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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานของผู้บริหาร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร และ (3) เพื่อศึกษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที ่มีผลต่อ
ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอยา่ง  
ท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ความถดถอย
แบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis – MRA)  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเกี่ ยวข้องกับการตัดสินใจ            
ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสามารถเข้าใจได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานของผ ู ้บร ิหารว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผน                    
ด้านการจัดองค์การ ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม 

 
คำสำคัญ : คุณภาพข้อมูลทางบัญชี; ประสิทธิผลในการบริหารงาน; วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

 
Abstract 

This study aimed to 1) study the application of accounting information in the 
administration of SME entrepreneurs in Bangkok, 2) to study the effectiveness of the 
administration of SME entrepreneurs in Bangkok and 3) to study the accounting information 
quality affecting the administration of SME entrepreneurs in Bangkok. The sample was a group 
of 400 SME entrepreneurs in Bangkok. The data collection device was a set of questionnaires. 
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The data was analyzed with the employment of descriptive analytics: frequency, percentage, 
mean and standard deviation. The hypothesis was tested with the utilization of Multiple 
Regression Analysis (MRA). 

The tested hypothesis indicated that accounting information quality on the aspects of 
relevance, reliability, understandability, and comparability affected the effectiveness of the 
administration of SME entrepreneurs in Bangkok in terms of planning, organizing, direction, 
coordinating and controlling, respectively. 

  
Keywords: Quality of Accounting Information; Management Effectiveness; Small and 

Medium Enterprises 
 
บทนำ 

หนึ ่งในปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ มีความสามารถ            
ในการผลิตสินค้าแต่ขาดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะความรู้เกี่ยวกับภาษีและบัญชีรวมถึง
การใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจในการจัดการและดำเนินงาน (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง       
และขนาดย่อม, 2556) จากปัญหาข้างต้นเป็นข้อมูลสะท้อนถึงการบริหารองค์กรที่ไม่ประสิทธิภาพของ SMEs     
ในประเทศไทย จากรายงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแสดงให้เห็นถึงความจำเป็น
และความสำคัญของข้อมูลทางการบัญชีที่เชื ่อมโยงกับประสิทธิภาพของการบริหารองค์กรและความสำเร็จ       
ของธุรกิจ โดยข้อมูลการบัญชีสามารถช่วยให้ผู ้บริหารได้เข้าใจถึงสถานการณ์ต่างๆ ของกิจการและช่วยให้
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ข้อมูลทางบัญชีช่วยในการปรับปรุง      
การดำเนินการของผู้จัดการ โดยให้ข้อมูลย้อนกลับ (Williams & Seaman, 2002, Tiessen & Waterhouse, 
1983) แต่ในปัจจุบันบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทำบัญชีเองแต่ใช้บริการสำนักงานบัญชี     
ในการจัดทำบัญชีหรือจัดทำบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีอย่างง่าย โดยต้องให้แผนกต่างๆ จัดส่ง
เอกสารมาให้แผนกบัญชีบันทึกรายการค้าส่งผลให้ผู้ประกอบการไม่สามารถได้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ
ได้อย่างทันเวลาส่งผลให้การตัดสินใจของผู้ประกอบการอาจผิดพลาดและส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน          
ของกิจการในที่สุด ดังนั ้นการศึกษาถึง “คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงาน        
ของผู ้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร” จะช่วยให้เข้าใจถึงความต้องการ               
ของผู้บริหารในการใช้ข้อมูลทางบัญชี และความคาดหวังต่อคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีที่นำไปใช้พิจารณาเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการท่ีจะทำให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้วางไว้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื ่อศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม         
ในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ ื ่อศ ึกษาประส ิทธ ิผลในการบร ิหารงานของผ ู ้บร ิหารว ิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                        
ในกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานของการวิจัย 
คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเชื ่อถือได้ ด้านความสามารถเข้าใจได้ ด้านความเกี ่ยวข้องกับ         

การตัดสินใจ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ มีผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2.. ขอบเขตด้านเน้ือหา   
เป็นการศึกษามุ่งเน้นคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
3. ขอบเขตด้านพื้นที่  
พื้นท่ีในการวิจัย คือ กรุงเทพมหานคร 
4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  
ระยะเวลาในการวิจัยครั ้งนี ้ ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม และสรุปผล

การศึกษาระหว่างเดือน มกราคม ถึง มีนาคม 2563 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทำให้ทราบถึงปัจจัยองค์การท่ีมีต่อวัฒนธรรมการปฏิบัติงานของบริษัทเอกชนในกรุงเทพมหานคร 
2. ทำให้ทราบถึงคุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ    

ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
3. สามารถนำผลการศึกษาท่ีใช้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารงานและการตัดสินใจให้มีประสิทธิผล   

ดียิ่งข้ึน 
 
การทบทวนวรรณกรรม 

ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประกอบการนำเสนอ
ผลการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยท่ีได้กำหนดไว้  

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพของข้อมูลทางบัญชี  
นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2551: 4-12) ได้อธิบายถึงคุณภาพของ งบการเงิน   

ไว้ว่า งบการเงินจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินก็ต่อเมื่องบการเงินนั้นมีลักษณะเชิงคุณภาพตามท่ีแม่บทการบัญชี
กำหนดไว้ และได้อธิบายเพิ่มเติมอีกว่าแม่บทการบัญชีได้กำหนดลักษณะเชิงคุณภาพหลักหรือแรกของงบการเงิน
ไว้ 4 ประการดังนี้  

1. ความเข้าใจได้ (Understandability)  
2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance)  
3. ความเชื่อถือได้ (Reliability)  
4. การเปรียบเทียบได้ (Comparability) 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารของผู้บริหาร 
แนวคิดและทฤษฎีของเฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol, อ้างถึงใน ทฤษฎีการบริหารจัดการ, 2555) ได้สรุป

เป็นทฤษฎีว่า หัวใจของการบริหารจัดการเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมายนั้น มีองค์ประกอบด้วยกัน  5 ปัจจัย 
เรียกว่า POCCC มีดังนี้  
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1. การวางแผน (Planning)  
2. การจัดองค์การ (Organizing)                 
3. การสั่งการ (Directing)  
4. การประสานงาน (Co-ordinating)  
5. การควบคุม (Controlling)  
 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 

จากการสืบค้นพบว่ามีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ปี 2562 จำนวน 571,661 ราย 
(สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), 2563) 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเนื่องจากทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการหาจำนวน
ตัวอย่างด้วยสูตรทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973, p. 727) โดยกำหนดระดับความเชื ่อมั่นเท่ากับร้อยละ 95       
ค่าระดับความคลาดเคลื่อนยอมรับได้ไม่น้อยกว่า 5% หรือที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ตามการคำนวณตามสูตร
ต่อไปนี้ 

 

 สูตร 𝑛 =  
𝑁

1+ 𝑁(𝑒)2  

เมื่อ  
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จำนวนประชากรท้ังหมด  
e = ความคลาดเคลื่อนท่ียอมให้เกิดได้ไม่เกิน .05 

 

แทนค่าตามสูตร  𝑛 =  
571,661

1+ 571,661(0.05)2 

    𝑛 = 399.72 
 
เพื ่อให้ได้ข้อมูลสมบูรณ์ในการวิเคราะห์และปรับตามหลักคณิตศาสตร์ ผู ้วิจัยดำเนินการปรับเพิ่ม       

กลุ่มตัวอย่างจาก 399.72 เป็น 400 ตัวอย่าง 
3. สำหรับการวิจัยในครั้งนี้เครื่องมือท่ีใช้สุ่มตัวอย่าง คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู ้ว ิจ ัยได้เก็บข้อมูลโดยดำเน ินการตามลำดับขั ้นตอนดังนี้  ขั ้นที ่ 1              

สร้างแบบสอบถามออนไลน์ผ่าน Google Form ขั้นท่ี 2 ขอความร่วมมือจากผู้ตอบแบบสอบถามผ่านทาง       
หน้าเพจเฟสบุ๊ค และบล็อก และทางแอพพลิเคชั่นไลน์ ขั้นท่ี 3 ผู้วิจัยนำแบบสอบถามมาตรวจดูความสมบูรณ์   
ของคำตอบในแต่ละข้อ และนับจำนวนแบบสอบถามให้ครบตามจำนวนที ่ต้องการ  และขั ้นท่ี 4 ผู ้ว ิจัย               
นำแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความถดถอยแบบพหุคูณ โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาครั้งนี้มีประเด็นสำคัญ ดังต่อไปนี้ 

 ส่วนที่ 1 คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ        
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้  

คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.33) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
ด้านความเชื่อถือได้ (x̅ = 4.42) รองลงมาคือ ด้านความสามารถเข้าใจได้ (x̅ = 4.33) ด้านความเกี่ยวข้องกับการ
ตัดสินใจ (x̅ = 4.30) และด้านการเปรียบเทียบกันได้ (x̅ = 4.28) ตามลำดับ 
 ส่วนที ่  2 ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู ้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม                      
ในกรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังน้ี 

ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร          
โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย (x̅ = 4.27) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการวางแผน (x̅ = 4.31) 
รองลงมาคือ ด้านการสั่งการ (x̅ = 4.30) ด้านการประสานงาน (x̅ = 4.27) ด้านการจัดองค์การ (x̅ = 4.25)      
และด้านการควบคุม (x̅ = 4.22) ตามลำดับ 
 ส่วนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 1) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้  ด้านความสามารถ
เข ้าใจได ้  และด ้านการเปร ียบเท ียบก ันได ้  ส ่ งผลต ่อประส ิทธ ิผลในการบร ิหารงานของ ผู้บร ิหาร                                                                                               
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผน  
 2) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความสามารถเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และด้าน   
การเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
ในกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดองค์การ  
 3) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดส ินใจ ด้านการเปรียบเทียบก ันได้               
ด้านความเชื่อถือได้ และด้านความสามารถเข้าใจได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการสั่งการ  

4) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านการเปรียบเทียบกันได้  ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ              
ด้านความสามารถเข้าใจได้ และด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการประสานงาน  

5) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความสามารถเข้าใจได้  ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ             
ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการควบคุม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

ผลการศึกษาเรื่อง “คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหาร
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร” สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ จากการศึกษา
พบว่า  

1. คุณภาพข้อมูลทางบัญชี  
- คุณภาพทางบัญชี ด้านความเชื่อถือได้ พบว่า ผู้บริหารมีความต้องการให้องค์กร มีการปรับปรุงข้อมูล

ทางบัญชีให้มีความทันสมัย อยู ่ตลอดเวลา เป็นข้อมูลที ่แสดงถึงเหตุการณ์ และรายการอย่างถูกต้อง                
และเป็นปัจจุบัน เพื่อจะสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษา
ของ จันทนีย์ จันทนานนท์ (2561), สายฝน วิลัย, สมใจ บุญหมื่นไวย และพรพิมล อิฐรัตน์ (2558), นิพันธ์       
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เห็นโชคชัยชนะ และ ศิลปพร ศรีจั ่นเพชร (2551), ทิพาพร ขวัญมา (2556) และพิกุล พงษ์กลาง (2553)          
สรุปได้ว่า คุณภาพของข้อมูลทางบัญชีต้องมีความเชื่อถือได้ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ปราศจาก
ความผิดพลาดที่มีนัยสำคัญและความลำเอียง สามารถพิสูจน์ความถูกต้องได้  ผู้ใช้งบการเงินสามารถแน่ใจได้
ข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงเหตุการณ์และรายการอย่างถูกต้อง อันจะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้    
ง่ายข้ึน และถูกต้องแม่นยำขึ้น 

- คุณภาพทางบัญชี ด้านความสามารถเข้าใจได้ พบว่า ผู ้บริหารสามารถเข้าใจข้อมูลทางบัญชีและ
นำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง แสดงถึงผู้บริหารต้องมีความรู้พื้นฐานทางบัญชีอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะ
สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ตัดสินใจได้อย่างถูกต้องกับสถานการณ์ขององค์กร สอดคล้องกับแนวคิดและ      
ผลการศึกษาของ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558), สายฝน วิลัย  สมใจ บุญหมื่นไวย และ                
พรพิมล อิฐรัตน์ (2558), นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557) และพิกุล พงษ์กลาง (2553) 
สรุปได้ว่า ข้อมูลทางการบัญชีต้องช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจในข้อมูลที่นำเสนอได้ งบการเงินจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้ใช้ที่มีความรู้พื้นฐานอย่างเพียงพอ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางธุรกิจและ
กิจกรรมเชิงเศรษฐกิจอย่างสมเหตุสมผล รวมท้ังมีความขยันหมั่นเพียรท่ีจะศึกษาข้อมูลนั้น 

- คุณภาพทางบัญชี ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ พบว่า ข้อมูลทางบัญชีขององค์กรมีประโยชน์
ต่อการตัดสินใจในการบริหารและทำให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น การจัดทำบัญชีที่มีคุณภาพและมี      
ความถูกต้องของข้อมูลทางบัญชีจะสามารถช่วยให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลต่างๆ ในทางบัญชีมาใช้ เพื่อตัดสินใจ
ได้อย่างละเอียดรอบคอบมากยิ ่งขึ ้น สอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของ จันทนีย์ จ ันทนานนท์        
(2561), สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558), สายฝน วิลัย , สมใจ บุญหมื่นไวย และพรพิมล อิฐรัตน์ 
(2558), นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั่นเพชร (2557) และพิกุล พงษ์กลาง (2553) สรุปได้ว่า ข้อมูล   
จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจต่อเมื่อข้อมูลนั้นช่วยให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน        
และอนาคตได้ มีประโยชน์ต่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ มีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ลดความไม่แน่นอน    
ในการตัดสินใจ และสามารถนำมาใช้ในกระบวนการพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้ 

- คุณภาพทางบัญชี ด้านการเปรียบเทียบกันได้ พบว่า การนำข้อมูลงบการเงินมาเปรียบเทียบกัน        
อยู่เป็นประจำทำให้ผู้บริหารสามารถประเมินและคาดคะเนแนวโน้มของฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ
กระแสเง ินสดของก ิจการได ้  สอดคล้ องก ับแนวค ิดและผลการศ ึกษาของ จ ันทน ีย ์  จ ันทนานนท์                     
(2561),สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ (2558), สายฝน วิลัย , สมใจ บุญหมื่นไวย และพรพิมล อิฐรัตน์ 
(2558), นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และศิลปพร ศรีจั ่นเพชร (2557)  และพิกุล พงษ์กลาง (2553) สรุปได้ว่า         
การเปร ียบเทียบงบการเงินในช่วงเวลาที ่ต ่างก ัน หร ือการเปรียบเทียบงบการเงินของกิจการต่างกัน                     
ในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน การเปรียบเทียบกันได้ทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมินและคาดคะเนแนวโน้ม
ของฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกิจการท่ีเปรียบเทียบได้ งบการเงินท่ีเปรียบเทียบกันได้
จะให้ข้อมูลท่ีมีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ 

จะเห็นได้ว่าความสำคัญของคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีมีความสำคัญอย่างมากในส่วนของข้อมูลสำหรับ
การตัดสินใจของผู้บริหาร การตัดสินใจต่างๆ ต้องอาศัยอยู่บนพื้นฐานข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง และผู้ใช้ข้อมูลเองนัน้ 
ก็ต้องมีความเข้าใจและพื้นฐานความรู้ที่ดีเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี เพื่อจะทำให้การใช้ข้อมูลและการตัดสินใจ        
ในการบริหารงานเป็นไปอย่างม ีประส ิทธ ิภาพ และเหมาะสมกับสถานการณ์ จ ึงจะเก ิดปร ะส ิทธิผล                     
ในการบริหารงานให้สามารถดำเนินธุรกิจการงานต่างๆ ขององค์กร เป็นไปอย่างราบรื ่น  สอดคล้องกับ              
ผลการศึกษาของ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย (2562) ได้ศึกษา อิทธิพลของข้อมูลทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผล
ในการบริหารงานของผู้จัดการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 
ลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีมี 3 ประการ ได้แก่ ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ความทันต่อเวลา และ
การพ ิส ูจน ์ย ืนย ันได้ ม ีอ ิทธ ิพลต่อประส ิทธ ิผลในการบริหารงาน รวมถึงสอดคล ้องก ับแนวค ิดของ                      
วนันพรณ์ ชื่นพิบูลย์ (2552 : 26) ได้อธิบายไว้ว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชี เป็นลักษณะคุณภาพเชิงปริมาณท่ีเป็น
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ประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงิน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีประโยชน์ในการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ ซึ่งอาจมีลักษณะ
เชิงคุณภาพหลายลักษณะและอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม และแนวคิดของ นิพันธ์ เห็นโชคชยัชนะ 
และศิลปะพร ศรีจั่นเพชร (2551: 4-12) ได้อธิบายถึงคุณภาพของงบการเงินไว้ว่า งบการเงินจะมีประโยชน์ต่อ
ผู ้ใช้งบการเงินก็ต่อเมื่องบการเงินนั้นมีคุณสมบัติที ่ทำให้ข้อมูลในงบการเงินมีประโยชน์ต่อผู้ใช้ การกำหนด
ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของข้อมูลทางการบัญชีที ่มีประโยชน์         
ต่อผู้ใช้ข้อมูลทุกฝ่าย 

2. ประส ิทธ ิผลในการบร ิหารงานของผ ู ้บร ิหารว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย ่อมใน
กรุงเทพมหานคร  

- ด้านการวางแผน พบว่า ผู ้บริหารมีการวางแผนและการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน        
ขององค์กรโดยใช้ข้อมูลทางบัญชีมาประกอบการตัดสินใจ แสดงว่า แผนงานต่างๆ ขององค์กร ผู ้บริหาร            
จะนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการวางแผน เช่น การวางแผน การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ การควบคุมต้นทุน 
เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของ ลูเธอร์ กูล ิค (Luther Gulick, อ้างถึงใน เสาวนารถ            
เล็กเลอสินธุ์, 2559), พิมพิมล พลเวียง (2543 อ้างถึงใน สุรเมธ ทองด้วง, 2556), วิโรจน์ สารรัตนะ (2555),    
เฮนรี ่ ฟาโยล (Henri Fayol, อ้างถึงใน ทฤษฎีการบริหารจัดการ , 2555) และไวฮ์ริช และคูนซ์ (Weihrich          
& Koontz, 1993 อ้างใน มลิวรรณ ประจันนวล , 2553) สรุปได้ว่า การวางแผนเกี ่ยวข้องกับการคาดการณ์        
การกำหนดวัตถุประสงค์และต้องทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั ้นผู ้บริหารจึงต้องตัดสินใจว่าบริษัท               
มีวัตถุประสงค์อะไรในอนาคตและจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์นั้น 

- ด้านการจัดองค์การ พบว่า การจัดองค์การเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที ่กำหนดไว้นั ้น  ผู้บริหาร           
ได้คำนึงถึงข้อมูลทางบัญชีที ่สามารถช่วยให้การจัดการองค์ม ีประสิทธิภาพมากขึ ้นแ ละช่วยลดต้นทุน               
การดำเนินงานให้แก่องค์กร จะเห็นได้ว่าข้อมูลทางบัญชีสามารถสะท้อนต้นทุนการดำเนินงานขององค์กรได้ทำให้
ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ปรับปรุงองค์กร โดยการจัดองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ        
ลดต้นทุนให้อยู ่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานและสามารถบรรลุวัตถุประสงค์        
ขององค์กรได้ สอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของ ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick, อ้างถึงใน เสาวนารถ    
เล็กเลอสินธุ์, 2559), พิมพิมล พลเวียง (2543 อ้างถึงใน สุรเมธ ทองด้วง , 2556), วิโรจน์ สารรัตนะ (2555),      
เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol, อ้างถึงใน ทฤษฎีการบริหารจัดการ, 2555), ไวฮ์ริช และคูนซ์ (Weihrich & Koontz, 
1993 อ้างใน มลิวรรณ ประจันนวล, 2553) และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2552) สรุปได้ว่า การจัดองค์การ
เกี่ยวข้องกับการจัดโครงสร้างขององค์การ การจัดบุคคลและทรัพยากรที่ใช้ในการทำงานบรรลุวัตถุประสงค์         
ท่ีกำหนดไว้ หรือเป็นจัดโครงสร้างองค์การ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับงาน เพื่อให้งานเหล่านั้นสำเร็จ 

- ด้านการสั่งการ พบว่า การวินิจฉัยสั่งการที่ดีของผู้บริหารจะเกิดขึ้นได้จากการได้รับข้อมูลทางบญัชี      
ท่ีถูกต้อง เท่ียงตรง และมีความทันสมัย เมื่อผู้บริหารได้รับข้อมูลขององค์กรท่ีมีความถูกต้องเท่ียงตรง และทันสมัย 
ผู้บริหารจะสามารถทบทวนข้อมูลต่างๆ เพื่อวางแผนกลยุทธ์เพื่อจะสั่งการให้พนักงานปฏิบัติตามแผนงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้นคุณภาพของข้อมูลทางบัญชีจึงส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้บริหารเป็นอย่างมาก เพราะหาก
ข้อมูลไม่ถูกต้องก็ย่อมหมายถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษาของ     
ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick, อ้างถึงใน เสาวนารถ เล็กเลอสินธุ์ , 2559), พิมพิมล พลเวียง (2543 อ้างถึงใน      
สุรเมธ ทองด้วง, 2556), เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol, อ้างถึงใน ทฤษฎีการบริหารจัดการ, 2555), ไวฮ์ริช และ
คูนซ์ (Weihrich & Koontz, 1993 อ้างใน มลิวรรณ ประจันนวล, 2553) และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2552) 
สรุปได้ว่า การที่ผู้บริหารต้องมีการวินิจฉัยสั่งการที่ดี เป็นการดำเนินการเพื่อให้ภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์       
ท่ีกำหนดไว้         

   - ด้านการประสานงาน พบว่า เพื ่อให้การดำเนินงานของหน่วยธุรกิจต่างๆ ในองค์กรเป็นไปด้วย    
ความเรียบร้อย และราบรื่น ผู้บริหารจำเป็นต้องได้รับข้อมูลทางบัญชีที่ครบถ้วน และมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ 
เนื่องจากในองค์กรแต่ละแห่งนั้นประกอบด้วยฝ่ายต่างๆ ที่ทำหน้าที่ต่างกันไปตามการจัดองค์การของผู้บริหาร    
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ทำให้มีข้อมูลของแต่ละหน่วยงานมากมายและมีการกระจายของข้อมูล และข้อมูลทางบัญชีคือการรวบรวมข้อมูล
ของหน่วยงานต่าง ๆ มาจัดทำในรูปของงบการเงิน เพื่อที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถเห็นภาพรวมของธุรกิจที่ตน
บริหารอยู่ได้ ดังนั้นข้อมูลทางบัญชีจึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ผู้บริหารสามารถนำไปใช้และประสานงานหน่วยงาน
ต่าง ๆ ให้ทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้วางไว้ สอดคล้องกับแนวคิดและ           
ผลการศึกษาของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (2563), ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick, อ้างถึงใน เสาวนารถ           
เล ็กเลอสินธุ์, 2559), เฮนรี ่ ฟาโยล (Henri Fayol, อ้างถึงใน ทฤษฎีการบริหารจัดการ , 2555) และบาส         
(Bass , อ้างถึงใน ธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์, 2557) สรุปได้ว่า การที่ผู ้บริหารมีหน้าที ่เชื ่อมโยงหน่วยต่างๆ          
ขององค์กรเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น 

- ด้านการควบคุม พบว่า ผู ้บริหารจะสามารถควบคุมงานภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ        
จากข้อมูลทางบัญชีที ่สะท้อนผลการดำเนินงานที่มีความถูกต้องตามมาตรฐาน สามารถเปรียบเทียบได้ และ         
มีความน่าเชื่อถือ เพราะคุณภาพข้อมูลทางบัญชี คือ ความถูกต้องความทันสมัย สามารถเปรียบเทียบกันได้ และ   
มีมาตรฐาน ข้อมูลทางบัญชีเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกๆ หน่วยงานภายในองค์การ เมื่อผู้บริหารนำข้อมูล      
ทางบัญชีมาใช้ในการบริหารงานย่อมจะทำให้เห็นถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ        
จึงทำให้สามารถควบคุมการดำเนินงานขององค์กรได้ โดยพิจารณาจากข้อมูลทางบัญชีและนำมาตัดสินใจ       
เพื่อควบคุมให้องค์กรดำเนินกิจกรรมไปในทิศทางที่ผู้บริหารกำหนดไว้ สอดคล้องกับแนวคิดและผลการศึกษา    
ของ พิมพิมล พลเวียง (2543 อ้างถึงใน สุรเมธ ทองด้วง , 2556), วิโรจน์ สารรัตนะ (2555), เฮนรี ่ ฟาโยล        
(Henri Fayol, อ้างถึงใน ทฤษฎีการบริหารจัดการ , 2555), ไวฮ์ริช และคูนซ์ (Weihrich & Koontz, 1993      
อ้างใน มลิวรรณ ประจันนวล, 2553) และสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2552) สรุปได้ว่า การท่ีผู้บริหารคอยควบคุม
และกำกับกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กรให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

จากข้างต้นผลการศึกษาสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิรชัย (2562) ได้ศึกษา อิทธิพล    
ของข้อมูลทางการบัญชีท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้จัดการโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า ความสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีมีความสำคัญที่ด้านประสิทธิผล       
ของการบริหารงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก และข้อมูลทางบัญชีมีความสำคัญระดับมากที ่สามารถช่วย               
ในการบริหาร 4 ด้าน คือ การวางแผนงบประมาณ การวางแผนการผิด การช่วยให้บริหารโรงงา นให้บรรลุ
เป้าหมายที่กำหนดไว้ และการตัดสินใจในการผลิต ในเรื ่องกำลังการผลิต ต้นทุนการผลิต และผลตอบแทน       
จากการลงทุนต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงผลการศึกษาของ จันทนีย์ จันทนานนท์ (2561) ได้ศึกษา     
เรื่อง คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและ   
ขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชีมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
กับประสิทธิภาพการตัดสินใจ เนื ่องจากการมีระบบบัญชีที ่มีมาตรฐานเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยสะท้อนภาวะ
การเงินที่แท้จริงของบริษัท ข้อมูลทางการเงินที่มีความน่าเชื่อถือจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถประเมิน
เหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้ง่ายขึ้นเนื่องจากสามารถ
คาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการดำเนินธุรกิจตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ 
เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่ว ไป และผลการศึกษาของ      
สายฝน วิลัย, สมใจ บุญหมื่นไวย และพรพิมล อิฐรัตน์ (2558) ได้ศึกษา เรื่อง คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผล
กระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตอำเภอเมือง    
จังหวัดนครราชสีมา ค้นพบว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจเนื่องจาก ข้อมูล
ทางบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือจะส่งผลให้ผู้ใช้งบการเงิน สามารถประเมินเหตุการณ์ ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตได้ 
อันจะทำให้การตัดสินใจของผู้บริหารสามารถทำได้ง่ายขึ้น และถูกต้องแม่นยำขึ้น เนื่องจากผู้บริหารมี ข้อมูล       
ที ่สามารถคาดคะเนถึงความสามารถของกิจการในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์           
ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรและเป็นท่ียอมรับโดยท่ัวไป 
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3. คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที ่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้ บริหารวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร พบว่า 

1) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสามารถ
เข้าใจได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการวางแผน เนื่องจากคุณภาพข้อมูลทางบัญชีมีความสำคัญในการใช้   
เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับวางแผนการทำงานองค์กร ดังนั ้นของผู้บริหารต้องใช้ข้อมูลที่เชื ่อถือได้ เข้าใจได้ 
เปรยีบเทียบกันได้ และเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการวางแผนขององค์กร  
 2) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความสามารถเข้าใจได้ ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ และ        
ด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร ด้านการจัดองค์การ ข้อมูลทางบัญชีเป็นข้อมูลที่สะท้อนผลการดำเนินงานขององค์การ        
ซึ่งสามารถนำมาพิจารณาในการจัดสรรทรัพยากรขององค์กรโดยการจัดองค์การให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรขององค์กรให้มีความคุ้มค่ามากที่สุด  
 3) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดส ินใจ ด้านการเปรียบเทียบก ันได้              
ด้านความเชื่อถือได้ และด้านความสามารถเข้าใจได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการสั่งการ เมื ่อนำข้อมูลทางบัญชีที ่มีคุณภาพมาใช้              
ในการพิจารณาวางแผนต่างๆ แล้ว เพื่อท่ีจะให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้กำหนดไว้ผู้บริหารต้องมีการสั่งการ
ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อมูลทางบัญชีของกิจการ เพื ่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์         
ตามท่ีได้กำหนดไว้   

4) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านการเปรียบเทียบกันได้  ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ             
ด้านความสามารถเข้าใจได้ และด้านความเชื่อถือได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการประสานงาน กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กร     
ที ่เก ิดขึ ้นในแต่ละหน่วยงานนั ้นจะถูกรวบรวมอยู ่ในระบบบัญชี ซึ ่งผ ู ้บริหารต้องนำข้อมูลเหล่านี ้มาใช้                    
ในการวิเคราะห์ การวางแผน และการสั ่งการให้เก ิดผลการดำเน ินงานตามที ่คาดหวังไว้ จำเป็นต้อง                     
มีการประสานงานเพื่อให้แต่ละหน่วยงานในองค์กรรายงานผลการดำเนินงานกลับมา เพื่อที่ผู้บริหารจะได้นำมา
ปรับปรุงแก้ไขและจัดการให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายท่ีได้วางไว้ 

5) คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความสามารถเข้าใจได้  ด้านความเกี ่ยวข้องก ับการตัดส ินใจ                  
ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ด้านการควบคุม  คุณภาพข้อมูลทางบัญชีเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้
ผู้บริหารสามารถใช้เป็นตัวชีวัดผลการดำเนินงาน และติดตามควบคุมการทำงานของแต่ละหน่วยงานได้ผ่านข้อมูล
ทางบัญชีท่ีสะท้อนถึงผลการดำเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร อันจะทำให้ผู้บริหารสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ในการดำเนินงานและควบคุมให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายต่อไป 

ดังนั ้นจาก คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ข้างต้น ประกอบด้วย ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจ           
ด้านความสามารถเข้าใจได้ ด้านการเปรียบเทียบกันได้ และด้านความเชื่อถือได้ ได้ส่งผลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ในด้านการวางแผน ด้านกา ร       
จัดองค์การ ด้านการสั่งการ ด้านการประสานงาน และด้านการควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
แสดงให้เห็นว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชีส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย ่อมในท ุกด ้าน สอดคล ้องก ับ ผลการศ ึกษาของ ส ุทธาท ิพย ์ บ ุญเรื อง, ปร ีชญา ช ุมศรี                            
และมัทนชัย สุทธิพันธุ ์ (2562) ได้ศึกษาเรื ่อง คุณภาพข้อมูลทางบัญชีที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจ         
ของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชี
ด้านความเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ ด้านความเชื่อถือได้ และด้านการเปรียบเทียบกันได้        
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผู ้ประกอบการธุรก ิจขนาดกลางและขนาดย่อม                
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ในจังหวัดสงขลา รวมถึงผลการศึกษาของ จันทนีย์ จันทนานนท์ (2561) ได้ศึกษา เร่ือง คุณภาพข้อมูลทางบัญชี   
ท ี ่ส ่งผลกระทบต่อประส ิทธ ิภาพการตัดส ินใจของผ ู ้บร ิหารธ ุรก ิจขนาดกลางและขนาดย่อม ( SMEs)                   
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเชื ่อถือได้ ความเกี ่ยวข้องกับ        
การตัดสินใจ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการตัดสินใจของผู้บริหารธุรกิจ      
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร และผลการศึกษาของ ธีรเดช วิริยะกุล (2559)        
ได้ศึกษาเร่ือง คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กันในระดับมากและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน
กับประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดระนอง ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพข้อมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กันในระดับมากและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน        
กับประสิทธิภาพการตัดสินใจของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นท่ีจังหวัดระนอง 
 
ข้อเสนอแนะผลการวิจัย 

ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ผลการศึกษาท่ีได้จากการศึกษาในครั้งนี้สามารถนำไปปรับปรุงเพื่อใช้ประโยชน์ได้ ดังต่อไปนี้ 

1. จากการศึกษา พบว่า ผู้บริหารให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเชื่อถือได้ 
ซึ่งเป็นด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด แสดงให้เห็นว่าข้อมูลทางบัญชีต้องมีความน่าเชื่อถือท่ีจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์
ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นการวางผังบัญชี ระบบบัญชีและการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้บริหารควรใหผู้้ที่มี
ความรู ้ความเชี ่ยวชาญด้านการจัดทำบัญชีมาดำเนินการให้เป็นระบบและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง        
และแก้ไขข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ โดยอาจใช้ทั้งวิธีการว่าจ้างหรือรับคำแนะนำจากคนรู้จักที่มีความรู้
ความสามารถในด้านนี้มาให้คำปรึกษา รวมทั้งการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านมาตรฐานทางบัญชีอย่างเคร่งครัด 
เพื ่อที ่จะได้มีข้อมูลทางบัญชีที ่ม ีคุณภาพและเชื ่อถือได้ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร                  
ได้อย่างถูกต้อง 

2. ประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร 
จากการศึกษา พบว่า ด้านท่ีมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการวางแผน แสดงว่าผู้บริหารมักนำข้อมูลทางบัญชีมาใช้
ประกอบในการตัดสินใจในการบริหาร ดังนั้นคุณภาพข้อมูลทางบัญชีจึงมีความสำคัญต่อการนำไปใช้วางแผน     
การทำงานให้บรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ขององค์กร จ ึงต ้องม ีการจ ัดทำบัญช ีให ้ม ีค ุณภาพทั ้ ง 4 ด้าน คือ                      
ด้านความเชื่อถือได้ ด้านความสามารถเข้าใจได้ ด้านความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ และด้านการเปรียบเทยีบ      
กันได้ เพื่อท่ีจะทำให้การวางแผนงานของผู้บริหารนั้นมีความถูกต้องแม่นยำและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ขององค์กร 

3. จากการทดสอบสมมติฐานพบว่า คุณภาพข้อมูลทางบัญชี ด้านความเชื่อถือได้ด้านความสามารถ
เข้าใจได้ ด้านความเกี ่ยวข้องกับการตัดส ินใจ และด้านการเปรียบเทียบกันได้ ส ่งผลต่อประสิทธ ิผล                   
ในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกรุงเทพมหานคร ดังนั ้น การที่องค์กร         
จะมีคุณภาพข้อมูลทางบัญชีท่ีดีได้นั้นต้องเร่ิมจากการมีผังบัญชีท่ีดี ถูกต้องตามหลักและมาตรฐานบัญชี และควร   
มีระบบจัดเก็บข้อมูลบัญชีที ่ทันสมัย สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆได้ แบบเรียลไทม์ ซึ ่งจะช่วยให้ผู ้บริหาร             
ใช้ข้อมูลทางบัญชี เพื่อการตัดสินใจในการบริหารได้ทันทีที่ต้องการโดยไม่ต้องรอให้ฝ่ายต่างๆ สรุปตัวเลขมาให้     
ซึ่งอาจไม่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา และผู้บริหารต้องให้ความ
ใส่ใจอย่างรอบคอบต่อการตรวจสอบความถูกต้องและการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผู้จัดทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเพื่อที่จะทำให้รายงานทางการเงินขององค์กรมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ข้อมูลทางบญัชี                                                                                                                                                                                                                   
รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนท่ีสนใจจะลงทุนกับธุรกิจในอนาคต 
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ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. อาจเพิ่มปัจจัยด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม PEST ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพข้อมูล   
ทางบัญชี เพื่อศึกษาผลกระทบต่อประสิทธิผลในการบริหารงานของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพิ ่มพื ้นที ่ในการศึกษาในจังหวัดต่างๆ และเพิ่มขนาดของจำนวนของประชากร ในการศึกษา            
ให้มีขนาดใหญ่ข้ึน เพื่อความแม่นยำในการวิเคราะห์ข้อมูลมากยิ่งข้ึน 
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