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บทคัดยอ
 การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาถงึความสามารถในการใชขอมลูทางการบัญชเีพือ่การบริหาร

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมอืงลําปาง จงัหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครือ่งมือในการเกบ็รวบรวมขอมลูจากวิสาหกจิชมุชน ในอําเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง จาํนวน 128 แหง 

และวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชสัมประสิทธิสหสัมพันธ และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา           

พบวาคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการนําขอมูลทางการบัญชีบริหารไปใช พบวา                         

ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญ                 

ทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  ของการบริหารองคกรเพิ่มขึ้น สําหรับดานการสั่งการ เปนตัวแปรที่มีไมมีอิทธิพล                      

ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คําสําคัญ
 ขอมูลทางการบัญชีบริหาร  ประสิทธิภาพการบริหารองคกร  วิสาหกิจชุมชน

Abstract
 The purpose of this research was to study managerial accounting information capability 

for increasing community enterprise efficiency in Muang Lampang District, Lampang Province.         

The data was collected from 128 community enterprises Muang Lampang District, Lampang                

Province. The statistic method analyzed were used the correlation and multiple regression.                         

The result of this study found that community enterprise boardin Muang Lampang District, Lampang 

Province was capability to increasing managerial efficiency by using managerial accounting                      

informationin planning, controlling and decision making the level of statistic signification were 0.01 

and using managerialaccounting information in planning,level of statistic signification were 0.05, 

but the managerial accounting information was notcapability to increasing for directing                                    

management efficiency function.

Keywords
 Managerial Accounting Information,   Efficiency,   Community Enterprise

บทนํา
 วสิาหกจิชมุชนในประเทศไทย เกดิขึน้จากการนาํเอาแนวทางเศรษฐกจิชมุชนหรือแนวทางเศรษฐกจิ

พอเพียงมาพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยการจัดเปนกลุมกิจกรรมของชุมชนจากการเรียนรู จากการ
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จัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคัญในการสราง

ฐานความมัน่คงใหกบัประเทศ โดยกระตุนเศรษฐกิจระดับรากหญาใหเขมแขง็และกระจายโอกาสใหประชาชน

สวนใหญสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น (Tanaiisri, 2012) อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริม

วสิาหกจิชุมชนโดยการต้ังศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมเพ่ือสงเสรมิสนับสนุน และพฒันาอตุสาหกรรมวิสาหกจิชุมชน

ในแตละภูมิภาค ใหมีความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ                     

ตลอดจนพัฒนาการตลาดตางๆ อยางสรางสรรค (Department of Industrial Promotion, 2009)

 ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจํานวน13,674แหง ซึ่งแบงเปนกลุม             

ที่มีความเขมแข็ง รอยละ 30 กลุมที่อยูในระดับพึ่งพาตนเองได รอยละ 40 และกลุมที่ยังตองไดรับการพัฒนา 

อกีรอยละ 30 (Boonnak, 2015) จงัหวัดลาํปางเปนอกีหน่ึงจงัหวัดทีอ่ยูในภาคเหนอื ซึง่มวีสิาหกิจชมุชนจํานวน 

1,693 แหง   (Community Enterprise Promotion Division, 2016) ไดรับการจดทะเบียนแลวทั้งสิ้น 612 แหง 

(Office of the Secretary of Community Enterprise Promotion Commission, 2016) เปนวิสาหกิจชุมชน           

ทีมุ่งเนนกจิกรรมทีเ่กดิจากฐานทรพัยากรภูมปิญญาในชมุชน การผลติขัน้พืน้ฐานใหพอเพยีงกบัความตองการ

ของชุมชน โดยการนําเอาวัตถุดิบในทองถิ่นมาแปรรูป เพื่อใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น สรางจุดเดนใหแก

ผลิตภัณฑของแตละชุมชน สรางทุน สรางรายได ลดรายจาย มีความสามารถในการจัดการหนี้สินได ซึ่งเปน

ไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีใหชมุชนสามารถพ่ึงตนเองได รูจกัใชภมูปิญญาของตนเองใหเปนประโยชน และ

ยังสามารถขยายการผลิตในรูปของวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการคามากขึ้น เชน การแปรรูปอาหาร  ผลิตภัณฑ          

จากผาทอ การผลิตเคร่ืองด่ืม เฟอรนิเจอร การแกะสลักไม ตลอดจนการทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมใช

อาหาร พรอมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพ่ือใหสินคาไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน                     

เพื่อชวยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินคาแกผูบริโภค (Lampang Provincial Agricultural Extension Office, 2005)

การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใชหลักการคิดเอง  ตัดสินใจเอง   ลงมือทําเอง  บริหารจัดการดวยตนเอง  

ฝายราชการเปนเพียงผูประสาน  สนับสนุน  สงเสริมแนะนําตลอดจนใหการศึกษาอบรมใหความรูแกชุมชน  

การดําเนินงานเบื้องตนชุมชนจะกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการ  ตลอดจนรูปแบบและวิธีการดําเนินการ 

ดงันัน้วสิาหกิจชมุชน ควรมีการนําขอมลูอยางเพียงพอและถกูตองเพ่ือนาํมาใชในการตัดสนิใจในการบริหารงาน

ใหมปีระสิทธิภาพและบรรลเุปาหมายสูงสุดขององคการ ขอมูลจึงมีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน

เพ่ือใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน กําหนดนโยบายแกไขปญหาขอมูลทาง                      

การบัญชีบริหารถือเปนสวนสําคัญ เพราะเปนขอมูลที่เกิดจากการกําหนด รวบรวม วัดคา และวิเคราะหเพื่อ

นํามาชวยในการบริหารควบคุมการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรเพ่ือการดําเนินงาน 

(Waenkaeo, 2014, 182 - 196) ซึ่งเปนตามทฤษฎีฐานทรัพยากร กลาววาองคกรควรใหความสําคัญ                           

กับทรัพยากรภายในองคกร อยางเชน ความรู ความสามารถ ทักษะการทํางาน รวมถึงขอมูลทางการบัญชี 

เพราะเปนสิ่งขับเคลื่อนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันได  (Ditkaew, 2015, 47 – 66 ; Barney, 1991, 

99 - 120)



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 12  ฉบับที่ 1  มกราคม  2561- มีนาคม 256184

 จากความสําคัญของการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนขางตนคณะผู วิจัยจึงสนใจศึกษา                                

ความสามารถในการใช ข อมูลทางการบัญชีบริหารที่มีต อการบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชน                                                        

ในอําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  เพ่ือนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ                     

การบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ

วัตถุประสงค
 เพื่อศึกษาความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารท่ีมีตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร

ของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
 1. ทฤษฎ ีResource Based View of the Firm (RBV) ทฤษฎี RBV เปนทฤษฎีทีใ่หความสาํคญักบั

ทรัพยากรภายในองคกร ซึ่งทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย ความสามารถ กระบวนการทํางานภายในองคกร 

คณุสมบัตขิองธุรกจิ ขอมลูสารสนเทศ และความรู  ทฤษฎนีีแ้สดงถึงความสามารถและทรพัยากรภายในองคกร

ที่เปนสิ่งขับเคลื่อนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน สิ่งสําคัญของทฤษฎี RBV คือตองมีลักษณะเฉพาะ 

มีความเปนหนึ่งเดียว สินทรัพยมีคุณคาในตัวเอง และยากตอการลอกเลียนแบบ (Barney, 1991, 99 - 120) 

ดังน้ัน ความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรมีทั้งทรัพยากรที่มีตัวตนจับตองไดและความสามารถ

ของบุคคลในองคกรถือเปนทรัพยากรที่จับตองไมได (Ditkaew, 2015, 47 - 66)

  จากทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาอธิบายความสามารถของบุคลากรภายในองคกรเกี่ยวกับ                       

ความสามารถของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของวสิาหกิจชุมชน

นําไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน

 2. การใชขอมลูทางการบญัชบีรหิาร (Management Accounting Information Implementation)

เปนการบัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อใหฝายบริหารสามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในกระบวนการบริหารองคกร 

อันไดแกการวางแผน การสั่งการ การควบคุมและการตัดสินใจ สําหรับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช

ในการจัดสรรทรัพยากรขององคกรใหเกดิประโยชนสงูสดุ ขอมลูทีผู่นาํองคกรเลอืกมาใชจะมคีวามหลากหลาย

ขึ้นอยูกับเหตุการณและปญหาท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น รูปแบบของขอมูลหรือรายงานที่นําเสนอจะมีลักษณะและ

เนื้อหาท่ีแตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคที่ตองการนําไปใชโดยไมไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกับบุคคล

ทัว่ไปขอมูลท่ีผูนาํองคกรเลอืกมาใชจะมคีวามหลากหลายข้ึนกับเหตกุารณและปญหาทีเ่กิดข้ึน (Pavasuttinon 

& Kongsawat, 2001, 125 - 129) จากการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 – 140) ผูบริหารมีนําขอมูล

ทางการบญัชีไปใชเพ่ือ  (1) การวางแผนเปนการใชความรูความสามารถในการกาํหนดแนวทางในการดาํเนิน

กจิกรรมและการใชทรพัยากรในอนาคต (2) การส่ังการเปนการใชความสามารถในนาํขอมูลทางการบญัชไีปใช

ดําเนินการในหนวยงานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ถูกตองและทันตอเวลา (3) การควบคุมเปนการใชความรู                        

ความสามารถในการควบคุมกระบวนการทํางานใหเปนไปตามแผน และ (4) การตัดสินใจเปนการใชความรู
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ความสามารถของผูบริหารมีการนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวิเคราะหทางเลือกและการตัดสินใจ             

ในการแกไขปญหาท้ังระยะสัน้และระยะยาวท่ีสงผลใหเกดิประสิทธภิาพในการบริหารองคกร ซึง่ประสิทธภิาพ

การบริหารองคกร เปนการดําเนินงานภายในองคกรเพื่อใหบรรลุเปาหมายโดยใชความรูทางดานการบริหาร

ไปสูการบริหารงานที่ดี การปฏิบัติงานที่ถูกตองและทันตอเวลา การบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ                

และการใชทรัพยากรอยางประหยัด (Phookinghin, Robkob & Nachailit, 2014, 76 – 86 ; Khongmaitree, 

Wittayapoom & Pailin ; 2015, 117 – 127 ; Mawichai, Chaveerug & Konthong, 2015, 67 - 80) โดยการ

บริหารงานที่เปนการรวมกันดําเนินงานระหวางบุคลากรในองคกร เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

สรางความไดเปรียบในการแขงขัน ดานการปฏิบตังิานทีถ่กูตองและทนัตอเวลาเปนการดาํเนินงานทีต่องอาศยั

ความรู ความสามารถ ทกัษะใหเกดิผลการดําเนนิงานท่ีถกูตองและเหมาะสมกบัสถานการณนาํไปสูการตดัสนิใจ   

ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที  ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ เปนการใชทรัพยากรบุคคล       

อนัทรงคาขององคการใหปฏิบตังิานไดสาํเร็จตามวตัถปุระสงคขององคการและการดาํเนนิงานทีม่ปีระสิทธภิาพ

เปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ และการใชทรัพยากรอยางประหยัดเปนการนําเอาทรัพยากร เชน เครื่องจักร 

อุปกรณ ระยะเวลา มาใชเกิดประโยชนและคุมคา 

 จากการทบทวนวรรณกรรมในอดตี Sengpanich (2015, 101 – 113) กลาววา การดําเนนิงานจะเกดิ

ความสําเร็จขึ้นอยูกับความรู ความสามารถการใชประโยชนจากขอมูล โดยเฉพาะอยางขอมูลทางการบัญชี

ในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารองคกรใหเกิด

ความสําเร็จ (Waenkaeo, 2014, 182 – 196) รวมทั้งสามารถนําขอมูลทางการบัญชีมาชวยกําหนดแนวทาง

ในการแกไขการดําเนินงานของกิจการ และชวยจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี              

ขอมูลทางการบัญชีบริหารยังเปนเครื่องมือชวยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ อันนําไปสูความสําเร็จ

ในการดาํเนินงานของธรุกจิมากกวากจิการทีไ่มไดใชขอมลู (Thipwiwatpotjana, Kanjanapan, Langkhunsaen, 

Thitiyapramote & Artitkawin, 2012, 1 – 11 ;  Sengpanich, 2015, 101 – 113) ในขณะที่ผลการศึกษา 

Suriyasarn (2016, 127 - 140) พบวา องคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถ

การทํางานภายในองคกรไมไดมุงเนนเรื่อง การสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง หรืออาจเกิดจากการที่ผูนําหรือ

ผูบริหารมีการส่ังงานไมชัดเจน ไมมีการยืดหยุนในการทํางานสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานภายในองคกร 

(khumsawad & Sirisukha, 2015, 565 – 581) จากการทบทวนวรรณกรรม จึงนํามาสูกรอบแนวคิดงานวิจัย
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 จากกรอบแนวคิด นํามาซึ่งสมมติฐานงานวิจัย

 สมมติฐานท่ี 1 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H1)

 สมมติฐานท่ี 2 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการส่ังการสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H2)

 สมมติฐานท่ี 3 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการควบคุมสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H3)

 สมมติฐานท่ี 4 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการตัดสินใจสงผลตอ

ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H4)

วิธีการวิจัย
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึง่เปนกระบวนการทําวิจัยท่ีนําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห 

โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้

 1. ประชากร

  ประชากรใชในการศึกษา คอื วสิาหกิจชมุชน อาํเภอเมืองลําปาง จงัหวดัลําปาง จาํนวน 130  แหง 

(Community Enterprise Promotion Division, 2016) เก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 128 แหง คิดเปนรอยละ 98.46              

ของประชากรทั้งหมด สําหรับสวนท่ีไมสามารถเก็บขอมูลไดเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนไดปดกิจการและ                      

หยุดดําเนินงานแลว

 2. เครือ่งมอืท่ีใชในการศกึษา คอื แบบสอบถามเรือ่ง ความสามารถในการใชขอมลูทางการบญัชี

บรหิารท่ีมตีอประสิทธภิาพการบรหิารองคกรของวสิาหกิจชมุชน ในอาํเภอเมอืงลาํปาง จงัหวดัลาํปาง ประกอบ

ดวย 5 ตอนดังนี้  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย เพศ อายุ                               

วฒุกิารศกึษา ประสบการณในการทํางาน และตาํแหนงงานในปจจบุนั ตอนท่ี 2 ขอมูลทัว่ไปของวสิาหกจิชมุชน

ประกอบดวยประเภทสินคาหรอืบรกิารหลักของวิสาหกจิชมุชน ระยะเวลาในการดําเนนิงานของวิสาหกจิชมุชน                       

และจํานวนพนกังานของวสิาหกิจชมุชน  ตอนที ่3 การใชขอมลูทางการบญัชบีรหิาร ประกอบดวย การใชขอมลู

ทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนดานการส่ังการ ดานการควบคุม และดานการตัดสินใจ ตอนที่ 4 

ประสิทธิภาพของการบริหารองคกร ประกอบดวย ประสิทธิภาพของการบริหารองคกรดานการบริหารงานที่ดี

ด านการใชทรัพยากรอยางประหยัดดานการปฏิบัติงานที่ถูกตองและทันเวลาและดานการบริหาร                                     

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ  และตอนที่ 5 ขอเสนอแนะซึ่งเปนคําถามปลายเปดใหผูตอบแบบสอบถาม

สามารถใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมได
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 3. การวิเคราะหขอมูล เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามจึงนํามาทําการทดสอบคาความเชื่อมั่น 

โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ของ Cronbach มีคาอยูระหวาง 0.820 – 0.942 สอดคลองกับ Nunally &     

Berstein (1994, 264 - 265) กลาววาถาผลการทดสอบมีคาความเชือ่ม่ันมากกวา 0.7 แสดงใหเหน็วาเคร่ืองมือ

มีความนาเชื่อถือเพียงพอท่ีจะใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป หลังจากน้ันนํามาวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ

เพ่ือพยากรณตัวแปรความเปนไปได เม่ือนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ         

ในการบริหารองคกรอยางไร

  เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จึงนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อ

วิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชขอมูลทางบัญชีกับ

ประสิทธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน

ผลการวิจัย
 จากการศกึษาความสามารถในการใชขอมูลทางการบญัชีบรหิารท่ีมตีอประสิทธิภาพของการบริหาร

องคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบผลการศึกษา ดังนี้

 1. ขอมลูทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม ผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 128 คน พบวา เปนประธาน

กลุมจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 79.7 มีการศึกษาระดับต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทา

มธัยมศกึษาตอนตน จาํนวน 61 คน คดิเปนรอยละ 47.7 มปีระสบการณในการทาํงาน 6 - 10 ป จาํนวน  58 คน 

คิดเปนรอยละ 45.3 เปนเพศหญิงมีจํานวน 66 คน คิดเปนรอยละ 51.6 เพศชาย 62 คน คิดเปนรอยละ 49.4 

และมีอายุมากกวา 45 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 57.0 

 2. ขอมูลของกลุมวิสาหกิจชุมชน เปนกลุมที่มีสมาชิกในกลุมนอยกวา 10 คน มีจํานวน 77 แหง 

คิดเปนรอยละ 60.2 เปนวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ เลี้ยงโคเนื้อ โคนม เลี้ยงปลา และ

ขยายเมล็ดพันธุขาว ฯลฯ จํานวน  67 แหง คิดเปนรอยละ 52.3 มีระยะเวลาในการดําเนินสวนใหญนอยกวา 

10 ป จํานวน 74 แหง คิดเปนรอยละ 57.8

 3. ผลการศกึษาความความสามารถในการใชขอมูลทางการบญัชีบริหารท่ีมตีอประสทิธิภาพ

การบริหารองคกรของกลุมวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาการใชขอมูล

ทางการบัญชีบริหาร 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการส่ังการ ดานการควบคุม และดานการตัดสินใจ        

อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 3.75 การใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการสั่งการอยูในระดับ

มาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.76 การใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการควบคุม อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 

3.75 การใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการตัดสินใจ อยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ 3.71 และ                   

ดานประสิทธิภาพของการบริหารองคกรอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ3.96  ดังแสดงในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 
แสดงความสามารถในการใชข อมูลทางการบัญชีบริหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารงาน                           

วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

 
 

X S.D.  
3.75 0.778  
3.76 0.756  
3.75 0.739  
3.71 0.764  

 3.71 0.764  
 

 4. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพของการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา                           

ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01 

กับประสิทธิภาพการบริหารองคกรดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 

แสดงความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของ             

การบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

 

 

 
R Sig.     

1.  
2.  
3.  
4.  

.694 

.644 

.733 

.727 

.000** 

.000** 

.000** 

.000** 

 
 

 
 

 
 
 
 

 .798 .000**  

**  0.01 
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 5. การทดสอบความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ของการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ความสามารถในการใชขอมูล

ทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจชุมชนในทุกดานรวมกันอธิบายประสิทธิภาพของการบริหารองคกรของ

วิสาหกิจชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาสหสัมพันธพหุ (R) มีคาเทากับ .808 และ                  

คาสัมประสทิธ์ิการกาํหนด (R2) มคีาเทากับ .652  ซึง่แสดงวาการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารของวิสาหกจิชุมชน 

สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธภิาพของการบริหารองคกรท่ีมตีอวิสาหกจิชุมชนไดรอยละ 80.80 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล                               

ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพล

ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานท่ี 1, 3 และ 4 และ               

ดานการส่ังการเปนตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ดังแสดง                                 

ในตารางที่ 3

ตารางที่ 3

แสดงผลการวิเคราะหความสามารถในการใชขอมลูทางการบัญชบีรหิารเพ่ือเพิม่ประสิทธภิาพของการบริหาร

งานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมือง จงัหวัดลําปาง
 

 
 

 
B Std. Error T-test Sig. 

 1.143 .188 6.071 .000 
   .181 .068 2.660*      .009 

   .045 .071   .642      .522 
   .271 .073 3.693**      .000 
   .256 .067 3.789** .000 

R   = .808 ,       R2  =   .652 ,       F  =  58.595,       Sig .000 
*  0.05 
**  0.01 
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อภิปรายผลการวิจัย
 ผลการวิจัยนี้พบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ

บริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลประสิทธิภาพ

การบริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานการเปนตัวแปรท่ีไมมีอิทธิพล

ประสิทธิภาพการบรหิารองคกร เปนไปตามการศกึษาของ Waenkaeo (2014, 182 – 196) พบวา การใชขอมูล

ทางการบัญชีในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจ ของผูบริหารในการบริหาร

องคกรใหเกิดความสําเร็จ รวมทั้งการใชขอมูลขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจ ทําใหผูบริหารสามารถนํา

มาพัฒนาการดําเนินงานและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางานขององคกร (Atirajirachai, 2016, 105 -120) 

สวนดานการสั่งการ ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารองคกร อาจเกิดจากการที่ผูนําหรือผูบริหารมี             

การสัง่งานไมชดัเจน ไมมกีารยดืหยุนในการทาํงานสงผลกระทบตอการปฏบิตังิานภายในองคกร (Khumsawad 

& Sirisukha, 2015, 565 - 581) ในทางกลับกนัความสามารถในการใชขอมูลทางการบญัชดีานการอาํนวยการ

ไมสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร สอดคลองกับการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 - 140)                 

พบวาองคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถการทํางานภายในองคกร                  

ไมไดมุงเนนการเร่ืองการสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง อาจเปนไปไดวา  กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทํา

กระบวนการการทํางานที่ชัดเจน สมาชิกในกลุมจึงใชความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเปนระบบ    

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี RBV ที่วา บุคคลภายในองคกรจะใชความรูความสามารถในดานการบริหารองคกร

ดานการวางแผน การควบคุมและการตดัสินใจเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและสรางความไดเปรยีบ

ทางการแขงขัน

สรุป
 การศึกษาความสามารถในการใชขอมูลการบัญชีบริหารท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร 

ของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

อายุมากกวา 45 ป การศึกษาระดับต่ํากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน มีประสบการณการทํางาน                     

6 – 10 ป โดยดํารงตําแหนงประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญปลูกผักปลอดสารพิษ 

เลี้ยงโคเน้ือ โคนม เลี้ยงปลา ขยายเมล็ดพันธุขาว ฯลฯ มีการดําเนินงานภายในกลุมนอยกวา 10 ป และ                    

มีสมาชิกชวยในการบริหารจัดการดําเนินงานกลุมนอยกวา 10 คน จากการศึกษาความสามารถในการใช               

ขอมูลการบัญชีบริหารสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง 

จังหวัดลําปาง พบวาความสามารถในการใชขอมูลการบัญชีบริหารดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ                       

เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการ

วางแผน เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 

สาํหรบัดานการสัง่การเปนตวัแปรท่ีไมมอีทิธพิลตอประสิทธภิาพการบริหารองคกร ดงัน้ันการสรุปผลท่ีไดจาก

การศึกษาจะเห็นวาวิสาหกจิชุมชนในอาํเภอเมืองลาํปาง จงัหวดัลาํปาง  สามารถนาํขอมูลทางการบญัชีบรหิาร
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มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ สามารถนําไปเปนขอมูล

ทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรดวย

 ขอเสนอแนะ

 เนื่องจาก เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ที่มีสมาชิกในกลุมนอยกวา 10 คน อาชีพของกลุม                 

แบงเปนกลุมเล้ียงโคเนื้อ กลุมเล้ียงโคนม ซึ่งตองใชระยะเวลานานจึงสามารถขายผลผลิตได และกลุมท่ี 2 

สามารถขายผลผลติไดเรว็คอื วสิาหกิจชมุชนปลกูผกัปลอดสารพษิ กลุมเล้ียงปลา และกลุมขยายเมลด็พนัธุขาว     

และพบวา สามาชิกผูบริหารมีการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน 

จํานวนสูงถึง 61 คน คิดเปนรอยละ 47.7 ดังนั้นในการนําไปใชประโยชนควรดําเนินการ ดังนี้

 1.  ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงเสริม

 2.  ควรมีจัดการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนในการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อใหวิสาหกิจชุมชน

สามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน

 3.  ขอเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอไป ควรศกึษาดานการบรหิารองคกรดานอืน่ ๆ  เชน  ดานการวางแผน 

ดานการผลิต ดานการตลาด เพื่อสรางความเขมแข็งใหกลุมวิสาหกิจชุมชน และควรศึกษาความสามารถใน

การใชขอมูลทางการบัญชีกับกิจการประเภทอื่น เชน กิจการขนาดกลางและขนาดยอม
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