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บทคดัย่อ 

 การศกึษาวจิยั เรื่อง คุณภาพขอ้มลูทางบญัชทีีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคห์ลกัเพื่อศกึษาผลกระทบของคุณภาพ
ข้อมูลทางบัญชีที่มีต่อประสทิธิภาพการตัดสนิใจของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล จากผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบชัน้ภูม ิสถติทิีใ่ชใ้น 
การวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ การวเิคราะหส์หสมัพนัธแ์บบพหุคณู และการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบพหุคณู 
  ผลลพัธ์จากการวจิยัพบว่า คุณภาพขอ้มูลทางบญัชดี้านความเชื่อถือได้ ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ 
และดา้นการเปรยีบเทยีบกนัได ้สง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนคุณภาพขอ้มูลทางบญัช ีดา้นความสามารถเขา้ใจได ้ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้
งานวจิยัยงัให้ขอ้เสนอแนะแก่ผูบ้รหิารในการน าขอ้มูลทางบญัชไีปใช้ประโยชน์ส าหรบัการตดัสนิใจในการด าเนิน
ธรุกจิรวมทัง้ขอ้เสนอแนะส าหรบังานวจิยัต่อไปในอนาคต 
ค าส าคญั : คุณภาพขอ้มลูทางบญัช ีความเชื่อถอืได ้ความสามารถเขา้ใจได ้ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ          
การเปรยีบเทยีบกนัได ้ ประสทิธภิาพการตดัสนิใจ 

ABSTRACT 

 The research study on the The Impact of Qualitative of Accounting Information on the Efficiency of 
Management Decision Making in Small and Medium Enterprises in Bangkok of Thailand The main objective 
is to study the impact of accounting Information quality on the decision making efficiency of Small and 
Medium Enterprises in Bangkok of Thailand. By using questionnaires as a tool to collect data From 400 
small and medium business executives (SMEs) in Bangkok of Thailand, which were obtained by stratified 
sampling Statistics used in Data analysis is multiple correlation analysis. And multiple regression analysis 
 The results of the research found that Quality, accounting information, reliability Relevance to 
decisions And can be compared Affecting the decision efficiency of small and medium business executives 
(SMEs) in Bangkok The quality of accounting information Can understand Does not affect the decision-
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making efficiency of small and medium business executives (SMEs) in Bangkok In addition, the research 
also provides recommendations to management in applying accounting information for business decisions. 
Including suggestions for future research 
Keyword : Qualitative Characteristics of Accounting Information, Reliability, Relevance, Understandability, 
Comparability, Efficiency of Management Decision making 
 
บทน า 
 ในยุคโลกาภวิฒัน์ทีเ่ตม็ไปดว้ยความเจรญิกา้วหน้าทางเทคโนโลยแีละนโยบายการคา้แบบเสร ีท าใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการลงทุน เกิดการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ
อุตสาหกรรม ธุรกจิซือ้มาขายไปหรอืธุรกจิทีใ่หบ้รกิาร ธุรกจิต่าง ๆ เหล่านี้ตอ้งเผชญิกบัภาวการณ์แข่งขนั และการ
เปลีย่นแปลงต่าง ๆ ทัง้ทางดา้นเศรษฐกจิ สงัคม การเมอืง และเทคโนโลย ีดว้ยเหตุนี้ธุรกจิจงึจ าเป็นต้องพฒันาและ
วจิยัเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑใ์หม่ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สง่ผลใหธุ้รกจิ
จ าเป็นต้องพฒันาการด าเนินงานทัง้ดา้นการผลติและการขาย โดยอาศยัเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศทีเ่ขา้มามี
บทบาทต่อประสทิธภิาพในการด าเนินงานของธุรกจิ 
    ผูบ้รหิารของธุรกจิซึง่มหีน้าทีห่ลกัในการวางแผนควบคุมและตดัสนิใจเชงิกลยุทธด์า้นต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การตดัสนิใจในการก าหนดแนวทางในการใช้ทรพัยากรของธุรกจิให้เกดิประโยชน์สูงสุด การก าหนดกลยุทธ์ทาง
การตลาด การก าหนดราคาของสนิคา้และบริการ การตดัสนิใจผลติหรอืไม่ผลติสนิค้าชนิดหนึ่งชนิดใด รวมทัง้การ
ก าหนดระดบัการผลติทีเ่หมาะสม ฯลฯ เหล่านี้เป็นสิง่ทีผู่บ้รหิารต้องพยายามช่วงชงิความไดเ้ปรยีบในการตดัสนิใจ
ในปัญหาต่าง ๆ ของธุรกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและดว้ยความรวดเรว็ โดยต้องอาศยัขอ้มูลทีผู่บ้ริหารทุกฝ่ายได้
รบัมาทัง้ภายในและภายนอกเพื่อประกอบการพจิารณาเพื่อการตดัสนิใจดงักล่าว 
    ดงันัน้ การตดัสนิใจปัญหาต่าง ๆ ของผูบ้รหิาร จงึจ าเป็นตอ้งอาศยัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง เชื่อถอืได ้เหมาะสมและ
ทนัต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็นฐานขอ้มูลในการตดัสนิใจ ขอ้มูลทางบญัชใีนยุคปัจจุบนัจงึได้ถูกปรบัปรุงและพฒันาให้
สอดคลอ้งกบัความจ าเป็นในการใชข้อ้มลู โดยมุ่งเน้นถงึการจดัท าขอ้มลูเพื่อตอบสนองความตอ้งการของฝ่ายบรหิาร 
เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถน าข้อมูลเหล่านัน้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ  
 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises) หรอื SMEs มคีวามส าคญัต่อการ
พฒันาเศรษฐกจิของประเทศอย่างยิง่ อกีทัง้มสีว่นช่วยบรรเทาปัญหาความแออดัจากการเตบิโตของสงัคมเมอืง ช่วย
กระจายความเจริญไปสู่ส่วนภูมภิาคและเป็นการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น การ
บรหิารงานของธุรกจิจะประสบความส าเรจ็นัน้ผู้ประกอบการต้องอาศยัขอ้มูลทางบญัชีเป็นเครื่องมือช่วยในการ
บริหารงาน ซึ่งขอ้มูลทางบญัชี ได้แก่งบการเงินถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการรายงานการเงิน งบการเงินที่
สมบูรณ์ตอ้ง ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนงบแสดงการเปลีย่นแปลงฐานะการเงนิ หมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิ งบประกอบอื่นและค าอธบิายทีท่ าใหง้บนัน้สมบูรณ์ขึน้ ซึง่ขอ้มูลทางบญัชทีีจ่ะใหป้ระโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้บการเงนิและช่วยใหผู้ป้ระกอบการสามารถตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพควรตอ้งมลีกัษณะเชงิ
คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีตามแม่บทการบัญชี คุณลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีประกอบด้วย           
1) ความเข้าใจได้  2) ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ 3) ความเชื่อถือได้ และ 4) การเปรียบเทียบกันได้             
(สภาวชิาชพีบญัช,ี 2552) เพื่อใหผู้บ้รหิารของธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถทีจ่ะตดัสนิใจไดอ้ย่าง
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ตวัแปรตาม 

ประสิทธิภาพการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหาร 

1. การบรรลุวตัถุประสงค ์

2. การยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง 

3.การตอบสนองต่อความตอ้งการ 

 

มปีระสทิธภิาพช่วยใหก้ารด าเนินธุรกจิประสบผลส าเรจ็ จงึจ าเป็นต้องอาศยัขอ้มูลทางบญัชทีีม่ลีกัษณะเชงิคุณภาพ
ตามแม่บทการบญัช ี 
 จากความส าคญัดงักล่าวจึงท าให้ผู้วิจยัสนใจที่จะศึกษาคุณภาพของข้อมูลทางบญัชทีี่ส่งผลกระทบต่อ
ประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั  

 1. เพื่อศึกษาคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชทีี่มต่ีอประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผู้บรหิารธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

 1. ท าให้ทราบถึงปัจจยัคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการตัดสินใจของ 
ผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 2. เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็นแนวทางในการปรบัปรุงและพัฒนา
คุณภาพขอ้มลูทางบญัชใีหส้ามารถน าไปใชเ้พื่อใหเ้กดิประโยชน์ในการบรหิารงานใหม้ปีระสทิธภิาพสงูสดุ 
 
สมมุติฐานการวิจยั 

 คุณภาพขอ้มลูทางบญัชสีง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

     
 

  

 ตวัแปรอิสระ 

 คณุภาพขอ้มูลทางบญัชี  

1.ความเชื่อถอืได ้
2.ความสามารถเขา้ใจได ้
3.ความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ 
4.การเปรยีบเทยีบกนัได ้
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วิธีด าเนินการวิจยั 
การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ ด าเนินการในลกัษณะการวจิยัเชงิส ารวจ โดยการเกบ็ขอ้มลูดว้ยวธิกีาร

แจกแบบสอบถาม ใหก้บัผูบ้รหิารของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรงุเทพมหานคร 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี้  คือ  จ านวนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 552,606 ราย  (รายงานสถานการณ์วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, 2561)  

ขนาดของตวัอย่าง (Sample Size) ผูว้จิยัก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีเ่หมาะสมจากธุรกจิขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวธิกีารใชส้ตูรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) ซึง่ก าหนดให้
ระดบัความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดร้อ้ยละ 5 หรอื  5% ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95%  แต่เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างมลีกัษณะ
เป็นตวัแทนของประชากรทีแ่ทจ้รงิ การวจิยัครัง้นี้จงึใชว้ธิกีารสุม่ตวัอย่าง (Sampling) โดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบชัน้
ภูม ิ(Stratified Random Sampling) ซึง่มขี ัน้ตอนในการสุม่ตวัอย่าง ไดด้งันี้    

1 จ าแนกธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ออกตามประเภทธุรกจิและ
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอย่างกระจายครบคลุมทัง้ธุรกจิขนาดกลาง (ME) และธุรกจิขนาดย่อม (SE) ผูว้จิยัใชแ้บบแบ่งกลุ่มโดย
อาศยัสดัสว่นของประชากรทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยั   

2 ก าหนดกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ ผูบ้รหิารของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ตามสดัสว่น     

3 ท าการสุม่ตวัอย่างตามขอ้ 2 โดยใชว้ธิกีารสุม่แบบเจาะจง ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 ราย 
 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่สรา้งตามวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคดิที่
ก าหนดขึน้ โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 – 2  เป็นแบบสอบถามขอ้มูลทัว่ไปของผูบ้รหิาร และขอ้มูลทัว่ไปของธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist 
 ตอนที ่3 – 4  สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพรายขอ้มูลทางบญัชแีละประสทิธภิาพการตดัสนิใจ 
ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) ตามมาตรวดัแบบ Likert Scales 
แบ่งระดบัในการวดัออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่าระดบั ดงันี้ 

  ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ  ก าหนดให ้5 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็มาก   ก าหนดให ้4 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง  ก าหนดให ้3 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็น้อย   ก าหนดให ้2 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ  ก าหนดให ้1 คะแนน 
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การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างโดยการสง่ไปรษณียแ์ละ
ไปรษณียอ์เิลก็ทรอนิกสต์ามทีอ่ยู่ทีใ่ชใ้นการจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ โดยแนบซองไปรษณียต์อบกลบั
พรอ้มกบัแบบสอบถามซึง่ก าหนดใหส้่งไปรษณียต์อบกลบัภายใน 2 สปัดาห ์หลงัจากไดร้บัแบบสอบถาม เมื่อครบ
ตามก าหนด 2 สปัดาห ์ผูว้จิยัไดร้วบรวมแบบสอบถามคนืมาแลว้น ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ซึง่มี
จ านวนทัง้หมด 400 ชุด และด าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากแบบสอบถามทีม่คีวามสมบรูณ์มาวเิคราะหข์อ้มลูตาม
ขัน้ตอนต่อไป 

 
การวิเคราะหข์้อมูลสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

 เมื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูไดแ้ลว้ ท าการตรวจสอบความถูกต้องและความสมบรูณ์ของค าตอบในแบบสอบถาม
ทัง้หมดน ามาท าการลงรหสั (Coding) เพื่อน าไปท าการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS ดงันี้  

 ตอนที ่1 – 2  การวเิคราะหข์อ้มูลทัว่ไปของผูบ้รหิารและขอ้มูลทัว่ไปของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในกรุงเทพมหานคร ใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยการหาค่าความถี่ (Frequency) และ
รอ้ยละ (Percentage) 
 ตอนที่ 3 – 4  การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชีและความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในกรุงเทพมหานคร โดยใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)ซึ่ง
ก าหนดการใหค้ะแนนค าตอบของแบบสอบถาม ดงันี้  
  ระดบัความคดิเหน็มากทีส่ดุ  ก าหนดให ้ 5 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็มาก   ก าหนดให ้ 4 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็ปานกลาง  ก าหนดให ้ 3 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็น้อย   ก าหนดให ้ 2 คะแนน 
  ระดบัความคดิเหน็น้อยทีส่ดุ  ก าหนดให ้ 1 คะแนน 
 แลว้หาค่าเฉลีย่ของค าตอบแบบสอบถาม โดยใชก้ารแปลความหมายของค่าเฉลีย่ ดงันี้ 
  ค่าเฉลีย่   4.21 - 5.00  หมายถงึ มคีวามเหน็อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ 
  ค่าเฉลีย่   3.41 - 4.20  หมายถงึ มคีวามเหน็อยู่ในระดบัมาก 
  ค่าเฉลีย่   2.61 - 3.40  หมายถงึ มคีวามเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลีย่   1.81 - 2.60  หมายถงึ มคีวามเหน็อยู่ในระดบัน้อย 
  ค่าเฉลีย่   1.00 - 1.80  หมายถงึ มคีวามเหน็อยู่ในระดบัน้อยทีส่ดุ  

 ตอนที่ 5 การทดสอบความสมัพันธ์และผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชีกับประสิทธิภาพการ
ตดัสนิใจของผู้บริหารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้วธิีการวเิคราะห์
สหพันธ์แบบพหุคูณ (Multiple Correlation Analysis) และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ  (Multiple 
Regression Analysis) 
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ผลการศึกษาวิจยั 

 การศกึษาวจิยั เรื่อง คุณภาพขอ้มลูทางบญัชทีีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการศกึษาวจิยั ไดด้งันี้ 
 1. ผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ
ระหว่าง 25 - 35 ปี สถานภาพ โสด ระดบัการศกึษา สงูกว่าปรญิญาตร ีประสบการณ์ในการท างาน 6-10 ปี รายได้
สุทธต่ิอเดอืนในปัจจุบนั น้อยกว่า 50,000 บาทและมตี าแหน่งเป็นผูจ้ดัการ   และธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่ประกอบธุรกจิประเภท การบรกิาร ทุนในการด าเนินงาน น้อยกว่า 15 
ล้านบาท ระยะเวลาในการด าเนินธุรกิจ น้อยกว่า 5 ปี มูลค่าสนิทรพัย์รวม น้อยกว่า 50 ล้านบาท และจ านวน
พนกังานน้อยกว่า 50 คน 
 2. ผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมี
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชโีดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมากที่สุด ได้แก่ ด้านสามารถเขา้ใจได้ เช่น กจิการ
มุ่งเน้นการน าเสนอข้อมูลในงบการเงนิที่ช่วยให้ผู้ใช้งบการเงนิมีความเข้าใจในข้อมูลดงักล่าวอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน กจิการตระหนักถงึการจดัท าขอ้มูลทางบญัชโีดยใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ใจในขอ้มูลทีน่ าเสนอและใชป้ระโยชน์ต่อการ
ตดัสนิใจอย่างมปีระสทิธภิาพ กจิการสง่เสรมิใหม้ขีอ้มูลทีป่รากฏในขอ้มลูทางบญัชทีีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความรูแ้ละความ
เขา้ใจในธุรกจิเหตุการณ์ในรายงานเป็นอย่างด ีและมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมคีุณภาพขอ้มลูทางบญัชโีดยรวมและ
เป็นรายด้านอยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ เช่น กจิการเชื่อมัน่ว่าการจดัเตรยีมขอ้มูล
ผลลพัธ์ของการตัดสนิใจในอดีต สามารถน ามาใช้เพื่อประกอบการตัดสนิใจของผู้บริหารในอนาคตได้   กิจการ
ส่งเสรมิใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงวธิกีารปฏบิตัหิรอืนโยบายดา้นต่างๆ อย่างเพยีงพอและ
เหมาะสม และกจิการเชื่อมัน่ว่าการน าเสนอรายงานและเหตุการณ์ทางบญัชทีี่ส าคญัช่วยใหเ้กดิประโยชน์ต่อการ
ตดัสนิใจของผูใ้ชง้บการเงนิไดอ้ย่างครบถ้วนดา้นการเปรยีบเทยีบกนัได ้เช่น กจิการส่งเสรมิใหม้กีารน าเสนอขอ้มูล
ในรายงานขอ้มูลทางบญัชเีป็นลกัษณะเดยีวกนัทุกงวดบญัชเีพื่อให้ผูใ้ชข้อ้มูลมคีวามเขา้ใจ กจิการมุ่งเน้นแนวทาง
ปฏบิตัติามวธิกีารทีใ่ชใ้นงวดบญัชปีีทีผ่่านมาเพื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มูลมคีวามเขา้ใจง่าย และเมื่อกจิการมกีารเปลีย่นแปลง
วธิกีารทางบญัช ีกจิการไดเ้ปิดเผยการเปลีย่นแปลงดงักล่าว เพื่อใหผู้ใ้ชง้บการเงนิมคีวามเขา้ใจถูกตอ้ง ดา้นความ
เชื่อถือได้ เช่น กจิการส่งเสรมิให้มีการก าหนดมาตรฐานการบญัชีและขอ้ปฏิบตัิเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรถือ
ปฏบิตัติรงกนั กจิการสง่เสรมิใหม้กีารจดัท ารายงานทางการเงินและแสดงรายการเหตุการณ์ทางการบญัชอีย่างเทีย่ง
ธรรม และกิจการส่งเสรมิให้มีการน าเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ และปราศจากความ
ล าเอยีง 
 3. ผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมี
ประสทิธภิาพการตดัสนิใจโดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นการบรรลุวตัถุประสงค ์เช่น กจิการมี
การก าหนดวตัถุประสงคใ์นการตดัสนิใจแต่ละครัง้อย่างชดัเจนเพื่อประโยชน์ในการใช้ประกอบการตดัสนิใจเลอืก
ทางเลอืกได้อย่างเหมาะสม กิจการมกีารแก้ปัญหาหรือตดัสนิใจเลือกทางเลอืกได้อย่างเหมาะสมและบรรลุตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว ้และกจิการมกีารก าหนดทางเลอืกในการตดัสนิใจไดอ้ย่างเหมาะสมสอดคลอ้ง ครอบคลุม
กบัวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด ดา้นการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง เช่น กจิการมกีารกระตุ้นใหบุ้คคลในองค์กรมสีว่นร่วมใน
กระบวนการตดัสนิใจอย่างเหมาะสม กจิการไดร้บัความร่วมมอืในการเสนอปัญหาและแนวทางการแกไ้ขจากบุคคล
ทุกฝ่าย เพื่อให้กระบวนการตัดสินใจมีประสิทธิภาพสูงสุด และกิจการมีการรายงานความคืบหน้าการติดต่อ
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ประสานงานกบัผูอ้ื่นใหห้วัหน้างานหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทราบอย่างสม ่าเสมอ และดา้นการตอบสนองต่อความต้องการ 
เช่น กจิการมกีารสรา้งทางเลอืกไดต้รงกบัความตอ้งการจากการตอบสนองปัญหาทีเ่กดิขึน้อย่างถูกตอ้ง กระบวนการ
ออกแบบการตดัสนิใจของกจิการส่งผลลพัธ์ต่อการตดัสนิใจทีด่แีละทนัต่อเวลา และกจิการมกีารวเิคราะหถ์งึความ
ตอ้งการขององคก์รก่อนทีจ่ะมกีารตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่งในการวางแผน 
 4. ผลการทดสอบสมมตฐิานการวจิยั เป็นการทดสอบความสมัพนัธร์ะหว่างคุณภาพขอ้มลูทางบญัชทีีส่ง่ผล
กระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยพจิารณาแยกมติิของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชตีามลกัษณะเชงิคุณภาพของงบการเงนิ 4 ประการ ได้แก่ ความ
เชื่อถือได้ ความสามารถเข้าใจได้ ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจ และการเปรียบเทียบกนัได้ ผลการทดสอบ
สมมติฐานการวจิยั พบว่า ยอมรบัสมมติฐานการวิจยั H1 H3 และ H4 แสดงว่าคุณภาพข้อมูลทางบญัชดี้านความ
เชื่อถือได้ ความเกี่ยวข้องกบัการตัดสนิใจและการเปรียบเทยีบกนัได้ มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบั
ประสทิธภิาพการตดัสนิใจโดยรวมและรายดา้น ไดแ้ก่ ด้านการบรรลุวตัถุประสงค ์ด้านการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง 
ด้านการตอบสนองต่อความต้องการ  ปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย H2 แสดงว่าคุณภาพข้อมูลทางบัญชีด้าน
ความสามารถเข้าใจได้ ไม่ส่งผลกระทบประสิทธิภาพการตัดสนิใจโดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ด้านการบรรลุ
วตัถุประสงค ์ดา้นการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง ดา้นการตอบสนองต่อความต้องการ  และตวัแปรทีส่ามารถพยากรณ์
ประสทิธภิาพการตดัสนิใจโดยรวม (Total Y) ได้แก่ ดา้นความเชื่อถอืได้ (X1) ดา้นความเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสนิใจ 
(X3) และดา้นการเปรยีบเทยีบกนัได(้X4) ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ ไดด้งันี้ 

Total Y = 0.280 + 0.384(X1) + 0.214(X3) + 0.317(X4) 
เมื่อพจิารณาสมการพยากรณ์ประสทิธภิาพการตดัสนิใจเป็นรายดา้น พบว่า 

1. ดา้นการบรรลุวตัถุประสงค ์
Y1 = 0.142 + 0.275(X1) + 0.299(X3) + 0.385(X4) 

2. ดา้นการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง 
Y2 = 0.410 + 0.354(X1) + 0.246(X3) + 0.261(X4) 

3. ดา้นการตอบสนองต่อความตอ้งการ 
Y3 = 0.290 + 0.523(X1) + 0.304(X4) 
 

อภิปรายผลการศึกษาวิจยั 

 การศกึษาวจิยั เรื่อง คุณภาพขอ้มลูทางบญัชทีีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารธุรกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภปิรายผล ไดด้งันี้ 
 1. ผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการมี
คุณภาพขอ้มลูทางบญัชโีดยรวมและเป็นรายดา้น อยู่ในระดบัมากทีส่ดุ ไดแ้ก่ ดา้นความสามารถเขา้ใจได้ และอยู่ใน
ระดบัมาก ไดแ้ก่ ดา้นความเชื่อถอืได ้ดา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ และดา้นการเปรยีบเทยีบกนัได้ เนื่องจาก 
ขอ้มูลทางการบญัชเีป็นการแสดงผลลพัธจ์ากการด าเนินงานและสถานะทางการเงนิของธุรกจิทีจ่ดัอยู่ในรปูแบบของ
ตวัเลขโดยขอ้มูลเกีย่วกบัผลก าไรและขาดทุนของธุรกจิในช่วงขอ้มูลเกีย่วกบัฐานะทางการเงนิ  ขอ้มูลทางการบญัชี
ถอืว่าเป็นสิง่จ าเป็นทีท่ าใหอ้งคก์ร สามารถทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิของกจิการตลอดจนใชส้าหรบั
ตดัสนิใจพฒันาระบบการทางานขอ้มลูทางการบญัชจีงึเป็นสิง่ส าคญัและมปีระโยชน์ต่อบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายสอดคลอ้ง
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กบังานวจิยัของ ทพิาพร ขวญัมา (2556) คุณภาพขอ้มลูทางบญัชบีรหิารเป็นการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางบญัชทีี่
ให้ประโยชน์แก่ผู้บริหารในการวางแผน การสัง่การ การควบคุม และการตัดสนิใจ ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความ
เกีย่วขอ้งกบัปัญหาทีก่ าลงัพจิารณาเป็นขอ้มลูทีท่นัเวลาทีต่้องการและสถานการณ์ที่เกดิขึน้ และเป็นขอ้มลูทีส่ามารถ
พสิจูน์ความถูกตอ้งไดส้อดคลอ้งกบังานวจิยัของ สายฝน วลิยั (2558) ทีพ่บว่าขอ้มลูในงบการเงนิทีม่ ีคุณลกัษณะทัง้ 
4 ดา้นนี้เป็นขอ้มูลทีม่ลีกัษณะเชงิคุณภาพ สามารถช่วยใหผู้ใ้ชง้บการเงนิมแีนวทางและบรรทดัฐานใน การตดัสนิใจ
และเป็นเครื่องมอืทีช่่วยใหผู้บ้รหิารตดัสนิใจ เชงิเศรษฐกจิอย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2. ผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีวามคดิเหน็ด้วยเกีย่วกบั
การมปีระสทิธภิาพการตดัสนิใจโดยรวมและเป็นรายด้าน อยู่ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ด้านการบรรลุวตัถุประสงค ์ดา้น
การยอมรบัจากผู้เกี่ยวขอ้งตดัสนิใจ และดา้นการตอบสนองต่อความต้องการ เนื่องจากในองค์กรสมยัใหม่จ าเป็น
อย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารธุรกจิจะตอ้งมทีกัษะทีส่ าคญั คอื การคดิวเิคราะห์ และสามารถตดัสนิใจทีร่วดเรว็ การตดัสนิใจยงั
เป็นวธิทีี่สามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กร สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปิยมาศ เหลอืล้น (2556)ได้ศกึษา
ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงนิทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการตดัสนิใจของธุรกจิ SMEs ในจงัหวดัสุรนิทร์ ได้
กล่าวไวว้่าผูบ้รหิารธุรกจิจะตอ้งมทีกัษะทีส่ าคญั คอื การคดิวเิคราะห ์และสามารถตดัสนิใจทีร่วดเรว็ การตดัสนิใจยงั
เป็นวธิทีีส่ามารถน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ทพิาพร ขวญัมา  (2556) กล่าวว่า 
ประสทิธภิาพการตดัสนิใจเป็นการตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกใดทางเลอืกหนึ่ง หรอืจากหลาย ๆ ทางเลอืกทีไ่ดพ้จิารณา
หรอืประเมนิอย่างดแีลว้จะก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุต่อองคก์ร บรรลุเป้าหมายและวตัถุประสงคท์ีก่ าหนดไว้   
 3. คุณภาพขอ้มูลทางบญัชี ด้านความเชื่อถือได้ มคีวามสมัพนัธ์และผลกระทบเชงิบวกกบัประสทิธภิาพ
การตดัสนิใจโดยรวม ดา้นการบรรลุวตัถุประสงค์ ดา้นการยอมรบัจากผูเ้กีย่วขอ้ง และดา้นการตอบสนองต่อความ
ต้องการ เนื่องจากการมรีะบบบญัชทีี่มมีาตรฐานเป็นหนึ่งในปัจจยัที่ช่วยสะท้อนภาวะการเงนิที่แทจ้รงิของบรษิัท  
ขอ้มูลทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต  ปัจจุบนัและ
อนาคตท าใหก้ารตดัสนิใจของผูบ้รหิารสามารถท าไดง้่ายขึน้เน่ืองจากสามารถคาดคะเนถงึความสามารถของกจิการ
ในการด าเนินธุรกิจตลอดจนสามารถปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ในการด าเนินธุ รกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการขององค์กรและเป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไป ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายฝน วลิยั (2558) ซึง่ได้ศกึษา
คุณภาพขอ้มูลทางบญัชทีีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิ ใจของผูบ้รหิารในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา จากผลการวจิยัพบว่าคุณภาพขอ้มลูทางบญัชดีา้นความเชื่อถอืไดส้ง่ผล
กระทบต่อประสทิธภิาพการ ตดัสนิใจของผูบ้รหิาร สะทอ้นใหเ้หน็ถงึคุณภาพขอ้มูลทาง บญัชดีา้นความเชื่อถอืไดว้่า
มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจใน การบรหิารงานซึง่หมายความว่าขอ้มูลทางบญัชจีะมคีวามน่า เชื่อถอืต้องน าเสนอ
ขอ้มูลด้วยการปราศจากความล าเอียงยึดหลกัความระมดัระวงั รวมทัง้ต้องตระหนักถึงการน าเสนอขอ้มูลอย่าง
ครบถ้วน ดังนัน้ เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารควรให้
ความส าคญักบัการจดัท าบญัชทีีมุ่่งเน้นให้เกดิความเชื่อถอืในขอ้มลูทีร่ายงาน และควรสง่เสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากร
ค านึงถงึความส าคญัของคุณภาพขอ้มลูทางบญัชดีา้นความเชื่อถอืได ้โดยเฉพาะบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ขอ้มูลทางบญัชเีพื่อประโยชน์ในการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจได้อย่างมปีระสทิธภิาพ  และสอดคล้องกบัผลการวจิยั
ของ ทิพาพร ขวญัมา (2556)  พบว่า คุณภาพข้อมูลทางบญัชีบริหาร ด้านความเชื่อถือได้ มีความสมัพนัธ์และ
ผลกระทบเชงิบวกกบัประสทิธภิาพการตดัสนิใจ เน่ืองจากความน่าเชื่อถอืไดเ้ป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้กระบบการบญัชบีรหิาร 
ตอ้งเป็นขอ้มูลทีส่ามารถพสิจูน์ความถูกต้องได้ โดยผ่านกระบวนการคดิอย่างมรีะบบและท างานอย่างมหีลกัเกณฑ์
และมหีลกัฐานอา้งองิ สามารถตรวจสอบแหล่งทีม่าของขอ้มลูได ้
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4. คุณภาพขอ้มลูทางบญัช ีดา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจ มคีวามสมัพนัธแ์ละผลกระทบเชงิบวกกบั
ประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยรวม ด้านการบรรลุวตัถุประสงค์ ด้านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง และด้านการ
ตอบสนองต่อความตอ้งการเน่ืองจากคุณภาพของขอ้มลูทางการบญัชมีคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์แก่ผูใ้ชร้ายงาน
ทางการเงนิอย่างมาก เพราะจะต้องใช้ประกอบการตดัสนิใจและวเิคราะห์ความเสี่ยงในการลงทุนในอนาคต  ซึ่ง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของสายฝน วลิยั (2558) ซึง่ไดศ้กึษาคุณภาพขอ้มูลทางบญัชทีีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพ
การตัดสนิ ใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา จาก
ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพขอ้มูลทางบญัชดีา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจไดส้ง่ผลกระทบต่อ ประสทิธภิาพการ
ตดัสนิใจของผู้บรหิาร สะท้อนถงึคุณภาพขอ้มูลทางบญัชดีา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจมคีวามส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจในการบรหิารงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ขอ้มูลทางการบญัชทีีเ่กี่ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ของกจิการทัง้ในอดตี
ปัจจุบนัและอนาคต จะช่วยใหผู้้บรหิารสามารถ คาดคะเนผลทีไ่ด้และสามารถตดัสนิใจวางแผนการบรหิารงานให้
กิจการประสบผลส าเร็จได้ ดังนัน้ ผู้บริหารควรให้ความส าคญัและเน้นให้ต้องน าเสนอข้อมูลทางการบญัชีที่  มี
คุณลกัษณะเชงิคุณภาพดา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเพื่อใหผู้บ้รหิารไดร้บัขอ้มูลทีส่ามารถใชใ้นการตดัสนิใจ
ได ้อย่างมปีระสทิธภิาพ และควรส่งเสรมิสนบัสนุนใหบุ้คลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลทางบญัชคี านึงถงึ
ความส าคญัของการน าเสนอขอ้มูลทางบญัชทีีม่คีุณภาพด้านความ เกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจเพื่อประโยชน์ส าหรบั
ผู้บรหิารในการน าไปใช้ในการเพิม่ประสทิธภิาพการตดัสนิใจต่อไปสอดคล้องกบังานวจิยัของดารณี เอื้อชนะจิต 
(2554) ที ่ไดศ้กึษาผลกระทบของคุณภาพขอ้มลูทางบญัชแีละลกัษณะองคก์รธุรกจิทีม่ต่ีอประสทิธภิาพการตดัสนิใจ
ของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า คุณภาพข้อมูลทางบญัชีด้านความเกี่ยวข้องกบัการ
ตัดสนิใจ ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการตัดสนิใจของผู้บริหารสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพข้อมูลทางบญัชีที่มี
ความส าคญัต่อการตดัสนิใจในการบรหิารงานในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ว่าในการบรหิารงานนัน้ตอ้งการ
ขอ้มลูทางบญัชทีีม่ลีกัษณะเชงิคุณภาพดา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจจงึจะเป็นขอ้มลู ทีช่่วยในการตดัสนิใจของ
ผูบ้รหิารเพื่อใหก้ารบรหิารงานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและนอกจากนี้ผลทีไ่ดย้งัสอดคลอ้ง  กบังานของปิยมาศ 
เหลอืล้น (2555) ซึง่ไดท้ าศกึษาผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงนิที่มต่ีอประสทิธภิาพการ  ตดัสนิใจของ
ธุรกจิSMEsในจงัหวดัสุรนิทร ์ซึง่พบว่าคุณภาพรายงานทางการเงนิดา้นความเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจมผีลกระทบ
กบัประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารเช่นเดยีวกนั  

5. คุณภาพรายงานทางการเงนิ ด้านการเปรียบเทียบกนัได้ มีความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบั
ประสิทธิภาพการตัดสินใจโดยรวม ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการยอมรับจากผู้เกี่ยวข้องและด้านการ
ตอบสนองต่อความต้องการ  เนื่องจากงบการเงินที่มีคุณภาพผู้บริหารต้องสามารถเปรียบเทียบงบการเงินใน
ช่วงเวลาที่ต่างกนัเพื่อใช้ประกอบการวางแผนและวางกลยุทธ์เพื่อให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่วางไว้สอดคล้องกบั
งานวจิยัของ สายฝน วลิยั (2558) ซึง่ไดศ้กึษาคุณภาพขอ้มูลทางบญัชทีีส่ง่ผลกระทบต่อประสทิธภิาพการตดัสนิ ใจ
ของผูบ้รหิารในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตอ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา จากผลการวจิยัพบว่า  
ปัจจยัคุณภาพขอ้มูลทางการบญัชีด้านการ เปรียบเทียบกนัได้ส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพการตัดสนิใจของผู้
บรหิารธุรกจิ SMEs เนื่องจากงบการเงินที่ให้ขอ้มูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ต้องมคีุณลกัษณะเชงิคุณภาพด้านการ
เปรยีบเทยีบกนัได้นัน่คอื งบการเงนิต้องสามารถเปรยีบเทยีบกบังบการเงนิของกจิการในช่วงเวลาที่ต่างกันหรอื
เปรยีบเทยีบกบังบการเงนิของต่างกจิการกนัในรอบระยะเวลาบญัชเีดยีวกนั ซึง่ท าใหผู้ใ้ชง้บการเงนิสามารถประเมนิ 
และคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงนิ และผลการด าเนินงานของกจิการไดเ้พื่อไดข้อ้มูลทีส่ามารถใชป้ระกอบการ 
วางแผนและวางกลยุทธใ์หธุ้รกจิบรรลุเป้าหมายตามทีว่างไว ้ 
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ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 

 1. ผู้บรหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพขอ้มูลทางบญัชตีาม
องคป์ระกอบทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความเขา้ใจได้ ด้านความเกีย่วของกบัการตดัสนิใจ ดา้นความเชื่อถอืได้ และดา้น
การเปรยีบเทยีบกนัได ้เน่ืองจากองคป์ระกอบต่าง ๆ เหล่าน้ีจะน ามาซึง่คุณภาพรายงานทางการเงนิทีม่คีุณภาพ และ
เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานอย่างแทจ้รงิ 

 2. ผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรส่งเสริมให้บุคลากรค านึงถึงความส าคญัของ
คุณภาพขอ้มูลทางบญัช ีโดยเฉพาะผูบ้รหิารฝ่ายบญัชแีละบุคลากรทีป่ฏบิตัหิน้าทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มูลทางบญัชเีพื่อ
ประโยชน์ในการน าไปใชใ้นการตดัสนิใจ 

 3. ผูบ้รหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน เชงิกลยุทธ์
ก าหนดทศิทาง แนวทางในการจดัท าขอ้มลูทางบญัช ีเพื่อใหคุ้ณภาพขอ้มลูทางบญัชขีองธุรกจิขนาดกลางและขนาด
ย่อม (SMEs) มคีวามน่าเชื่อถอืและโปร่งใส 

 4. ผู้บรหิารธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ควรให้ความส าคญักบัการน าขอ้มูลทางบญัชไีปใช้
ประกอบการตดัสนิใจ เพื่อใหก้ารตดัสนิใจเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ และก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุ 

 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้พบขอ้จ ากดัการวจิยั ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่าง 
คอื วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม มวีงจรชวีติของธุรกจิสัน้ จะพบไดจ้ากการเลกิกจิการของวสิาหกจิประเภทนี้
จ านวนมาก ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาวิจยัครัง้ต่อไป อาจจะต้องศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น หรือบริบทอื่นที่มี
ผลกระทบหลกัต่อการบรหิารงานหรอืการตดัสนิใจเพื่อด าเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

การศกึษาค้นคว้าอสิระฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีดว้ยความกรุณาเป็นอย่างสงูจากอาจารย์ทีป่รกึษา 
รองศาสตราจารยณ์ฐัชลยัย ์ตรรกวทิรูศกัดิ ์ทีไ่ดเ้สยีสละเวลาใหค้ าแนะน า ขอ้คดิเหน็ถงึประเดน็ต่าง ๆ ในการศกึษา
และชี้แนวทางในการแก้ปัญหา การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม และได้กรุณาตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง อันเป็น
ประโยชน์ในการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการศกึษารวมทัง้การแกไ้ขงานใหส้มบรูณ์ 

ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามค าแหงทุกท่านที่ไดป้ระสทิธปิระสาทวชิาความรู ้ตลอดจนเจ้าหน้าทีบ่ณัฑติศกึษาทุกท่านทีใ่ห้ความช่วยเหลอื
และให้ค าปรึกษาตลอดหลักสูตรการศึกษา ขอขอบพระคุณผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)        
ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม เพื่อน ามาเป็นขอ้มลูในการวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี

ผูว้จิยัขอขอบคุณอกีหลายท่านทีม่สีว่นส าคญัท าใหง้านวจิยัเรื่องนี้ส าเรจ็เรยีบรอ้ย ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทุกท่าน
ทีไ่ดเ้อือ้อ านวยความสะดวกในหลายดา้น ผูว้จิยัขอขอบคุณไว ้ณ โอกาสนี้ 

 
 
 
 



11 
 

เอกสารอ้างอิง 

เจตรมัภา พรหมทะสาร. (2556) ผลกระทบของคุณภาพขอ้มูลทางบญัชทีีม่ผีลต่อประสทิธภิาพการบรหิารการเงนิ
 ของสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย. วารสารการบญัชแีละการจดัการ ปีที ่5 ฉบบัที่ 4. มหาสารคาม 
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม   

ญาณินท ์ตัง้ภญิโญพุฒคิุณ. (2560). ความสมัพนัธ์ระหว่างการปฏบิตังิานทางบญัชแีละประสทิธภิาพการตดัสนิใจ
 ของธุรกิจ SMEs ในจงัหวดัมหาสารคาม. วิทยานิพนธ์บญัชีมหาบณัฑิต. มหาสาคาม,  มหาวิทยาลยั
 มหาสารคาม. 

ฐติิรตัน์ มีมาก. (2558). สภาพแวดล้อมในการท างานและความรู้ความสามารถของนักบญัชีที่ส่งผลต่อคุณภาพ
 รายงานการเงนิของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในจงัหวดันครราชสมีา.วารสารวชิาการ  
 ปีที ่21 ฉบบัที ่1.  กรุงเทพฯ,  สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ณัฐิกา สิมชมพู. (2556) ผลกระทบของประสิทธิภาพรายงานทางการเงินที่มีต่อประสิทธิผลการวางแผนการ
 ด าเนินงานของธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตจงัหวดัศรสีะเกษ. วารสารการบญัชแีละ
 การจดัการ ปีที ่5 ฉบบัที ่3. มหาสารคาม, มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ณัฐธยาน์ อธริฐัจริชยั. (2559) ปัจจยัที่มีผลต่อความต้องการใช้ข้อมูลทางการบญัชีในการตัดสนิใจด้านกิจกรรม 
 ทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการ
 บรหิารธุรกจิ ปีที ่5 ฉบบัที ่1. กรุงเทพฯ, สมาคมสถาบนัอุดมศกึษาเอกชนแห่งประเทศไทย 

ดารณี เอื้อชนะจิต.  (2554).  ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบัญชี และลักษณะองค์กรธุรกิจที่มีต่อ
 ประสทิธภิาพการตดัสนิใจของผูบ้รหิารในวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม.  ภาคนิพนธ.์  บรหิารธุรกจิ
 มหาบณัฑติ (การบญัช)ี.  กรุงเทพฯ,  มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

ทพิาพร ขวญัมา.(2555). ผลกระทบของคุณภาพข้อมูลทางบญัชีบริหารที่มีต่อประสทิธิภาพการตัดสินใจของ
 ธุรกิจ SMEs ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วิทยานิพนธ์.  บัญชีมหาบัณฑิต.  มหาสาคาม,  
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.  
นภวรรณ ภูครองหนิ. (2553).  ผลกระทบของประสทิธภิาพการปฏบิตัทิางการบญัชทีีม่ต่ีอคุณภาพ   รายงานทาง
 การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วิทยานิพนธ์, บัญชีมหาบัณฑิต.    
 มหาสารคาม,  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม. 

นิรมล เนื่องสทิธะ. (2553). ความสมัพนัธร์ะหว่างประสทิธภิาพการจดัการฐานขอ้มูลกบัคุณภาพรายงานการเงนิใน
 การท างานของนักบญัชีธุรกจิโรงแรมในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ . บญัชีมหาบณัฑติ.  มหาสารคาม,  
 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม.   

ปิยมาศ เหลือล้น. (2555). ผลกระทบของคุณภาพรายงานทางการเงินที่มีต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของ 
 ธุรกิจSMEs ในจังหวัดสุรินทร์.  วิทยานิพนธ์.  บัญชีมหาบัณฑิต. มหาสารคาม, มหาวิทยาลัย
 มหาสารคาม. 

 


