏบิตังิาน  

จากผลการศกึษาช่วยให้ทราบถึงประโยชน์และปัญหาของการใช้เทคนิคทางการบญัชบีรหิาร

เชิงกลยุทธ์ โดยโรงงานอุตสาหกรรมสามารถป้องกนัปัญหา และแก้ไขได้โดยให้การพฒันา

บุคลากรด้านบญัชใีห้มคีวามรู้ความสามารถเพมิขนึ ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ผู้บรหิาร

เหน็ความสาํคญัของการบญัชบีรหิารเชงิกลยุทธ ์เพอืให้เกดิการนําเทคนิคการบญัชเีหล่านนัมา

ใชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อไป 

วราภรณ์ นาคใหม่ และสมยศ อวเกียรติ (2558) ได้ศึกษาการประยุกต์ใช้การบญัชี

บรหิารทมีผีลต่อการดาํเนินงานของธุรกจิแยกตามลกัษณะการประกอบธุรกจิ ความสมัพนัธข์อง

สภาพแวดล้อม และตวัแปรการประยุกต์การบญัชบีรหิารทสี่งผลต่อความสําเรจ็ในการดําเนิน

ธุรกิจ ของอุตสาหกรรมการผลิตในเขตภาคกลาง จํานวน 389 ราย ผลการศึกษาพบว่า 

ผู้ประกอบการธุรกจิอุตสาหกรรมในเขตภาคกลาง ซงึมลีกัษณะการดําเนินธุรกจิทแีตกต่างกนั 

โดยรวมแลว้มกีารประยุกตใ์ช้การบญัชบีรหิารในกจิการแตกต่างกนัเช่นกนั ซงึเป็นหน้าทสีาํคญั

ทผีูบ้รหิารจะนําขอ้มลูด้านบญัชบีรหิารไปประยุกตใ์ช้เพอืใหเ้หมาะสมในการกําหนดแนวทางใน

การดาํเนินงานในดา้นต่างๆ เพอืสอดคลอ้งกบัเป้าหมายของแต่ละองคก์ร และพบวา่สภาพแวดลอ้ม

ภายในมคีวามสมัพนัธก์บัการใชบ้ญัชบีรหิารในการดําเนินธุรกจิ เนืองจากไม่วา่จะเป็นการควบคุม 

กิจกรรมการวางแผนและการควบคุม สารสนเทศและการสือสาร ตลอดจนการติดตามและ

ประเมนิผล ซงึในสภาพการดาํเนินธุรกจิในปัจจุบนั หากมกีารวางระบบการบรหิารจดัการภายใน

องค์กรทดี ีย่อมส่งผลให้องคก์รประสบความสําเรจ็ได้ รวมถึงขอ้มูลทางการบญัชทีถีูกต้องยอ่ม

ส่งผลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิารเช่นกนั และเมอืพจิารณาถงึการประยุกต์ใช้การบญัชบีรหิาร

พบว่า ตวัแปรการวางแผน การส่งการ การควบคุม การจดัสนิใจ และตวัแปรการจดัการตน้ทุน  

มผีลต่อความสาํเรจ็ในการดาํเนินงานของธุรกจิอุตสาหกรรมการผลติ ในเขตภาคกลาง เนืองจาก

การประยกุตใ์ชก้ารบญัชบีรหิารมคีวามสําคญัเพราะถือเป็นประสทิธภิาพและเป็นหน้าททีางการ

บรหิารของผู้บรหิารอนัส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กรตามความต้องการใชข้อ้มูลของ

ผู้บรหิารโดยจะแตกต่างตามประเดน็ทตี้องตดัสนิใจ ขอ้มูลทตี้องการประกอบดว้ย ขอ้มูลทเีป็น

ตวัเงนิและไม่เป็นตวัเงนิ เพอืให้ผู้บรหิารสามารถนําขอ้มูลทางการบญัช ีไปใช้ในกระบวนการ

บรหิารองคก์ร อนัไดแ้ก่การวางแผน การสงัการ การควบคุม และการตดัสนิใจสาํหรบัการแก้ไข

ปัญหาทเีกดิขนึ ตลอดจนใชก้ารจดัสรรทรพัยากรขององคก์รใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด  



บทที 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

การศกึษาคน้ควา้อสิระ เรอืง ความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอื

ทางบญัชบีรหิารและการรบัรู้ผลการดําเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั เป็น

การวจิยัเชงิสาํรวจ มรีะเบยีบวธิกีารศกึษาดงัต่อไปน ี

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2. ตวัแปรทใีชใ้นการศกึษา 

3. เครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษา 

4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5. การวเิคราะหข์อ้มลู 

6. การนําเสนอขอ้มลู 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

ประชากรทใีชใ้นการศกึษาคอื บรษิทัทตีงัอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยทาํการ

เลอืกประชากรดว้ยวธิเีฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 240 บรษิทั ซงึแบ่งเป็น บรษิทั

ทอียู่ในเขตอุตสาหกรรมทวัไปจํานวน 94 บรษิทั และเขตอุตสาหกรรม ประกอบการเสร ี146 

บรษิทั และกําหนดให้ผูต้อบแบบสอบถามเป็นผูจ้ดัการแผนกบญัชกีารเงนิเพอืเป็นตวัแทนของ

บรษิทัในการให้ขอ้มูล โดยรายชอืของบรษิทัดงักล่าว สามารถค้นหาได้จากเวบ็ไซด์ การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (http://www.ieat.go.th) มบีรษิทัตอบแบบสอบถามทงัสนิ จาํนวน 

39 บรษิทั คดิเป็นอตัราผลตอบกลบั (Response rate )เท่ากบั16.25% 
 

 

ตวัแปรทีใช้ในการศึกษา 

 

ตวัแปรทใีช้ในการศกึษาค้นควา้อสิระในครงันี ประกอบด้วยตวัแปรตาม (Dependent 

Variables) ตวัแปรควบคุม (Control Variables) และตวัแปรอิสระ (Independent Variables)  

โดยมรีายละเอยีด ดงันี 

ตวัแปรตาม  (Dependent Variables) ไดแ้ก่ การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัใน

นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยผูศ้กึษาใชแ้นวคดิการวดัผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard)   
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ในการวดัผลการดําเนินงานขององค์กร แนวคดิการวดัผลดุลยภาพ ถือเป็นแนวคดิทใีชส้าํหรบั

การบรหิารผลการดําเนินงาน (Performance Management) โดยองค์กรทมีกีารจดัการแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธขิองงานนิยมมาใช้ในการควบคุมและประเมนิผลการดําเนินงานเพอืให้องค์กรบรรลุ

เป้าหมายทมีคีวามสําคญัต่อความสาํเรจ็ขององคก์ร โดยมแีนวคดิทวีา่ ความสาํเรจ็ดา้นการเงนิ

เพยีงอย่างเดยีวไม่น่าจะทําใหอ้งค์กรประสบความสําเรจ็ได้อย่างยงัยนื การทอีงค์กรจะประสบ

ความสาํเรจ็ไดอ้ยา่งยงัยนืจะต้องประสบผลสําเรจ็ในปัจจยัหลกัทงั 4 ดา้น ซงึไดแ้ก่ มุมมองดา้น

การเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มุมมองด้าน

กระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา  

(Learning and Growth Perspective) ตามแนวคดิ การวดัผลดุลยภาพ ของ Kaplan และ Norton 

(1990) ซงึผู้ศกึษาได้อ้างองิจากงานวจิยัในอดตีของ วราภรณ์ นาคใหม่ และ สมยศ อวเกยีรต ิ

(2558) เรอืง การประยกุตใ์ชก้ารบญัชบีรหิารทมีผีลต่อผลการดาํเนินงานของธุรกจิในเขตภาคกลาง 

และงานวจิยัของ Meena Chavan (2009) ซงึไดศ้กึษาเรอืง The Balanced Scorecard : a new 

challenge ซงึผลการศกึษาพบวา่ แนวคดิการวดัผลดุลยภาพ ช่วยใหอ้งคก์รสามารถบรรลุความเสรจ็

ขององคก์รอยา่งบรูณาการและเป็นการวดัผลการปฏบิตังิานโดยเอาเกณฑห์ลายๆ ขอ้ทกีาํหนดขนึ

เพอืสนบัสนุนกลยทุธข์ององคก์ร ซงึกลยทุธเ์ป็นตวักาํหนดแนวทาง วา่องคก์รจะบรรลุเป้าหมาย

และวสิยัทศัน์ขององคก์รไดอ้ยา่งไร ซงึสามารถแสดงความเชอืมโยงกนัไวใ้นภาพท ี2 

 
ภาพที 2 Basic design of a balanced scorecard performance system 

ทมีา : Meena Chavan, 2009 

 

ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) คอื การรบัรู้ประโยชน์การใช้เครอืงมือทาง

บญัชบีรหิาร ซงึผูศ้กึษาไดเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิารเลอืกมาใชใ้นการศกึษานี จาํนวน 10 เครอืงมอื 

โดยพจิารณาจากพนืฐานการใชง้านและความสอดคลอ้งกบัสภาพการเศรษฐกจิและการแขง่ขนั
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ในปัจจุบนั ผู้ศึกษาได้แบ่งเครอืงมือทางบญัชีบริหารออกเป็น 2 กลุ่มคือ เครืองมือทางบญัชี

บริหารแบบดงัเดมิ (Traditional Management Accounting Practices) และเครืองมอืทางการ

บญัชีบริหารแบบนวตักรรม (Innovation Management Accounting Practices) ตามงานวจิยั

ของ Sirinuch Nimtrakoon และ Michael Tayles (2015) ซึงได้แบ่งเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร

ออกเป็น แบบดงัเดมิและแบบร่วมสมยั ตามการใชง้านและตอบสนองความตอ้งการขององคก์ร

ทีว่าใน ช่วงแรกๆ เครืองมือทางบญัชีบรหิารแบบดงัเดิมจะมุ่งเน้นการใช้สําหรบัมูลพนืฐาน

เฉพาะบรษิทั ในขณะทเีครอืงมอืแบบร่วมสมยัจะมกีารมขีอบเขตการใช้งานเพมิมากยงิขนึไป 

ซงึครอบคลุมไปจนถงึเหตุการณ์ภายนอกองค์กรหรอื พจิารณาถึงผูม้สี่วนได้ส่วนเสยีกบับรษิทั

เช่นคู่คา้ (Business partner) และลกูคา้ (Customer) เป็นตน้ ซงึพบวา่การประยกุตใ์ชเ้ครืองมอื

ทางบญัชบีรหิารในประเทศไทยยงัคงอยู่ในระดบัทตีํา ซงึขดักบัความคาดหวงัของบรษิทั และ

พบวา่โดยรวมแลว้บรษิทัส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามสาํคญักบัเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ 

ซงึสอดคล้องกบังานวจิยัก่อนๆ หน้านีอกีด้วย นอกจากนีสุวรรณ หวงัเจรญิเดช (2552) ยงัได้

สรุปไวว้า่สภาพการแขง่ขนัทางการคา้ทาํใหธุ้รกจิส่วนใหญ่ตอ้งปรบัเปลยีนโครงสรา้งและรปูแบบ

การผลติและการบรหิารใหย้ดืหยุน่ตามสภาพการตลาด จงึก่อใหเ้กดิแนวคดิการบรหิารตน้ทุนยคุ

ใหม่ ด้วยการพฒันาหลกัการและการบรหิารต้นทุนเชงิกลยุทธ์ขนึมาใหม่ เพอืให้ผู้บรหิารได้

ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยในการปฏบิตังิาน รวมถึงการเลง็เหน็โอกาสในการทาํกาํไรและอุปสรรค

ต่างๆ ทอีาจมผีลกระทบต่อองคก์รในอนาคต ดงันนัผูบ้รหิารจงึใหค้วามสาํคญัของสภาพแวดลอ้ม

ทงัภายในและภายนอกองคก์ร โดยเฉพาะอยา่งยงิการนําขอ้มลูตน้ทุนไปประยกุตใ์ชใ้นลกัษณะที

แตกต่างกนั จงึทําให้ผูบ้รหิารต้องปรบัเปลยีนแนวคดิในการบรหิารต้นทุนการผลติแบบใหม่ให้

สอดคล้องกบัสภาพการแขง่ขนัในตลาด ด้วยเหตุนีทาํให้ผูบ้รหิารยงัต้องรูจ้กัใชว้ธิกีารวเิคราะห์

และการวางแผนต้นทุนทถีูกต้องเหมาะสม ทนัต่อเหตุการณ์ เพอืนําไปใช้เป็นเครอืงมอืในการ

ตดัสนิใจด้วยการพฒันาระบบการผลิตแบบดงัเดิมให้เป็นระบบการบรหิารต้นทุนเชงิกลยุทธ์

สมยัใหม่เพอืใหท้นัต่อโลกาภวิตัน์ทแีปลงแปลงไปอย่างรวดเรว็ ตารางท ี2 แสดงเครอืงมอืทาง

บญัชบีรหิารทใีชใ้นการศกึษาในครงันี 
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ตารางที 2  เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารทผีูศ้กึษาไดเ้ลอืกมาใชเ้ป็นกรณีการศกึษา 

เครืองมือทางบญัชีบริหารแบบดงัเดิม 

(Traditional Management Accounting Practices) 

 

เครืองมือทางการบญัชีบริหารแบบนวตักรรม 

(Innovation Management Accounting Practices) 
 

การจดัทํางบประมาณ  (Budgeting) การบัญชีต าม ค ว า มผิด ชอ บ  ( Responsibility 

Accounting) 

การวิเคราะห์ต้นทุน –ปริมาณ –กําไร (Cost-

Volume-Profit  CVP Analysis) 

ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity – Based Costing; 

ABC) 

ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่างเพอืการ

ควบคมุ (Standard Costing and Variance 

Analysis For Control) 

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือง หรอื ไคเซน็ (Kaizen) 

การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพือการตดัสนิใจระยะสนั (Sort-

Run Decision Making Relevant Cost) 

การผลติแบบลนี (Laen Manufacturing) 

งบประมาณจ่ายลงทุน (Capital Investment) การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม (Total Quality 

Management; TQM) 

 

 

จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารทงั 10 เครอืงมอืในตารางท ี2 นัน ผู้ศกึษาจะทาํการแยก

วเิคราะหเ์ป็นรายเครอืงมอื ในส่วนการวเิคราะหส์มัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient 

Analysis) และเนืองจากขอ้จํากดัทางด้านจํานวนตวัอย่างทมีีการตอบกลบัของแบบสอบถาม

เพยีง 39 ชุด การศกึษาปัจจยัทสี่งผลต่อตวัแปรตามตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 10 หน่วย ต่อ 1 ตวัแปร

ในการวจิยัขนาดกลุ่มตวัอย่างรวมอย่างน้อย 100 ตวัอย่าง ดงันันในการวเิคราะห์การถดถอย

พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผู้ศกึษาจะทําการแบ่งเครอืงมอืทางบญัชีออกเป็น 2 

แบบ ได้แก่ (1) เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ(TMAPs) ซงึประกอบด้วย การจดัทาํ

งบประมาณ การวเิคราะหต์น้ทุน - ปรมิาณ - กาํไร ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลต่างเพอื

การควบคุม การใช้ข้อมูลต้นทุนเพือการตัดสินใจระยะสัน งบประมาณจ่ายลงทุน และ  

(2) เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม (IMAPs) ซงึประกอบดว้ย ตน้ทุนฐานกจิกรรม  

การปรบัรุงอยา่งต่อเนือง หรอื ไคเซน็ การบญัชตีามความรบัผดิชอบ การผลติแบบลนี และการ

บรหิารคุณภาพในภาพรวม ในการวเิคราะหเ์พอืลดขอ้จาํกดัของผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

ตวัแปรควบคมุ (Control Variables) ได้แก่ ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องบรษิทั

ตวัอยา่งในนิคมอุตสาหกรรม ไดแ้ก่ ขนาดองคก์ร ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม 

ซงึอาจส่งผลต่อผลการดาํเนินงานของบรษิทั ซงึประกอบดว้ย 



27 

  

- ขนาดขององคก์ร โดยวดัจาก Logarithm ฐานธรรมชาตขิองสนิทรพัยร์วม  

- ระยะเวลาในการดําเนินงาน โดยวดัจาก ระยะเวลาทบีรษิทัไดก่้อตงั จนถงึ ณ วนัที

ทาํการเกบ็รวบรวมขอมลู 

- กลุ่มอุตสาหกรรม ซงึจะมกีารแบ่งกลุ่มโดยอ้างองิจากการจดักลุ่มตามกรมพฒันา

ธุรกจิการคา้ ซงึแบ่งออกเป็น ทงัหมด 21 หมวด ซงึจะไดแ้สดงในตารางท ี3 

 

ตารางที 3 การจดัประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

ลาํดบั

หมวด 

ประเภทธรุกิจ 

1 เกษตรกรรมการป่าไมแ้ละการประมง 

2 การทาํเหมอืงแร่และเหมอืงหนิ 

3 การผลติ 

4 ไฟฟ้าก๊าซไอนําและระบบการปรบัอากาศ 

5 การจดัหานําการจดัการนําเสยีและของเสยีรวมถงึกจิกรรมทเีกยีวขอ้ง 

6 การก่อสรา้ง 

7 การขายส่งและการขายปลกีการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

8 การขนส่งและสถานทเีกบ็สนิคา้ 

9 ทพีกัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 

10 ขอ้มลูขา่วสารและการสอืสาร 

11 กจิกรรมทางการเงนิและการประกนัภยั 

12 กจิกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

13 กจิกรรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมทางวชิาการ 

14 กจิกรรมการบรหิารและบรกิารสนบัสนุน 

15 การบรหิารราชการ การป้องกนัประเทศและการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

16 การศกึษา 

17 กจิกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์

18 ศลิปะ ความบนัเทงิและนนัทนาการ 

19 กจิกรรมการบรกิารดา้นอนืๆ 

20 กจิกรรมการจ้างงานในครวัเรอืน กจิกรรมการผลติสนิค้าและ บรกิารททีาํขนึ

เองเพอืใชใ้นครวัเรอืน ซงึไม่สามารถจาํแนก กจิกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 

21 กจิกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและภาคสีมาชกิ 
ทมีา: กรมพฒันาธุรกจิการคา้กระทรวงพาณิชย์ 
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ในการศกึษาเรอืงความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรู้ประโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอืทางบญัชี

บริหารและการรบัรู้ผลการดําเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ผู้ศึกษาได้

กาํหนดกรอบแนบคดิของการศกึษาเอาไวด้งัแสดงใน ภาพท ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 3 กรอบแนวคดิของการศกึษา 

 

เครืองมอืทีใช้ในการศึกษา 

 

ผู้ศกึษาใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)เป็นเครอืงมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดย

แบบสอบถามนีสร้างขนึตามกรอบแนวคดิทผีู้ศกึษากําหนดขนึ และแนวคดิทฤษฏทีเีกยีวขอ้ง  

ซงึแบ่งเนือหาแบบสอบถามเป็น 3 ส่วนดงัต่อไปนี 

ส่วนท ี1  เป็นคําถามเกยีวกบัขอ้มูลทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และกจิการทตีอบ

แบบสอบถาม ประกอบดว้ย ตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศกึษา หมวดอุตสาหกรรม 

ขนาดกจิการ ระยะเวลาในการดาํเนินกจิการ 

ตวัแปรควบคมุ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์   

 - ขนาดขององคก์ร 

 - ระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 - กลุ่มอุตสาหกรรม 

ตวัแปรอิสระ 

การรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบริหาร 

การจดัทํางบประมาณ   

การวเิคราะห์ตน้ทุน – ปรมิาณ –กําไร  

ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่างเพอืการ

ควบคมุ 

การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจระยะสนั 

งบประมาณจ่ายลงทุน  

ตน้ทุนฐานกจิกรรม  

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือง หรอื ไคเซน็  

การบญัชตีามความรบัผดิชอบ 

การผลติแบบลนี  

การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม 

ตวัแปรตาม 

การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของ

บริษทั 

ในนิคมอตุสาหกรรมลาดกระบงั 

- มมุมองดา้นการเงนิ (Financial  

Perspective)   

- มมุมองดา้นลูกคา้ (Customer  

Perspective)     

- มมุมองดา้นกระบวนการภายใน  

(Internal  Process  Perspective)   

- มมุมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา 

(Learning  and  Growth) 
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ส่วนท ี2 ขอ้มลูเกยีวกบัการนําเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารทงั 10 เครอืงมอืมาประยกุต์ใช้

หรอืไม่ และระดบัการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารดงักล่าว ในมุมมองขององคก์ร

ว่า มคีวามเหน็วา่เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารมปีระโยชน์ต่อการบรหิารจดัการภายในองคก์รมาก

น้อยเพยีงใด ซงึแบบสอบถามส่วนนีเป็นคําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating 

Scale) ตามรปูแบบของ Likert’ s Scale  โดยกาํหนดให ้

5 หมายถงึ มปีระโยชน์มากทสีุด 

4 หมายถงึ มปีระโยชน์มาก 

3 หมายถงึ มปีระโยชน์ปานกลาง 

2 หมายถงึ มปีระโยชน์น้อย 

1 หมายถงึ มปีระโยชน์น้อยทสีุด 

 

และใช้วธิกีารหาค่าเฉลยีและค่าเบยีงเบนมาตรฐานเป็นรายขอ้แล้วนํามาเทยีบเกณฑ์

ตามเครอืงมอืวดัจติพสิยัดว้ยแบบมาตราส่วนประมาณค่าแบบลเิคริท์ (Likert’s  Method) วธิกีาร

แปลผลแบบสอบถามส่วนนีจะใชค่้าเฉลยี (Mean) ตามเกณฑค์ะแนนดงันี 
 

=
5 − 1

5 = 0.8 

 

    ระดบัคะแนน      ความหมาย 

 ระดบั 1 ค่าเฉลยี   4.21 - 5.00  อยูใ่นเกณฑ ์ มากทสีุด

 ระดบั 2 ค่าเฉลยี  3.41 - 4.20 อยูใ่นเกณฑ ์  มาก 

 ระดบั 3 ค่าเฉลยี  2.61 - 3.40 อยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง  

 ระดบั 4 ค่าเฉลยี  1.81 - 2.60 อยูใ่นเกณฑ ์ น้อย  

 ระดบั 5 ค่าเฉลยี  1.00 - 1.80 อยูใ่นเกณฑ ์ น้อยทสีุด 

 

ตอนท ี3 ขอ้มูลเกยีวกบัการรบัรู้ถึงผลการดําเนินงานของกลุ่มตวัอย่าง ในด้านต่างๆ  

ทงั 4 ด้าน คือ มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า (Customer  

Perspective) มุมมองดา้นกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) และมุมมองดา้น

การเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) ตามแนวคิด การวัดผล 

ดุยลภาพ วา่บรษิทัตวัอยา่งมปีระสทิธภิาพในระดบัมากน้อยเพยีงใด ซงึแบบสอบถามส่วนนีเป็น

คําถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’ s Scale  

จาํนวน 20 ขอ้ โดยกาํหนดให ้
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5 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานดมีากทสีุด 

4 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานด ี   

3 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานดปีานกลาง 

2 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานไม่ด ี

1 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานไม่ดมีากทสีุด 

วธิกีารแปลผลแบบสอบถามส่วนนีจะใชค่้าเฉลยี (Mean) ตามเกณฑค์ะแนนดงันี 
 

=
5 − 1

5 = 0.8 

    ระดบัคะแนน      ความหมาย 

 ระดบั 1 ค่าเฉลยี   4.21 - 5.00  อยูใ่นเกณฑ ์ ดทีสีุด 

 ระดบั 2 ค่าเฉลยี  3.41 - 4.20 อยูใ่นเกณฑ ์ ด ี

 ระดบั 3 ค่าเฉลยี  2.61 - 3.40 อยูใ่นเกณฑ ์ ปานกลาง  

 ระดบั 4 ค่าเฉลยี  1.81 - 2.60 อยูใ่นเกณฑ ์ ไม่ด ี 

 ระดบั 5 ค่าเฉลยี  1.00 - 1.80 อยูใ่นเกณฑ ์ ไม่ดมีากทสีุด 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 

ผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแหลง่ 2  แหล่ง  ดงัน ี

1. ข้อมลูปฐมภมิู 

ผู้ศกึษาเกบ็รวมรวมขอ้มูลจากแบบสอบถาม โดยมขีนัตอนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ดงันี 
 

1. ผู้ศกึษาทําหนังสอืตดิต่อขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม และจดั

ส่งไปบรษิทัตวัอยา่ง เพอืขอความร่วมมอืในการใหข้อ้มลูสาํหรบัการศกึษา ซงึไดก้าํหนดคุณสมบตัิ

ของบรษิทัตวัอยา่งคอื บรษิทัทตีงัอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จาํนวนทงัสนิ 240 บรษิทั 

2. ตดิตามเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม และรวบรวมขอ้มลู ทําการตรวจสอบ ความ

สมบรูณ์และลงรหสัขอ้มลูในแบบสอบถาม โดยบนัทกึขอ้มลูลงในคอมพวิเตอร ์

2. ข้อมลูทุติยภมิู 

ผู้ศกึษาค้นควา้ขอ้มลูจากหนังสอื วารสาร สงิพมิพ์ และ เอกสารต่างๆ ทเีกยีวขอ้ง 

รวมทงัการค้นควา้ขอ้มูลผ่านทางระบบอนิเตอร์เน็ต และขอ้มูลงบการเงนิ ตลอดจนอตัราส่วน

ทางการเงนิของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมรมลาดกระบงัจากกรมพฒันาธุรกจิการค้า เพอืนํา

ขอ้มลูต่างๆ มาประกอบการพจิารณาแบบงานวจิยัใหม้คีวามสมบรูณ์ 
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3. การวิเคราะหข้์อมลู 

หลงัจากเกบ็รวบรมขอ้มูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้ศกึษาจะนําเขา้มูลทรีวบรวม

ไดม้าวเิคราะหโ์ดยมขีนัตอนดงัต่อไปนี 

1. ตรวจสอบแบบสอบถามทไีดร้บัคนืมาและนําขอ้มลูทไีดม้าบนัทกึลงรหสั 

2. วเิคราะห์ข้อมูลทวัไปของบริษัทตวัอย่างและข้อมูลเกียวกบัการประยุกต์ใช้

เครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร ผูศ้กึษาใชว้ธิกีารวเิคราะหส์ถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistical 

Analysis) โดยการหาค่าความถค่ีาความถ ี(Frequency) และรอ้ยละ (Percentage) 

3. วเิคราะห์ขอ้มูล การรบัรู้ประโยชน์ จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและการรบัรู้

ผลการดาํเนินขององคก์ร ซงึมกีารการวดัขอ้มลูแบบ อตัราภาคชนั (Interval Scale) มาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามรูปแบบของ Likert’ s Scale ผู้ศกึษาใช้การวเิคราะห์

เชงิสถติพิรรณนา (Descriptive Statistical Analysis) โดยพจิารณาถงึค่าสงูสุด (Maximum) ค่าตาํสุด 

(Minimum) ค่าเฉลยี (Mean) ส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) รอ้ยละ  (Percentage) 

และค่าความถ ี(Frequency) 

4. การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

สาํหรบัขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร

และการรบัรูผ้ลการดําเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัจะวเิคราะหโ์ดยใช้การ

วเิคราะห์สมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis) การวเิคราะห์การถดถอย

เชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)  

 

การทดสอบเครืองมอืทีใช้ในการศึกษา 

 

โดยผู้ศึกษาจะทําการวเิคราะห์ข้อตกลงเบืองต้น (Assumptions) ของการวเิคราะห์

สมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์และการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ ก่อนเพอืใหก้ารวเิคราะหเ์กดิความ

คลาดเคลอืนของขอ้มลูน้อยทสีดุ 

สําหรบัข้อมูลทีใช้ในการวเิคราะห์สถิติ เชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) 

เพอืหาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและการรบัรู้

ผลการดําเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ผู้ทําการศกึษาได้ทําการทดสอบ

เครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษาโดย 

การวเิคราะหส์มัประสทิธสิหสมัพนัธป์ระกอบดว้ยขอ้ตกลงเบอืงตน้ 2 ขอ้ คอื 

1. ตวัแปรตามตอ้งมกีารวดัค่าอยา่งน้อยเป็นแบบอตัราภาคชนั (Interval Scale)  

2. ขอ้มลูแต่ละชุดตอ้งมกีารแจกแจงแบบปกต ิ
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การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุมขีอ้ตกลงเบอืงตน้จาํนวน 4 ขอ้คอื เกยีวกบัความคลาด

เคลอืนดงันี 

1. ค่าเฉลยีของค่าคลาดเคลอืน (Mean of error term)= 0 (E (e) =0) หรอืค่าคลาดเคลอืน 

(error or residual : e) จะตอ้งมกีารแจกแจงแบบปกตดิ้วยค่าเฉลยีเป็นศนูย ์ทาํการทดสอบโดย 

One Sample T-test 

2. ค่าความคลาดเคลอืนตอ้งมกีารแจกแจงปกต ิโดยการทดสอบ K-S Test  

3. ค่าความคลาดเคลอืนตอ้งเป็นอสิระกนั (Durbin-Watson ของ Model Summary อยู่

ระหวา่ง 1.5 -2.50) 

4. ตวัแปรอสิระกนั X’s ตอ้งไม่มคีวามสมัพนัธก์นั กรณีตวัแปรอสิระ X’s มคีวามสมัพนัธ์

กนัจะเรยีกวา่เกดิปัญหา Multicollinearity 

 

สมมติฐานงานวิจยั 

H0 = การรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชบีรหิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้  

ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

Ha = การรับรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบัญชีบริหารมีความสมัพันธ์กับการรบัรู ้

ผลการดาํเนินงานของกจิการ 

 

ตวัแบบทีใช้ในการศึกษา 

ตวัแบบที 1 

Performanceij  =  β0 + β1TMAPsi + β2IMAPsi + ei 

               
ตวัแบบที 2 

Performanceij  =  β0 + β1TMAPsi + β2IMAPsi +  + β3Size + β4EX + β5Ind + ei 

 

โดยกาํหนดให ้ : 

Performance ij  =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานตาม การวดัผลดุลยภาพของบรษิทัท ี i 

ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ตามมุมมองที j โดยที j มีค่า

เท่ากบั 1-5 โดย 

1 =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเงนิ  

2 =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นลกูคา้  

3 =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นกระบวนการภายใน    
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4 =  การรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเรียนรู้และการ

พฒันา   

5 =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองภาพรวมตามแนวคดิของ 

การวดัผลดุลยภาพ 

TMAPsi   =  การรบัรู้ประโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารแบบ

ดงัเดมิ ของบรษิทัท ีi   

IMAPsi    =  การรับรู้ประโยชน์จากการใช้เครืองมือทางการบัญชีแบบ

นวตักรรม ของบรษิทัท ีi  

SIZEi     =  ขนาดขององคก์รของบรษิทัท ีi (วดัจาก Logarithm ของสนิทรพัย์

รวม)   

EXi       =  ระยะเวลาในการดาํเนินงานของบรษิทัท ีi   

Indi       =  กลุ่มอุตสาหกรรมของบรษิทัท ีi 

ei         =  ค่าความคลาดเคลอืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

การศกึษาเรอืงความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้เครอืงมอืทางบญัชี

บรหิารและการรบัรู้ผลการดําเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จํานวน 39 

บรษิทั ผูศ้กึษาวเิคราะหข์อ้มลูและการนําเสนอผลการศกึษาแบ่งเป็น 2 ส่วนคอื 

ส่วนท ี1 การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive  Statistics Analysis) เป็นการศกึษา

ขอ้มลูเบอืงตน้ของตวัแปรทุกตวั โดยแยกการวเิคราะหอ์อกเป็น 

1.1 ขอ้มลูทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม และกจิการทตีอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 

ตําแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม ระดบัการศกึษา หมวดอุตสาหกรรม ขนาดกจิการ ระยะเวลา

ในการดาํเนินกจิการ โดยผูศ้กึษาจะศกึษารอ้ยละและความถขีองขอ้มลู 

1.2 ขอ้มลูเกยีวกบัการนําเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารมาประยกุตใ์ช ้และ ระดบัการรบัรู้

ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร ในมุมมองขององค์กรว่า มคีวามเหน็ว่าเครอืงมอืทาง

บญัชบีรหิารมปีระโยชน์ต่อการบรหิารจดัการภายในองคก์รมากน้อยเพยีงใด โดยในส่วนของการ

ประยุกต์ใช้ผู้ศกึษาจะศกึษาร้อยละความถีของของข้อมูล และในส่วนของการรบัรู้ประโยชน์ 

ผูศ้กึษาจะศกึษา ค่าสงูสุด ค่าตาํสุด ค่าเฉลยี และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 

1.3 ขอ้มลูเกยีวกบัการรบัรูถ้งึผลการดําเนินงานของกลุ่มตวัอย่าง ในดา้นต่างๆ ทงั 4 

ด้าน คอื มุมมองด้านการเงนิ มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน และมุมมอง

ด้านการเรียนรู้และการพฒันา ตามแนวคิดการวดัผลดุลยภาพ (Balanced Scorecard) โดย 

ผูศ้กึษาจะศกึษา ค่าสงูสุด ค่าตาํสุด ค่าเฉลยี และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน 

ส่วนท ี2 การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) เป็นการศกึษา 

ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบริหารและการรบัรู้ผลการ

ดาํเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั โดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 

2.1 การวเิคราะหส์มัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis)   

2.2 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis 
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ส่วนที 1  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive  Statistics Analysis). 

 

ผู้ศกึษาได้วเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนาของขอ้มูลทวัไปของบรษิทัตวัอย่างโดยพจิารณา

ความถ ีและรอ้ยละของขอ้มลูซงึประกอบไปด้วย ตาํแหน่ง ระดบัการศกึษา มลูค่าสนิทรพัยข์อง

กจิการ กลุ่มอุตสาหกรรม และระยะเวลาทกีจิการเปิดดําเนินการ สามารถสรุปขอ้มูลทวัไปของ

กลุ่มตวัอยา่งไดด้งัตารางดงัต่อไปนี 

 

ตารางที 4 ความถแีละรอ้ยละของตาํแหน่งของผูต้อบแบบสอบถาม  

ตาํแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน ร้อยละ 

กรรมการผูจ้ดัการ 8 20.51 

ผูจ้ดัการ/ 12 30.77 

ผูช่้วยผูจ้ดัการ 5 12.82 

พนักงานบญัช ี 13 33.33 

สมหุบ์ญัช ี 1              2.56 

รวม 39 100.00 

 

จากตารางท ี4 ผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 13 คน เป็นพนักงานบญัช ีคดิเป็นร้อยละ 

33.33 รองลงมาคอืผูจ้ดัการจาํนวน 12 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.77 ตําแหน่งถดัไปเป็น กรรมการ

ผู้จดัการ จํานวน 8 คน คดิเป็นร้อยละ 20.51  รองลงมาคอื รองผู้ช่วยผู้จดัการมจีํานวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 12.82 ตําแหน่งสุดท้ายคือ สมุห์บัญชีจํานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 

ตามลาํดบั 

 

ตารางที 5 ความถแีละรอ้ยละของระดบัการศกึษาของผูต้อบแบบสอบถาม 

ระดบัการศกึษา จาํนวน รอ้ยละ 

อนุปรญิญา/ ปวส. 1   2.56 

ปรญิญาตร ี 16 41.03 

ปรญิญาโท 22 56.41 

รวม 39 100.00 

 

จากตารางท ี 5 พบว่า ระดบัการศกึษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการศึกษา

ระดบัปรญิญาโท จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 56.41 รองลงมาคอืระดบัปรญิญาตร ีจาํนวน 16 

คน คดิเป็นร้อยละ 41.03 สุดท้ายคอืกลุ่มผู้มกีารศกึษาระดบัอนุปรญิญา/ ปวส. จํานวน 1 คน  

คดิเป็นรอ้ยละ 2.56 
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ตารางที 6 ความถแีละรอ้ยละของขนาดของกจิการ 

มลูค่าสนิทรพัยข์องกจิการ จาํนวน รอ้ยละ 

น้อยกวา่ 10 ลา้น 11 28.21 

มากกวา่ 10 ลา้น แต่ไม่เกนิ 100 ลา้น 10 25.64 

มากกวา่ 100 ลา้น แต่ไม่เกนิ 500 ลา้น 4 10.26 

มากกวา่  500 ลา้น แต่ไม่เกนิ 1,000 ลา้น 4 10.26 

มากกวา่ 1,000 ลา้น 10 25.64 

รวม 39 100.00 

 

จากตารางที 6 แสดงว่า ขนาดของกิจการ ซึงวดัจากมูลค่าสนิทรพัย์รวมของกจิการ 

พบว่าบรษิทัตวัอย่างมสีนิทรพัยร์วม น้อยกว่า 10 ล้านบาท จํานวน 11 บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 

28.21 รองลงมาคอื กจิการทมีมีูลค่าสนิทรพัยอ์ยู่ในช่วง มากกว่า 10 ล้าน แต่ไม่เกนิ 100 ล้าน

บาท และกจิการทมีมีลูค่าสนิทรพัยม์ากกวา่1,000 ลา้นบาท เท่ากนัคอื 10 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 

25.64 และกลุ่มสุดทา้ยคอืกจิการทมีมีลูค่าสนิทรพัยร์วมอยูใ่นช่วง มากกวา่ 100 ลา้นบาท แต่ไม่

เกนิ 500 ล้านบาท และมากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกนิ 1,000 ล้านบาท มจีํานวนเท่ากนัคอื  

4 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 10.56 ซงึแสดงใหเ้หน็วา่ในกจิการทดีาํเนินการอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงันนัมขีนาดทแีตกต่างกนัไป โดยเป็นประกอบด้วยกจิการและผูป้ระกอบการรายย่อย 

ไปตลอดจนถงึกจิการขนาดใหญ่ 

 

ตารางที 7 ความถแีละรอ้ยละของกลุ่มอุตสาหกรรม 

กลุ่มอตุสาหกรรม จาํนวน ร้อยละ 

การผลติ 18 46.15 

การก่อสรา้ง 3 7.69 

การขายสง่และการขายปลกีการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์ 1 2.56 

กจิกรรมทางการเงนิและการประกนัภยั 1 2.56 

กจิกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 2 5.13 

ศลิปะ ความบนัเทงิและนันทนาการ 1 2.56 

กจิกรรมการบรกิารดา้นอนืๆ 3 7.69 

อนืๆ 10 25.64 

รวม     39   100.00 
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จากตารางท ี7 พบว่า ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมของกิจการผู้ตอบแบบสอบถามเป็น 

กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จํานวน 18 บริษัท คิดเป็นร้อย 46.15 ของแบบสอบถามทีตอบ

กลบัมา รองลงมาคอื ธุรกจิประเภทอนืๆ ซงึประกอบไปดว้ยกจิการทดีาํเนินงานหลากหลายดา้น 

เช่น กจิการทผีลติพร้อมกบัการให้บรกิารหลงัการขาย กจิการเป็นตวัแทนจาํหน่าย กจิการผลติ

พร้อมกบับรกิารตามความต้องการของลกูค้าแบบครบวงจร เป็นต้น จํานวน 10 บรษิทั คดิเป็น

รอ้ยละ 25.64 กลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสรา้ง และ กจิกรรมการบรกิารดา้นอนืๆ มจีาํนวนเท่ากนั

คอื 3 บรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 7.69 และกลุ่มอุตสาหกรรมประเภท กจิกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์

2 บรษิทัคดิเป็นรอ้ยละ 5.13 ลาํดบัสุดทา้ยคอืกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทการขายส่งและการขาย

ปลกีการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์กจิกรรมทางการเงนิและการประกนัภยัและ ศลิปะความ

บนัเทงิและนันทนาการ มจีํานวนเท่ากนั คอื 1 บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 2.56 ซงึแสดงให้เหน็ว่า

กจิการและบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัส่วนใหญ่เป็นการดาํเนินธุรกจิประเภทการผลติ 

และธุรกจิทเีกยีวเนืองกบัการผลติค่อนขา้งชดัเจน 

 

ตารางที 8 ความถแีละรอ้ยละของระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

ระยะเวลาในการดาํเนินงาน จาํนวน รอ้ยละ 

น้อยกวา่ 10 ปี 10 25.64 

มากกวา่ 10  ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี 10 25.64 

มากกวา่ 20  ปี แต่ไม่เกนิ 30 ปี 7 17.95 

มากกวา่ 30 ปี 12 30.77 

รวม          39         100.00 

 

จากตารางท ี8 พบวา่ บรษิทัตวัอยา่งเป็นกจิการทเีปิดดาํเนินการมามากกวา่ 30 ปี โดย

มจีาํนวน 12 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 30.77 รองลงมาคอื ดาํเนินกจิการน้อยกว่า 10 ปี และมากกว่า 

10 แต่ไม่เกนิ 20 ปี มจีํานวนเท่ากนัคอื 10 บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 25.64 สุดท้ายคอื กจิการที

ดาํเนินกจิการมากกวา่ 20 ปี แต่ไม่เกนิ 30 ปี จาํนวน 7 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 17.95 

 

1.2  การใช้เครืองมือทางบญัชีบริหารและการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทาง

บญัชีบริหาร 

ในส่วนของการวเิคราะห์การใช้เครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร ผู้ศึกษาได้วเิคราะห ์

รอ้ยละและความถ ีของการใชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร พรอ้มทงัจดัลาํดบัการนําเครอืงมอืทาง

บญัชบีรหิารไปประยกุตใ์ชด้ว้ยดงัแสดงในตารางท ี9 
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ตารางที 9 การประยกุตใ์ชเ้ครอืงมอืทางการบญัชบีรหิาร 

                                

                                        การนํามาประยุกต์ใช้ 

 

             เครืองมือทางบญัชีบริหาร 

นํามา 

ประยุกต์ใช้ 

ไม่นํามา

ประยุกต์ใช้ 
ลาํดบั 

จาํนวน

บริษทั 

ร้อยละ จาํนวน

บริษทั 

ร้อยละ 

เครืองมือทางบญัชีบริหารแบบดงัเดิม 

การจดัทํางบประมาณ   32 82.05 7 17.95 1 

การวเิคราะห์ตน้ทุน – ปรมิาณ –กําไร  28 71.79 11 28.21 4 

ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่างเพอืการ

ควบคมุ 
27 69.23 12 30.77 5 

การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ 31 79.49 8 20.51 2 

งบประมาณจ่ายลงทุน 25 64.10 14 35.90 7 

เครืองมือทางการบญัชีบริหารแบบนวตักรรม 

ตน้ทุนฐานกจิกรรม 20 51.28 19 48.72 9 

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือง หรอื ไคเซน็ 22 56.41 17 43.59 8 

การบญัชตีามความผดิชอบ 25 65.79 13 34.21 6 

การผลติแบบลนี 17 43.59 22 56.41 10 

การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม  29 74.36 10 25.64 3 

 

จากตารางท ี9 พบว่า บรษิทัตวัอย่างนําการจดัทํางบประมาณ มาประยุกต์ใช้ในการ

ดําเนินงานมากทสีุด คือ จํานวน 32 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 82.05 ในขณะทีมเีพยีงจํานวน 7 

บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 17.95 ทไีม่นํามาประยกุตใ์ช ้เครอืงมอืทมีกีารใชร้องลงมาคอื การใชข้อ้มลู

ต้นทุนเพือการตดัสนิใจ โดยมีการนํามาประยุกต์ใช้จํานวน 31 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 79.49 

เครอืงมอืทมีกีารใช้ลําดบัถดัมาคือ การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม มกีารนํามาประยุกต์ใช้ 

จํานวน 29 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 74.36 รองลงมาคอืการวเิคราะห์ต้นทุน - ปริมาณ - กําไร  

มกีารนํามาประยุกต์ใชจ้าํนวน 28 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 71.79 ลําดบัถดัไปคอืต้นทุนมาตรฐาน

และการวเิคราะหผ์ลต่างเพอืการควบคุมมกีารนํามาประยกุตใ์ชจ้าํนวน 27 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 

69.23 เครอืงมอืถดัไปคอืการบญัชตีามความผดิชอบ จํานวน 25 บรษิทั คดิเป็นร้อยละ 65.79 

และ งบประมาณจ่ายลงทุน จาํนวน 25 บรษิทั คดิเป็น 65.10 ตามลาํดบั  

สําหรบัเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารทถีูกนํามาประยุกต์ใช้น้อยทสีุด 3 ลําดบัสุดท้ายคือ 

การผลติแบบลนี จาํนวน 17 บรษิทั คดิเป็นรอ้ยละ 43.59 ตน้ทุนฐานกจิกรรม จาํนวน 20 บรษิทั 

คดิเป็นร้อยละ 51.28 และ การปรบัปรุงอย่างต่อเนือง หรอื ไคเซน็ จํานวน 22 บรษิทั คดิเป็น

รอ้ยละ 34.21 โดยทงั 3 เครอืงมอืมอีตัราการประยกุตไ์ม่ถงึรอ้ยละ 60 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
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จากขอ้มลูขา้งตน้สรุปไดว้า่เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิมกีารถูกนําประยุกต์ใช้

ในอตัราทสีงูกวา่เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม โดยทงันีอาจเป็นเพราะเครอืงมอืแบบ

ดงัเดมิเป็นเครอืงมอืพนืฐานทบีรษิทัส่วนใหญ่จาํเป็นตอ้งในการดาํเนินงานเบอืงตน้อยูแ่ลว้ไม่ว่า

จะเป็นในส่วนของ การจดัทาํงบประมาณ การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจและการวเิคราะห์

ต้นทุน - ปรมิาณ - กําไร ซงึเป็น 3 เครอืงมอืทมีปีระยกุต์ใช้สงูสุด ในขณะทเีครอืงมอืทางบญัชี

บรหิารแบบนวตักรรม มกีารประยุกต์ใช้จํานวนมากเช่นเดียวกนั คอืส่วนใหญ่เกนิร้อยละ 50  

ของกลุ่มตวัอย่าง ยกเวน้ การผลติแบบลนี ทมีอีตัราการประยุกต์ใช้ คดิเป็นร้อยละ 43.59 ซงึ

อาจเป็นผลมาจาก การประยกุตใ์ชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร แบบนวตักรรม นนัจะตอ้งพจิารณา 

ตามความเหมาะสมกบัประเภทของอุตสาหกรรม สภาพเศรษฐกจิและนโยบายการบรหิารของ

แต่ละบรษิทัดว้ย  

นอกจากการศกึษาถงึการประยกุตใ์ชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแลว้ ผูศ้กึษายงัไดว้เิคราะห ์

การรบัรู้ประโยชน์ของเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร โดยพจิารณาจาก ค่าสูงสุด ค่าตําสุด ค่าเฉลยี 

และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน พร้อมทงัความหมายของค่าเฉลยีการรบัรู้ประโยชน์ ดงัแสดงใน

ตารางท ี10 

 

ตารางที 10 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร 

เครืองมือทางบญัชีบริหาร 

ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของเครืองมือ 

ทางบญัชีบริหาร 

ค่าตาํสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

เครืองมือทางบญัชีบริหารแบบดงัเดิม 

การจดัทํางบประมาณ   2 5 4.31 0.766 มากทสีุด 

การวเิคราะห์ตน้ทุน – ปรมิาณ –กําไร  2 5 4.28 0.857 มากทสีุด 

ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่าง เพอืการควบคมุ 2 5 4.00 0.946 มาก 

การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ  2 5 4.18 0.790 มาก 

งบประมาณจ่ายลงทุน 1 5 3.82 1.144 มาก 

เครืองมือบญัชีบริหารแบบดงัเดิมโดยรวม 1 5 4.12 0.725 มาก 

เครืองมือทางการบญัชีบริหารแบบนวตักรรม      

ตน้ทุนฐานกจิกรรม  1 5 3.31 1.195 ปานกลาง 

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือง หรอื ไคเซน็  1 5 3.69 1.301 มาก 

การบญัชตีามความผดิชอบ  1 5 3.56 1.021 มาก 

การผลติแบบลนี 1 5 3.23 1.287 ปานกลาง 

การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม 1 5 3.90 1.095 มาก 

เครืองมือทางบญัชีบริหารแบบนวตักรรมโดยรวม 1 5 3.53 0.807 มาก 
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จากตารางท ี10 พบว่า ค่าเฉลยีโดยรวมของการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชี

บรหิารแบบดงัเดมิ อยูใ่นระดบั มาก ถงึ มากทสีุด โดยมค่ีาเฉลยีอยูท่ ีช่วง 3.82 - 4.31 เครอืงมอื

ทกีลุ่มตวัอย่างรบัรู้ประโยชน์ในระดบัมากทสีุด คอื การจดัทํางบประมาณ และ การวเิคราะห์

ต้นทุน - ปรมิาณ - กําไร โดยมค่ีาเฉลยีของการรบัรู้ประโยชน์อยู่ท ี4.31 และ 4.28 ตามลําดบั 

สําหรบัเครอืงมอืทมีกีารรบัรู้ประโยชน์ในระดบัมาก คอื การใช้ขอ้มูลต้นทุนเพือการตดัสินใจ 

ต้นทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์ผลต่างเพือการควบคุม และ งบประมาณการลงทุน โดยมี

ค่าเฉลียของการรับรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบัญชีบริหารอยู่ที 4.18, 4.00 และ 3.82  

ตามลาํดบั  

สาํหรบัเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม พบวา่มกีารรบัรูป้ระโยชน์ของเครอืงมอื 

อยู่ในระดบั ปานกลาง ถึง มาก โดยมค่ีาเฉลยีอยูใ่นช่วง 3.23 - 3.90 เครอืงมอืทกีลุ่มตวัอยา่งมี

การรบัรูป้ระโยชน์ในระดบัมาก ม ี3 เครอืงมอื คอื การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม การปรบัปรงุ

อยา่งต่อเนือง หรอื ไคเซน็ และการบญัชตีามความผดิชอบ โดยมค่ีาเฉลยีท ี3.90 3.69, และ 3.56 

ตามลําดบั เครอืงมอืทมีกีารรบัรู้ประโยชน์ทางการบญัชบีรหิารในระดบั ปานกลาง คอื ต้นทุน

ฐานกจิกรรม และการผลติแบบลนี โดยมค่ีาเฉลยีท ี3.31 และ 3.23 ตามลาํดบั 

จากขอ้มูลดงักล่าวสรุปในภาพรวมได้ว่าบรษิทัมคีวามเหน็ต่อประโยชน์ของเครืองมือ

ทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิและนวตักรรมในระดบัมากเช่นเดยีวกนั โดยมค่ีาเฉลยีท ี4.12 และ  

3.54 ตามลําดบั เมอืนําการประยุกต์ใชแ้ละการรบัรูป้ระโยชน์ของเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารมา

พิจารณาร่วมกนั พบว่าการจดัทํางบประมาณ ซึงเป็นเครืองมือทีมีบริษัทนํามาใช้มากทสีุด  

บรษิทัตวัอย่างมีการรบัรู้ประโยชน์จากการทํางบประมาณในระดบัมากทสีุดด้วย อย่างไรก็ดี  

การวเิคราะหต์้นทุน-ปรมิาณ-กาํไร ซงึมกีารนําประยุกต์ใชเ้ป็นอนัดบัท ี4 กม็กีารรบัรูป้ระโยชน์

ในระดบัมากทสีุดเช่นกนั สําหรบัเครอืงมอืทมีกีารประยุกต์ใช้น้อยทสีุด เป็นอนัดบัสุดท้ายคือ  

ตน้ทุนฐานกจิกรรมและการผลติแบบลนี บรษิทัตวัอยา่งมกีารรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทงัสอง

ในระดบัปานกลาง ผูศ้กึษาจงึสรุปไดว้า่การประยุกตใ์ช ้และการรบัรูป้ระโยชน์ของเครอืงมอืทาง

บญัชบีรหิารมคีวามสอดคลอ้งกนั 
 

 

1.3  ข้อมลูเกียวกบัการรบัรู้ถึงผลการดาํเนินงานของกลุ่มตวัอย่างในด้านต่างๆ 

จากการศกึษาการใชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอื

ทางบญัชบีรหิารขา้งต้นแล้ว ผู้ศกึษาได้ทําการศกึษา และวเิคราะห์ขอ้มูลเกยีวกบัการรบัรู้ผล 

การดําเนินงานของกลุ่มตวัอย่าง ตามแนวคดิ การวดัผลดุลภาพ โดยผู้ศกึษาจะศกึษา ค่าสงูสุด 

ค่าตาํสุด ค่าเฉลยี และส่วนเบยีงเบนมาตรฐาน พรอ้มทงัแปลความหมายของค่าเฉลยีดงัแสดงใน

ตารางท ี11 
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ตารางที 11 ค่าสถติเิชงิพรรณนาของการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัในดา้นต่างๆ  

เครืองมือทางบญัชีบริหาร 

ความคิดเห็นต่อผลการดาํเนินงาน 

ค่าตาํสุด ค่าสูงสุด ค่าเฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ความหมาย 

มุมมองด้านการเงิน (Financial  Perspective)    

การเตบิโตของรายได้ 2 5 3.62 0.873 ด ี

การลดตน้ทุน/การเพมิผลผลติ 1 5 3.64 0.847 ด ี

การใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ 1 5 3.38 0.806 ด ี

การลดค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงาน 2 5 3.67 0.877 ด ี

การเพมิ(ลด)ของกําไร 2 5 3.62 0.659 ด ี

ผลรวมมุมมองด้านการเงิน 1.00 5.00 3.58 0.873 ดี 

มุมมองด้านลูกค้า (Customer  Perspective)      

ส่วนแบ่งการตลาด 2 5 3.46 0.126 ด ี

การเพมิลกูคา้ใหม่ 1 5 3.46 0.172 ด ี

การรกัษาลกูคา้เก่า 1 5 3.82 0.155 ด ี

ภาพลกัษณ์และชอืเสยีงของกจิการ 1 5 3.79 0.148 ด ี

ความพงึพอใจในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร 2 5 3.95 0.137 ด ี

ผลรวมด้านมุมมองด้านลูกค้า 1.00 5.00 3.69 0.113 ด ี

มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal  Process  Perspective)  

การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิาร 2 5 3.92 0.144 ด ี

ประสทิธภิาพของกระบวนการ การผลติ 1 5 3.87 0.143 ด ี

การลดระยะเวลาในกระบวนการ การผลติ 1 5 3.44 0.168 ด ี

กระบวนการ การใหบ้รกิารหลงัการขาย 1 5 3.56 0.172 ด ี

การจดัโครงสรา้งและการประสานงานภายใน

องคก์ร 
1 5 3.62 0.136 

ด ี

ผลรวมมุมมองด้านกระบวนการภายใน   1.00 5.00 3.68 0.122 ด ี

มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา  (Learning and Growth Perspective)  

การพฒันาความรูค้วามสามารถของพนักงาน 1 5 3.72 0.137 ด ี

ศกัยภาพของระบบขอ้มลูในองคก์ร 2 5 3.72 0.127 ด ี

การพฒันาระบบอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน  2 5 3.62 0.130 ด ี

ความพงึพอใจของพนักงาน 2 5 3.51 0.127 ด ี

อตัราการลาออกของพนักงาน 1 5 3.00 0.151 ปานกลาง 

ผลรวมมุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา   1.00 5.00 3.51 0.1080 ดี 

ภาพรวมการดาํเนินงาน 1.00 5.00 3.61 0.5950 ดี 
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จากตารางท ี11 พบว่า ในภาพรวมบรษิทักลุ่มตวัอย่างมกีารรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของ

บรษิทั มุมมองทางด้านลกูค้า อยู่ในระดบัสูงทสีุดด้วยระดบัค่าเฉลยี ท ี3.69 รองลงมาคอื ด้าน

มุมมองกระบวนการภายใน และ มุมมองทางดา้นการเงนิ ดว้ยค่า เฉลยี 3.68 และ 3.58   สาํหรบั

มุมมองทบีรษิทัรบัรู้ว่ามผีลการดําเนินงานน้อยทสีุด คอื มุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา ด้วย

ค่าเฉลียที 3.51 ซึงเมือมองภาพรวมทงั 4 ด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความเหน็ความผลการ

ดาํเนินของบรษิทัในทุกดา้นอยูใ่นระดบัด ีดว้ยระดบัค่าเฉลยีท ี3.62 โดยเมอืวเิคราะหผ์ลของราย

ขอ้ในแต่ละดา้นพบวา่ 

มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) มรีะดบัการรบัรู้ของกลุ่มตวัอย่างต่อ

ผลการดาํเนินงานในมุมมองด้านการเงนิในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลยีอยูท่รีะดบั 3.58 เมอืพจิารณา

เป็นรายขอ้พบว่ากลุ่มตวัมคีวามเหน็ต่อผลการดําเนินงานทุกขอ้ในระดบัด ีโดยเหน็ว่า การลด

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน มรีะดบัค่าเฉลยีสงูทสีุดคอื 3.67 รองลงมาคอื การลดตน้ทุน/การเพมิ

ผลผลติดว้ยคะแนน 3.64 และการเตบิโตของรายได ้กบัการเพมิ(ลด)ของกาํไร ดว้ยระดบัคะแนน 

ท ีและ 3.62 เท่ากนั 

มมุมองด้านลกูค้า (Customer Perspective) มรีะดบัการรบัรูข้องกลุ่มตวัอย่างต่อผล

การดําเนินงานในมุมมองด้านลูกคา้ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลยีอยู่ทรีะดบั 3.69 เมอืพจิารณาเป็น

รายขอ้พบว่า ความพงึพอใจในคุณภาพของสนิค้าและบรกิารมรีะดบัค่าเฉลยีสูงทสีุดคอื 3.95 

รองลงมาเป็น การรกัษาลกูคา้เก่า และภาพลกัษณ์และชอืเสยีงของกจิการ ทรีะดบัคะแนน 3.82 

และ 3.79 ตามลาํดบั 

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) กลุ่มตวัอย่าง  

มรีะดบัการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานด้านมุมมองดา้นกระบวนการภายใน ในระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลยี

อยูท่รีะดบั 3.68 เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิาร 

มรีะดบัคะแนนสงูสดคอื 3.92 รองลงมาคอื ประสทิธภิาพของกระบวนการการผลติและ การจดั

โครงสรา้งและการประสานงานภายในองคก์ร ดว้ยระดบัคะแนนท ี3.87 และ 3.62 ตามลาํดบั 

มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) กลุ่ม

ตวัอยา่งมรีะดบัการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา ในระดบัด ีโดยมี

ค่าเฉลยีอยู่ทรีะดบั 3.51 เมอืพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า การพฒันาความรู้ความสามารถของ

พนักงาน และศกัยภาพของระบบข้อมูลในองค์กร มรีะดบัคะแนนสูงทสีุด เท่ากนัคอื คะแนน 

3.72 รองลงมาคอื การพฒันาระบบอํานวยความสะดวกในการทาํงาน และ ความพงึพอใจของ

พนกังาน ดว้ยระดบัคะแนน 3.62 และ 3.51 ตามลาํดบั 
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ส่วนที 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) 

 

ผู้ศึกษาใช้การวเิคราะห์สถิติเชิงอนุมารในการศึกษา ความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้

ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบริหารและการรับรู้ผลการดําเนินงานของบริษัทในนิคม

อุตสาหกรรมลาดกระบงั  โดยใชก้ารวเิคราะหส์ถติ ิดงัต่อไปนี 

2.1 การวเิคราะหส์มัประสทิธสิหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis) 

2.2 การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

 

2.1 การวิเคราะหส์มัประสิทธิสหสมัพนัธ ์(Correlation Coefficient Analysis)   

สําหรบัการวเิคราะหส์มัประสทิธสิหสมัพนัธ์มเีงอืนไขในการเลอืกใชเ้ครอืงมอืใน

การวเิคราะหค์อื 

1. ตวัแปรตามตอ้งมกีารวดัค่าอยา่งน้อยเป็นแบบอตัราภาคชนั (Interval Scale)  

2. ขอ้มลูแต่ละชุดตอ้งมกีารแจกแจงแบบปกต:ิ ซงึมสีมมตฐิานในการแจกแจงคอื  

Ho  =  ขอ้มลูมกีารแจกแจงปกต ิ

H1  =  ขอ้มลูไม่ไดม้กีารแจกแจงปกต ิ

 

การแจกแจงของขอ้มลูผูท้าํการศกึษาไดท้าํการทดสอบเครอืงมอืทใีชใ้นการศกึษา

โดยวธิี Kolmogorov - Smirnov Test (K-S Test) และเนืองจากขนาดตวัอย่างของการศกึษา

น้อยกว่า 50 ตวัอย่าง ผู้ศกึษาจงึได้เลอืกใชค่้าการแจกแจง ตามวธิ ีShapiro - Wilk Test ซงึผล

การทดสอบดงัแสดงในตารางท ี12 

 

ตารางที 12 ผลการทดสอบการแจกแจงของขอ้มลู 

รายการ 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro – Wilk Test 

Statistic df Sig Statistic df Sig 

Bud .278 39 .000 .781 39 .000 

CVP .286 39 .000 .772 39 .000 

SCV .218 39 .000 .843 39 .000 

SRC .235 39 .000 .818 39 .000 

IV .208 39 .000 .859 39 .000 

ABC .206 39 .000 .902 39 .002 

KS .202 39 .000 .844 39 .000 

RA .229 39 .000 .898 39 .002 

Lean .187 39 .001 .904 39 .003 
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ตารางที 12 ผลการทดสอบการแจกแจงของขอ้มลู (ต่อ) 

รายการ 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro – Wilk Test 

Statistic df Sig Statistic df Sig 

TQM .307 39 .000 .810 39 .000 

Financial .120 39 .164 .971 39 .390 

Customer  .157 39 .016 .952 39 .094 

Internal  Process .126 39 .123 .969 39 .340 

Learn &Growth   .151 39 .025 .968 39 .319 

TP .113 39 .200* .969 39 .357 
*. This is a lower bound of the true significance.     a. Lilliefors Significance Correction 

 

โดยท ี

Bud      = การรบัรูป้ระโยชน์ของการจดัทาํงบประมาณ   

CVP      = การรบัรูป้ระโยชน์ของการวเิคราะหต์น้ทุน ปรมิาณ กาํไร   

SCV      = การรบัรูป้ระโยชน์ของตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์

ผลต่างเพอืการควบคุม 

SRC      = การรับรู้ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลต้นทุนเพือการ

ตดัสนิใจ ในความเหน็ของบรษิทัท ีi  

IV        = การรบัรูป้ระโยชน์ของการวเิคราะหก์ารลงทุน  

ABC     = การรบัรูป้ระโยชน์ของระบบตน้ทุนฐานกจิกรรม     

KS      = การรบัรู้ประโยชน์ของการปรบัปรุงอย่างต่อเนือง หรอื 

ไคเซน็    

RA      = การรบัรูป้ระโยชน์ของการบญัชตีามความรบัผดิชอบ     

Lean     = การรบัรูป้ระโยชน์ของการผลติแบบลนี    

TQM     = การรบัรูป้ระโยชน์ของการบรหิารคุณภาพในภาพรวม    

Financial    = การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเงนิ 

Customer   = การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นลกูคา้                                                         

Internal Process   = การรับรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการ

ภายใน                           

Learn &Growth    = การรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเรียนรู้และ

พฒันา                            

Total Perspective   =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานในภาพรวม                                                             
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จากตารางที 12 พบว่า ค่านัยสําคญั (Sig) ของตวัแปรการรบัรู้ประโยชน์ของ

เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารทุกตวั มค่ีาน้อยกว่า 0.05 ซงึสรุปได้ว่าขอ้มูลมกีารแจกแจงทไีม่ปกต ิ  

ยกเวน้การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานทุกดา้นและการรบัรูผ้ลการดําเนินงานในภาพรวมทมีค่ีานัยสําคญั

มากกว่า 0.05 ซงึแสดงว่าขอ้มลูมกีารการแจกแจงแบบปกต ิดงันันในการวเิคราะหส์มัประสทิธิ

สหสมัพนัธเ์พอืศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์ของเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร และ

การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของกจิการ มคีวามสมัพนัธก์นัหรอืไม่ ผูศ้กึษาจงึไดเ้ลอืกการวเิคราะห์

ส ัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบสเปียร์แมน (Spearman Correlation Coefficient Analysis) ดัง

แสดงในตารางท ี13 



ตารางที 13 สมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ระหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารกบัการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

 Bud CVP SCV SRC IV ABC KS RA Lean TQM Financial Customer 
Internal 

Process 

Learn 

&Growth 
TP 

Bud 1               

CVP .525** 

.001 

1              

SCV .470** 

.003 

.657** 

.000 

1             

SRC .694** 

.000 

.718** 

.000 

.654** 

.000 

1            

IV .579** 

.000 

.501** 

.001 

.377* 

.018 

.578** 

.000 

1           

ABC .358** 

.025 

.449** 

.004 

.415** 

.009 

.564** 

.000 

.667** 

.000 

1          

KS .395* 

.013 

.077 

.641 

.071 

.669 

.276 

.089 

.390* 

.014 

.150 

.363 

1         

RA .232 

.155 

.387* 

.015 

.463** 

.003 

.616** 

.000 

.426** 

.007 

.555** 

.000 

.199 

.472 

1        

Lean .170 

.302 

.190 

.246 

.215 

.189 

.280 

.085 

.245 

.132 

.419** 

.008 

.364* 

.023 

.180 

.274 

1       

TQM .516** 

.001 

.293 

.071 

.271 

.095 

.531** 

.000 

.379* 

.017 

.505** 

.001 

.476** 

.002 

.283 

.081 

.555** 

.000 

1      

Financial .213 

.193 

.166 

.312 

.156 

.343 

.243 

.136 

-.037 

.822 

.147 

.372 

.057 

.728 

.149 

.366 

.290 

.074 

.322* 

.046 

1     

Customer .118 

.475 

.209 

.202 

.102 

.538 

.372* 

.020 

.144 

.381 

.259 

.111 

.143 

.385 

.346* 

.031 

.142 

.388 

.347* 

.031 

.722** 

.000 

1    

Internal 

Process 

.169 

.304 

.414** 

.009 

.178 

.279 

.431** 

.006 

.390* 

.014 

.433** 

.006 

.052 

.755 

.470** 

.003 

.064 

.699 

.286 

.078 

.416** 

.008 

.632** 

.000 

1   

Learn 

&Growth    

.060 

.717 

.197 

.228 

.151 

.357 

.039 

.055 

.322* 

.046 

.308 

.056 

.268 

.100 

.370* 

.020 

.311 

.054 

.223 

.172 

.470** 

.003 

.491** 

.001 

.527** 

.001 

1  

TP .138 

.403 

.286 

.078 

.165 

.316 

.405* 

.011 

.228 

.163 

.359* 

.025 

.091 

.582 

.451** 

.004 

.266 

.167 

.373* 

.019 

.799** 

.000 

.848** 

.000 

.803** 

.000 

.722** 

.000 

1 

หมายเหตุ   :  ** มคีวามสมัพนัธ ์ณ ระดบันยัสาํคญัท ี.  ( -tailed).                    *  มคีวามสมัพนัธ ์ณ ระดบันยัสาํคญัท ี.  ( -tailed). 

 หมายเหตุ  :  Financial  คอื  มุมมองดา้นการเงนิ , Customer  คอื  มุมมองดา้นลูกคา้ , Internal Process   คอื  มุมมองดา้นกระบวนการภายใน , Learn & Growth  คอื มุมมองดา้นการเรยีนและการพฒันา , TP คอื มุมมองภาพรวม , Bud คอื  การจดัทาํงบประมาณ  

, CVP  คอื  การวเิคราะหต์น้ทุน – ปรมิาณ – กาํไร, SCV คอื ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะหผ์ลต่างเพอืการควบคุม, SRC คอื การใชต้น้ทุนเพอืการตดัสนิใจ, IV คอื การวเิคราะหก์ารลงทุน , ABC คอื ตน้ทุนฐานกจิกรรม , KS คอื การปรบัปรุงอย่าง

ต่อเนือง , RA คอื การบญัชตีามความรบัผดิชอบ , Lean คอื การผลิตแบบลีน , TQM คอื การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม 46 
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จากผลการวเิคราะหต์ามตารางท ี13 พบวา่ การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทั

ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมอืทางบญัชี

บรหิารต่างๆ ดงันี   

 การรับรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเงิน  (Financial Perspective)  

มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการรบัรู้ประโยชน์ของการบริหารคุณภาพในภาพรวมโดยมีค่า

สมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ทา่กบั 0.322 ( P < 0.05) แสดงใหเ้หน็วา่หากบรษิทัมคีวามเหน็ต่อระดบั

การรบัรูป้ระโยชน์ของการบรหิารคุณภาพในภาพรวมทสีงูขนึ การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมอง

ดา้นการเงนิกส็งูขนึดว้ยเช่นกนั 

การรับรู้ผลการดํา เนินงานมุมมองด้านลูกค้า  ( Customer Perspective)  

มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั การรบัรูป้ระโยชน์ของการใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ การบญัชี

ตามความรบัผดิชอบ และการบรหิารคุณภาพในภาพรวม โดยมีค่าสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ท ี

0.372, 0.346 และ 0.347 ตามลําดบั (P < 0.05) แสดงให้เหน็ว่า หากระดบัการรบัรู้ประโยชน์

จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร เรอืงการใช้ขอ้มูลต้นทุนเพอืการตดัสนิใจ การบญัชตีามความ

รบัผดิชอบ และการบรหิารคุณภาพในภาพรวมเพมิขนึ การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานในมุมมองดา้น

ลกูคา้กเ็พมิดว้ย 

การรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process 

Perspective) มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั การรบัรู้ประโยชน์ของการวเิคราะห์ต้นทุน-ปรมิาณ- 

กําไร การใช้ขอ้มูลต้นทุนเพอืการตดัสนิใจ การวเิคราะห์การลงทุน ระบบต้นทุนฐานกจิกรรม  

และ การบญัชตีามความรบัผดิชอบ  โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ท ี0.414 (P<0.01), 0.431 

(P<0.01), 0.390 (P<0.05), 0.433(P<0.01), 0.470(P<0.01) ตามลําดบั แสดงให้เหน็ว่าหาก

ระดบัการรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร เรอืงการวเิคราะหต์้นทุน-ปรมิาณ-กาํไร  

การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ การวเิคราะหก์ารลงทุน และระบบตน้ทุนฐานกจิกรรม การ

บญัชตีามความรบัผดิชอบ เพมิขนึการรบัรูผ้ลการดําเนินงานดา้นมุมมองกระบวนการภายในจะ

เพมิขนึดว้ย 

การรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันา (Learning and 

Growth Perspective) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั การรบัรู้ประโยชน์ของการรบัรู้ประโยชน์ของ

การวเิคราะห์การลงทุน และการรบัรู้ประโยชน์ของการบญัชีตามความรบัผิดชอบ โดยมีค่า

สมัประสทิธสิหสมัพนัธก์นัท ี0.322 และ 0.370 ตามลาํดบั (P < 0.05) แสดงใหเ้หน็วา่การระดบั

การรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารเรอืงการวเิคราะหก์ารลงทุน และการบญัชี

ตามความรบัผดิชอบเพมิขนึการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานด้านการเรยีนรูแ้ละการพฒันาจะเพมิขนึ

ดว้ย 

การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองผลการดําเนินงานภาพรวม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ

บวกกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของการรบัรูป้ระโยชน์ของการใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ การรบัรู้
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ประโยชน์ของระบบต้นทุนฐานกจิกรรม การบญัชตีามความรบัผดิชอบและการรบัรู้ประโยชน์

ของการบรหิารคุณภาพในภาพรวม  โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธก์นัท ี0.450, 0.359, 0.451 

และ 0.373 ตามลาํดบั (P <0.05) 

และเนืองด้วยการแจกแจงของข้อมูลตามทีผู้ทําการศึกษาได้ทําการทดสอบ

เครอืงมอืทใีช้ในการศกึษาดงัแสดงในตารางท ี12 พบว่าค่านัยสําคญั (Sig) ของขอ้มูลบางตวั 

มค่ีา มากกว่า 0.05 ซงึกอ็าจเป็นไปได้ว่าการแจกแจงของขอ้มูลส่วนหนึงมกีารแจกแจงทปีกต ิ      

ผูศ้กึษาจงึไดท้าํการวเิคราะหส์มัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Correlate Analysis) 

เพือเป็นการยนืยนัความสมัพนัธ์ของข้อมูล พบว่าการรบัรู้ผลการดําเนินงานของกิจการมี

ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของจากการใชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร ไม่ต่างกนั 

 

2.2 การวิเคราะหก์ารถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) 

เนืองจากเงือนไขของการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุเพือไม่ให้ผลของการ

วเิคราะหค์วามถดถอยคลาดเคลอืนไปจากขอ้เทจ็จรงิ มอียู ่4 ขอ้ ดงัต่อไปนี  

1. ค่าเฉลยีของค่าคลาดเคลอืน (Mean of error term) = 0 (E (e) = 0) ทําการ

ทดสอบโดย One Sample T-test ซงึการทดสอบมผีลค่าความคลาดเคลอืน พบวา่ค่า Sig เท่ากบั 

1.000 และค่าเฉลยีของค่าความคลาดเคลอืน มค่ีาเท่ากบั 0 โดยมกีารแสดงผลการทดสอบใน

ตารางท ี14 และ 15 ซงึตารางท ี14 เป็นผลการทดสอบ One Sample t-test ของตวัแบบ ท ี1 

และ ตารางท ี15 เป็นผลการทดสอบ One Sample t-test ของตวัแบบ ท ี2 

 

ตารางที 14 ผลการทดสอบ One Sample T-test  ของตวัแบบท ี1 

One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Unstandardized Residual 39 .0000000 .54240697 .08685463 

One-Sample Test 

  Test Value = 0 

 

t 

df Sig. 

(2-tailed) 

Mean Difference 95%Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Unstandardized 

Residual 

.000 38 1.000 .00000000 -.175828 .175828 
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ตารางที 15 ผลการทดสอบ One Sample T-test  ของตวัแบบท ี2 

One-Sample Statistics 

  N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Unstandardized 

Residual 

39 .0000000 0.50311444 0.08056279 

One-Sample Test 

  Test Value = 0 

 

t 

df Sig. 

(2-tailed) 

Mean Difference 95%Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Unstandardized 

Residual 

.000 38 1.000 .00000000 -0.1630908 0.1630908 

 

2. ค่าความคลาดเคลือนต้องมีการแจกแจงปกติ โดยการทดสอบ K-S Test 

พบว่า ค่า sig > 0.05 โดยผลSig = 0.102 แสดว่าขอ้มูลมกีารแจกแจงปกต ิซงึมกีารแสดงผล

ตามตารางท ี16 และ 17 โดยตารางท ี16 แสดงผลการทดสอบผลการทดสอบ K-S Test ของ 

ตวัแบบท ี1 และตารางท ี17 แสดงผลการทดสอบ K-S Test ตวัแบบท ี2 

 

ตารางที 16 ผลการทดสอบผลการทดสอบ K-S Test ของ ตวัแบบท ี1 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic      df Sig. 

Unstandardized Residual .088 3

9 

.200* .953 39 .102* 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

ตารางที 17 ผลการทดสอบผลการทดสอบ K-S Test ของ ตวัแบบท ี2 

Tests of Normality 

  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic      df ig. 

Unstandardized Residual .092 39 .200* .956 39 .129 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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3. ค่าความคลาดเคลือนต้องเป็นอิสระกัน (Durbin-Watson ของ Model 

Summary อยู่ระหว่าง 1.5 -2.50) ผลการทดสอบพบว่าค่าเป็นไปตามเงอืนไข ผู้ศกึษาจะแสดง

ค่าททีดสอบไวใ้นตารางการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอื

ทางบญัชบีรหิาร กบัการรบัรูผ้ลการดาํเนินของบรษิทั 

4. ตวัแปรอสิระกนั X’s ตอ้งไม่มคีวามสมัพนัธก์นั กรณีตวัแปรอสิระ X’s มคีวาม 

สมัพนัธก์นัจะเรยีกวา่เกดิปัญหา Multicollinearity ผลการทดสอบ พบวา่ ค่าความคลาดเคลอืนมี

ความเป็นอิสระจากกนัโดยค่า Tolerance < 1 ค่าความแปรปรวน < 10 และสามารถแสดง

ออกมาใหร้ปูของกราฟดงัแสดงในภาพท ี4 และ ภาพท ี5 

 

 

ภาพที 4 แสดงค่าความแปรปรวนทไีม่มทีศิทาง ตวัแบบท ี1 

 

 

ภาพที 5 แสดงค่าความแปรปรวนทไีม่มทีศิทาง ตวัแบบท ี2 
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จากการทดสอบเงอืนไขเบืองต้น สามารถสรุปได้ว่าตวัแปรทุกตวัไม่มีความสมัพนัธ์

กนัเองในระดบัทต่ีอให้เกดิปัญหา ทจีะทําให้ผลของการวเิคราะหค์วามถดถอยคลาดเคลอืนไป

จากขอ้เทจ็จรงิ และในการศกึษาผูศ้กึษาไดต้งัสมมตฐิานงานวจิยัไวด้งัต่อไปนี 

H0 = การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู ้ ผล

การดาํเนินงานของกจิการ 

Ha = การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารมคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรู ้ผลการ

ดาํเนินงานของกจิการ 

 

ตวัแบบทีใช้ในการศึกษา 

ตวัแบบที 1 

Performanceij  =  β0 + β1TMAPsi + β2IMAPsi + ei 

 

ตวัแบบที 2 

Performanceij  =  β0 + β1TMAPsi + β2IMAPsi +  + β3Size + β4EX + β5Ind + ei 

 

โดยกาํหนดให ้ : 

Performance ij  = การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานตาม การวดัผลดุลยภาพของบรษิทัท ี i 

ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั ตามมุมมองที j โดยที j มีค่า

เท่ากบั 1-5 โดย 

1  =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเงนิ  

2  =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นลกูคา้  

3  =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นกระบวนการภายใน    

4  =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการ

พฒันา  

5  =  การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองภาพรวมตามแนวคดิการ

วดัผลดุลยภาพ 

TMAPsi   =  การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารแบบ

ดงัเดมิ ของบรษิทัท ีi   

IMAPsi    =  การรบัรูป้ระโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอืทางการบญัชแีบบ

นวตักรรม ของบรษิทัท ีi 
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และเนืองจากขอ้จาํกดัทางดา้นจาํนวนบรษิทัตวัอยา่งทมีกีารตอบกลบัของแบบสอบถาม

เพยีง 39 ชุด การศกึษาปัจจยัทสี่งผลต่อตวัแปรตามตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 10 หน่วย ต่อ 1 ตวัแปร

ในการวจิยัขนาดกลุ่มตวัอย่างรวมอยา่งน้อย 100 คน ในการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู (Multiple 

Regression Analysis)  ผู้ศึกษาจะทําการแบ่งเครืองมือทางบัญชีออกเป็น 2 แบบ ได้แก่  

(1) เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม (TMAPs) และ(2) เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิาร

แบบนวตักรรม (IMAPs) ในการวเิคราะหเ์พอืลดขอ้จาํกดัในการคลาดเคลอืนของผลการวเิคราะห ์

ซงึผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ของสมัประสทิธกิารถดถอยระหว่างการรบัรูป้ระโยชน์

จากเครอืงมอืทางบญัชีบรหิารและการรบัรู้ผลการดําเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั จากการทดสอบตามสมมตฐิานทกีําหนดไวข้า้งต้น เป็นดงัแสดงในตารางท ี18 ถงึ 

ตารางท ี 22 โดยตารางท ี18 ใช้การรบัรู้ผลการดําเนินงานด้านการเงนิเป็นตวัแปร ตารางท ี19 

ใช้การรบัรู้ผลการดําเนินงานด้านลูกค้าเป็นตวัแปร ตารางที 20 ใช้การรบัรู้ผลการดําเนินงาน

ด้านกระบวนการภายในเป็นตวัแปร ตารางที 21 ใช้การรบัรู้ผลการดําเนินงานด้านการเรยีนรู้

และพฒันาเป็นตวัแปร ตารางท ี22 ใชก้ารรบัรูผ้ลการดาํเนินงานในภาพรวมเป็นตวัแปร   

 

ตารางที 18 การทดสอบความสมัพนัธข์องสมัประสทิธกิารถดถอยระหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จาก

เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเงนิ  

การรบัรู้ประโยชน์

เครืองมือ 

ทางบญัชีบริหาร 

การรบัรู้ผลการดาํเนินงานด้านการเงิน 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p-value Tolerance VIF 

Beta Std. Error Beta 

ตวัแบบที 1 

ค่าคงท ี 2.821 0.626  4.503 0.000   

TMAPsi -0.002 0.180 -0.002 -0.009 0.993 0.660 1.515 

IMAPsi 0.218 0.162 0.266 1.347 0.137 0.660 1.515 

F= 1.364  Sig F =0.269   AdjR2 =0.019  Durbin –Watson =1.337 

ตวัแบบที 2 

ค่าคงท ี 4.258 0.989  4.303 0.000   

TMAPsi 0.105 0.199 0.115 0.526 0.602 0.527 1.897 

IMAPsi 0.126 0.187 0.155 0.677 0.503 0.485 2.062 

SIZEi -0.202 0.107 -0.360 -1.891 0.067* 0.699 1.430 

Indi   -0.004 0.015 -0.043 -0.239 0.813 0.794 1.259 

EXi 0.005 0.009 0.109 0.556 0.582 0.657 1.522 

F= 1.309  Sig F =0.284   AdjR2 =0.039  Durbin –Watson =1.508 

*** มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   **  มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   *   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.  
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จากตารางที 18 พบว่าผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จาก

เครืองมือทางบญัชบีริหาร กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเงนิ พบว่าการรบัรู้

ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเงนิ โดยมค่ีา Sig.-F testเท่ากบั 0.269 มากกวา่ระดบั

นัยสําคญัทีกําหนดไว้ท ี0.05 และค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากบั0.019 แสดงว่า เครืองมือทาง

บญัชีบริหารแบบดงัเดิม และแบบนวตักรรมสามารถอธิบายถึงการเปลียนแปลงของผลการ

ดาํเนินงานมุมมองดา้นการเงนิไดเ้พยีง 1.9%  

สําหรบัตวัแปรควบคุมทนํีามาวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุพบว่าไม่มตีวัแปรใดทมีี

ความสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเงนิ โดยมค่ีา Sig.-F test เท่ากบั 

0.284 เนืองจากไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (P > 0.05) และค่า Adjusted  R  มีค่าเท่ากบั0.039 

แสดงว่าการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบริหารแบบดงัเดิม และ แบบนวตักรรม

สามารถอธบิายถึงการเปลยีนแปลงของการรบัรูผ้ลการดําเนินงานมุมมองด้านการเงนิได้เพยีง 

3.9%  

 

ตารางที 19 การทดสอบความสมัพนัธข์องสมัประสทิธกิารถดถอยระหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จาก

เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นลกูคา้  

การรบัรูป้ระโยชน์

เครอืงมอื 

ทางบญัชบีรหิาร 

การรบัรู้ผลการดาํเนินงานมุมมองด้านลูกค้า 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t p-value Tolerance VIF 

Beta 
Std. 

Error 
Beta 

ตวัแบบที 1 

ค่าคงท ี 2.443 0.654  3.737 0.001   

TMAPsi 0.097 0.188 0.100 0.518 0.608 0.660 1.515 

IMAPsi 0.242 0.169 0.276 1.443 0.161 0.660 1.515 

F= 2.413  Sig F =0.104*  AdjR2 =0.069  Durbin –Watson = 2.073 

ตวัแบบที 2 

ค่าคงท ี 3.584 1.023  3.503 0.001   

TMAPsi 0.120 .206 0.123 0.583 0.564 0.527 1.897 

IMAPsi 0.177 .193 0.203 0.920 0.364 0.485 2.062 

SIZEi -0.173 .111 -0.287 -1.562 0.128 0.699 1.430 

Indi   0.015 .015 0.165 0.960 0.344 0.794 1.259 

EXi 0.010 .009 0.216 1.143 0.261 0.657 1.522 

F= 1.889  Sig F =0.123  AdjR2 =0.105    Durbin –Watson =2.107 

*** มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   **  มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   *   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.  
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จากตารางที 19 พบว่าผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จาก

เครืองมือทางบญัชีบริหาร กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านลูกค้า พบว่าการรบัรู้

ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรม ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั

การรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองดา้นลูกค้า โดยมค่ีา Sig.-F testเท่ากบั 0.104 มากกว่าระดบั

นยัสาํคญัทกีาํหนดไวท้ ี0.05 และค่า Adjusted R2 มค่ีาเท่ากบั0.069 แสดงวา่ การรบัรูป้ระโยชน์

จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และแบบนวตักรรมสามารถอธบิายถงึการเปลยีนแปลง

ของการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นลกูคา้ไดเ้พยีง 6.90%  

สําหรบัตวัแปรควบคุมทนํีามาวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุพบว่าไม่มตีวัแปรใดทมีี

ความสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านลูกค้า โดยมีค่า Sig.-F test เท่ากบั 

0.123 เนืองจากไม่มนียัสาํคญัทางสถติ ิ(P > 0.05) และค่า Adjusted R  มค่ีาเท่ากบั0.105 แสดง

ว่าการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรมสามารถ

อธบิายถงึการเปลยีนแปลงของผลการดาํเนินงานมุมมองดา้นลกูคา้ไดเ้พยีง 10.50%  
 

 

ตารางที 20 การทดสอบความสมัพนัธข์องสมัประสทิธกิารถดถอยระหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จาก

เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้น

กระบวนการภายใน  

การรบัรูป้ระโยชน์

เครอืงมอื 

ทางบญัชบีรหิาร 

การรบัรู้ผลการดาํเนินงานมุมมองด้านกระบวนการภายใน 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t p-value 

Toleran

ce 
VIF 

Beta 
Std. 

Error 
Beta 

ตวัแบบที 1  

ค่าคงท ี 1.932 0.687  2.810 0.008   

TMAPsi 0.280 0.197 0.267 1.421 0.164 0.660 1.515 

IMAPsi 0.168 0.177 0.179 0.949 0.349 0.660 1.515 

F= 3.403  Sig F =0.044**  AdjR2 =0.112  Durbin –Watson = 1.752 

ตวัแบบที 2 

ค่าคงท ี 2.532 1.106  2.290 0.029   

TMAPsi 0.332 0.223 0.316 1.490 0.146 0.527 1.897 

IMAPsi 0.036 0.208 0.038 0.173 0.863 0.485 2.062 

SIZEi -0.087 0.120 -0.134 -0.729 0.471 0.699 1.430 

Indi   0.001 0.017 0.015 0.086 0.932 0.794 1.259 

EXi 0.015 0.010 0.297 1.562 0.128 0.657 1.522 

F= 1.829  Sig F =0.134  AdjR2 =0.098  Durbin –Watson =1.721 

*** มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   **  มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   *   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.  
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จากตารางที 20 พบว่าผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จาก

เครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร กบัการรบัรูผ้ลการดําเนินงานมุมมองดา้นกระบวนการภายใน พบว่า

เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผลการ

ดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการภายใน โดยมค่ีา Sig.-F test เท่ากบั 0.044 น้อยกว่าระดบั

นัยสําคญัทกีาํหนดไวท้ ี0.05 โดยเมอืพจิารณาถงึค่าสมัประสทิธคิวามถดถอยมาตรฐาน (Beta) 

พบว่าการรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิมอีทิธพิลทางบวกกบัผลการรบัรู้

ผลการดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการภายในมากกว่า แบบนวตักรรม โดยมรีะดบัความมี

อิทธิพลเท่ากบั0.267 และ0.179 ตามลําดบั และค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากบั 0.112 แสดงว่า 

การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และแบบนวตักรรมสามารถอธิบาย

ถงึการเปลยีนแปลงของการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นกระบวนการภายในได ้11.20% 

สําหรบัตวัแปรควบคุมทนํีามาวเิคราะห์สมการถดถอยแบบพหุพบว่าไม่มตีวัแปรใดทมีี

ความสมัพนัธก์บัการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นกระบวนการภายใน โดยมค่ีา Sig.-F test 

เท่ากบั 0.123 เนืองจากไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ (P > 0.05) และค่า Adjusted R  มีค่าเท่ากบั 

0.105 แสดงวา่ การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรม

สามารถอธิบายถึงการเปลยีนแปลงของการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการ

ภายในได ้9.80%  
 

ตารางที 21 การทดสอบความสมัพนัธข์องสมัประสทิธกิารถดถอยระหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จาก

เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองการเรยีนรูแ้ละ

พฒันา  

การรบัรูป้ระโยชน์

เครอืงมอื 

ทางบญัชบีรหิาร 

การรบัรู้ผลการดาํเนินงานมุมมองด้านกระบวนการเรียนรู้และพฒันา 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p-value Tolerance 
VIF 

 
Beta Std. Error Beta 

ตวัแบบที 1 

คา่คงท ี 2.136 0.608  3.513 0.001   

TMAPsi 0.065 0.175 0.372 0.373 0.711 0.660 1.515 

IMAPsi 0.313 0.157 0.070 1.996 0.054* 0.660 1.515 

F= 3.783  Sig F =0.032**  AdjR2 =0.128  Durbin –Watson = 1.965 

ตวัแบบที 2 

คา่คงท ี 3.437 0.882  3.895 0.000   

TMAPsi 0.086 0.178 0.092 0.4830 0.632 0.527 1.897 

IMAPsi 0.198 0.166 0.235 1.188 0.243 0.485 2.062 

SIZEi -0.200 0.095 -0.345 -2.095 0.044** 0.699 1.430 

Indi   0.021 0.013 0.241 1.557 0.129 0.794 1.259 

EXi 0.018 0.008 0.410 2.414 0.021** 0.657 1.522 

F= 3.944 Sig F =0.007***  AdjR2 =0.374  Durbin –Watson =1.765 

*** มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   **  มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   *   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.  
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จากตารางที 21 พบว่าผลการทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จาก

เครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร กบัการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นกระบวนการด้านการเรียนรู้

และพฒันา พบว่าการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบริหารแบบดงัเดิม และ แบบ

นวตักรรม มีความสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการเรยีนรู้และ

พฒันา โดยมค่ีา Sig.-F test เท่ากบั 0.032 น้อยกวา่ระดบันยัสาํคญัทกีําหนดไวท้ ี0.05 โดยเมอื

พจิารณาในแต่ละตวัแปรพบว่าการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม

ความสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการภายในอย่างมนีัยสําคญั   

(P< 0.05) และมีค่าสมัประสิทธิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) พบว่าการรบัรู้ประโยชน์จาก

เครืองมือบญัชบีริหารแบบนวตักรรมมรีะดบัความมีอิทธิพล มากกว่าการรบัรู้ประโยชน์จาก

เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ เท่ากบั0.372 และ0.070 ตามลาํดบั ค่า Adjusted R2 มค่ีา

เท่ากบั 0.128 แสดงว่า การรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และแบบ

นวตักรรมสามารถอธิบายถึงการเปลียนแปลงของการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้าน

กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันา ได1้2.28% 

สาํหรบัตวัแปรควบคุมทนํีามาวเิคราะหส์มการถดถอยแบบพหุ พบวา่การรบัรูป้ระโยชน์

จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรม ความสมัพนัธก์บัการรบัรูผ้ลการ

ดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการเรยีนรู้และพฒันา โดยมค่ีา Sig.-F test เท่ากบั 0.007 น้อย

กวา่ระดบันยัสาํคญัทกีาํหนดไวท้ ี0.05 โดยเมอืพจิารณาในแต่ละตวัแปรพบวา่ ขนาดของกจิการ 

และ ระยะเวลาในการดําเนินงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการ

เรยีนรูแ้ละพฒันาอยา่งมนียัสาํคญั (P< 0.05) โดยมค่ีาสมัประสทิธคิวามถดถอยมาตรฐาน (Beta) 

หรอืระดบัความมอีทิธพิลต่อผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา  เท่ากบั0.410

และ0.345 ตามลําดบั ค่า Adjusted R2 มีค่าเท่ากบั 0.374 แสดงว่าเมือนําตวัแปรควบคุมมา

พิจารณาร่วมในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่าการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมอืทางบญัชี

บรหิารแบบดงัเดมิ และแบบนวตักรรม สามารถอธบิายถงึการเปลยีนแปลงของการรบัรูผ้ลการ

ดาํเนินงานมุมมองดา้นกระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันาได ้37.40% 

จากการวเิคราะห์สมการถดถอยเชงิพหุในตวัแบบท ี1 ซงึไม่มตีวัแปรควบคุม ผู้ศกึษา

พบว่า การรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบนวตักรรมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก

กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานด้านกระบวนการเรียนรู้และพฒันา อย่างไรก็ดีเมือนําตวัแปร

ควบคุมมาทาํการวเิคราะหส์มการร่วมดว้ยเป็นทน่ีาสงัเกตวา่การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทาง

บญัชบีรหิารแบบวตักรรม กลบัไม่มคีวามความสมัพนัธก์บัการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้น

กระบวนการเรยีนรูแ้ละพฒันา ในระดบัทมีนียัสาํคญัทงันีอาจเป็นผลอนัเนืองมากจากระดบัความ

มอีทิธผิลของการรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบวตักรรมทจีะสามารถอธบิาย
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การเปลยีนแปลงของการรบัรูผ้ลการดําเนินงานมุมมองด้านกระบวนการเรยีนรู้และพฒันามน้ีอย

กวา่ตวัแปรควบคุม เช่นขนาดของกจิการ และระยะเวลาในการดาํเนินงาน 

 

ตารางที 22 การทดสอบความสมัพนัธข์องสมัประสทิธกิารถดถอยระหวา่งการประยกุตใ์ช้

เครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานในภาพรวม  

การรบัรูป้ระโยชน์

เครอืงมอื 

ทางบญัชบีรหิาร 

การรบัรู้ผลการดาํเนินงานในภาพรวม 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p-value Tolerance VIF 

Beta Std. Error Beta 

ตวัแบบที 1        

คา่คงท ี 2.333 0.535  4.364 0.000   
TMAPsi 0.110 0.153 0.134 0.718 0.477 0.660 1.515 

IMAPsi 0.235 0.138 0.319 1.705 .097* 0.660 1.515 

F= 3.676  Sig F =0.035**  AdjR2 =0.123  Durbin –Watson = 1.739 

ตวัแบบที 2        

คา่คงท ี 3.453 0.827  4.176 0.000   
TMAPsi 0.161 0.166 0.196 0.965 0.342 0.527 1.897 

IMAPsi 0.134 0.156 0.182 0.862 0.395 0.485 2.062 

SIZEi -0.166 0.089 -0.326 -1.852 0.073* 0.699 1.430 

Indi   0.008 0.012 0.111 0.670 0.508 0.794 1.259 

EXi 0.012 0.007 0.306 1.686 0.101 0.657 1.522 

F= 2.638 Sig F =0.041**  AdjR2 =0.177  Durbin –Watson =1.650 
*** มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   **  มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.   *   มคีวามสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสาํคญัท ี.  

 

จากตารางท ี22 พบวา่ผลการทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอื

ทางบญัชบีรหิาร กบัการรบัรู้ผลการดําเนินงานในภาพรวม พบว่าการรบัรู้เครอืงมอืทางบญัชี

บรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรม มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูผ้ลการดําเนินงานมุมมองใน

ภาพรวมอยา่งมนียัสาํคญั โดยมค่ีา Sig.-F test เท่ากบั 0.035 น้อยกวา่ระดบันยัสาํคญัทกีาํหนด

ไว้ที 0.05 และมีค่าสมัประสิทธิความถดถอยมาตรฐาน (Beta) พบว่าการรบัรู้ประโยชน์จาก

เครอืงมอืบญัชบีรหิารแบบนวตักรรมมรีะดบัความมอีทิธพิล มากกว่าเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร

แบบดงัเดมิ เท่ากบั0.319 และ0.134 ตามลําดบั ค่า Adjusted R2 มค่ีาเท่ากบั 0.123 แสดงว่า 

การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และแบบนวตักรรมสามารถอธิบาย

ถงึการเปลยีนแปลงของการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานในภาพรวมได ้12.23% 
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สาํหรบัตวัแปรควบคุมทนํีามาวเิคราะหส์มการถดถอยแบบพหุ พบวา่การรบัรูป้ระโยชน์

จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และ แบบนวตักรรม ความสมัพนัธก์บัการรบัรูผ้ลการ

ในภาพรวมอย่างมีนัยสําคญัโดยมีค่า Sig.-F test เท่ากบั 0.041 น้อยกว่าระดบันัยสําคัญที

กําหนดไวท้ ี0.05 โดยเมอืพจิารณาในแต่ละตวัแปรพบว่า ขนาดของกจิการ และ ระยะเวลาใน

การดําเนินงาน มคีวามสมัพนัธ์กบัการรบัรูผ้ลการดําเนินงานในภาพรวม อย่างมนีัยสาํคญั (P< 

0.05) โดยมค่ีาสมัประสทิธคิวามถดถอยมาตรฐาน (Beta) หรอืระดบัความมอีทิธพิลต่อผลการ

ดาํเนินงานในภาพรวม เท่ากบั 0.326 และ 0.306 ตามลาํดบั ค่า Adjusted R2 มค่ีาเท่ากบั 0.177 

แสดงว่าเมอืนําตวัแปรควบคุมมาพจิารณาร่วมในการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ พบว่าการรบัรู้

ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และแบบนวตักรรม สามารถอธบิายถงึการ

เปลยีนแปลงของการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองในภาพรวมได ้17.70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทที 5 

สรปุผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมือทางบญัชบีรหิารและ 

การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั มวีตัถุประสงค ์เพอืศกึษา

ระดบัการนําเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงัไปใช ้และเพอื

ศกึษาถึงระดบัการรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารของบริษทัในนิคมอุตสาหกรรม

ลาดกระบงั นอกจากนนัยงัศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งการรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชี

บรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั 

สําหรบัการศกึษาครงันีเป็นงานวจิยัเชงิสํารวจ โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire)  

เป็นเครืองมือในการวจิยั ผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศึกษา ด้วยวธิีเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) เฉพาะบรษิทัทตีงัอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั จาํนวน 240 บรษิทั 

โดยมบีรษิทัตอบกลบัมาทงัสนิ 39 บรษิทัคดิเป็นอตัราตอบกลบัรอ้ยละ 16.25 ผู้ศกึษาแบ่งการ

วเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วนคอื 1. การวเิคราะห์สถิตเิชงิพรรณนา (Descriptive  Statistical 

Analysis) โดยพจิารณาจากค่าสูงสุด (Maximum) ค่าตําสุด (Minimum) ค่าเฉลยี (Mean) ส่วน

เบยีงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ร้อยละ (Percentage) ค่าความถี (Frequency) และ 

2. การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistical Analysis) โดยการวเิคราะหส์มัประสทิธิ

สหสัมพันธ์ (Spearman Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) เพอืทดสอบสมมตฐิานเกยีวกบัความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรู้

ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลงานของกจิการ 

นอกจากนีทางผู้ศึกษาได้กําหนดตัวแปรควบคุมทีอาจมีผลกระทบต่อการรบัรู้ผล 

การดาํเนินงาน ไดแ้ก่ ขนาดขององคก์ร ระยะเวลาในการดาํเนินงาน และกลุ่มอุตสาหกรรม  

 

สรปุผลการศึกษา 

 

จากการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเบืองต้นของกลุ่มตวัอย่างทใีช้ในการศึกษา ได้ทงัหมด 39 

ตวัอย่าง คิดเป็นเป็นร้อยละ 16.25 ของกลุ่มตวัอย่างทงัหมด 240 ตวัอย่าง สามารถสรุปผล

การศกึษาไดด้งัต่อไปนี 

ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลบริษัท พบว่าตําแหน่งของผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นพนกังานบญัช ีมรีะดบัการศกึษาระดบัปรญิญาโท เป็นบรษิทัส่วน 
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ใหญ่มสีนิทรพัยร์วมน้อยกว่า 10 ล้านบาท อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทการผลติ และเป็น

กจิการมรีะยะเวลาในการดาํเนินมามากกวา่ 30 ปี 

การใช้เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและการรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร 

พบว่าเครอืงมอืทางบญัชีบรหิารแต่ละเครืองมือมกีารถูกนําไปประยุกต์ใช้มากกว่าร้อยละ 50 

ยกเวน้การผลติแบบลนีทมีบีรษิทันําไปประยุกต์ใช้เพยีงรอ้ยละ 43.59 โดยเครอืงมอืทมีกีารนํา 

ไปประยุกต์ใช้ส่วนใหญ่เป็นเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิมากกว่าแบบนวตักรรม และ

กลุ่มตวัอย่างมรีบัรู้ประโยชน์ของเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และแบบนวตักรรมใน

ระดบัมาก 

การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมกีารรบัรูผ้ลการดาํเนินงาน

ของบรษิทั มุมมองทางด้านลูกค้า อยู่ในระดบัสูงทสีุดด้วยระดบัค่าเฉลยี ท ี3.69 รองลงมาคอื 

ด้านมุมมองกระบวนการภายใน และ มุมมองทางด้านการเงนิ ด้วยค่า เฉลยี 3.68  และ 3.58  

สําหรบัมุมมองทกีลุ่มตวัอย่างเหน็ว่ามผีลการดําเนินงานน้อยทสีุด คอื มุมมองด้านการเรยีนรู้

และพฒันา ด้วยค่าเฉลยีท ี3.51 ซงึเมอืมองภาพรวมทงั 4 ด้านพบว่ากลุ่มตวัอย่างใหค้วามเหน็

ความผลการดาํเนินของบรษิทัในทุกดา้นอยูใ่นระดบัด ีดว้ยระดบัค่าเฉลยีท ี3.62 

ในส่วนของการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ส ัมประสิทธิ

สหสัมพันธ์ (Spearman Correlation Analysis) พบว่า มุมมองผลการดําเนินงานภาพรวม  

มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการรบัรู้ประโยชน์ของการใช้ข้อมูลต้นทุนเพือการตดัสนิใจ ระบบ

ต้นทุนฐานกจิกรรม  การบญัชตีามความรบัผดิชอบการบรหิารคุณภาพในภาพรวม โดยมค่ีา

สมัประสทิธสิหสมัพนัธก์นัท ี0.450, 0.359, 0.451 และ 0.373 ตามลําดบั  และเมอืพจิารณาเป็น

ความสมัพนัธใ์นแต่ละมุมมองพบวา่ 

 ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเงิน (Financial  Perspective)  ความสมัพนัธ์เชงิ

บวกกบัการรบัรูป้ระโยชน์ของ การบรหิารคุณภาพในภาพรวมโดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ท ี

0.322 ( P < 0.05)  

มุมมองด้านลูกค้า (Customer Perspective) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ การรับรู้

ประโยชน์ของการใช้ขอ้มูลต้นทุนเพอืการตดัสนิใจ การบญัชตีามความรบัผดิชอบ การบรหิาร

คุณภาพในภาพรวม โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ ์ท ี0.372, 0.346 และ 0.347 ตามลาํดบั (P 

< 0.05)  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มคีวามสมัพนัธ์เชิง

บวกกบั การรบัรูป้ระโยชน์ของการวเิคราะห์ตน้ทุน ปรมิาณ กาํไร การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้

ขอ้มูลต้นทุนเพอืการตดัสนิใจ การรบัรู้ประโยชน์ของการวเิคราะหก์ารลงทุน การรบัรู้ประโยชน์

ของระบบต้นทุนฐานกจิกรรม การรบัรู้ประโยชน์ของการบญัชตีามความรบัผดิชอบ การบรหิาร

คุณภาพในภาพรวม  โดยมีค่าสมัประสิทธิสหสมัพนัธ์ ที 0.414 (P<0.01), 0.431 (P<0.01), 

0.390 (P<0.05), 0.433(P<0.01), 0.470(P<0.01) ตามลาํดบั 
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มุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) มีความ 

สมัพนัธ์เชงิบวกกบั การรบัรู้ประโยชน์ของการรบัรู้ประโยชน์ของการวเิคราะห์การลงทุน และ

การรบัรูป้ระโยชน์ของการบญัชตีามความรบัผดิชอบ โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธก์นัท ี0.322 

และ 0.370 ตามลาํดบั (P < 0.05)  

และเมือพิจารณาถึงสมมติฐานทีตังไว้ โดยทําการวิเคราะห์การถอดถอยเชิงพหุ 

(Multiple Regression Analysis) ตามตวัแบบหลกั ทงั 2 แบบสามารถสรุปไดต้ามตารางท ี23 

 

ตารางที 23  การวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) 

 ตวัแปรตาม 

Financial 

Perspective 

Customer 

Perspective 

Internal Process 

Perspective 

Learning & Growth 

Perspective 
Total Perspective 

Beta t Beta t Beta t Beta t Beta t 

ตวัแบบที            

TMAPsi -0.002 -0.009 0.100 0.518 0.267 1.421 0.070 0.373 0.134 0.718 

IMAPsi 0.266 1.347 0.276 1.443 0.179 0.949 0.372 1.996* 0.319 1.705* 

ตวัแบบที 2           

TMAPsi 0.115 0.526 0.123 0.583 0.316 1.490 0.092 0.483 0.196 0.965 

IMAPsi 0.155 0.677 0.203 0.920 0.038 0.173 0.235 1.188 0.182 0.862 

SIZEi -0.360 -1.891* -0.287 -1.562 -0.134 -0.729 -0.345 -2.095** -0.326 -1.852* 

Indi   -0.043 -0.239 0.165 0.960 0.015 0.086 0.241 1.557 0.111 0.670 

EXi 0.109 0.556 0.216 1.143 0.297 1.562 0.410 2.414** 0.306 1.686 

 *** มคีวามสมัพนัธ ์ณ ระดบันยัสําคญัท ี.    

**  มคีวามสมัพนัธ ์ณ ระดบันยัสําคญัท ี.    

*   มคีวามสมัพนัธ ์ณ ระดบันยัสําคญัท ี.  

 

โดย :  

TMAPsi  =   การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ ของบรษิทัท ีi 

IMAPsi    =  การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางการบญัชแีบบนวตักรรม ของบรษิัทท ีi 

SIZEi      =  ขนาดขององคก์รของบรษิทัท ีi (วดัจาก Logarithm ของสนิทรพัย์รวม) 

EXi    =  ระยะเวลาในการดําเนินงานของบรษิทัท ีi   

Indi    =  กลุ่มอุตสาหกรรมของบรษิทัท ีi 

 

จากตารางท ี23  พบวา่ การรบัรูป้ระโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม 

มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา และการ

ดาํเนินงานในภาพรวม โดยมคีวามสมัพนัธ ์ณ ระดบันยัสาํคญัท ี0.10   
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เมอืพจิารณาถึงตวัแปรควบคุม พบว่ามขีนาดของกจิการความสมัพนัธ์กบัการรบัรู้ผล

การดาํเนินงานมุมมองด้านการเรยีนรู้และพฒันา โดยมคีวามสมัพนัธ ์ณ ระดบันยัสาํคญัท ี0.05 

(P<0.05) และยงัพบความสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสําคญัท ี0.10 การรบัรู้ผลการดําเนินงานด้าน

มุมมองด้านการเงนิ และการรบัรู้ผลการดําเนินงานในภาพรวมโดยมสีมัประสทิธคิวามสมัพนัธ์

กนัท ี0.067 และ 0.073 ตามลําดบั นอกจากนียงัพบว่า ระยะเวลาในการดําเนินงานของบรษิทั  

มคีวามสมัพนัธก์บัการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานมุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันา ความสมัพนัธ ์ณ 

ระดบันยัสาํคญัท ี0.05 (P<0.05)    

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการวเิคราะหก์ารใชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิารพบวา่บรษิทักลุ่มตวัอยา่งมกีารประยกุตใ์ช้

ทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิมากกวา่แบบนวตักรรม โดยการจดัทาํงบประมาณ การใชข้อ้มลูตน้ทุน

เพอืการตดัสนิใจ การวเิคราะหต์น้ทุน - ปรมิาณ - กาํไร เป็น 3 เครอืงมอืทมีกีารประยกุตใ์ชส้งูสดุ 

สอดคล้องกบังานวจิยัของวรญา อมัพวา (2550) ทพีบว่าเครอืงมอืทางการบญัชบีรหิารทบีรษิทั

ส่วนใหญ่ใชม้ากทสีุดคอื การจดัทาํงบประมาณเพอืการวางแผนระยะยาว การใชข้อ้มลูลงทุนเพอื

การตดัสนิใจในการกาํหนดราคาขายจากตน้ทุนรวม และการวเิคราะหจ์ุดคุม้ทุน และกลุ่มตวัอยา่ง

มรีบัรูป้ระโยชน์ของเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิ และแบบนวตักรรมในระดบัมาก แต่เมอื

พจิารณาระดบัช่วงของคะแนนพบว่าเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิมค่ีาเฉลยีของความ

คดิเหน็ต่อประโยชน์ของเครอืงมอืทมีากกวา่เครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม ซงึสอดคลอ้ง

กบังานวจิยัของของ Sirinuch Nimtrakoon และ Michael Tayles (2015) ทพีบวา่การประยกุตใ์ช้

เครืองมือทางบญัชบีรหิารในประเทศไทยยงัคงอยู่ในระดบัทตีํา ซึงขดักบัความคาดหวงัของ

บรษิทั และพบวา่โดยรวมแลว้บรษิทัส่วนใหญ่ยงัคงใหค้วามสําคญักบัเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร

แบบดงัเดมิ 

การรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมกีารรบัรูผ้ลการดาํเนินงาน

ของบรษิทั มุมมองทางด้านลูกค้า อยู่ในระดบัสูงทสีุด รองลงมาคอื ด้านมุมมองกระบวนการ

ภายใน และ มุมมองทางด้านการเงนิ มุมมองด้านการเรยีนรู้และพฒันาตามลําดบั เมือมอง

ภาพรวมทงั 4 ดา้นพบวา่กลุ่มตวัอย่างใหค้วามเหน็ความผลการดําเนินของบรษิทัในทุกด้านอยู่

ในระดบัด ีสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นิภาวรรณ เป็นใจ (2557) ทกีล่าววา่ผูบ้รหิารธุรกจิอุตสาหกรรม 

มคีวามคดิเหน็เกยีวกบัการมปีระสทิธผิลการประยกุตใ์ชก้ารบญัชบีรหิารเชงิกลยทุธโ์ดยรวมและ

เป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ได้แก่ ด้านการตดัสินใจเลือกทางทดีีทสีุด ด้านการวางแผนที

สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของกจิการ ด้านการอํานวยการเพอืให้มีการใช้ทรพัยากรให้ได้

ประโยชน์อยา่งเตม็ท ีและดา้นการควบคุมวา่มกีารใชท้รพัยากรอยา่งมปีระสทิธภิาพ และมคีวาม

คดิเหน็ด้วยเกยีวกบัการมคีวามไดเ้ปรยีบทางการแข่งขนัโดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดบัมาก 
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ได้แก่ ด้านสร้างความแตกต่าง ด้านการเป็นผู้นําด้านต้นทุน ด้านการมุ่งเน้นตลาดเฉพาะส่วน 

และดา้นการตอบสนองอยา่งรวดเรว็ 

ในส่วนของการวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน จากการวเิคราะหส์มัประสทิธสิหสมัพนัธแ์บบส

เปียรแ์มน (Spearman Correlate Analysis) สาํหรบัตวัแปรอสิระของแต่ละเครอืงมอืพบว่า การรบัรู้

ผลการดําเนินงานของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง มีความสัมพันธ์กบัการรบัรู้

ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารต่างๆ ดงันี   

มุมมองดา้นการเงนิ (Financial Perspective) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัการรบัรูป้ระโยชน์

ของการบรหิารคุณภาพในภาพรวมโดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.322 (P < 0.05)  

มุมมองดา้นลกูคา้ (Customer Perspective) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบั การรบัรูป้ระโยชน์

ของการใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ การบญัชตีามความรบัผดิชอบ และการบรหิารคุณภาพ

ในภาพรวม โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธท์ ี0.372, 0.346 และ 0.347 ตามลาํดบั (P < 0.05)  

มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก

กบั การรบัรูป้ระโยชน์ของการวเิคราะห์ตน้ทุน - ปรมิาณ - กาํไร การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ 

การวเิคราะหก์ารลงทุน ระบบต้นทุนฐานกจิกรรม และ การบญัชตีามความรบัผดิชอบ โดยมค่ีา

สมัประสทิธสิหสมัพนัธ์ ท ี0.414 (P<0.01), 0.431 (P<0.01),0.390 (P<0.05), 0.433(P<0.01), 

0.470(P<0.01) ตามลาํดบั  

มุมมองดา้นการเรยีนรูแ้ละการพฒันา (Learning and Growth Perspective) มคีวามสมัพนัธ์

เชงิบวกกบั การรบัรู้ประโยชน์ของการรบัรู้ประโยชน์ของการวเิคราะห์การลงทุน และการรบัรู้

ประโยชน์ของการบญัชตีามความรบัผดิชอบ โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธ์กนัท ี0.322 และ 

0.370 ตามลาํดบั (P < 0.05)  

มุมมองผลการดําเนินงานภาพรวม มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบัการรบัรู้ประโยชน์ของ

การรบัรู้ประโยชน์ของการใช้ขอ้มูลต้นทุนเพอืการตดัสนิใจ การรบัรู้ประโยชน์ของระบบตน้ทุน

ฐานกจิกรรม การบญัชตีามความรบัผดิชอบและการรบัรู้ประโยชน์ของการบรหิารคุณภาพใน

ภาพรวม โดยมค่ีาสมัประสทิธสิหสมัพนัธก์นัท ี0.450, 0.359, 0.451 และ 0.373 ตามลาํดบั (P <0.05) 

แต่เมอืพจิารณาการวเิคราะหก์ารถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis)กลบั

พบว่า การรบัรู้ประโยชน์จากเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบนวตักรรม มคีวามสมัพนัธ์กบัการ

รบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมองด้านการเรยีนรูแ้ละพฒันา และการดําเนินงานในภาพรวม โดยมี

ความสมัพนัธ์ ณ ระดบันัยสําคญัท ี0.10 (P>0.05) ในขณะทกีารรบัรู้ผลการดําเนินงานมุมมอง

ด้านการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน ไม่พบความสมัพนัธ์ทีมี

นัยสําคญั ทงันีอาจเป็นผลอนัเนืองมาจาก ขอ้จํากดัทางด้านจํานวนบรษิทัตวัอย่างทมีกีารตอบ

กลบัของแบบสอบถามเพยีง 39 ชุด ทําให้ผลการวเิคราะห์ความสมัพนัธ์จากการวเิคราะหก์าร

ถอดถอยเชงิพหุ (Multiple Regression Analysis) มผีลไม่ชดัเจน 
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อย่างไรก็ตามการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทางบญัชีบริหารและการรบัรู้ผลการ

ดําเนินงานของแต่บรษิทันนัขนึอยู่กบัวตัถุประสงคข์องการนําไปใชง้าน รวมถึงการสรา้งความ

เขา้ใจในหลกัการและเหตุผลการนําไปประยุกต์ใช้ (สุวรรณ หวงัเจรญิเดช, 2557) เพอืให้เกดิ

ความสําเรจ็ตามเป้าหมายและนโยบายของกจิการ โดยกจิการหรอืผู้บรหิารต้องมกีารเรียนรู้

ขอ้จํากดัและประโยชน์ของเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบดงัเดมิและเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร

แบบนวตักรรม เพือสามารถตดัสินใจเลือกและนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม และส่งให้เกดิ

ประสทิธภิาพสงูสุดของการดาํเนินงานในทุกๆ มุมมอง 

 

ข้อจาํกดัของงานวิจยั 

 

1. เนืองจากมกีารส่งแบบสอบถามถงึผูป้ฏบิตังิานระดบัผูจ้ดัการแผนกของฝ่ายบญัชขีนึ

ไป ทําให้การตดิตามค่อนขา้งทําได้ยากเพราะตําแหน่งผูจ้ดัการถอืเป็นส่วนงานระดบัผู้บรหิาร

ตดิต่อโดยตรงทาํไดย้าก ส่งผลทาํให ้อตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามค่อนขา้งตาํ 

2. ระยะเวลาการศกึษาค่อนขา้งสนัทาํใหก้ารตดิตามแบบทาํไดไ้ม่ทุกราย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครงันี 

 ผูท้สีนใจ และผูบ้รหิารองคก์ร สามารถนําผลการศกึษาในครงันีไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบอืงต้น

สําหรบัการตดัสนิใจในการเลอืกเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารทเีหมาะสมกบักจิการ แต่อย่างไรกด็ ี

กจิการและผูบ้รหิารควรมคีวามรูเ้ขา้เรอืงเครอืงมอืทางบญัชบีรหิาร ตลอดจนระบบขอ้มลูทกีจิการ

ใชอ้ยูเ่พอืทจีะสามารถตดัสนิใจได้วา่ควรจะนําเครอืงมอืทางบญัชบีรหิารแบบไหนมาประยกุต์ใช้

ใหเ้หมาะสมสาํหรบัการเพมิขดีความสามารถของการบรหิารและผลการดาํเนินงานทเีพมิขนึ 

 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาในครงัต่อไป 

ผูส้นใจสามารถใชผ้ลการศกึษานี ในการทาํงานวจิยัต่อยอด โดยอาจศกึษาความสมัพนัธ์

ระหวา่งการรบัรูป้ระโยชน์จากการใชเ้ครอืงมอืทางบญัชบีรหิารและการรบัรูผ้ลการดาํเนินงานของ

บรษิทัในนิคมอุตสาหกรรมอนืๆ เพมิเตมิ และนอกจากนียงัสามารถเลอืกวธิอีนืในการเกบ็ขอ้มูล

ความเหน็ของกลุ่มตวัอย่างเพอืใหข้อ้มูลมคีวามถูกต้องและชดัเจนยงิขนึ เช่นการสมัภาษณ์เชงิ

ลกึ เพอืให้ไดข้อ้มูลทคีรบถ้วนมากว่าการตอบแบบสอบถาม รวมถึงปรบัหรอืเพมิเครอืงมอืทาง

บญัชบีรหิารไดต้ามความสนใจ
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ความหมายของเครืองมอืทางบญัชีบริหาร 

 

ท่านสามารถใช้ความหมายของเครืองมือทางบญัชีบริหารเหล่านีประกอบการตอบ

แบบสอบถาม : 
 

การจดัทาํงบประมาณ คอื วางแผนดา้นรายไดแ้ละควบคุมค่าใชจ้่าย  สาํหรบัระยะเวลาใด

ระยะเวลาหนึงในภายหน้า 

การวิเคราะหต้์นทุน – ปริมาณ –กาํไร คอื การวเิคราะหข์อ้มลู ทมีต่ีอตน้ทุนของตวัสนิคา้ กบั

สนิคา้ทจีะทาํการผลติและจดัจาํหน่าย   

ต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลต่างเพือการควบคมุ คอื การวเิคราะหผ์ลต่างระหว่าง

ตน้ทุนทเีกดิขนึจรงิกบัตน้ทุนมาตรฐาน 

การใช้ข้อมลูต้นทุนเพือการตดัสินใจระยะสนั คอืการใชข้อ้มลูเพอืตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทมีี

ความเหมาะสมทสีุดสาํหรบัสถานการณ์ในช่วงเวลานนัๆ   

งบประมาณจ่ายลงทุน คอื การพจิารณาตดัสนิใจทจีะเลอืกลงทุนในโครงการดาํเนินงานระยะ

ยาว ซงึใชเ้งนิลงทุนจาํนวนมากและผลตอบแทนทไีดร้บัไม่แน่นอน  

ต้นทุนฐานกิจกรรม คือ การระบุกจิกรรมขององคก์ร ตน้ทุนกจิกรรม และตวัผลกัดนัตน้ทุน 

(Cost Driver) สาํหรบัการคาํนวณตน้ทนุการผลติหรอืบรกิาร 

การปรบัปรงุอย่างต่อเนือง หรือ ไคเซน็ คอื การบรหิารงาน โดยอาศยัความร่วมมอืของ

พนกังานทุกคน บุคลากรทุกระดบั  

การบญัชีตามความผิดชอบ คอื คอืหน่วยงานใดหน่วยงานหนงึในกจิการทซีงึมสี่วนเกยีวขอ้ง

ในการควบคุมตน้ทุน รายได ้และหรอืเงนิลงทนุ   

การผลิตแบบลีน คอื กระบวนการผล9ิทมีุ่งเน้นลดความสญูเสยีทเีกดิขนึตลอดทงักระบวนการ

อยา่งต่อเนือง  

การบริหารคณุภาพโดยภาพรวม คอื  แนวความคดิทนํีามาใชใ้นการปรบัปรุงการปฏบิตังิาน 

ประกอบไปดว้ย การวางแผน (Plan) การปฏบิตั ิ(DO)  การตรวจสอบ (Check) และ การปรบัปรุง

แกไ้ข (Act)  

 

 

 



71 

  

แบบสอบถาม 

เรือง  ความสมัพนัธร์ะหว่างการรบัรู้ประโยชน์จากการใช้เครืองมือทางบญัชีบริหารและ

การรบัรู้ผลการดาํเนินงานของบริษทั  

 

แบบสอบถามนีเป็นส่วนหนึงของการคน้ควา้อสิระ ของนางสาวสุกญัญา แก่นใจ นิสติโครงการ

บณัฑติศกึษา บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย เพอืประโยชน์ในการศกึษาจงึใคร่ขอ

ความร่วมมอืท่านในการกรอกแบบสอบถาม ขอ้มูลทไีด้รบัจากแบบสอบถามในครงันี ผู้ศกึษา

ขอรบัประกนัว่าจะเป็นความลบัเพือนํามาใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านันและไม่มีการแยก

วเิคราะหเ์ป็นรายบรษิทั โดยจะวเิคราะหใ์นภาพรวมบรษิทัเท่านนั  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ทที่านได้สละเวลาอนัมีค่าของท่านในครงันี กรุณากรอกแบบสอบถามนี แล้วส่งกลบั ภายใน     

วนัที 31 มีนาคม 2560 หากท่านมปัีญหาหรอืขอ้สงสยัประการใดในการตอบแบบสอบถามนี 

โปรดตดิต่อกลบั        นางสาวสุกญัญา แก่นใจ(ญา) เบอรโ์ทรศพัท ์087-320-5291 หรอื E-mail 

: yayee_sukanya45@hotmail.com , sukanya_k@dptf.co.th 

 

ส่วนที 1 ข้อมลูทวัไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดทาํเครอืงหมาย   ลงใน  หรอืเตมิขอ้ความลงในช่องวา่งตรงตามความเป็น

จรงิ 

1. ตาํแหน่งผูต้อบแบบสอบถาม................................................................................. 

2. ระดบัการศกึษา 

  มธัยมศกึษา/ปวช.  อนุปรญิญา/ปวส.  ปรญิญาตร ี

  ปรญิญาโท  สงูกวา่ปรญิญาโท 

. มลูค่าสนิทรพัยร์วมของกจิการของท่าน………………………………………………… 

 

 

 

 

mailto:yayee_sukanya45@hotmail.com
mailto:sukanya_k@dptf.co.th
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4. บรษิทัของท่านดาํเนินธุรกจิอยูใ่นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทใด 

 เกษตรกรรมการป่าไมแ้ละการประมง 

 การทาํเหมอืงแร่และเหมอืงหนิ 

 การผลติ 

 ไฟฟ้าก๊าซไอนําและระบบการปรบัอากาศ  

 การจดัหานําการจดัการนําเสยีและของเสยีรวมถงึกจิกรรมทเีกยีวขอ้ง  

 การก่อสรา้ง  

 การขายส่งและการขายปลกีการซ่อมยานยนตแ์ละจกัรยานยนต ์

 การขนส่งและสถานทเีกบ็สนิคา้  

 ทพีกัแรมและบรกิารดา้นอาหาร 

 กจิกรรมทางการเงนิและการประกนัภยั 

 กจิกรรมเกยีวกบัอสงัหารมิทรพัย ์ 

 กจิกรรมวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละกจิกรรมทางวชิาการ  

 กจิกรรมการบรหิารและบรกิารสนบัสนุน 

 การบรหิารราชการ การป้องกนัประเทศและการประกนัสงัคมภาคบงัคบั 

 การศกึษา 

 กจิกรรมดา้นสุขภาพและงานสงัคมสงเคราะห ์

 ศลิปะ ความบนัเทงิและนนัทนาการ 

 กจิกรรมการบรกิารดา้นอนืๆ 

 กจิกรรมการจา้งงานในครวัเรอืน กจิกรรมการผลติสนิค้าและ บรกิารททีาํขนึเองเพอืใช้

ในครวัเรอืน ซงึไม่สามารถจาํแนก กจิกรรมไดอ้ยา่งชดัเจน 

 กจิกรรมขององคก์ารระหวา่งประเทศและภาคสีมาชกิ 

 อนืๆ โปรดระบุ

........................................................................................................................... 

5.  ระยะเวลาทกีจิการเปิดดาํเนินการ……………….ปี  
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ส่วนที 2 การใช้เครืองมือทางการบญัชีบริหารและการรบัรู้ประโยชน์จากเครืองมือทาง

บญัชีบริหาร  

 คาํชีแจง โปรดทําเครอืงหมาย   เพอืระบุ ว่าองค์กรของท่านได้ใช้เครอืงมอืบญัชบีรหิาร

เหล่านีหรอืไม่ และ โปรดทําเครอืงหมาย ลงในช่องความเหน็ต่อประโยชน์ของ

เครอืงมอืทางบรหิารแต่ละชนิด โดยไม่วา่ท่านจะใชเ้ครอืงมอืเหล่านนัหรอืไม่ โปรด

ระบุประโยชน์ในความคดิเหน็ของท่าน  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  5 ระดบั

ดงัต่อไปนี  

   5 หมายถงึ มปีระโยชน์มากทสีุด 

   4 หมายถงึ มปีระโยชน์มาก 

   3 หมายถงึ มปีระโยชน์ปานกลาง 

   2 หมายถงึ มปีระโยชน์น้อย 

   1 หมายถงึ มปีระโยชน์น้อยทสีุด 

 

เครืองมือทางบญัชีบริหาร 

การ

ประยกุตใ์ช้ 

ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของ

เครืองมือแต่ละชนิด 

ใช้ ไม่

ใช้ 

1 2 3 4 5 

การจดัทาํงบประมาณ  (Budgeting)        

การวเิคราะหต์น้ทุน – ปรมิาณ –กาํไร 

(Cost-Volume-Profit Analysis; CVP) 

       

ตน้ทุนมาตรฐานและการวเิคราะห์

ผลต่างเพอืการควบคุม (Standard 

Costing and Variance Analysis For 

Control) 

       

การใชข้อ้มลูตน้ทุนเพอืการตดัสนิใจ 

(Selecting Relevant Cost Data for 

Decision Making) 

       

การวเิคราะหก์ารลงทุน (Investment 

Valuation ) 
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เครืองมือทางบญัชีบริหาร 

การ

ประยกุตใ์ช้ 

ความคิดเหน็ต่อประโยชน์ของ

เครืองมือแต่ละชนิด 

ใช้ ไม่

ใช้ 

1 2 3 4 5 

ตน้ทุนฐานกจิกรรม (Activity – Based 

Costing; ABC) 

       

การปรบัปรุงอยา่งต่อเนือง หรอื ไคเซน็ 

(Kaizen) 

       

การบญัชตีามความผดิชอบ 

(Responsibility Accounting) 

       

การผลติแบบลนี (Laen 

Manufacturing) 

       

การบรหิารคุณภาพโดยภาพรวม 

(Total Quality Management; TQM) 

       

 

 

ส่วนที 3 ความคิดเหน็ต่อผลการดาํเนินงานของบริษทัในด้านต่างๆ ซึงอาจมีผลมาจาก

การประยกุตใ์ช้เครืองมือทางบญัชีบริหาร 

 คาํชีแจง โปรดทาํเครอืงหมาย   ลงในช่องทตีรงตามความคดิเหน็ของท่านมากทสีุดโดย

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น  5 ระดบัดงัต่อไปน ี  

   5 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานดมีากทสีุด 

   4 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานด ี   

   3 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานดปีานกลาง 

   2 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานไม่ด ี

   1 หมายถงึ ผลการดาํเนินงานไม่ดมีากทสีุด 
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ผลการดาํเนินงาน 

ความคิดเหน็ต่อผลการ

ดาํเนินงาน 

1 2 3 4 5 

มมุมองด้านการเงิน (Financial  Perspective)   

การเตบิโตของรายได ้      

การลดตน้ทุน/การเพมิผลผลติ      

การใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย ์      

การลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนนิงาน      

การเพมิ(ลด)ของกาํไร      

มมุมองด้านลกูค้า (Customer  Perspective)     

ส่วนแบ่งการตลาด      

การเพมิลกูคา้ใหม ่      

การรกัษาลกูคา้เก่า      

ภาพลกัษณ์และชอืเสยีงของกจิการ      

ความพงึพอใจในคุณภาพของสนิคา้และบรกิาร      

มมุมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal  Process  Perspective) 

การปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพสนิคา้และบรกิาร      

ประสทิธภิาพของกระบวนการ การผลติ      

การลดระยะเวลาในกระบวนการ การผลติ      

กระบวนการ การใหบ้รกิารหลงัการขาย      

การจดัโครงสรา้งและการประสานงานภายในองคก์ร      

มมุมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา  (Learning and Growth Perspective) 

การพฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน      

ศกัยภาพของระบบขอ้มลูในองคก์ร      

การพฒันาระบบอาํนวยความสะดวกในการทาํงาน       

ความพงึพอใจของพนกังาน      

อตัราการลาออกของพนกังาน      

 

 

 

 



ประวติัผูศึ้กษา 

 

นางสาวสุกญัญา แก่นใจ เกดิวนัท ี1 กนัยายน 2527 จงัหวดัลําปาง สําเรจ็การศกึษา      

ระดบัปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกจิ สาขาวชิาการบญัช ีมหาวทิยาลยัแม่โจ้ เมอื ปี 2550 และ

ศกึษาต่อในระดบัปรญิญาโท บญัชมีหาบณัฑติ บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย     

ปีการศึกษา 2558 ปัจจุบนัทํางานที บริษัท ดาต้าโปรดกัส์ ทอปปังฟอร์ม จํากดั ตําแหน่ง

เจา้หน้าทบีญัชแีละการเงนิ 

 

 


