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บทคัดยอ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาถึงความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีเพือ่ การบริหาร
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โดยใชแบบสอบถาม
เปนเครือ่ งมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 128 แหง
และวิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชสัมประสิทธิสหสัมพันธ และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา
พบวาคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนมีความสามารถในการนําขอมูลทางการบัญชีบริหารไปใช พบวา
ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญ
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
วิสาหกิจชุมชนในประเทศไทย เกิดขึน้ จากการนําเอาแนวทางเศรษฐกิจชุมชนหรือแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงมาพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนระบบ โดยการจัดเปนกลุมกิจกรรมของชุมชนจากการเรียนรู จากการ
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จัดการระบบการผลิตและบริโภคที่มีอยูในชีวิตประจําวัน ดังนั้นวิสาหกิจชุมชนจึงมีความสําคัญในการสราง
ฐานความมัน่ คงใหกบั ประเทศ โดยกระตุน เศรษฐกิจระดับรากหญาใหเขมแข็งและกระจายโอกาสใหประชาชน
สวนใหญสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น (Tanaiisri, 2012) อีกทั้งรัฐบาลมีนโยบายอยางชัดเจนในการสงเสริม
วิสาหกิจชุมชนโดยการตัง้ ศูนยสง เสริมอุตสาหกรรมเพือ่ สงเสริมสนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจชุมชน
ในแตละภูมิภาค ใหมีความสามารถในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ
ตลอดจนพัฒนาการตลาดตางๆ อยางสรางสรรค (Department of Industrial Promotion, 2009)
ปจจุบันกลุมวิสาหกิจชุมชนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีจํานวน13,674แหง ซึ่งแบงเปนกลุม
ที่มีความเขมแข็ง รอยละ 30 กลุมที่อยูในระดับพึ่งพาตนเองได รอยละ 40 และกลุมที่ยังตองไดรับการพัฒนา
อีกรอยละ 30 (Boonnak, 2015) จังหวัดลําปางเปนอีกหนึง่ จังหวัดทีอ่ ยูใ นภาคเหนือ ซึง่ มีวสิ าหกิจชุมชนจํานวน
1,693 แหง (Community Enterprise Promotion Division, 2016) ไดรับการจดทะเบียนแลวทั้งสิ้น 612 แหง
(Office of the Secretary of Community Enterprise Promotion Commission, 2016) เปนวิสาหกิจชุมชน
ทีม่ งุ เนนกิจกรรมทีเ่ กิดจากฐานทรัพยากรภูมปิ ญ
 ญาในชุมชน การผลิตขัน้ พืน้ ฐานใหพอเพียงกับความตองการ
ของชุมชน โดยการนําเอาวัตถุดิบในทองถิ่นมาแปรรูป เพื่อใหผลผลิตมีมูลคาเพิ่มมากขึ้น สรางจุดเดนใหแก
ผลิตภัณฑของแตละชุมชน สรางทุน สรางรายได ลดรายจาย มีความสามารถในการจัดการหนี้สินได ซึ่งเปน
ไปตามนโยบายของรัฐบาลทีใ่ หชมุ ชนสามารถพึง่ ตนเองได รูจ กั ใชภมู ปิ ญ
 ญาของตนเองใหเปนประโยชน และ
ยังสามารถขยายการผลิตในรูปของวิสาหกิจชุมชน เพื่อการคามากขึ้น เชน การแปรรูปอาหาร ผลิตภัณฑ
จากผาทอ การผลิตเครื่องดื่ม เฟอรนิเจอร การแกะสลักไม ตลอดจนการทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่ไมใช
อาหาร พรอมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ เพื่อใหสินคาไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน
เพื่อชวยเพิ่มความเชื่อมั่นในสินคาแกผูบริโภค (Lampang Provincial Agricultural Extension Office, 2005)
การดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนใชหลักการคิดเอง ตัดสินใจเอง ลงมือทําเอง บริหารจัดการดวยตนเอง
ฝายราชการเปนเพียงผูประสาน สนับสนุน สงเสริมแนะนําตลอดจนใหการศึกษาอบรมใหความรูแกชุมชน
การดําเนินงานเบื้องตนชุมชนจะกําหนดทิศทางแผนงาน โครงการ ตลอดจนรูปแบบและวิธีการดําเนินการ
ดังนัน้ วิสาหกิจชุมชน ควรมีการนําขอมูลอยางเพียงพอและถูกตองเพือ่ นํามาใชในการตัดสินใจในการบริหารงาน
ใหมปี ระสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายสูงสุดขององคการ ขอมูลจึงมีความสําคัญและจําเปนตอการบริหารงาน
เพื่อใชเปนแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน กําหนดนโยบายแกไขปญหาขอมูลทาง
การบัญชีบริหารถือเปนสวนสําคัญ เพราะเปนขอมูลที่เกิดจากการกําหนด รวบรวม วัดคา และวิเคราะหเพื่อ
นํามาชวยในการบริหารควบคุมการดําเนินงานใหเกิดประโยชนสูงสุดในการใชทรัพยากรเพื่อการดําเนินงาน
(Waenkaeo, 2014, 182 - 196) ซึ่งเปนตามทฤษฎีฐานทรัพยากร กลาววาองคกรควรใหความสําคัญ
กับทรัพยากรภายในองคกร อยางเชน ความรู ความสามารถ ทักษะการทํางาน รวมถึงขอมูลทางการบัญชี
เพราะเปนสิ่งขับเคลื่อนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขันได (Ditkaew, 2015, 47 – 66 ; Barney, 1991,
99 - 120)
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จากความสํ า คั ญ ของการดํ า เนิ น งานของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนข า งต น คณะผู  วิ จั ย จึ ง สนใจศึ ก ษา
ความสามารถในการใช ข  อ มู ล ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารที่ มี ต  อ การบริ ห ารองค ก รของวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง เพื่อนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารที่มีตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร
ของวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง

ทบทวนวรรณกรรม
1. ทฤษฎี Resource Based View of the Firm (RBV) ทฤษฎี RBV เปนทฤษฎีทใี่ หความสําคัญกับ
ทรัพยากรภายในองคกร ซึ่งทรัพยากร หมายถึง สินทรัพย ความสามารถ กระบวนการทํางานภายในองคกร
คุณสมบัตขิ องธุรกิจ ขอมูลสารสนเทศ และความรู ทฤษฎีนแี้ สดงถึงความสามารถและทรัพยากรภายในองคกร
ที่เปนสิ่งขับเคลื่อนใหเกิดความไดเปรียบทางการแขงขัน สิ่งสําคัญของทฤษฎี RBV คือตองมีลักษณะเฉพาะ
มีความเปนหนึ่งเดียว สินทรัพยมีคุณคาในตัวเอง และยากตอการลอกเลียนแบบ (Barney, 1991, 99 - 120)
ดังนั้น ความสําคัญของทรัพยากรที่มีอยูภายในองคกรมีทั้งทรัพยากรที่มีตัวตนจับตองไดและความสามารถ
ของบุคคลในองคกรถือเปนทรัพยากรที่จับตองไมได (Ditkaew, 2015, 47 - 66)
จากทฤษฎีดังกลาวสามารถนํามาอธิบายความสามารถของบุคลากรภายในองคกรเกี่ยวกับ
ความสามารถของคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของวิสาหกิจชุมชน
นําไปสูความเขมแข็งอยางยั่งยืน
2. การใชขอ มูลทางการบัญชีบริหาร (Management Accounting Information Implementation)
เปนการบัญชีที่จัดทําขึ้นเพื่อใหฝายบริหารสามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปใชในกระบวนการบริหารองคกร
อันไดแกการวางแผน การสั่งการ การควบคุมและการตัดสินใจ สําหรับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนใช
ในการจัดสรรทรัพยากรขององคกรใหเกิดประโยชนสงู สุด ขอมูลทีผ่ นู าํ องคกรเลือกมาใชจะมีความหลากหลาย
ขึ้นอยูกับเหตุการณและปญหาที่เกิดขึ้น ดังนั้น รูปแบบของขอมูลหรือรายงานที่นําเสนอจะมีลักษณะและ
เนื้อหาที่แตกตางกันออกไปตามวัตถุประสงคที่ตองการนําไปใชโดยไมไดเปดเผยขอมูลดังกลาวใหกับบุคคล
ทัว่ ไปขอมูลทีผ่ นู าํ องคกรเลือกมาใชจะมีความหลากหลายขึน้ กับเหตุการณและปญหาทีเ่ กิดขึน้ (Pavasuttinon
& Kongsawat, 2001, 125 - 129) จากการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 – 140) ผูบริหารมีนําขอมูล
ทางการบัญชีไปใชเพือ่ (1) การวางแผนเปนการใชความรูค วามสามารถในการกําหนดแนวทางในการดําเนิน
กิจกรรมและการใชทรัพยากรในอนาคต (2) การสัง่ การเปนการใชความสามารถในนําขอมูลทางการบัญชีไปใช
ดําเนินการในหนวยงานตาง ๆ อยางรวดเร็ว ถูกตองและทันตอเวลา (3) การควบคุมเปนการใชความรู
ความสามารถในการควบคุมกระบวนการทํางานใหเปนไปตามแผน และ (4) การตัดสินใจเปนการใชความรู
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ความสามารถของผูบริหารมีการนําขอมูลทางการบัญชีมาใชในการวิเคราะหทางเลือกและการตัดสินใจ
ในการแกไขปญหาทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวทีส่ ง ผลใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารองคกร ซึง่ ประสิทธิภาพ
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 ดานการปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ตองและทันตอเวลาเปนการดําเนินงานทีต่ อ งอาศัย
ความรู ความสามารถ ทักษะใหเกิดผลการดําเนินงานทีถ่ กู ตองและเหมาะสมกับสถานการณนาํ ไปสูก ารตัดสินใจ
ไดอยางเหมาะสมและทันทวงที ดานการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เปนการใชทรัพยากรบุคคล
อันทรงคาขององคการใหปฏิบตั งิ านไดสาํ เร็จตามวัตถุประสงคขององคการและการดําเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
เปนไปตามขอกําหนดที่ตองการ และการใชทรัพยากรอยางประหยัดเปนการนําเอาทรัพยากร เชน เครื่องจักร
อุปกรณ ระยะเวลา มาใชเกิดประโยชนและคุมคา
จากการทบทวนวรรณกรรมในอดีต Sengpanich (2015, 101 – 113) กลาววา การดําเนินงานจะเกิด
ความสําเร็จขึ้นอยูกับความรู ความสามารถการใชประโยชนจากขอมูล โดยเฉพาะอยางขอมูลทางการบัญชี
ในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจของผูบริหารในการบริหารองคกรใหเกิด
ความสําเร็จ (Waenkaeo, 2014, 182 – 196) รวมทั้งสามารถนําขอมูลทางการบัญชีมาชวยกําหนดแนวทาง
ในการแกไขการดําเนินงานของกิจการ และชวยจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ขอมูลทางการบัญชีบริหารยังเปนเครื่องมือชวยในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจ อันนําไปสูความสําเร็จ
ในการดําเนินงานของธุรกิจมากกวากิจการทีไ่ มไดใชขอ มูล (Thipwiwatpotjana, Kanjanapan, Langkhunsaen,
Thitiyapramote & Artitkawin, 2012, 1 – 11 ; Sengpanich, 2015, 101 – 113) ในขณะที่ผลการศึกษา
Suriyasarn (2016, 127 - 140) พบวา องคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถ
การทํางานภายในองคกรไมไดมุงเนนเรื่อง การสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง หรืออาจเกิดจากการที่ผูนําหรือ
ผูบริหารมีการสั่งงานไมชัดเจน ไมมีการยืดหยุนในการทํางานสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานภายในองคกร
(khumsawad & Sirisukha, 2015, 565 – 581) จากการทบทวนวรรณกรรม จึงนํามาสูกรอบแนวคิดงานวิจัย
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จากกรอบแนวคิด นํามาซึ่งสมมติฐานงานวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H1)
สมมติ ฐ านที่ 2 ความสามารถในการใช ข  อ มู ล ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารด า นการสั่ ง การส ง ผลต อ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H2)
สมมติ ฐานที่ 3 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริ หารดานการควบคุ มสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H3)
สมมติฐานที่ 4 ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารดานการตัดสินใจสงผลตอ
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร (H4)

วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ซึง่ เปนกระบวนการทําวิจัยทีน่ ําขอมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห
โดยมีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้
1. ประชากร
ประชากรใชในการศึกษา คือ วิสาหกิจชุมชน อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 130 แหง
(Community Enterprise Promotion Division, 2016) เก็บขอมูลไดทั้งสิ้น 128 แหง คิดเปนรอยละ 98.46
ของประชากรทั้งหมด สําหรับสวนที่ไมสามารถเก็บขอมูลไดเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนไดปดกิจการและ
หยุดดําเนินงานแลว
2. เครือ่ งมือทีใ่ ชในการศึกษา คือ แบบสอบถามเรือ่ ง ความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชี
บริหารทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพการบริหารองคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ประกอบ
ดวย 5 ตอนดังนี้ ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิสาหกิจชุมชนประกอบดวย เพศ อายุ
วุฒกิ ารศึกษา ประสบการณในการทํางาน และตําแหนงงานในปจจุบนั ตอนที่ 2 ขอมูลทัว่ ไปของวิสาหกิจชุมชน
ประกอบดวยประเภทสินคาหรือบริการหลักของวิสาหกิจชุมชน ระยะเวลาในการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
และจํานวนพนักงานของวิสาหกิจชุมชน ตอนที่ 3 การใชขอ มูลทางการบัญชีบริหาร ประกอบดวย การใชขอ มูล
ทางการบัญชีบริหารดานการวางแผนดานการสั่งการ ดานการควบคุม และดานการตัดสินใจ ตอนที่ 4
ประสิทธิภาพของการบริหารองคกร ประกอบดวย ประสิทธิภาพของการบริหารองคกรดานการบริหารงานที่ดี
ด า นการใช ท รั พ ยากรอย า งประหยั ด ด า นการปฏิ บั ติ ง านที่ ถู ก ต อ งและทั น เวลาและด า นการบริ ห าร
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) กลาววาถาผลการทดสอบมีคา ความเชือ่ มัน่ มากกวา 0.7 แสดงใหเห็นวาเครือ่ งมือ
มีความนาเชื่อถือเพียงพอที่จะใชในการวิเคราะหขอมูลตอไป หลังจากนั้นนํามาวิเคราะหการถดถอยพหูคูณ
เพื่อพยากรณตัวแปรความเปนไปได เมื่อนําขอมูลทางการบัญชีบริหารมาใชจะสงผลใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารองคกรอยางไร
เมื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จึงนํามาประมวลผลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาเพื่อ
วิเคราะหขอมูลพื้นฐาน และสถิติเชิงอนุมานเพื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชขอมูลทางบัญชีกับ
ประสิทธิภาพการบริหารงานวิสาหกิจชุมชน

ผลการวิจัย
จากการศึกษาความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพของการบริหาร
องคกรของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบผลการศึกษา ดังนี้
1. ขอมูลทัว่ ไปของผูต อบแบบสอบถาม ผูต อบแบบสอบถามทัง้ หมด 128 คน พบวา เปนประธาน
กลุมจํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 79.7 มีการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทา
มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 47.7 มีประสบการณในการทํางาน 6 - 10 ป จํานวน 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. ผลการศึกษาความความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารทีม่ ตี อ ประสิทธิภาพ
การบริหารองคกรของกลุมวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวาการใชขอมูล
ทางการบัญชีบริหาร 4 ดาน คือ ดานการวางแผน ดานการสั่งการ 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
แสดงความสามารถในการใช ข  อ มู ล ทางการบั ญ ชี บ ริ ห ารเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารงาน
วิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
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4. ความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการบริ ห ารงานวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนในอํ า เภอเมื อ งลํ า ปาง จั ง หวั ด ลํ า ปาง พบวา
ความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารทุกดานมีความสัมพันธเชิงบวก อยางมีนัยสําคัญที่ 0.01
กับประสิทธิภาพการบริหารองคกรดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2
แสดงความสัมพันธระหวางความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
การบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo o °¤¼¨

¦³··£µ¡ °µ¦¦·®µ¦°r ¦

µµ¦´¸¦·®µ¦
1. oµµ¦ªµÂ

R

Sig.

¦³´ªµ¤´¤¡´r

·«µ

.694

.000**

µ¨µ

Á¸¥ª´

2. oµµ¦´Éµ¦

.644

.000**

µ¨µ

Á¸¥ª´

3. oµµ¦ª»¤

.733

.000**

¤µ

Á¸¥ª´

4. oµµ¦´·Ä

.727

.000**

¤µ

Á¸¥ª´

.798

.000**

¤µ

Á¸¥ª´

¦ª¤

**¦³´´¥Îµ´¸É 0.01
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5. การทดสอบความสามารถในการใชขอมูลทางการบัญชีบริหารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง พบวา ความสามารถในการใชขอมูล
ทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจชุมชนในทุกดานรวมกันอธิบายประสิทธิภาพของการบริหารองคกรของ
วิสาหกิจชุมชนไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาสหสัมพันธพหุ (R) มีคาเทากับ .808 และ
คาสัมประสิทธิก์ ารกําหนด (R2) มีคา เทากับ .652 ซึง่ แสดงวาการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารของวิสาหกิจชุมชน
สามารถอธิบายความแปรปรวนของประสิทธิภาพของการบริหารองคกรทีม่ ตี อ วิสาหกิจชุมชนไดรอ ยละ 80.80
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแลวพบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพล
ตอประสิทธิภาพการทํางานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยอมรับสมมติฐานที่ 1, 3 และ 4 และ
ดานการสั่งการเปนตัวแปรที่ไมมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการทํางาน ปฏิเสธสมมติฐานที่ 2 ดังแสดง
ในตารางที่ 3
ตารางที่ 3
แสดงผลการวิเคราะหความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีบริหารเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพของการบริหาร
งานวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมือง จังหวัดลําปาง
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Äo o °¤¼¨
µµ¦´¸¦·®µ¦
nµ¸É
oµµ¦ªµÂ
oµµ¦´Éµ¦
oµµ¦ª»¤
oµµ¦´·Ä
R = .808 ,
*¦³´´¥Îµ´¸É 0.05
**¦³´´¥Îµ´ 0.01

¦³··£µ¡µ¦¦·®µ¦°r ¦
B
Std. Error
T-test
1.143
.188
6.071
.181
.068
2.660*
.045
.071
.642
.271
.073
3.693**
.256
.067
3.789**
R2 = .652 , F = 58.595, Sig .000

Sig.
.000
.009
.522
.000
.000
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อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัยนี้พบวา ดานการควบคุม ดานการตัดสินใจ เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพการ
บริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดานการวางแผนเปนตัวแปรที่มีอิทธิพลประสิทธิภาพ
การบริหารองคกร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับดานการเปนตัวแปรที่ไมมีอิทธิพล
ประสิทธิภาพการบริหารองคกร เปนไปตามการศึกษาของ Waenkaeo (2014, 182 – 196) พบวา การใชขอ มูล
ทางการบัญชีในดานการวางแผนและควบคุมสงผลตอประสิทธิภาพการตัดสินใจ ของผูบริหารในการบริหาร
องคกรใหเกิดความสําเร็จ รวมทั้งการใชขอมูลขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจ ทําใหผูบริหารสามารถนํา
มาพัฒนาการดําเนินงานและสอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางานขององคกร (Atirajirachai, 2016, 105 -120)
สวนดานการสั่งการ ไมสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารองคกร อาจเกิดจากการที่ผูนําหรือผูบริหารมี
การสัง่ งานไมชดั เจน ไมมกี ารยืดหยุน ในการทํางานสงผลกระทบตอการปฏิบตั งิ านภายในองคกร (Khumsawad
& Sirisukha, 2015, 565 - 581) ในทางกลับกันความสามารถในการใชขอ มูลทางการบัญชีดา นการอํานวยการ
ไมสงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร สอดคลองกับการศึกษาของ Suriyasarn (2016, 127 - 140)
พบวาองคกรในปจจุบันมุงเนนการรวมกันและแบงปนความรูความสามารถการทํางานภายในองคกร
ไมไดมุงเนนการเรื่องการสั่งการ/อํานวยการตามคําสั่ง อาจเปนไปไดวา กลุมวิสาหกิจชุมชนมีการจัดทํา
กระบวนการการทํางานที่ชัดเจน สมาชิกในกลุมจึงใชความรูความสามารถในการทํางานไดอยางเปนระบบ
ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎี RBV ที่วา บุคคลภายในองคกรจะใชความรูความสามารถในดานการบริหารองคกร
ดานการวางแผน การควบคุมและการตัดสินใจเพือ่ ใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารและสรางความไดเปรียบ
ทางการแขงขัน

สรุป
การศึกษาความสามารถในการใชขอมูลการบัญชีบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร
ของวิสาหกิจชุมชน ในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง
อายุมากกวา 45 ป การศึกษาระดับตํ่ากวาหรือเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน มีประสบการณการทํางาน
6 – 10 ป โดยดํารงตําแหนงประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชนสวนใหญปลูกผักปลอดสารพิษ
เลี้ยงโคเนื้อ 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
สําหรับดานการสัง่ การเปนตัวแปรทีไ่ มมอี ทิ ธิพลตอประสิทธิภาพการบริหารองคกร ดังนัน้ การสรุปผลทีไ่ ดจาก
การศึกษาจะเห็นวาวิสาหกิจชุมชนในอําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง สามารถนําขอมูลทางการบัญชีบริหาร

ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃÍÕÊà·ÍÃ¹

ปที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม 2561- มีนาคม 2561

91

มาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกร และวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดตางๆ สามารถนําไปเปนขอมูล
ทางการบัญชีบริหารมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารองคกรดวย
ขอเสนอแนะ
เนื่องจาก เปนกลุมวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ที่มีสมาชิกในกลุมนอยกวา 10 คน อาชีพของกลุม
แบงเปนกลุมเลี้ยงโคเนื้อ กลุมเลี้ยงโคนม ซึ่งตองใชระยะเวลานานจึงสามารถขายผลผลิตได และกลุมที่ 2
สามารถขายผลผลิตไดเร็วคือ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ กลุม เลีย้ งปลา และกลุม ขยายเมล็ดพันธุข า ว
และพบวา สามาชิกผูบริหารมีการศึกษาระดับตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนตนและเทียบเทามัธยมศึกษาตอนตน
จํานวนสูงถึง 61 คน คิดเปนรอยละ 47.7 ดังนั้นในการนําไปใชประโยชนควรดําเนินการ ดังนี้
1. ควรใหหนวยงานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสงเสริม
2. ควรมีจัดการใหความรูเกี่ยวกับประโยชนในการใชขอมูลทางการบัญชีเพื่อใหวิสาหกิจชุมชน
สามารถนําขอมูลทางการบัญชีไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน
3. ขอเสนอแนะในการวิจยั ครัง้ ตอไป ควรศึกษาดานการบริหารองคกรดานอืน่ ๆ เชน ดานการวางแผน
ดานการผลิต ดานการตลาด เพื่อสรางความเขมแข็งใหกลุมวิสาหกิจชุมชน และควรศึกษาความสามารถใน
การใชขอมูลทางการบัญชีกับกิจการประเภทอื่น เชน กิจการขนาดกลางและขนาดยอม
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