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คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร 

Characteristics of good accounting information affecting the planning of 
small and medium-sized business in Bangkok 

 

ณัฏฐธิดา จินวิเศษ1 นภาพร โคตรจังหรีด2 ธิติรัตน์ วงษ์กาฬสินธุ์3 
 
บทคัดยอ่ 

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผลต่อการวางแผนการ
ดำเนินงานของธุรกิจ 2) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี เพื่อจะทำไปใช้ในการวางแผนการ
ดำเนินงาน โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือผู้บริหารธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 
304 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีและการวางแผนการ
ดำเนินงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
ผลการวิจัย พบว่า  

1. คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี ด้านความสมบูรณ์ ด้านความประหยัด ด้านความเชื่อถือได้ ด้าน
ความเข้าใจง่าย ด้านความทันเวลา มีผลกระทบเชิงบวกต่อการวางแผนการทำเดินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ผลสรุปสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี เพื่อจะทำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานจะต้องประกอบไปด้วย 
ความสมบูรณ์ในเนื้อหาและจะต้องประหยัดคุ้มค่ากับการลงทุนขององค์กรรวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่ดีจะต้องสามารถ
เชื่อถือได้ ทำความเข้าใจง่ายและจะต้องนำมาใช้ได้อย่างทันเวลาอยู่ตลอดเวลา เพือ่เป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางการ
ปฏิบัติงานท่ีดีที่สุดเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงสิ่งที่ความสำเร็จในอนาคตและปัจจุบัน 
คำสำคัญ : คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชี , การวางแผนการดำเนินงาน , ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
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Abstract 

 The purpose of this research is 1) to study the characteristics of good accounting information 
affecting business planning 2) to be a guideline for good accounting information preparation In order 
to be used in operational planning the samples in this study were 304 small and medium business 
executives in Bangkok. Research tools Questionnaire about good accounting information 
characteristics and operational planning the statistics used in the analysis were average, standard 
deviation and multiple regression analysis. The results showed that  

1. Good accounting information feature Perfection Economical Reliability Easy to understand 
In time Have a positive impact on the work planning of small and medium business in Bangkok
 2. Summary of good accounting information To be used in the planning of operations must 
include Content integrity and must be economical and worth the investment of the organization, 
including good information must be reliable. Easy to understand and must be used on time all the 
time In order to decide the best course of action for the organization to achieve future and current 
success. 
Keywords: accounting information feature, operational planning, small and medium business 
 
ความสำคัญและที่มาของปัญหาวิจัย 
 ในการดำเนินธุรกิจมันมีข้อมูลเอกสารเกิดขึ้นมากมายรวมถึงเอกสารทางด้านการบัญชี ดังนั้นการรวบรวม
เอกสารหรือข้อมูลทางการบัญชี จัดกระทำให้เป็นสารสนเทศอย่างเป็นระเบียบ ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้สารสนเทศท่ีได้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ต่อผู้บริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ 
การวางแผนหรือนำไปใช้ในการสื่อความหมายให้บุคคลอื่นเข้าใจ สารสนเทศเป็นทรัพยากรที่สำคัญในการบริหารงาน
พร้อมจะใช้งานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

สารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information) ในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนสามารถรับข่าวสาร
สืบค้นสารสนเทศและเผยแพร่สารสนเทศได้อย่างรวดเร็ว สารสนเทศเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อสังคมในทุกๆด้านไม่ว่า
จะเป็นการดำเนินชีวิตประจำวันของคนทั่วไปต่อเศรษฐกิจและต่อสังคม หากบุคคลใดไม่ใช้หรือก้าวไม่ทันสารสนเทศ
อาจทำให้เสียโอกาสหรือไม่ทันเหตุการณ์ต่างๆได้ อีกทั้งสารสนเทศทางการบัญชีทำหน้าที่เป็นเครื่องมือให้ข้อมูลแก่
ผู้บริหาร สำหรับกระบวนการตัดสินใจ ตั้งแต่การกำหนดปัญหา การเลือกวิธีการแก้ปัญหา การเก็บข้อมูลและการแก้ไข
ปัญหาดังนั้นสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารควรเป็นสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ ความสมบูรณ์ ความ

ประหยัด ความยืดหยุ่น ความเชื่อถือได้ ความเข้าใจง่ายและความทันเวลา (อาภากร ธาตุโลหะ 2547 : 2-3) 
 กระบวนการในการวางแผนเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่ต้องวางแผนเพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการ

ปฏิบัติงานและเป็นแนวทางเพื่อมุ่งสู่ผลสำเร็จที่คาดหวังในอนาคต การปฏิบัติงานจะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับการวางแผนและถ้าวางแผนดีก็เท่ากับปฏิบัติงานสำเร็จ ไปแล้วกว่าครึ่ง ทางเลือกที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบัติงานโดยใช้ปัจจัยต่างๆและมีเหตุผล เพื่อให้การดำเนินงานในอนาคตเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด
ประกอบไปด้วย ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์และด้านการลดความไม่แน่นอน              
อุทัย บุญประเสริฐ (2531: 14)   
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จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิจัยจึงได้กำหนดหัวข้อการวิจัยซึ ่งเป็นหัวข้อเกี ่ยวกับคุณลักษณะของ
สารสนเทศทางการบัญชีที ่ดีที ่ม ีผลต่อการวางแผนการดำเนิน งานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขต
กรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญของสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information) เพราะ
เป็นสิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและนำมาใช้กันอย่างมากในปัจจุบัน เพื่อช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการดำเนินงานที่ดี มีประโยชน์ต่อบุคคลภายในและภายนอกองค์กร ที่สำคัญคือ มีส่วนช่วยในการ
ตัดสินใจ นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการทำงานให้กับพนักงานและจดจำข้อมูลต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและ
ถูกต้อง เพราะธุรกิจในยุคปัจจุบันนั้นมีโครงสร้างขององค์กรที่ซับซ้อนและสำหรับบางธุรกิจมีการขยายสาขาหรือ
หน่วยงานไปตามภูมิภาคต่างๆ มากขึ้น ยิ่งทำให้ปัญหาต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและการสื่อสาร
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้นยุ่งยากตามไปด้วย 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม ในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
        2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี เพื่อจะทำไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน  
 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ในการวิจัย 
 1. ผู้ประกอบของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
สมมติฐานการวิจัย  

คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที ่ด ี มีความสัมพันธ์และส่งผลต่อการวางแผนการ
ดำเนินงาน 
 
วิธีดำเนินการวิจัย          

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
                 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้ คือ ผู้ประกอบการ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ใน

กรุงเทพมหานคร พบครัวเรือนที ่ระบุมีผู ้ประกอบการ SMEs 1,255 ครัวเรือน (ที ่มา : โครงการการสำรวจกลุ่ม

ผู้ประกอบการ (SMEs) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ซึ่งปัจจุบัน

กรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 เขต 

        การกำหนดขนาดตัวอย่าง การวิจัยในครั้งนี้สามารถระบุประชากรที่แน่นอนได้ มีจำนวนทั้งหมด 50 

เขต ซึ่งพบครัวเรือนที่ระบุมีผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวนทั้งสิ้น 1,255 ครัวเรือน การ

คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยได้กำหนดการคำนวณโดยใช้สูตร Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ

ความคลาดเคลื่อน 5% จึงได้ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสมจำนวน 304 คน ดังนี้ 
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สูตร   𝑛 =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

เมื่อ    𝑛   แทน  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

      𝑁  แทน  ขนาดของประชากรทั้งหมด 

        𝑒   แทน  ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ร้อยละ) 

𝑛 =  
𝑁

1 + 𝑁𝑒2
 

 

𝑛 =  
1,255

(1 + (1,255 × 0.052))
 

 

𝑛 =  
1,255

4.13
 

 

𝑛 =  303.874 
 

𝑛 =  304 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

         เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมี 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี ประกอบไปด้วย                       

ด้านความสมบูรณ์ ด้านความประหยัด ด้านความยืดหยุ่น ด้านความเช่ือถือได้ ด้านความเข้าใจง่าย ด้านความทันเวลา 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการวางแผนการดำเนินงาน ประกอบไปด้วย ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมี 

ประสิทธิภาพ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ด้านการลดความไม่แน่นอน 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามปลายเปิด เพื่อให้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีระบุไว้เกี่ยว 

กับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีท่ีมีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

        ผู้วิจัยได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำกับข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

         1  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์แก่กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  รอบแรกทำการจัดส่งแบบสอบความจำนวน 300 ชุด ใน
ระยะเวลา 1 อาทิตย์ ผลตอบกลับมาได้แบบสอบถามจำนวน 150 ชุด 
         2  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์แก่กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารของ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร รอบที่สองทำการจัดส่งแบบสอบความจำนวน 200 ชุด ใน
ระยะเวลา 1 อาทิตย์ ผลตอบกลับมาได้แบบสอบถามจำนวน 70 ชุด      

3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามออนไลน์แก่กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริหารของ 
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร  รอบแรกทำการจัดส่งแบบสอบความจำนวน 200 ชุด ใน
ระยะเวลา 1 อาทิตย์ ผลตอบกลับมาได้แบบสอบถามจำนวน 84 ชุด    

4. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูล 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

        ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือหาค่าสถิติดังต่อไปนี้  

1. สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. สถิติที่ใช้ในการทดสอบ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Linear Regression) 

 
สรุปผลการวิจัย 

ความคิดเห็นของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 
(Mean)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
ตารางที่ 1 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีของผู้ประกอบการ ธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมแต่ละด้าน 

คณุลักษณะสารสนเทศทางการบญัชีที่ด ี
ผู้ประกอบการ (N = 304) 

การแปลความหมาย 
( x̅ ) ( S. D. ) 

ด้านความสมบูรณ ์ 4.33 0.420 มาก 

ด้านความประหยดั 4.26 0.510 มาก 

ด้านความยดืหยุ่น 4.26 0.499 มาก 

ด้านความเช่ือถือได ้ 4.26 0.528 มาก 

ด้านเข้าใจง่าย 4.26 0.490 มาก 

ด้านความทันเวลา 4.32 0.495 มาก 

รวม 4.28 0.363 มาก 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็น

เกี่ยวกับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีโดยรวมอยู่ในระดับที่มาก ( �̅� )=4.28 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่
ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์ ( �̅� )=4.33 ด้านความประหยัด           
( �̅� )=4.26 ด้านความยืดหยุ่น ( �̅� )=4.26 ด้านความเชื่อถือได้ ( �̅� )=4.26 ด้านความเข้าใจง่าย ( �̅� )=4.26 และ
ด้านความทันเวลา ( �̅� )=4.32 ตามลำดับ 
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ตอนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนิน โดยการวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการวางแผนการดำเนินโดยรวมและเป็นรายด้าน 

การวางแผนการดำเนินงาน 
ผู้ประกอบการ (N = 304) 

การแปลความหมาย 
( x̅ ) ( S. D. ) 

ด้านการใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพ 4.44 0.494 มาก 

ด้านการบรรลุวัตถุประสงค ์ 4.32 0.492 มาก 

ด้านการลดความไม่แน่นอน 4.42 0.475 มาก 

รวม 4.36 0.395 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครมีการวางแผนการ

ดำเนินงานโดยรวมอยู่ในระดับที่มาก ( �̅� )=4.36 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน ได้แก่ ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ( �̅� )=4.44 ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์ ( �̅� )=4.32 และด้านการลดความไม่แน่นอน ( �̅� )=4.42 
ตามลำดับ 
 

ตารางที่ 3 การทดสอบความสัมพันธ์ของสัมประสิทธิ์ถดถอยกับการวางแผนการดำเนินงานโดยรวมของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์หาค่าความถดถอย (Multiple 
Linear Regression) 

คุณลักษณะสารสนเทศทางการบญัชี
ที่ด ี

การวางแผนการดำเนินงานโดยรวม 

t p-value การวิเคราะห ์
ความถดถอย 
เชิงพหุคูณ 

ความคลาดเคลื่อน
มาตรฐาน 

ค่าคงท่ี (C) 1.145 0.200 5.719 0.000* 

ด้านความสมบูรณ์ (H1) 0.135 0.052 2.604 0.010* 

ด้านความประหยดั (H2) 0.086 0.043 2.008 0.046* 

ด้านความยดืหยุ่น (H3) 0.059 0.041 1.453 0.147 

ด้านความเช่ือถือได้ (H4) 0.127 0.041 3.129    0.002* 

ด้านความเข้าใจง่าย (H5) 0.130 0.041 3.134    0.002* 

ด้านความทันเวลา (H6) 0.220 0.040 5.465 0.000* 

F=46.897 p=0.000 𝐴𝑑𝑗𝑟2=0.476 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 3 พบว่า คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีด้านความสมบูรณ์ (H1) ด้านความประหยัด 
(H2) ด้านความเช่ือถือได้ (H4) ด้านความเข้าใจง่าย (H5) และด้านความทันเวลา (H6) มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกต่อการวางแผนการดำเนินงานโดยรวม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1, 2, 4, 5 
และ 6 สำหรับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีด้านความยืดหยุ่น (H3) ไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวก
ต่อการวางแผนการดำเนินงาน ซึ ่งสามารถทำนายประสิทธิภาพการวางแผนการดำเนินงานได้ร้อยละ 47.60 
(𝐴𝑑𝑗𝑟2=0.476) 

 
จากนั้นผู้วิจัยได้สร้างสมการพยากรณ์ต่อประสิทธิภาพการวางแผนการดำเนินงานโดยรวมของผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
              Y = 1.145 + 0.135(H1) + 0.086(H2) + 0.127(H4) + 0.130(H5) + 0.220(H6) 
              เมื่อ Y แทน การวางแผนการดำเนินงาน 

H1 แทน ด้านความสมบูรณ์  
H2 แทน ด้านความประหยัด 
H4 แทน ด้านความเช่ือถือได้ 
H5 แทน ด้านความเช้าใจง่าย 
H6 แทน ด้านความทันเวลา 
 

จากสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ประสิทธิภาพการวางแผนการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (F=46.897 : p=0.000) และค่า

สัมประสิทธ์ิของการพยากรณ์ (𝐴𝑑𝑗𝑟2) เท่ากับ 0.476 
 
อภิปรายผล 

การวิจัยเรื่อง คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีที่มีผลต่อการวางแผนการดำเนินงานของธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  

        1. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี ่ยวกับ

คุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีโดยรวม ด้านความสมบูรณ์ ด้านความทันเวลา ด้านความประหยัด ด้านความ

ยืดหยุ่น ด้านความเชื่อถือได้และด้านความเข้าใจง่ายอยู่ระดับมาก เนื่องจากสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีจะต้องมี

คุณลักษณะดังกล่าวเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ นโยบายหรือเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งสอดคล้อง

กับงานวิจัยของรุ่งรัศมี ดีปราศัย (2558) พบว่าคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีกับความยืดหยุ่นความสัมพันธ์กับ

ทางบวกในระดับสูง หมายถึง โรงงานอุตสาหกรรมให้ความสำคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีสูงความ

ยืดหยุ่นของบริษัทจะสูงไปด้วย 

        2. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

วางแผนการดำเนินงานโดยรวมด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบรรลุวัตถุประสงค์และด้านการลด

ความไม่แน่นอนอยู่ระดับที่มาก เนื่องจากการวางแผนการดำเนินงานเป็นการตัดสินใจเลือกแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี

ที่สุดเพื่อให้องค์กรบรรลุถึงสิ่งที่ปรารถนาในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธรรญชนก ศรีทิพย์รัตน์ (2558) พบว่า
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การจัดการระบบกลไกการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการใน

การวางแผนด้านการจัดโครงสร้างองค์กรและด้านการประสานงานและการดำเนินงานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต

การทำงานในองค์กรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

        3. ความสัมพันธ์ของสัมประสิทธ์ิถดถอยกับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดีของผู้ประกอบการ

ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานครด้านความสมบูรณ์ ด้านความประหยัด ด้านความเช่ือถือได้ ด้าน

ความเข้าใจง่ายและด้านความทันเวลามีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการวางแผนการดำเนินงานของ

ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร สำหรับคุณลักษณะสารสนเทศทางการบัญชีที่ดี

ด้านความยืดหยุ่นไม่มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อการวางแผนการดำเนินงานของผู้ประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถทำนายประสิทธิภาพการวางแผนการดำเนินงานได้ร้อยละ 47.60 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอริสา เนาวไสศรี (2559) พบว่าสารสนเทศทางการบัญชีที่มีความเหมาะสมภายใต้ความ

ต้องการใช้สารสนเทศทางการบัญชีกับความสามารถในการตอบสนองของสารสนเทศทางการบัญชี คือ ด้านความถี่ใน

การรายงานผล ด้านความยืดหยุ่นในการใช้งาน คือ มีรูปแบบที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อน สามารถใช้งานได้คล่องตัวแล ะ

สะดวก  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสำหรับการนำผลวิจัยไปใช้ 

              1. ผู้ประกอบการควรนำผลวิจัยที่ได้ไปพัฒนาและสนับสนุนให้มีการอบรมเกี่ยวกับคุณลักษณะ
สารสนเทศทางการบัญชีที่ดีแก่บุคลากร เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้เกี่ยวกับการใช้สารสนเทศทางการบัญชีมากยิ่งข้ึน 
                       2. องค์กรควรจัดให้มีระบบสารสนเทศทางการบัญชีที ่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพื่อความสะดวก 
รวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำในการจัดทำสารสนเทศทางการบัญชี 
  ข้อเสนอแนะการวิจัยคร้ังต่อไป 

                       วิจัยครั้งนี้สามารถทำการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
พนักงานบัญชีที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์กร 
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