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บทคัดยอ 
  
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจของผูบริหารกลุมธุรกิจผลิตช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ กลุมธุรกิจผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมลําพูน ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น  21  ราย  โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และมาทําการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา  (Descriptive statistics)  ไดแก 
คาความถ่ี (Frequency) รอยละ  (Percentage)   
 ผลของการศึกษาพบวา  
 การใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจระยะสั้น ประกอบดวย การรับหรือปฏิเสธคําสั่งซื้อพิเศษ การผลิตช้ินสวน
เองหรือซื้อช้ินสวนจากบุคคลภายนอก การเพ่ิมหรือยกเลิกสายการผลิต สาขาหรือเขตขาย การจําหนายหรือผลิตตอ การปด
โรงงานช่ัวคราว การกําหนดราคาสินคา การสงเสริมการขายสินคาและการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ซึ่งกลุมตัวอยาง
สวนใหญใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ 
 การใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจระยะยาว (จายลงทุน) ประกอบดวย การตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร 
การขยายผลิตภัณฑใหมหรือตลาดใหม การลงทุนในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม การวิจัยตลาด การแนะนํา
ผลิตภัณฑ การนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในระบบงาน การซื้อวัสดุอุปกรณ การซื้อเครื่องจักรใหมทดแทนเครื่องจักร
เดิม และการปรับระบบการผลิตใหมแทนระบบการผลิตเดิม ซึ่งกลุมตัวอยางสวนใหญใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ  
 ขอเสนอแนะจากการศึกษา คือ ผูบริหารควรเขารับการอบรมความรูทางดานบัญชีเพ่ือการจัดการ เทคนิคการ
วิเคราะหขอมูลทางบัญชีในการบริหารงานและการตัดสินใจ เพ่ือทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและเพ่ิมประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น 
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Abstract 

 
 The study aimed at investigating the Accounting Information for Decision Making of 
Administrators in Production of electronic components in Lamphun Industrial Estate. The population 
groups in this study consisted of administrators in Production of electronic components in Lamphun 
Industrial Estate which had 21 samples. A set of questionnaire was applicable as a tool when 
gathering the data; the data derived was then analyzed by Descriptive statistics,  consisting of 
frequency and percentage. 
 The results showed that : 
 The accounting information applicable for short-termed decision making included the 
information for special orders, make or buy, add or drop a product /or department, sell or process 
further, temporary shutdown decision, product pricing, utilization of a constrained resource. The 
majority of sample groups used accounting information for decision making. 
 The accounting information applicable for long–termed decision making (investment) 
consisted of the information for decision making investment on fixed asset, decision making product or 
market maximize, decision making investment research and development product, decision making 
research market and introductions product, decision used new technology, decision making purchased 
equipment, decision making purchased new machine instead the old machine and decision making 
improvement manufacturing system instead the old system. The majority of sample groups used 
accounting information for decision making. 
 The suggestions from this study are that. The administrator should improve the knowledge of 
managerial accounting and technique for accounting information analysis by attending the training 
for effectively and efficiently  
 

Keywords : Accounting Information / DecisionMaking / Production of electronic components 
 
 

1. บทนํา 
  อุตสาหกรรมการผลิตและสงออกอิเล็กทรอนิกส
เปนอุตสาหกรรมที่มีความสํ าคัญตอ เศรษฐกิจของ
ภาคเหนือซึ่งการสงออกอิเล็กทรอนิกสมีมูลคาประมาณ 1 
ใน 3 ของมูลคาการสงออกทั้งหมดในภาคเหนือ หรือ
ประมาณ  4 – 5 % ของการสงออกสินคาหลักในกลุม
อิเล็กทรอนิกสของประเทศ ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
เปนฐานการผลิตท่ีสําคัญเก่ียวกับการผลิตช้ินสวนหนาจอ
โทรศัพทมือถือหรือจอเนวิเกเตอรสําหรับใชในรถยนต 
ช้ินสวนอิ เ ล็กทรอนิกสที่มีสวนประกอบของ  Quartz 
crystal ที่ใชในโทรศัพทเคล่ือนที่และกลองดิจิตอล และ
สวนประกอบฮารดดิสไดร เปนตน  
  ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมภาคเหนือขยายตัวจาก
ระยะเดียวกัน  ปกอนรอยละ  52.3 การผลิต ช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสยังเพ่ิมขึ้นกวาเทาตัวตามความตองการใน 
 

 
ตลาดโลก โดยเฉพาะการผลิตสวนประกอบฮารดดิสไดรที่
ขยายตัวดีตามความตองการคอมพิวเตอรเชนเดียวกับการ 
ผลิตช้ินสวนในโทรศัพทเคล่ือนที่และจอภาพ touch screen 
(รายงาน เศรษฐ กิจและการ เ งินภาค เห นือ  ฉบับที่             
5/2553 : 3) 

การผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนมกราคม 2554 
สําหรับกลุมอุตสาหกรรมช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสน้ันยังคง
ขยายตัว จากการผลิตแผงวงจรไฟฟายังคงขยายตัวไดดี 
ถึงแมวาอุตสาหกรรมการผลิต Hard Disk Drive ในเดือน
มกราคมดัชนีผลผลิตหดตัวรอยละ 8.00 เมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปกอน ซึ่งเปนการหดตัวติดตอกันเปนเดือนที่ 
2 เน่ืองจากการสงออกไปตลาดหลักอยางจีน และ
สหรัฐอเมริกาที่หดตัวลงอยางตอเน่ือง อีกทั้งการผลิตที่
ปรับลดลงตามแผนการผลิตของอุตสาหกรรมน้ี (สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม : 2) 



 

 

ธุรกิจผลิตและสงออกเปนธุรกิจที่มีการแขงขัน
กันสูงและมีปจจัยเสี่ยงหลายดาน เชน การผันผวนของ
คาเงินบาท การชะลอตัวของเศรษฐกิจในประเทศ ราคา
นํ้ามันที่มีแนวโนมในการปรับตัวสูงขึ้นตลอดเวลา ซึ่งจะ
ทําใหตนทุนการผลิตและการขนสงสินคามีราคาสูงตามไป
ดวย ดังน้ันการจัดการกับกระบวนการผลิตจึงมีความสําคัญ
เปนอยางมากตอธุรกิจประเภทนี้  ซึ่งหากผูบริหารจะทําให
ธุรกิจดําเนินตอไปได ผูบริหารตองมีกลยุทธที่ดีที่สามารถ
แขงขันกับคูแขงไดและไดเปรียบคูแขงขัน เชน การเปน
ผูนําดานตนทุนและสามารถตอบสนองความตองการของ
ลูกคาไดอยางรวดเร็ว จึงเปนสาเหตุทําใหผูบริหารตองใช
ขอมูลทางบัญชีเปนเครื่องมือชวยในการตัดสินใจเก่ียวกับ
กลยุทธตาง ๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือสรางความ
ไดเปรียบในการแขงขันและสามารถลดความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นใหลดนอยลงได และเพ่ือใหธุรกิจดํารงอยูได ดวย
เหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการใชขอมูลทางบัญชีใน
การ ตัดสินใจของผู บริหารกลุ มธุ ร กิจผ ลิต ช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมลําพูนวาผูบริหารมีการ
ใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจหรือไม อยางไร ซึ่ง
ผูวิจัยหวังวาผลจากการศึกษาในครั้งน้ีจะเปนประโยชนตอ
ผูบริหารสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการตัดสินใจและ
เปนแนวทางสําหรับผูบริหารกลุมธุรกิจอื่นใชเปนขอมูลใน
การตัดสินใจเพ่ือใชในการแขงขันได 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
  เพ่ือศึกษาการใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ
ของผูบริหารกลุมธุรกิจผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมลําพูน 

3. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาเชิงสํารวจ 
(Servey Research) 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร(Population) ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
กลุมธุรกิจผลิตผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมลําพูน ซึ่งมีจํานวนท้ังสิ้น  25  ราย 

กลุมตัวอยาง (Sample) ที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
กลุมธุร กิจผลิตผลิต ช้ินสวนอิ เ ล็กทรอนิกสในนิคม
อุตสาหกรรมลําพูน ซึ่งผูวิจัยสามารถเก็บขอมูลไดจํานวน
ทั้งสิ้น  21  ราย 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถาม 
จําแนกเปน 4 สวน ไดแก  แบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน
เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  ขอมูลเก่ียวกับการใชขอมูล
ทางบัญชีในการตัดสินใจของผูบริหารกลุมธุรกิจผลิต
ช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ปญหา
ในการใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ  และ
ขอเสนอแนะอื่น ๆ เก่ียวกับการใชขอมูลทางบัญชีในการ
ตัดสินใจ 
3.3 การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามมาทํา
การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย
การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 
ไดแก คาความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage)  

4. ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย สามารถสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ไดดังน้ี 
4.1 ขอมูลทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปน
เพศหญิง มีอายุระหวาง 41-50 ป โดยสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริ ญญ าต รี  ส าข า วิ ช า ก า รบั ญ ชี ม ากที่ สุ ด  และมี
ประสบการณการทํางานอยูระหวาง       5 – 10 ป สวน
ใหญมีลักษณะธุรกิจหางหุนสวน มีทุนจดทะเบียนมากกวา 
1,500,000 บาท และเปดดําเนินการมาแลวมากกวา 15 ป  
4.2 การใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจของผูบริหาร
กลุมธุรกิจผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรม
ลําพูน   
 กลุมตัวอยางสวนใหญใชขอมูลทางบัญชีในการ
ตัดสินใจระยะส้ันในเรื่องตอไปน้ี ในการตัดสินใจรับหรือ
ปฏิเสธคําสั่งซื้อพิเศษจะใชตนทุนในการขนสงมากที่สุด  



 

 

ส ว น ก า ร ผ ลิ ต ช้ิ น ส ว น เ อ ง ห รื อ ซื้ อ ช้ิ น ส ว น จ า ก
บุคคลภายนอกจะใชตนทุนที่หลีกเล่ียงไดมากที่สุด ในการ
ตัดสินใจเพ่ิมหรือยกเลิกสายการผลิต สาขาหรือเขตขายจะ
ใชตนทุนสวนแตกตางมากที่สุด  ในการตัดสินใจจําหนาย
หรือผลิตตอ  ใชตนทุนในการขนสงมากที่สุด     การ
ตัดสินใจปดโรงงานช่ัวคราว จะใชงบกําไรขาดทุนและ
จุดคุมทุนในสัดสวนที่เทากัน  ในการตัดสินใจกําหนดราคา
สินคาจะใชตนทุนการผลิตทั้งผันแปรและคงที่มากที่สุด 
ในการตัดสินใจสงเสริมการขายสินคาจะใชตนทุนสวน
แตกตางมากที่สุด  ในการตัดสินใจใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยาง
จํากัด ใชจํานวนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดสําหรับการ
ผลิตหน่ึงหนวยผลิตภัณฑมากที่สุด 
 กลุมตัวอยางสวนใหญใชขอมูลทางบัญชีในการ
ตัดสินใจระยะยาว (จายลงทุน) ในเรื่องตอไปน้ี การ
ตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยถาวร สวนใหญใชขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิมากท่ีสุด ในการ
ตัดสินใจขยายผลิตภัณฑใหมหรือตลาดใหมสวนใหญใช
ขอมูลที่ไดการวิเคราะหดัชนีความสามารถในการทํากําไร
มากที่สุด  ในการตัดสินใจเ ก่ียวกับการลงทุนในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมสวนใหญใชขอมูลที่ได
จากการวิเคราะหดัชนีความสามารถในการทํากําไรมาก
ที่สุดในการตัดสินใจเก่ียวกับการวิจัยตลาด การแนะนํา
ผลิตภัณฑ สวนใหญใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดัชนี
ความสามารถในการทํากําไร  (PI) มากที่สุด  ในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชใน
ระบบงานสวนใหญใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหดัชนี
ความสามารถในการทํากําไร  (PI) มากที่สุด  ในการ
ตัดสินใจเก่ียวกับการซื้อวัสดุอุปกรณ  สวนใหญใชขอมูลที่
ไดจากการวิเคราะหดัชนีความสามารถในการทํากําไร (PI)  
และการวิเคราะหวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV)ในสัดสวนที่
เทากัน ในการตัดสินใจลงทุนซื้อเครื่องจักรใหมทดแทน
เครื่องจักรเดิมสวนใหญใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหวิธี
ระยะเวลาคืนทุน (PP) มากท่ีสุด และการตัดสินใจลงทุน
ปรับระบบการผลิตใหมแทนระบบการผลิตเดิมสวนใหญ

ใชขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจากวิธีระยะเวลาคืนทุน(PP) 
มากที่สุด 
4.3.1 สาเหตุที่ไมใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ 

จากการศึกษาพบวา พบวาสาเหตุที่กลุมตัวอยาง
ส วนใหญ ไม ใช ข อมู ลทางบัญ ชี ในการ   ตัดสินใจ
เ น่ืองมาจากงบประมาณมีจํ า กัด  ไมมีประสบการณ  
ผูบริหารไมใหความสําคัญและคิดวายุงยาก เสียเวลา  
4.3.2ปญหาในการใชขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ 
 จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมี
ปญหาการขาดทักษะและเทคนิคการวิเคราะหขอมูลทาง
บัญชีในการตัดสินใจ   บุคลากรมีไม เพียงพอในการ
จัดเตรียมขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ และไมมีความรู
ทางดานบัญชีเพ่ือการจัดการ  
4.4 ขอเสนอแนะอื่นๆเก่ียวกับการใชขอมูลทางบัญชีในการ
ตัดสินใจของผูบริหาร 
 จากการศึกษาพบวา ผูบริหารมีปญหาขาดทักษะ
และเทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ 
ไมมีความรูทางดานบัญชีเพ่ือการจัดการ ดังน้ันผูบริหาร
ควรเขารับการอบรมความรูทางดานบัญชีเพ่ือการจัดการ 
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลทางบัญชีในการบริหารงานและ
การตัดสินใจ เพ่ือทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
เพ่ิมประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

5. อภิปรายผล  
จากการศึกษาพบวา ในการตัดสินใจผลิตช้ินสวน

เองหรือซื้อช้ินสวนจากบุคคลภายนอก กลุมตัวอยางสวน
ใหญใชตนทุนที่หลีกเล่ียงไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของโสมฤทัย พรหมใจ (2551) ไดทําการศึกษา
เรื่อง  การใชขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจของ
ผูบริหารกลุมอุตสาหกรรมสินคาอุปโภคบริโภคที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งประชากร
ที่ใชในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 65 ราย ซึ่งแบงเปน 4 
หมวดธุรกิจ ประกอบดวยธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ธุรกิจ
แฟช่ัน ธุรกิจของใชในครัวเรือนและสํานักงาน และธุรกิจ
ของใชสวนตัวและเวชภัณฑ บริษัทที่ตอบแบบสอบถามมี



 

 

จํานวน  38  ราย  หรือเทากับ  รอยละ  58.46  ซึ่ งจาก
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใชขอมูลทางการ
บัญชีในการตัดสินใจ   ระยะสั้นทุกครั้ง ซึ่งประกอบดวย 
การตัดสินใจผลิตช้ินสวนเองหรือซื้อจากบุคคลภายนอกใช       
การวิเคราะหตนทุนจากการซื้อจากบุคคลภายนอกมาก
ที่สุด การตัดสินใจขายสินคาในราคาพิเศษใชการวิเคราะห
กํา ลังการผลิตที่ เห ลืออยู มากที่สุด  การตัดสินใจใช
ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใชการวิเคราะหกําไรสวนเกินมาก
ที่สุด การตัดสินใจขายสินคาทันทีหรือผลิตตอเพ่ือเพ่ิม
มูลคาใหกับสินคาใชการวิเคราะหกําไรสวนเกินมากที่สุด 
การตัดสินใจเพ่ิมหรือยกเลิกผลิตภัณฑใชการวิเคราะห
กําไรสวนเกินมากที่สุด การตัดสินใจเพ่ิมหรือยกเลิกสวน
งาน(แผนก)ใชการวิเคราะหตนทุนที่หลีกเล่ียงไดมากที่สุด 
การตัดสินใจกําหนดราคาขายใชการวิเคราะหจุดคุมทุน
และวิเคราะหตนทุนผลิตภัณฑมากที่สุด สวนการตัดสินใจ
ระยะยาว(จายลงทุน)  ใชขอมูลทางการบัญชีในการ
ตัดสินใจเพียงบางครั้ง ประกอบดวยการตัดสินใจลดตนทุน
ใชการวิเคราะหวิธีอัตราผลตอบแทนคิดลดมากที่สุด การ
ตัดสินใจขยายโรงงานใชการวิเคราะหวิธีอัตราผลตอบแทน
คิดลดและการวิเคราะหวิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียมาก
ที่สุด การตัดสินใจเลือกเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักรใชการ
วิเคราะห     วิธีอัตราผลตอบแทนคิดลดมากที่สุด การ
ตัดสินใจเชาหรือซื้ออุปกรณ เครื่องจักรใชการวิเคราะห  
วิธีอัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียมากที่สุด และการตัดสินใจ
เปล่ียนเครื่องมืออุปกรณ เครื่องจักรใชการวิเคราะหวิธี
อัตราผลตอบแทนถัวเฉล่ียมากที่สุด 
 

6. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาการใชขอมูลทาง
บัญชีในการตัดสินใจของผูบริหารกลุมธุรกิจผลิตช้ินสวน
อิเล็กทรอนิกสในนิคมอุตสาหกรรมลําพูน ซึ่งเปนกลุม
ธุรกิจประเภทเดียวเทาน้ัน ดังน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไป
ควรขยายขอบเขตการศึกษาไปยังกลุมธุรกิจอื่นดวย 
 

7.ขอจํากัดของการศึกษา 
 การศึกษาครั้งน้ีมีขอจํากัดดานระยะเวลาที่ใชใน
การศึกษา และขอมูลที่ผูบริหารไมสามารถเปดเผยใหแกผู
ศึกษาได จึงเปนผลใหไมสามารถเก็บแบบสอบถามไดครบ
ทั้งหมด 25 ราย 
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