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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี
บอร์ ด (ระยอง) วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องผู้ บ ริห ารธุ ร กิ จ ในเขต นิ ค ม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบ อร์ด (ระยอง) กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้วิจัย คือ กลุ่ มผู้ บริห าร คณะกรรมการ ผู้ จัดการ
หัวหน้าแผนกหรือตัวแทนผู้บริหารในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำนวน 190 แห่ง ซึ่งเป็น
กลุ่ ม อุ ตสาหกรรมที่ มี จ ำนวนมาก 3 ลำดั บ แรกของกลุ่ ม อุ ต สาหกรรม 1) อุ ต สาหกรรมเกี่ย วกั บ ยานยนต์
101 แห่ง 2) อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะภัณฑ์-เครื่องจักร 60 แห่ง 3) อุตสาหกรรมพลาสติกและโพลิเมอร์ 29
แห่ง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
การทดสอบทางสถิติ T-test และ One-Way ANOVA
ผลการวิจั ย พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามมีต้องการใช้ข้อมูล ทางบั ญ ชี ของผู้ บริห ารธุรกิจในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ภาพรวม ระดับความต้องการมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 อันดับแรก คือ
ด้านทั่วไป ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รองลงมา คือ ด้านการวางแผน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รองลงมาคือ ด้านการ
ควบคุม ค่าเฉลี่ ย เท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ ด้านการสั่ งการและจูงใจ ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.31 และด้านการ
ตัดสิน ใจ ค่าเฉลี่ ยเท่ ากับ 4.30 ตามลำดับ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 1) ผู้ บริห ารธุรกิจในเขตนิค ม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) จำแนกเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ และทุนจดทะเบียน
แตกต่างกัน มีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
0.05 2) ผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มีตำแหน่งงาน กลุ่มสินค้าหลักที่ผลิต
และจำนวนพนักงานแตกต่างกันมีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญ 0.05
คำสำคัญ: ความต้องการ, ข้อมูลทางการบัญชี, ผู้บริหาร
Abstract
The purpose of this research was to study the need of using accounting information
of business executives in Eastern Seaboard Industrial Estate (ESIE) in Rayong province. The
sample was 190 executives, board of directors and department head or executive
representative from ESIE (Rayong) that were top 3 of industry group such as 1) 101
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automotive industries 2) 60 metal- machinery industries 3) 29 plastic and polymer industries.
The questionnaire was used for collecting the data. The statistics for analyzing the data were
percentage and mean. There were statistical tests using t-test and One-way ANOVA.
The results find the overall of the need accounting information of business
executives in ESIE in Rayong province is great (mean = 4.37). The first aspect is general
(mean = 4.53), the next is planning (mean = 4.40), the third is controlling (mean = 4.33), then
it’s ordering and motivating (mean = 4.31), and the last aspect is deciding (mean = 4.30)
respectively. The results of hypothesis testing reveal executives in ESIE in Rayong province
who have different in gender, age, level of education, experience, and registered capital
need similarly accountant's desirable characteristics. There are statistically significant
differences at level of 0.05. Moreover, the executives in ESIE in Rayong province who have
different in position, product, and number of employees need different accountant's
desirable characteristics. There are statistically significant differences at level of 0.05
Keywords: Need, Accounting Information, Executive
1. บทนำ
ประเทศไทยมี จุ ด เด่ น ในด้ า นการผลิ ต และการบริ ก ารอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ด้ า น
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่เราเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพ ดังนั้นประเทศไทยจึงมีนิคมอุตสาหกรรมมากมาย
กระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออก เช่น จังหวัดชลบุรี จังหวั ดระยอง และ
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งปัจจุบันพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัดนี้ถูกต่อยอดเป็นโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาค
ตะวัน ออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เพื่อรองรับ อุตสาหกรรมแห่ งอนาคต ตามโมเดลพั ฒ นา
เศรษฐกิจ “ไทยแลนด์ 4.0 ” โดยจังหวัดระยองถือเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย
จึงทำให้ระยองมีสภาพเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมแก่การลงทุน การบริการในภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศ
และเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่เติบโตสูงมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม จำนวน 14 แห่ง โดย
หนึ่ งในนิ คมอุตสาหกรรมนั้ น ได้แก่ นิ คมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ตั้งอยู่ที่อำเภอปลวกแดง
จังหวัดระยอง มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 9,688 ไร่ (3,875 เอเคอร์) ก่อตั้งขึ้นในพ.ศ.2539 ตั้งอยู่ห่างจากท่าเรือ
น้ ำลึกแหลมฉบั งและศรีราชาประมาณ 28 กิโลเมตร โดยโรงงานส่ว นใหญ่ เป็นผู้ ผลิ ตอุปกรณ์ อะไหล่ และ
ชิ้นส่วนรถยนต์ และเป็นโรงงานในกลุ่ม ของโตโยต้า 25 ราย และจากจำนวนผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ชั้นนำของ
โลก 50 ราย ผู้ผลิต 25 ราย มีฐานการผลิตอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ทำให้ผู้ผลิ ต
ชิ้นส่วนขั้นที่หนึ่ง สอง และสามสนใจมาตั้งฐานการผลิตในกลุ่มอุต สาหกรรมยานยนต์กันมากขึ้น และก่อให้เกิด
การแข่งขันทางธุรกิจตามมา
ในทางธุรกิจที่มีการแข่งขันอย่างมากนั้น องค์กรที่มีระบบสารสนเทศที่เข้มแข็ง รวดเร็วและทันสมัยจะ
ได้เปรียบในการแข่งขัน สำหรับข้อมูลทางการบัญชีถือได้ว่าเป็ นสารสนเทศที่มีความสำคัญอย่างมาก ทั้งในด้าน
การเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอก ผู้บริหารของธุรกิจซึ่งมีหน้าที่หลักในการวางแผนควบคุมและตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ์ด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพยากรของธุรกิจให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด การกำหนดกลยุ ทธ์ทางการตลาด การกำหนดราคาของสินค้าและบริการ การตัดสินใจผลิต
หรือไม่ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งชนิดใด รวมทั้งการกำหนดระดับการผลิตที่เหมาะสม เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผู้บริหารต้อง
พยายามช่วงชิงความได้เปรียบในการตัดสินใจ ในปัญหาต่าง ๆ ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความ
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รวดเร็ว โดยต้องอาศัยข้อมูลที่ผู้บริหารทุกฝ่ายได้รับมาทั้งภายในและภายนอกเพื่อประกอบการพิจารณาเพื่อ
การตัดสินใจดังกล่าว ดังนั้น การตัดสินใจปัญหาต่าง ๆ ของผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือ
ได้ เหมาะสมและ ทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเป็ นฐานข้อมูล ในการตัดสินใจ ข้อมูล ทางบัญ ชีในยุคปัจจุบันจึงได้
ถูก ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาให้ สอดคล้ อ งกั บ ความจำเป็ น ในการใช้ ข้อ มู ล โดยมุ่ งเน้ น ถึ งการจั ด ทำข้ อ มู ล เพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในการ
วางแผน ควบคุม และตัดสินใจได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
จากเหตุผลข้างต้นคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อทำให้ทราบถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ
ผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม อี ส เทิ ร์ น ซี บ อร์ด (ระยอง) และทำให้ ผู้ บ ริ ห ารและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
ตอบสนองและเล็งเห็นตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลทางบัญชี สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน
เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การพัฒ นาข้อมูล ทางบัญ ชีให้ มีประสิ ทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานได้
ทันเวลา รวดเร็วแม่นยำ
1.1 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.1.1 เพื่อศึกษาความต้องการใช้ข้อมูล ทางบัญ ชีของผู้ บ ริห ารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
1.1.2 เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
1.2 กรอบแนวคิดงานวิจัย
การวิจั ย เรื่ อ ง ความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องผู้ บ ริ ห ารธุร กิ จ ในเขตนิ ค มอุ ต สาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) มีคณะผู้วิจัย ศึกษาแนวคิด เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถสรุป
กรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
ตัวแปรต้น

ตัวแปรตาม

1.ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) เพศ
2) อายุ
3) ระดับการศึกษา
4) ตำแหน่งงานในองค์กร
5) ประสบการณ์การทำงานด้านการบัญชี
2. ลักษณะทั่วไปของบริษัท
1) กลุ่มสินค้าหลักที่ผลิต
2) ทุนจดทะเบียน
3) จำนวนพนักงาน

ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ
ผู้บริหารธุรกิจ
1. ด้านทั่วไป
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการสั่งการและการจูงใจ
4. ด้านการควบคุม
5. ด้านการตัดสินใจ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย
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1.3 สมมติฐานการวิจัย
ผู้บ ริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตำแหน่ งงานในองค์กร ประสบการณ์ การทำงานด้านการบัญ ชี กลุ่ มสิ น ค้าที่ ห ลั กที่ ผ ลิ ต ทุ น จด
ทะเบียน จำนวนพนักงานแตกต่างกัน มีความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีแตกต่างกัน
1.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ ยวข้อ งกับ หั ว ข้ อที่ ศึ กษาแนวความคิด ทฤษฏี ต่ าง ๆ
รวมทั้งบทความและงานวิจัยทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทาง
บัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม เพื่อ ให้ทราบถึงความต้องการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ
ผู้บริหาร ธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม และทำให้ผู้บริหารสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับกลุ่มธุรกิจอื่น แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้
1.4.1 แนวคิดเกี่ยวกับข้อมูลทางการบัญชี
1.4.2 ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์
1.4.3 ทฤษฎีการจูงใจ
1.4.4 ทฤษฎีการตัดสินใจ
1.4.5 ทฤษฎีการควบคุม
1.4.6 แนวคิดจรรยาบรรณของผู้บริหาร
1.4.7 แนวคิดการนำข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหาร
1.4.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร ผู้จัดการและหัวหน้าแผนกในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) โดยคณะผู้ วิจัยเฉพาะกลุ่ มอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
โลหะภัณฑ์-เครื่องจักร และอุตสาหกรรมพลาสติกและโพลิเมอร์ ทั้งหมด 190 แห่ง ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม
ที่มีจำนวนมาก 3 ลำดับแรกของกลุ่มอุตสาหกรรม มีรายละเอียด ดังนี้
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับยานยนต์
101 แห่ง
อุตสาหกรรมเกี่ยวกับโลหะภัณฑ์-เครื่องจักร
60 แห่ง
อุตสาหกรรมพลาสติกและโพลิเมอร์
29 แห่ง
กลุ่ ม ตั ว อย่ างที่ ใช้ ในการวิ จั ย ครั้งนี้ คื อ กลุ่ ม ผู้ บ ริห าร ผู้ จัด การและหั ว หน้ าแผนกในเขตนิ ค ม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ซึ่งไม่ทราบจำนวนประชากร คณะผู้ วิจัยจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร
ของ W.G.Cochran คณะผู้วิจัยกำหนดสุ่มกลุ่มตัวอย่างเป็น 80% หรือ 0.08 จากประชากรทั้งหมดศึกษา ณ
ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอมรับค่าความคลาดเคลื่อน จากการสุ่มได้ตัวอย่าง 5% หรือ 0.05 ของขนาด
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเท่ากับ 246 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งประกอบด้วย 4
ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทในนิคมอุตสาหกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี
บอร์ด (ระยอง) มี 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านทั่วไป 2) ด้านการวางแผน 3) ด้านการสั่งการและการจูงใจ 4)
ด้านการควบคุม 5) ด้ านการตัด สิ น ใจ เป็ น แบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดับ (Rating Data) ส่ ว นที่ 4
ข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นคำถามปลายเปิด (Open Ended)
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การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล คณะผู้ วิ จั ย ทำการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง ด้ ว ยวิ ธี แ จก
แบบสอบถาม ด้วยตนเอง โดยผู้ตอบแบบสอบถามแจกแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้บริหาร ผู้จัดการและ
หัวหน้าแผนกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) จำนวนทั้ งหมด 246 คน
แล้วขอรับคืนด้วยตนเอง ได้รับแบบสอบถามตอบกลับจำนวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 90.65
การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ความต้องการใช้ข้อมูลของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) คือ ค่าร้อยละ (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล้วหา
ค่าเฉลี่ยของคำตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weight Mean
Score) และกำหนดความกว้างของแต่ละอันตรภาคชั้นเท่ากับ 0.5 (Rensis A. Likert. (1961). New Patterns
of Management.)
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์สมมติฐาน คือ การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA)
2. ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ภาพรวม
ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี
ของผู้บริหารธุรกิจ
1. ด้านทั่วไป
2. ด้านการวางแผน
3. ด้านการสั่งการและจูงใจ
4. ด้านการควบคุม
5. ด้านการตัดสินใจ
ภาพรวม

SD
4.53
4.40
4.31
4.33
4.30
4.37

0.43
0.47
0.57
0.55
0.59
0.52

ระดับความ
ต้องการ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
1
2
4
3
5

จากตารางที่ 1 ผลการศึกษา พบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ภาพรวมความต้องการใช้ข้อมูล ทางบัญชีของผู้ บริห าร ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 พิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ 2
ระดับ คือ ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ระดับมากที่สุดและระดับมาก ระดับความ
ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจมากที่สุด คือ ด้านทักษะทั่วไป ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 และระดับ
ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ ผู้บริหารธุรกิจมาก อันดับแรก ด้านการวางแผน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40
รองลงมา คือ ด้านการควบคุม ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33 รองลงมา คือ ด้านการสั่งการและจูงใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.31 และด้านการตัดสินใจ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามลำดับ
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านทั่วไป
ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ
ในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านทั่วไป
1. การใช้ข้อมูลทางบัญชี จากงบการเงินโดยตรง
2. การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน
3. การใช้ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบของการวิเคราะห์ทางการเงิน
4. การใช้ข้อมูลทางบัญชีแบบแยกส่วนในแต่ละเรื่อง
ภาพรวม

ระดับ
ความต้องการ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

SD
4.59
4.56
4.50
4.47
4.53

0.55
0.60
0.64
0.64
0.43

อันดับที่
1
2
3
4

จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านทั่วไป ภาพรวม ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหาร
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มี ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทาง
บัญชีของผู้บริหาร 2 ระดับคือระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารระดับมากที่สุดและระดับมาก
ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจมากที่สุด อันดับแรก คือการใช้ข้อมูลทางบัญชีจาก
งบการเงินโดยตรง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59 รองลงมา คือการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ ากั บ 4.56 และการใช้ ข้อ มู ล ทางบั ญ ชี ในรูป แบบของการวิเคราะห์ ท างการเงิน ค่ า มี เฉลี่ ย เท่ ากับ 4.50
ตามลำดับ และระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจมาก คือ การใช้ข้อมูลทางบัญชีแบบ
แยกส่วนในแต่ละเรื่อง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านการวางแผน
ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม
อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านการวางแผน
1. วางแผนกำหนดเป้าหมายด้านการเงิน
2. วางแผนการบริการสินค้าคงคลัง
3. วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
4. วางแผนการจัดทำมาตรฐานในการปฏิบัติงานด้านการผลิตและการบริการ
ภาพรวม

SD
4.54
4.48
4.46
4.44
4.48

0.61
0.61
0.61
0.68
0.49

ระดับ
อันดับ
ความต้องการ ที่
มากที่สุด
1
มาก
2
มาก
3
มาก
4
มาก

จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ภาพรวม ด้านการวางแผนความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ
ผู้บริหารระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีระดับความต้องการใช้ ข้อมูล
ทางบัญชีของผู้บริหาร 2 ระดับคือระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารระดับมากที่สุด และระดับ
มาก ระดั บ ความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องผู้ บ ริห ารธุร กิ จ มากที่ สุ ด คื อ วางแผนกำหนดเป้ าหมาย
ด้านการเงิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจมาก อันดับ
แรก คือ วางแผนการบริการสินค้าคงคลัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.48 รองลงมา คือ วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อ
ของลู ก ค้ า มี ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.46 และวางแผนการจั ดทำมาตรฐานในการปฏิ บั ติ งานด้ านการผลิ ต และ
การบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 ตามลำดับ
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ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านการสั่งการและจูงใจ
ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านการสั่งการและจูงใจ
1. สั่งการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 4.60
2. สั่งการตามแผนการดำเนินงาน
4.35
3. สั่งการให้จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
4.31
4. สั่งการแผนกจัดซื้อให้ดำเนินการลดต้นทุนวัตถุดิบ
4.30
ภาพรวม
4.39

SD
0.58
0.72
0.67
0.73
0.54

ระดับ
ความต้องการ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
ที่
1
2
3
4

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ภาพรวม ด้านการสั่งการและจูงใจความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี
ของผู้บริหารระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 เมื่อพิจารณารายประเด็นพบว่ามีระดับความต้ องการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีของผู้บริหาร 2 ระดับ คือ ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารระดับมากที่สุด และ
ระดับ มาก ระดับ ความต้ องการใช้ข้อ มูล ทางบั ญ ชี ของผู้ บ ริห ารธุรกิจมากที่ สุ ด คือ สั่ งการดำเนิ นการตาม
แนวทางที่กำหนดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ มีค่ าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60 และระดับความต้องการใช้ข้อมูล
ทางบั ญ ชี ของผู้ บ ริ ห ารธุร กิ จ มาก อั น ดั บ แรก คื อ สั่ งการตามแผนการดำเนิ น งาน มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ 4.35
รองลงมา คือ สั่งการให้จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 และสั่งการแผนกจัดซื้อ
ให้ดำเนินการลดต้นทุนวัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามลำดับ
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านการควบคุม
ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)ด้านการควบคุม
1. ควบคุมการสั่งซื้อ และต้นทุนในการสั่งซื้อ
2. ควบคุมสินค้าคงคลัง ทั้งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ และการผลิต
3. ควบคุมงบประมาณด้านการจัดซื้อเครื่องมือ
4. ควบคุมค่าล่วงเวลาในการทำงาน
ภาพรวม

SD
4.51
4.39
4.37
4.35
4.40

0.63
0.63
0.72
0.69
0.55

ระดับ
ความต้องการ
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับ
ที่
1
2
3
4

จากตารางที่ 5 ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ภาพรวม ด้านการควบคุมความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ
ผู้บริหารระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีระดับความต้องการใช้ ข้อมูลทาง
บัญชีของผู้บริหาร 2 ระดับ คือ ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารระดับมากที่สุด และ ระดับ
มาก ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจมากที่สุด คือ ควบคุมการสั่งซื้อ และต้นทุนในการ
สั่งซื้อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจมาก อันดับแรก คือ
ควบคุมสินค้าคงคลัง ทั้งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบและการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 รองลงมา คือ ควบคุม
งบประมาณด้านการจัดซื้อเครื่องมือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 และควบคุมค่าล่วงเวลาในการทำงาน มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 4.35 ตามลำดับ
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ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ด้านการตัดสินใจ
ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)ด้านการตัดสินใจ
1. ตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต
2. ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์
3. ตัดสินใจด้านการกำหนดราคาขาย
4. ตัดสินใจด้านการผลิต เช่น ยอมรับคำสั่งซื้อพิเศษ
ภาพรวม

ระดับความ
ต้องการ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

SD
4.45
4.34
4.33
4.30
4.35

0.65
0.69
0.71
0.67
0.57

อันดับที่
1
2
3
4

จากตารางที่ 6 ผลการศึกษาพบว่าการศึกษาความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขต
นิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (ระยอง) ภาพรวม ด้านการตัดสินใจความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ
ผู้บริหารระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.35 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า มีระดับความต้องการใช้ข้อมูลทาง
บัญชีของผู้บริหาร คือระดับมาก ระดับความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจมาก อันดับแรก คือ
ตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 รองลงมา คือ ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย
วัตถุประสงค์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รองลงมา คือ ตัดสินใจด้านการกำหนดราคาขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.33
และตัดสินใจด้านการผลิต เช่น ยอมรับคำสั่งซื้อพิเศษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ตามลำดับ
ตารางที่ 7 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งงานในองค์กร
สถานภาพส่วนบุคคล
ความต้องการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีของผู้บริหาร ธุรกิจ

เพศ

อายุ

T
Sig
F
1. ด้านทั่วไป
0.40
0.69
0.07
2. ด้านการวางแผน
1.00
0.32
0.89
3. ด้านการสั่งการและจูงใจ
1.81
0.07
0.25
4. ด้านการควบคุม
1.61
0.11
0.12
5. ด้านการตัดสินใจ
2.61 0.01** 0.67
ภาพรวม
1.89
0.06
0.34
*มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05 **มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.01

ระดับการศึกษา
Sig
0.98
0.45
0.86
0.95
0.57
0.79

F
0.18
0.82
0.45
0.25
0.82
0.05

Sig
0.84
0.44
0.64
0.78
0.44
0.95

ตำแหน่งงาน
ในองค์กร
F
Sig
0.68
0.56
0.90
0.44
0.99
0.40
0.44
0.72
0.65
0.59
0.66
0.58

จากตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของ ผู้บริหาร
ธุรกิจ พบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ของผู้บริหารธุรกิจ ด้านทั่วไป ด้านการวางแผน ด้านการสั่ง
การและจูงใจ ด้านการควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อจำแนกตาม เพศ อายุ
ระดั บ การศึกษา ตำแหน่ งในองค์กร และความต้องการใช้ ข้อมูล ทางการบัญ ชีของผู้บ ริห ารธุรกิจ ด้านการ
ตัดสินใจ เมื่อจำแนกตามเพศ พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคั ญทางสถิติระดับ 0.01 เมื่อจำแนกตาม
อายุ ระดับการศึกษา ตำแหน่งในองค์กร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 0.05
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ตารางที่ 8 ผลเปรียบเทียบความแตกต่างข้อมูลความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคม
อุตสาหกรรม อีส เทิ ร์น ซีบ อร์ด (ระยอง) จำแนกตามประสบการณ์ กลุ่มสิ น ค้า หลั กที่ผ ลิ ต ทุน จดทะเบี ยน
จำนวนพนักงาน
สถานภาพส่วนบุคคล
ความต้องการใช้ข้อมูล
ประสบการณ์การ กลุ่มสินค้าหลักที่
ทุนจดทะเบียน
ทางบัญชีของผู้บริหาร ธุรกิจ
ทำงาน
ผลิต
F
Sig
F
Sig
F
Sig
1. ด้านทั่วไป
0.96
0.43
1.31
0.27
1.22
0.30
2. ด้านการวางแผน
0.58
0.68
0.59
0.55
1.10
0.35
3. ด้านการสั่งการและจูงใจ
0.99
0.41
0.50
0.61
1.76
0.16
4. ด้านการควบคุม
1.30
0.27
1.69
0.19
2.06
0.11
5. ด้านการตัดสินใจ
2.41
0.05*
0.50
0.61
1.34
0.26
ภาพรวม
1.33
0.26
0.82
0.44
1.86
0.14
*มีนัยสำคัญทางสถิตริ ะดับ 0.05 **มีนัยสำคัญทางสถิตริ ะดับ 0.01

จำนวนพนักงาน
F
1.09
5.31
2.11
4.10
3.89
4.43

Sig
0.36
0.00**
0.10
0.01**
0.01**
0.00**

จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของ ผู้บริหาร
ธุรกิจ พบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ด้านทั่วไป ด้านการวางแผน ด้านการสั่ง
การและจูงใจ ด้านการควบคุม ด้านการตัดสินใจ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ระดับ 0.05 เมื่อ
จำแนกตาม ประสบการณ์ทำงาน กลุ่มสินค้าหลักที่ผลิต ทุนจดทะเบียน และความต้องการใช้ข้อมูลทางการ
บั ญ ชีของผู้ บ ริห ารธุรกิจ ด้านทั่ว ไป ด้านการวางแผน ด้านการสั่ งการและจูงใจ ด้านการควบคุม ด้านการ
ตัดสินใจ เมื่อจำแนกตามจำนวนพนักงาน พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
และความต้องการความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ด้านทั่วไปและด้านการสั่งการและ
ควบคุม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 กับจำนวนพนักงานในองค์กร
3. สรุปและ อภิปรายผลการศึกษา
3.1 สรุปผลข้อมูลทั่วไป
จากกลุ่มตัวอย่างการวิจัยผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคล พบว่า ส่วนมากเป็นเพศหญิง มี
จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 84.30 อายุ ส่วนมากมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จำนวน 141 คน คิดเป็นร้อย
ละ 63.20 ระดับการศึกษาส่วนมากมีการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 83.40
ตำแหน่ งงานในองค์กร ส่วนมากเป็น หัวหน้าแผนก จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 49.30 ประสบการณ์
ทำงาน ส่วนมากมีประสบการณ์ 6 - 10 ปี จำนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 43.00 ลักษณะทั่วไปของบริษัทใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าหลักที่ผลิต ส่วนมากเป็นกลุ่มยานยนต์ จำนวน 155 แห่ง คิดเป็นร้อยละ
69.50 ทุน จดทะเบี ย น ส่ วนมากมีทุน จดทะเบี ยน 101 - 300 ล้ านบาท จำนวน 100 แห่ ง คิดเป็นร้อยละ
44.80 จำนวนพนักงาน ส่วนมากเป็นจำนวนพนักงาน 101 - 200 คน จำนวน 80 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 35.90
3.2 สรุปผลความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ
จากการการวิจัย ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม ความ
ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 รายด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีความ
ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ระดับมากที่สุด คือ ด้านทั่วไป ระดับมาก คือ ด้านการวางแผน
รองลงมา คือ ด้านการควบคุม ด้านการสั่งการและจูงใจ และด้านการตัดสินใจ ตามลำดับ
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3.2.1 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ด้านทั่วไป พบว่า ภาพรวมระดับมาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 รายประเด็นพบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ อันดับแรก
คือ การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงาน รองลงมา คือ การใช้ข้อมูลทางบัญชี จากงบการเงินโดยตรง และ
การใช้ข้อมูลทางบัญชีในรูปแบบของการวิเคราะห์ทางการเงิน
3.2.2 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ด้านการวางแผน พบว่า ภาพรวมระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 รายประเด็นพบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ อันดับแรก
คือ วางแผนกำหนดเป้าหมายด้านการเงิน รองลงมา คือ วางแผนการบริการสินค้าคงคลัง และรองลงมา คือ
วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
3.2.3 ความต้ อ งการใช้ ข้ อ มู ล ทางบั ญ ชี ข องผู้ บ ริ ห ารธุ ร กิ จ ด้ า นการสั่ ง การและจู งใจ พบว่ า
ภาพรวม ระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รายประเด็นพบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของ ผู้บริหาร
ธุรกิจ อันดับแรก คือ สั่งการดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ รองลงมา คือ
สั่งการตามแผนการดำเนินงาน และรองลงมา คือ สั่งการให้จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี
3.2.4 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ด้านการควบคุม พบว่า ภาพรวมระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 รายประเด็นพบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ อันดับแรก
คือ ควบคุมการสั่งซื้อ และต้นทุนในการสั่งซื้อ รองลงมา คือ ควบคุมสินค้าคงคลัง ทั้งในด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ
และการผลิต และรองลงมา คือ ควบคุมงบประมาณด้านการจัดซื้อเครื่องมือ
3.2.5 ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ ด้านการตัดสินใจ พบว่า ภาพรวมระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 รายประเด็นพบว่า ความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ อันดับแรก
คือ ตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต รองลงมา คือ ตัดสินใจด้านการผลิต เช่นการยอมรับคำสั่งซื้อพิเศษ และ
รองลงมา คือ ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์
3.3 อภิปรายผลงานวิจัย
จากการวิจัยความต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจในเขตนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซี
บอร์ด (ระยอง) ด้านทั่วไป ด้านการวางแผน ด้านการสั่งการและจูงใจ ด้านการควบคุม และด้านการตัดใจ
พบว่า ภาพรวมความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชี ระดับมากที่สุด และระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัย
ของ วิมลพรรณ เลาหเจริญยศ (2553: บทคัดย่อ) ความต้องการในการใช้ข้อมูลทางบัญชีของผู้บริหารธุรกิจ
ในเขตสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ภาพรวมระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย ณัฐธยาน์ อธิรัฐจิร
ชัย (2559: บทคัดย่อ) ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจใน
ด้านกิจกรรมทางการตลาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสมุทรปราการ ความต้องการใช้
ข้อมูลทางการบัญชีโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมาก ความต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีทั้งโดยรวม
และรายด้านมีความสัมพันธ์กันในทางบวก และสอดคล้องแนวคิดทฤษฎีกระบวนการวางแผน กำหนดวิสัยทัศน์
(Vision) ภารกิจ (Mission) และเป้าหมาย (Goals) ขององค์การจัดการ การสั่งการและการจูงใจ (Directing
and Motivation) เมื่อมีการวางแผนผู้บริหารจะดำเนินการสั่งการและการสร้า งแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติ
ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยกำหนดลักษณะงานและใช้ทรัพยากรของกิจการให้เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนงานที่ได้กำหนดไว้ ส่งเสริมการทำงานและต้องสามารถสร้างแรงจูงใจให้ พนักงานทำงานตามที่สั่งการ
เพื่อที่จะทำให้บุคลากรสามารถจัดทำข้อมูลทางการบัญชีใ ห้กับผู้บริหารได้ตรงตามต้องการและสามารถนำ
ข้อมูลทางการบัญชีใช้ในการตัดสินของผู้บริหารทำให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องและ
รวดเร็วทันเวลา ดังนี้ผู้ วิจั ยจึงอภิป รายผลถึงงานวิจัยความต้องการข้อมูลทางการบัญ ชี ในแต่ล ะด้านล้ วนมี
ความสำคัญเพื่อเป็นข้อมูลประกอบให้ผู้บริหารตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ดังนั้นนักบัญชี
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หรือผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสำคัญและนำเสนอข้อมูลทางการบัญชี ตามความต้องการของผู้บริหารเพื่อได้รับ
ข้อมูลทางการบัญชีที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนตามแนวทางที่กิจ การกำหนด การใช้ข้อมูลในการ
บริ ห ารงาน การควบคุ มการสั่ งซื้อ ต้ น ทุ น การสั่ งซื้อ วางแผนการบริห ารสิ นค้ า และเป็น ข้อ มูล ในการวาง
แผนการผลิต ความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ สื่อความหมายไดชัดเจน แสดงรายละเอียดที่จำเป็นครบถ้วนตรง
กับความต้องการการใช้งานของผู้บริหารรวมทั้ง ทันเวลาต่อการนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ และเป็นข้อมูลที่
สามารถนำมาตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ข้อเสนอแนะ
4.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
4.1.1 พนั ก งานบั ญ ชี ห รื อผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง ควรจัด ทำข้อ มู ล ทางการบั ญ ชีโดยคำนึ งถึ งการสั่ งการ
ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายธุรกิจของแผนงานกลยุทธ์ที่วางไว้เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4.1.2 พนักงานบัญชีหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ควรให้ความสำคัญและจัดทำข้อมูลทางการบัญชีที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิต การควบคุมการสั่งซื้อ และต้นทุนในการสั่งซื้อ วางแผนสินค้าคงคลัง วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อ
ของลูกค้า การตัดสินใจด้านการวางแผนการผลิต เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลทางการบัญชีได้ทันเวลาใน
การตัดสินใจ เพื่อใช้วิเคราะห์ปริมาณสินค้าให้เพียงพอ เหมาะสม คุ้มค่า
4.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
4.2.1 ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยใช้นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรือ ศึกษาในจังหวัดอื่นเพื่อได้ข้อมูล
ที่ชัดเจน และเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจรวมถึงผู้ที่ต้องการวิจัยต่อไป
4.2.2 ควรศึกษาปัจจัยหรือประเด็นปัญหาเพิ่มเติม เพื่อให้ผลการศึกษามีความครอบคลุมมากขึ้น
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