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บทคัดย่อ 
  
 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และการพฒันาตวัแบบการบญัชี
แบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยการทบทวนเอกสาร ต ารา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างจ านวน 260 
ตัวอย่าง ใช้พัฒนาแผนกลยุทธ์โดยการบัญชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          
ในประเทศไทย โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง พร้อมสัมภาษณ์เชิงลึก        
โดยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียเกี่ยวกบัการใชบ้ญัชีแบบลีน  
  พบว่าคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี และความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชี มีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย และการบญัชีแบบลีน มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อผลการด าเนินงาน
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ส่วนผลการสัมภาษณ์ส าหรับ
การพฒันาตวัแบบการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย พบว่า 
ได้แผนกลยุทธ์ในการใชบ้ริหารจดัการส าหรับกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศ
ไทย เพื่อส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเงินและการบริหารของบริษทัต่อไป 
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ABSTRACT 

This research aims to study the factors affecting the lean accounting and firms 
performance of small and medium sized enterprises in Thailand.  Additionally, it studies the 
development of lean accounting models for small and medium sized enterprises in Thailand. In 
his research, it reviews documents of relevant research paper and uses questionnaires which 
collect data from 260 samples which used and developed lean accounting model of small and 
medium sized enterprises in Thailand. To analyze the data, the research will use the techniques of 
the structural equation models and in-depth interviews by using a semi-structured interview form 
stakeholders regarding to use lean accounts.  

The research found that the accounting information system and transparency of 
accounting information has a positive influence on the lean accounting of small and medium 
sized enterprises in Thailand.  Additionally, the lean accounting has a positive influence on the 
financial performance of small and medium sized enterprises in Thailand. As for the interviewing 
for the development of lean accounting model for small and medium sized enterprises in 
Thailand, this research found that the lean accounting was the management strategy for the small 
and medium sized enterprise in Thailand, which will enhance the financial and company 
management efficiency afterwards.  
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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

   การบัญชีมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จของธุรกิจ ทั้งด้านการลงทุน การบริหารจดัการ         
การก าหนดกลยุทธ์ ลว้นมีรากฐานและความส าคญัมาจากการสนบัสนุนดว้ยหลกัการทางการบญัชี 
เช่น งบการเงิน การวิเคราะห์อตัราส่วนโดยใช้ขอ้มูลการบญัชี การวางแผนการลงทุนทางการเงิน 
เป็นตน้ ส าหรับภาคธุรกิจ พบว่า การตดัสินใจด้านการลงทุน การปรับปรุงกระบวนการท างาน       
มีเร่ืองตน้ทุน (Cost) เขา้มาเกี่ยวข้อง (Maskell & Kennedy, 2007, pp. 59-73) และผูป้ระกอบการ
หรือผูบ้ริหารจะใชข้อ้มูลด้านตน้ทุนที่เกี่ยวขอ้งมาประกอบการตดัสินใจเสมอ รวมถึงการวางแผน
ของรายได้ ผลก าไร และโอกาสทางการสร้างรายได้ในอนาคต การบัญชี จึงเป็นแนวทางของ            
กลยุทธ์แขนงหน่ึงที่มีส่วนส าคญัต่อการด าเนินงานทางธุรกิจ อุตสาหกรรมหรือธุรกิจทัว่โลกต่าง              
ให้ความส าคัญกับการบัญชีและใช้ประโยชน์จากกลยุทธ์ทางบัญชีอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้าง                       
การเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลท่ีย ัง่ยืน (Azevedoa & Sholihab, 2015,                      
pp. 224-230) 

    การบัญชีมีส่วนส าคัญต่อการตัดสินใจเสมอมา ขณะที่ธุรกิจพยายามสรรหาแนวทาง               
กลยุทธ์จ านวนมากเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขัน แนวคิดการผลิตแบบลีนที่พัฒนา                   
โดยองค์กรอย่างโตโยตา้ ท่ีมีศกัยภาพด้านการผลิตและการลดการสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงไดแ้พร่หลาย
และส่งมอบไปยงัองค์กรอ่ืนๆ ทัว่ทั้ งโลก การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) (Cunningham,            
el al, 2003) ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงกระบวนการผลิตหรือการด าเนินงานภายในองค์กรที่ลดความ
สูญเสียในระบบ เช่น การสูญเสียด้านระยะเวลา การสูญเสียจากกระบวนการผลิต การสูญเสียจาก
การท างานของพนักงาน เป็นต้น ส่ิงต่าง ๆ เหล่าน้ีได้ถูกออกแบบและแก้ไขด้วยกระบวนการ          
ที่เรียกว่า Toyota Waste Management หรือที่พฒันาในช่ือ “ลีน (Lean)” อย่างในปัจจุบนั การผลิต
แบบลีน มีการมุ่งเน้นเพื่อลดต้นทุนของเสียอย่างชัดเจน รวมถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองด้วย
กระบวนการหรือวิธีการต่าง  ๆ จ านวนมาก (Al-Mamary el al, 2014, p. 333) เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานด้านการผลิตโดยสร้างคุณค่าดา้นตน้ทุนอย่างเหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลด้านต้นทุนในกระบวนการผลิต ตลอดจนการยกระดับการท างานที่รวดเร็วเพ่ือเพ่ิม
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ความสามารถหรือศกัยภาพด้านการผลิต (Productivity) การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing)               
จึงได้ถูกยกระดับและน ามาใช้ทั่วโลก และน าไปสู่การด าเนินงานรูปแบบลีน (Lean) อีกมากมาย 
(Medeiros, Santana & Guimarães, 2017, p. 395) เช่น การขนส่งแบบลีน (Lean Transportation) 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตที่เหมาะสมและสามารถส่งมอบไปยงัตลาดหรือปลายทางได้
อย่างมีประสิทธิภาพ หรือการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ที่มีส่วนส าคญัและสอดคลอ้งกับ
กระบวนการผลิตแบบลีน เพื่อท าให้เกิดการรองรับการด าเนินงานด้านการผลิตและการบันทึก
รายการทางบัญชี ให้สามารถสร้างระบบการท างานแบบลีนทัว่ทั้งองค์กร เม่ือกระบวนการผลิต              
ถูกปรับปรุงเพื่อให้ลดการสูญเสีย (Waste) การท างานในขั้นตอนการผลิตจะส้ันลงและถูกแบ่งงาน
เป็นขั้นตอนย่อย ๆ หรือขั้นตอนส้ันๆ แต่เน้นการส่ือสารเป็นระยะแบบสไตล์การท างานท่ีเรียกว่า 
Agile เพื่อให้สามารถปรับปรุงการท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว (Cunningham, el al, 2003)  การบญัชีแบบ
ลีน (Lean Accounting) จึงกลายเป็นหัวใจส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการด าเนินงานของธุรกิจ
โดยเฉพาะประเภทการผลิตในปัจจุบนั ซ่ึงการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) เป็นที่นิยมและ
แพร่หลายในต่างประเทศ ขณะที่ประเทศไทยได้รับแนวทางและนโยบายการบญัชีแบบลีน (Lean 
Accounting) เข้ามาระยะหน่ึง แต่ยงัปราศจากรูปแบบที่เหมาะสมกับกิจการในประเทศไทยหรือ
บริบทการท าธุรกิจในสังคมไทย  

   Maskell, Baggaley & Grasso (2016)  น าเสนอว่า “การบญัชีแบบลีน” (Lean Accounting) 
รูปแบบการท างานที่องค์กรมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการด้านบญัชี การควบคุม การวดัผลและ
การจัดการเพื่อสนับสนุนการท างานของกระบวนการผลิตแบบลีน เพราะระบบบัญชีแบบปกติ
ทัว่ไปไม่สามารถสนับสนุนการท างานแบบลีนได้อย่างเหมาะสม และไม่สามารถยกระดับให้การ
ท างานแบบลีนเกิดประสิทธิภาพที่ดี  ตลอดจนยากต่อการวดัผลความสามารถทางการบัญชี 
นอกจากน้ี Maskell, Baggaley & Grasso (2016) ยงัได้แสดงตวัอย่างของการปรับปรุงลีนที่แสดง  
ให้เห็นถึงโครงสร้างหรือการเพ่ิมขึ้นของตน้ทุนในส่วนของตน้ทุนแรงงานและค่าโสหุ้ยที่เกิดจาก
การปรับปรุงกลยุทธ์ด้านลีนท าให้เห็นว่าตน้ทุนใดเกิดจากกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสมเพื่อที่จะยกเลิก           
กลยุทธ์หรือการด าเนินงานดังกล่าวท่ีก่อให้เกิดตน้ทุนท่ีไม่มีคุณค่า ทั้งน้ีการบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) ส่งเสริมให้เกิดการวดัประเมินประสิทธิภาพการท างานที่เหมาะสม เช่น ประสิทธิภาพ
ของแรงงาน การใชป้ระโยชน์จากเคร่ืองจกัร หรือผลลพัธ์ทางการเงิน เป็นตน้  

   การบัญชีแบบลีน มีความแตกต่างจากบัญชีตน้ทุนในเร่ืองของแนวคิดและโครงสร้าง             
หรือวิธีการจดัท าบญัชี การบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม (Activity Base Costing: ABC) (Taub, 2014,  
p. 129) ทั้งน้ีการบญัชีแบบลีนไดถู้กพฒันาจากแนวคิดของการบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม ผสมผสาน
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กับแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เพื่อน าเร่ืองแนวคิดลีนมาประยุกต์ใช้ในการ
บญัชีให้ทันต่อการตอบสนองและการควบคุมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการผลิตควบคู่                
การบญัชี (Chen el al, 2017) เน่ืองจากการบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรมมีการจดัท าทุกเดือน ซ่ึงมีความ
ล่าช้าเมื่อพิจารณาในมุมมองการแข่งขันvvอvด้านธุรกิจในปัจจุบัน  (Chou el al 2016, p. 131)                
และไม่สามารถสะทอ้นผลลพัธ์ที่น าไปสู่การปรับปรุงการผลิตในระดบัหน่วยย่อยเพื่อสร้างคุณค่า
ให้เกิดขึ้นตลอดช่วงของการผลิต ขณะท่ีการบญัชีแบบลีนจะมุ่งเน้นการท าบญัชีที่สะทอ้นถึงหน่วย
ย่อยของการผลิตและรวดเร็วในการจดัท าบญัชีที่สามารถน าไปสู่การประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุง
กระบวนการธุรกิจ หรือสนองต่อการเปล่ียนแปลงภายใตก้ารด าเนินงานแบบ PDCA (Plan-Do-
Check-Act) การบญัชีแบบลีนยงัไดถู้กออกแบบให้มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานที่น ามาใชโ้ดยเนน้
การลดความซับซ้อนและความยุ่งยากในการน าไปใช้จึงเหมาะสมกบัการที่จะเผยแพร่ในองคก์รให้
เกิดการรับรู้เขา้ใจได้โดยง่ายตลอดจนการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  (Hu et al, 2015 p. 2) 
แนวคิดของลีนเมื่อผสมผสานกบัแนวคิดการบญัชี ท าให้เกิดการจดัท าบญัชีที่มุ่ง เน้นความถูกตอ้ง 
แม่นย  า และทันเวลา หรือความต้องการใช้งานเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง 
(Abolhassani, Layfield & Gopalakrishnan, 2016. p. 875) ซ่ึงการแข่งขนัด้านเวลา ความรวดเร็วใน
การบริหารจดัการ การตดัสินใจมีผลต่อธุรกิจมหาศาล เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มมีการเปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา การบัญชีแบบลีนจึงส่งเสริมความสามารถในการปรับตัวที่ทันต่อเหตุการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากน้ีการบัญชีแบบลีนจะมีการน าเคร่ืองมือทางการบริหารจัดการ การผลิต           
มาปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการผลิตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ไปพร้อมๆ กับการควบคุมตน้ทุนอย่างมีคุณค่าและสามารถพิจารณาได้ในระดับหน่วยย่อยต่างๆ 
ของกระบวนการผลิตเป็นประโยชน์ดา้นการตดัสินใจทั้งการลงทุนเคร่ืองจกัร แรงงาน และระบบ
ในสายการผลิต (Madsen, Risvik & Stenheim, 2017) ทั้งน้ีการท าให้การบญัชีแบบลีนเกิดขึ้นไดใ้น
องค์กรจะตอ้งมีการปรับปรุงโครงสร้างการท างานเป็นหน่วยย่อยให้ชัดเจนในแต่ละกิจกรรมของ
การผลิต ซ่ึงแตกต่างกับการบญัชีแบบตน้ทุนฐานกิจกรรม ซ่ึงเน้นการค านวณหาตน้ทุนที่แทจ้ริง
ของแต่ละกิจกรรมโดยที่ไม่ไดม้ีการเขา้ไปปรับปรุงกระบวนการผลิต ตน้ทุนฐานกิจกรรมจึงมีความ
แม่นย  าน้อยกว่า เพราะมีตน้ทุนจ านวนมากที่ไม่สามารถแยกประเภทไดเ้พราะกระบวนการท างาน                
มีความทบัซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน (Giorgino et al., 2017) นอกจากน้ีการบญัชีแบบลีนมีความน่าสนใจ
นอกจากช่วยยกระดับและปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพยงัมีจุดเด่นด้านการควบคุมกระบวนการ
ด าเนินงานและตน้ทุนได้อย่างเหมาะสม เพราะโครงสร้างการท างานท่ีปรับเปล่ียนให้ส้ันลงและ    
เป็นหน่วยย่อย ความซับซ้อนที่ลดลงท าให้สามารถใช้การบญัชีแบบลีนควบคุมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานได้อย่างเต็มที่ (Hadid, Mansouri & Gallear, 2016, p. 618) การบญัชีแบบลีนจึงเป็นการ
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บนัทึกรายงานบญัชีในระดับย่อยที่เป็นรอบของการผลิตหรือ Batch ของการผลิต ท าให้สามารถ
บันทึกรายการบัญชีตามหน่วยของการผลิตในแต่ละรอบได้ด้วยค่าที่แท้จริง ต่างจากต้นทุน             
ฐานกิจกรรมที่บันทึกเป็นกิจกรรมและอาจมีการปันส่วนกิจกรรม ท าให้เกิดบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) สามารถปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพได้มากกว่าการบริหารด้วย
ตน้ทุนฐานกิจกรรม ดงันั้นการพฒันาการบญัชีแบบลีนในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการน าไปใชอ้ย่าง
สอดคล้องและเหมาะสมจะสามารถช่วยผูป้ระกอบการให้สามารถยกระดับคุณค่าการท างาน             
และการสร้างความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัเศรษฐกิจของประเทศและน าพาไปสู่การหลุดพน้
จากกบัดกัรายไดป้านกลาง  

   การศึกษาครั้ ง น้ี ได้น าเร่ืองแนวคิดและทฤษ ฎีเกี่ ยวกับการบัญ ชีแบบลีน  (Lean 
Accounting) มาประยุกตใ์ชก้บักลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ซ่ึงมีบทบาทส าคญั
ต่อเศรษฐกิจประเทศไทย โดยปัจจุบันมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มากกว่า 2                
ลา้นราย และมีส่วนส าคัญต่อการผลิต การบริการและการค้าในภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย
ทั้งหมด เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นทั้งผูผ้ลิตวตัถุดิบหรือผูส่้งมอบวตัถุดิบ ในระดบัตน้น ้ า (Upstream) 
ที่มีส่วนส าคญัในการแปรรูปสินคา้และบริการให้เกิดคุณค่าเพื่อส่งมอบไปยงัลูกคา้หรือตลาดใน
ส่วนปลายน ้ า (Downstream) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ส่วนใหญ่เป็นองค์กร                     
ท่ีมีเจา้ของคนเดียว เร่ิมตน้ก่อตั้งขึ้นดว้ยตนเองและสืบถอดอ านาจการบริหารจดัการ การเป็นเจา้ของ
ผ่านทางครอบครัวหรือสายเลือด เป็นธุรกิจที่เจา้ของมีความเช่ียวชาญหรือความสามารถที่โดดเด่น
และใช้ความสามารถดังกล่าวขับเคล่ือนองค์กรไปตามสถานการณ์  ซ่ึ งส่วนใหญ่ปราศจาก              
การวางแผน หรือการบริหารจดัการตามหลกัการหรือวิชาการที่ เหมาะสม แต่ด้วยความสามารถ                 
ที่โดดเด่นเฉพาะตัว ท าให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีส่วนส าคัญต่อระบบ
เศรษฐกิจถึงร้อยละ 42 ต่อ GDP ของประเทศไทย แต่เน่ืองด้วยการขาดความเตรียมพร้อมและ                 
การปรับตวัล่วงหน้าก่อนที่สถานการณ์ทางธุรกิจหรือตลาดจะเปล่ียนแปลง พบว่ามีวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) จ านวนมากที่ปิดกิจการหายไปจากตลาด และมีวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) จ านวนไม่น้อยเช่นกันท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่อาจไม่สามารถยืนระยะ                
การด าเนินกิจการได้อย่างแข็งแกร่งและพฒันาตนเองไปสู่การเจริญเติบโตของธุรกิจได ้เช่น ปัญหา
ค่าแรงงานท่ีเพ่ิมขึ้น หรือต้นทุนวตัถุดิบท่ีสูงขึ้น ส่งผลโดยตรงต่อความสามารถทางการผลิต                  
ดา้นตน้ทุนต ่าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ดงันั้นการปรับปรุงกลยุทธ์ทางธุรกิจ
แนวใหม่ท่ีสอดคลอ้งกบัการลดตน้ทุนของเสียหรือตน้ทุนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าคือ แนวทางส าคญั
ในการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ไปสู่การสร้างความสามารถทางการ
แข่งขนัท่ีย ัง่ยืน ทั้งน้ีผูว้ิจยัมุ่งเนน้การพฒันาและการใช้การบญัชีแบบลีนให้กบัวิสาหกิจขนาดกลาง
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และขนาดย่อมในประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าทางบญัชีส าหรับการบญัชีแบบลีน 
ดา้นความถูกตอ้งของแหล่งขอ้มูลมีส่วนส าคญัในการสร้างการบญัชีแบบลีนให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการด าเนินงานและส่งผลไปถึงการควบคุมด้านต้นทุน  (Edwards, 2018)                   
การบริหารจดัการทางการเงินขององค์กร การสร้างให้เกิดการบญัชีแบบลีน องค์กรตอ้งมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปรับปรุงโครงสร้างการท างานโดยลดความซับซ้อนและยุ่งยาก เพ่ือให้เกิดขั้นตอนการท างาน               
หรือการด าเนินงานที่มีความโปร่งใสอย่างชดัเจนและตรวจสอบได้ (Du, 2018, p. 250) ท าให้ทุกคน
ในองค์กรสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ส าคัญด้านการผลิตและต้นทุนเพื่อน ามาใช้ในการจัดท าบัญชี               
ตามแนวคิดลีนได้อย่างเหมาะสม ข้อมูลท่ีโปร่งใสทั้ งการเปิดเผยข้อมูลทุกระดับอย่างชัดเจน                    
จะท าให้สามารถตรวสอบและปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อ งแม่นย  าได้เป็นอย่างดีและน าไปสู่                       
การยกระดบัการท างานของการบญัชีแบบลีนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะขอ้มูลที่มีความโปร่งใส
และถูกตอ้งแม่นย  า (Loubnan, 2018) ท าให้นักบญัชีสามารถออกแบบการบญัชีแบบลีนที่ปรับปรุง
กระบวนการด าเนินงานด้านการผลิตเป็นสัดส่วนหรือหน่วยย่อยๆ ได้อย่างเหมาะสม จากการ
ตัดสินใจที่มีข้อมูลที่ เพียงพอและเป็นข้อมูลที่ดีต่อการพัฒนาการบัญชีแบบลีนในระยะยา ว                   
(Castro el al, 2018) แสดงให้เห็นว่าการบญัชีแบบลีนมีความจ าเป็นที่จะตอ้งได้รับขอ้มูลที่ถูกตอ้ง
แม่นย  าและครอบคลุมเพื่อน าไปสู่การวางแผน การด าเนินงานและการสร้างผลลพัธ์ในระยะยาว 
นอกจากน้ีระบบสารสนเทศทางการบัญชี เป็นอีกปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญท่ีส่งผลต่อการบัญชี            
แบบลีน เน่ืองจากการบญัชีในปัจจุบนัมีความจ าเป็นที่จะตอ้งได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Gulin el al, 2018) โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านการผลิตท่ีมีกิจกรรมการผลิตเกิดขึ้น
จ านวนมาก และเมื่อองค์กรมีความประสงค์ที่จะออกแบบกระบวนการท างานเพื่อสร้างการบญัชี
แบบลีนจ าเป็นที่จะต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการบัญชีที่สอดคล้อง รองรับกับ
กระบวนการงานผลิตและกิจกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตได้ กล่าวคือตอ้งสามารถปรับปรุง แก้ไข
และเพ่ิมเติมให้สอดคลอ้งกบัแนวทางการท างานในอนาคตซ่ึงเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาระยะยาว
แบบยัง่ยืน ขณะเดียวกนัแนวทางการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศทางการบญัชีมีเป็นกลไกส าคญั
ในการขบัเคล่ือนความส าเร็จของการบญัชีแบบลีน เพราะองค์กรตอ้งมุ่งมัน่และสนับสนุนให้เกิด          
การบริหารัจดการผ่านระบบสารสนเทศทางการบญัชี เพื่อติดตามประเมินผลและปรับปรุงให้เกิด
กระบวนการท างานแบบลีนทั้งระบบ (Pirchegger & Schondube, 2017, p. 200) การบญัชีแบบลีน
ส าหรับมุมมองด้านการผลิตมีข้อดีในการปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เกิดการแยกขั้นตอนการ
ด าเนินงานเป็นหน่วยย่อย ง่ายต่อการติดตาม ประเมินผลและควบคุมตน้ทุนการผลิตแบบละเอียด
และชัดเจนท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากพิจารณา                 
ทั้ งระบบการท างานจะพบว่า การบัญชีแบบลีนสะท้อนผลลัพธ์ทางการเงินท่ีชัดเจนและ                        
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เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการและการตัดสินใจของฝ่ายบริหารเป็นอย่างมาก  เช่น                                 
การพิจารณาการใชป้ระโยชน์จากความสามารถที่มีองคก์ร เพราะการบญัชีแบบลีนสามารถประเมิน
ต้นทุนและความคุ ้มค่าของกระบวนการท างานแต่ ละขั้นตอน ตลอดจนของเคร่ืองจักร คน                       
และระบบ สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์ว่ามีความคุม้ค่าต่อการน าไปใช้งานหรือไม่คุ ้มค่า
อย่างไร ซ่ึงผลสะท้อนน้ีน าไปสู่โอกาสในการใช้ประโยชน์จากความสามารถท่ีมีอยู่ให้เต็ม
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาอัตราส่วนร่วมกับสินทรัพย์ที่มี  (Benjamin el al, 2018)                     
จะพบว่าการบัญชีแบบลีนสามารถแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสินทรัพย์แต่ละประเภท                      
ที่เกี่ยวขอ้งและน ามาใช้ในกระบวนการผลิตหรือการท างานได้อย่างเหมาะสม ของการบญัชีแบบ
ทัว่ไปจะมองเป็นภาพใหญ่ ซ่ึงเป็นข้อเสียที่ไม่สามารถพิจารณาระดับย่อยหรือติดตามในแต่ละ
กระบวนการไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ การบญัชีแบบลีนจึงเนน้ควบคุม ติดตาม ปรับปรุงดา้นการผลิต
ควบคู่กบัการเงินและน าไปสู่การเพ่ิมอตัราก าไรให้กบัองคก์รผ่านการใชต้น้ทุนอย่างมีคุณค่า ดงันั้น
สรุปได้ว่า การบัญชีแบบลีนต้องพึ่ งพาประสิทธิภาพของความโปร่งใสด้านข้อมูลสารสนเทศ                     
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการบญัชี รวมไปถึงการไดร้ับสนบัสนุนระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อท าให้การ
บญัชีแบบลีนเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลไปยงัผลการด าเนินงานทางการเงินขององคก์ร 

 ทั้งน้ีการพฒันาแนวทางการด าเนินงานด้านการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ให้กับ 
SMEs ในประเทศไทย จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแนวทางการด าเนินงานทางบัญชีที ่                           
สอดคล้องกับกลยุทธ์การผลิตแบบลีน ที่ได้รับการยอมรับและถูกน ามาใช้อย่ างแพร่หลาย                   
เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กับธุรกิจไทยในการแข่งขนัด้านการผลิตต้นทุนต ่า
อย่างมีคุณค่า รวมถึงความสามารถทางการแข่งขนัในตลาดโลก จากความส าคญัและความเป็นมา
ของปัญหาน าไปสู่ความจ าเป็นที่จะตอ้งด าเนินการศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่มี ผลกระทบต่อการบัญชี              
แบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการ
วิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยใชก้ระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ด้วยแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและ             
ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการสนทนากลุ่ม (Focus Group)                     
เพื่อพฒันาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทยโดยเฉพาะ ทั้ งน้ีจะท าให้เกิดการพัฒนา SMEs ให้มีศักยภาพ                  
ดา้นการแข่งขนัที่ดีในการประยุกต์แนวทางการด าเนินงานด้านการบญัชีให้สอดคลอ้งกบัแนวทาง
ของกลยุทธ์การผลิตท่ีมุ่งเน้นระบบลีนในการสนับสนุนการด าเนินงานแบบทัว่ทั้ งองค์กรท าให้ 
SMEs ไทยสามารถแข่งขนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตลาดโลก  
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

    การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย สามารถก าหนดวตัถุประสงคข์องการวิจยัได้

ดงัต่อไปน้ี 

   1. เพื่อศึกษาปัจจยัของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี ที่มีการบญัชีแบบลีน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

  2. เพื่อศึกษาปัจจยัของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีที่มีต่อการบญัชี
แบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

  3. เพื่อศึกษาปัจจยัการบญัชีแบบลีนที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการเงนิของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

  4. เพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจดัการบญัชีและตน้ทุนโดยบญัชีแบบลีนด้วยการ
ออกแบบโมเดลการค านวณตน้ทุน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

   ผูว้ิจยัไดท้ าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีหรือวรรณกรรม ในบทท่ี 2 น าไปสู่การก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจยั โดยคน้พบว่า  

  1) คุณลักษณะระบบสารสน เทศทางการบัญ ชี  (Accounting Information System 
Attributes: AIS) ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น (Flexibility: FLE) ความน่าเช่ือถือ (Reliability: REL) 
ความง่าย (Simplicity: SIM) และการบูรณาการ (Integration: INT) 

   2) ความโป ร่งใสของข้อมู ลสารสน เทศทางการบัญ ชี  (Accounting Information 
Transparency: AIT) ประกอบด้วย การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure: DIS) ความถูกตอ้ง (Accurate: 
ACC) และความชดัเจน (Clarity: CLA) 

  3) การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting: LEA) ประกอบด้วย ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า 
(Value Stream Costing: VSC)  ก ารตัด สิ น ใจแบบ ลี น  (Lean Decision Making: LDM)  แล ะ                       
การพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement: LTL) 
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  4) ผลการด าเนินงานทางการเงิน  (Firm’s Financial Performance: FFP) ประกอบด้วย 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin: NPM) และอตัรา              
การใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization: CAP)  

   ตวัแปรแฝง (Latent Variable) การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) (Maskell, Baggaley 
& Grasso, 2016;  Gary, 2017) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหรือตัวแปรสังเกตได้จ านวน 3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ประกอบดว้ย ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) การตดัสินใจ
แบบ ลีน  (Lean Decision Making) และการพัฒน าแบบ ลีน ในระยะยาว  (Long Term Lean 
Improvement) โดยพบว่า การบญัชีแบบลีนส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของกิจการ ทั้งน้ี
ตัวแปรแฝง ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) (Sarbapriya, 2013; 
Rajiv & Anand, 2015; Atif & Qaisar, 2015; Phoebe, 2016, p.1261) ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ
หรือตวัแปรสังเกตได ้3 องคป์ระกอบ ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนการ
ท าก าไร (Net Profit Margin) และอัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต 
(Capacity Utilization) (Skinner, 2019) 

    การศึกษาทบทวนวรรณกรรมยงัพบวา่ มีตวัแปรแฝงจ านวน 2 ตวัแปรที่ส่งผลต่อการบญัชี
แบบลีน (Lean Accounting) ได้แก่  (1) ตัวแปรแฝงคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System Atiributes) (Arlis, 2015, p. 495; Deni, 2015. p. 649; Setiyadi & 
Budi Setiawan, 2016; Abedin, 2016, p.313) ประกอบไปด้วย องคป์ระกอบหรือตวัแปรสังเกตได ้4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความง่าย (Simplicity) 
และการบูรณาการ (Integration: INT) (Holzner et al., 2002,p.412; Deacon & Rawlins, 2006, p.1; 
Roberts, 2009; Satiya & Phapruke, 2016; Schnackenberg & Tomlinson,  2016, pp.3-4) และความ
โปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Transparency) (Mariana, 
2016, p.42) ประกอบไปด้วยองคป์ระกอบหรือตวัแปรสังเกตได ้3 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การเปิดเผย
ขอ้มูล (Disclosure) ความถูกตอ้ง (Accurate) และความชดัเจน (Clarity) 

   ทั้งน้ีจากการทบทวนวรรณกรรมบทท่ี 2 พบว่า กรอบแนวคิดของการศึกษาครั้ งน้ีเป็น
โมเดลหรือตวัแบบสมการโครงสร้างแบบสมบูรณ์ เน่ืองจากประกอบไปดว้ย ตวัแปรแฝงภายนอก 
(Exogenous Latent Variable) ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable)  

  ตวัแปรแฝงภายนอก (Exogenous Latent Variable)ไดแ้ก่ 
   (1) ตวัแปรแฝงคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System Atiributes) 
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   (2) ตวัแปรแฝงความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting nformation 
Transparency)  
   ตวัแปรแฝงภายใน (Endogenous Latent Variable)ไดแ้ก่  
   (1) ตวัแปรแฝงการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
   (2) ตวัแปรแฝงผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) 
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   ทั้งน้ีเพื่อให้การน าเสนอมีความเหมาะสมจึงได้ท าการก าหนดตวัย่อของตัวแปรแฝงและ

องคป์ระกอบต่าง ๆ ให้สอดคลอ้งส าหรับการใชโ้ปรแกรมทางสถิติในการทดสอบสมการโครงสร้าง 

(Structural Equation Model) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ภาพประกอบที่ 1.2  กรอบแนวคดิตามรูปแบบการทดสอบสมการโครงสร้าง 
                                                     (Structural Equation Model) 
 

  จากภาพประกอบท่ี 1.2 สามารถอธิบายตวัย่อของตวัแปรแฝงและองคป์ระกอบได ้ดงัน้ี 
 1. ตัวแปรแฝงคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 

System Atiributes: AIS) ประกอบดว้ย  
1.1 ความยืดหยุ่น (Flexibility: FLE)  
1.2 ความน่าเช่ือถือ (Reliability: REL)  
1.3 ความง่าย (Simplicity: SIM)  
1.4 การบูรณาการ (Integration: INT) 

 2. ตัวแปรแฝงความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญ ชี (Accounting 
Information Transparency: AIT) ประกอบดว้ย  

 2.1 การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure: DIS)  
 2.2 ความถูกตอ้ง (Accurate: ACC)  
 2.3 ความชดัเจน (Clarity: CLA) 
 3. ตวัแปรการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting: LEA) ประกอบดว้ย  

3.1 ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing: VSC)  
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3.2 การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making: LDM)  
3.3 การพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement: LTL) 

 4. ตัวแปรผลการด าเนิน งานทางการเงิน  (Firm’s Financial Performance: FFP) 
ประกอบดว้ย  

 4.1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  
 4.2 อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin: NPM)  
 4.3 อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity 

Utilization: CAP)  
 

ค าถามการวิจัย 

    1. คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบญัชีแบบ
ลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
    2. ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบญัชีมีปัจจยัที่ส่งผลต่อประสิทธิผล การ
บญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  
    3. ประสิทธิผลการบญัชีแบบลีนมีปัจจยัที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  
    4. การพฒันารูปแบบแผนกลยุทธ์ดว้ยบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทยอย่างไร 
 

สมมติฐานการวิจัย 

   การก าหนดสมมติฐาน ผูว้ิจยัได้ก าหนดขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ี
เกี่ยวขอ้ง เร่ือง การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่ อก าหนดสมมติฐานตามเส้นความสัมพันธ์ 
ประกอบดว้ย 3 สมมติฐาน ดงัต่อไปน้ี 

  สมมติฐานที่ 1 ไดท้ าการทบทวนวรรณกรรม พบว่า คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (Accounting Information System) เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะเฉพาะและความตอ้งการขอ้มูลทางการ
บญัชีเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานและการบริการกระบวนการท างานแบบลีน ท าให้ยกระดับการ
บญัชีแบบลีนให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม (Melchor el al, 2015, p.27) ดังนั้นการสร้างองค์กรแบบลีน 
ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการพฒันาระบบบญัชีแบบลีน 
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(Skinner, 2019) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปล่ียนแปลงในดา้นบญัชีการจดัการ ซ่ึงควรปฏิบตัิตามอย่าง
สอดคลอ้งและเขา้กนักับองค์กรอย่างเป็นระบบ (Mariana, 2016, p.42) ทั้งน้ีหากไม่มีการสนบัสนุน
ด้านข้อมูลที่สนับสนุนการจัดการในการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จะไม่มีการใช้
แนวความคิดแบบลีนที่ประสบความส าเร็จ (Brandas el al, 2015, p. 90) ดงันั้นองคก์รจึงตอ้งใชค้วาม
มุ่งมัน่ในการบริหารจดัการ (Management Commitment) และความร่วมมือของผูบ้ริหารระดบัสูงใน
การด าเนินงานดา้นระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Duan el al, 2019, p.63) พร้อมกบัการบูรณาการ
โครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) ให้มีความ
เหมาะสมกับผูใ้ช้งาน (Ishak, 2019) เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับการบัญชีแบบลีนที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Horma, 2019) จึงน าไปสู่การก าหนดสมมติฐานที่ 1  
    สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีส่งผลทางบวกต่อ
การบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
  สมมติฐานที่ 2  ได้ท าการทบทวนวรรณกรรม  พบว่า  ความโปร่งใสเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
ส าหรับการส่ือสารที่ดีระหว่างองค์กรกบัผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย (Tang, 2018) ความโปร่งใสของขอ้มูล
สารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) จึงกลายเป็นองค์ประกอบส าคญั
ส าหรับการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (Ward & & Gleditsch, 2018) และเป็นลกัษณะส าคญั
ของกลไกท่ีมัน่คงในการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Kohlbeck & Warfield, 2010, p.60; Mariana & Maria, 
2016, p.43)  คว ามโป ร่งใสของข้อมู ลสารสน เท ศทางก ารบัญ ชี  (Accounting Information 
Transparency) ที่มีต่อการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) (Loubnan, 2018) เช่น การสนับสนุน
ขอ้มูลอย่างเปิดเผย ถูกตอ้งและชัดเจน (Schnackenberg & Tomlinson, 2016, p. 3) ท าให้การบัญชี
แบบลีนสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Satiya & Phapruke, 2016) เพราะมีข้อมูลที่
ถูกตอ้งแม่นย  า (Marsha, 2018) และเพียงพอต่อการน าไปใช้ตลอดจนการตดัสินใจขององค์กรและ
ผูบ้ริหาร (Nden, 2019) เพื่อปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
(Schulte et al., 2005) จึงน าไปสู่การก าหนดสมมติฐานที่ 2 
      สมมติฐานการวิจัยข้อที่  2 ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี ส่งผล
ทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

 

สมมติฐานที่ 3 ไดท้ าการทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบญัชีแบบลีนเป็นการบูรณาการ                      
ระบบการจดัการสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream) ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของสายธารแห่งคุณค่า               
เพื่อลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็น (Maskell, Baggaley & Grasso, 2016) โดยเป็นการปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินงานทางการบญัชีในทุกๆ ส่วนของกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นตลอดกระบวนการผลิตหรือ
การด าเนินงานในองคก์ร ในขณะท่ีองคก์รสามารถสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้มากขึ้น (Rother & Shook ,
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2003) เช่นการรักษาระดับสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมถือเป็นประเด็นส าคัญในการ
ด าเนินงานขององค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และการผลิตในแต่ละรอบ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Norton & Ischy, 2017) การบัญชีแบบลีนท าให้สามารถแยกต้นทุนการ
บริหารสินคา้คงคลงัตามเส้นทางการด าเนินงานต่างๆ (Weygandt el al, 2019) และระดับหน่วยย่อย
ได้อย่างละเอียดท าให้การค านวณตน้ทุน (Muscedere el al, 2017, p.1106) และคุณค่าท าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (Azevedo & Sholiha, 2015, p. 224) แตกต่างจากการค านวณตน้ทุนตามฐานกจิกรรมที่
แยกเป็นรายกิจกรรม การบญัชีแบบลีนจึงมุ่งเน้นไปที่การลงรายการทางการบญัชีในระดับย่อยหรือ
ต่อหน่วยทุกๆ รอบของการผลิตหรือ Batch การผลิต เพื่อให้สามารถแสดงตวัเลขการด าเนินงานจริง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจและปรับปรุงกระบวนการท างานขององค์กร (Graham el al 2019)  
ดงันั้นการจดัการสินคา้คงคลงัหรือการควบคุมตน้ทุนการผลิตในระดบัย่อยท่ีท าไดด้ีขึ้นย่อมส่งผลต่อ
ความสัมพันธ์กับผลประกอบการทางการเงินท่ีดีขึ้นขององค์กร (Sungard, 2007; Klein, 2017) จึง
น าไปสู่การก าหนดสมมติฐานที่ 3   

   สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 การบัญชีแบบลีนส่งผลทางบวกต่อผลการด าเนินงานทาง
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  

 

ขอบเขตของการวิจัย 

   การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด้วย
กระบวนการวิจัยแบบส ารวจ (Explanatory Research) โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ด้วยการทบทวนวรรณกรรมก าหนดกรอบแนวคิดและพัฒนาเคร่ืองมือ
แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย และพฒันาตวัแบบดว้ยกระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ดว้ยการใช้
เคร่ืองมือการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) เพื่อพัฒนาตัวแบบการบัญชีแบบลีนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่มีความเหมาะสมกบับริบทต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง  

   ขอบเขตด้านเนื้อหา  

  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ได้ท าการทบทวนวรรณกรรมโดยคน้พบรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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  1.1 ตวัแปรแฝงภายนอก ไดแ้ก่  

  1) คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System 
Atiributes: AIS) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายนอก ได้แก่  ความยืดหยุ่น (Flexibility: FLE)                    
ความน่าเช่ือถือ (Reliability: REL) ความง่าย (Simplicity: SIM) และการบูรณาการ (Integration: 
INT) 

  2) ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
Transparency: AIT) ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ภายนอก ได้แก่ การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure: 
DIS) ความถูกตอ้ง (Accurate: ACC) และความชดัเจน (Clarity: CLA) 

  1.2 ตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน (Endogenous Variable) ไดแ้ก่  

  1) การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting: LEA) ประกอบด้วย ต้นทุนสายธารแห่ง
คุณค่า (Value Stream Costing: VSC) การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making: LDM) และการ
พฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement: LTL) 

  2)  ผ ล ก า ร ด า เนิ น ง าน ท าง ก า ร เงิ น  (Firm’ s Financial Performance:  FFP) 
ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin: 
NPM) และอตัราการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization: CAP)  

   
ขอบเขตด้านพื้นที่ 

  การศึกษาครั้ งน้ีมุ่งเนน้ศึกษาในกรอบพ้ืนที่ครอบคลุมผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมสัญชาติไทยและด าเนินกิจกรรมดา้นการผลิตในประเทศไทย  

 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

                ประชากรของการศึกษาวิจยัการศึกษาครั้ งน้ีได้มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษากลุ่มประชากรท่ีเป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม หรือ SMEs ในประเทศไทย โดยเป็นประเภทธุรกิจการผลิต                  
ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 113,722 ราย (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สสว, 2560)  
                 การเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างการศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ได้ออกแบบกรอบแนวคิดและ
กระบวนการวิเคราะห์ทางสถิติแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) โดย
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ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ 20 เท่าขององค์ประกอบ (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2557 หน้า 159) ทั้งน้ีมี
องค์ประกอบทั้งส้ิน 13 องค์ประกอบ ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี
จ านวน 260 ตวัอย่าง  

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   ประโยชน์ทางด้านวิชาการ 

 เกิดการพฒันาแนวคดิและการพฒันาการบญัชีแบบลีน สร้างความรูค้วามเขา้ใจเชิงวิชาการ 
และพฒันาผสมผสานศาสตร์บญัชีเขา้กบักระบวนการลีนเชิงประยุกต ์เป็นตน้แบบของงานวิจยัและ
งานวิชาการดา้นการบญัชีแบบลีนเพื่อพฒันาวิชาชีพดา้นบญัชีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

    ประโยชน์ทางด้านวิชาชีพหรือการน าไปปฏิบัต ิ

 1. เกิดการพัฒนาตัวแบบการบัญชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม               
ที่เป็นไปตามบริบทและความเหมาะสมของธุรกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะ ท าให้เกิดการสร้างแนว
ทางการท างานดว้ยการบญัชีแบบลีนที่จะสอดคลอ้งต่อเทคนิคหรือกลยุทธ์การด าเนินงานทางธุรกิจ 
ส่งเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจ SMEs ในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 2. สร้างองค์ความรู้การบัญชีแบบลีนในประเทศไทย ท าให้เกิดการศึกษาและต่อยอด                 
องค์ความรู้ที่จะไปช่วยขยายผลทางการด าเนินงานด้านการบญัชีให้เกิดความสอดคล้องต่อระบบ                     
ทางธุรกิจในสมยัใหม่และส่งเสริมผูป้ระกอบการให้สามารถพฒันาการแข่งขนัทางธุรกิจโดยได้รับ
การสนบัสนุนและการวางแผนทางการบญัชีที่สอดคลอ้งเหมาะสม 

 3. การบญัชีแบบลีน ท าให้องค์กรหรือผูป้ระกอบการเกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพด้าน

ตน้ทุน ก่อให้เกิดความสามารถทางการผลิตเพ่ือยกระดบักระบวนการผลิตและการบริการลูกคา้ ท า

ให้ลูกค้าหรือสังคมได้รับสินค้าและบริการที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม น าไปสู่การสร้าง

ผลิตภณัฑแ์ละบริการอย่างมีคุณค่าสู่สังคม 

 

 



17 

นิยามศัพท์ 

   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หมายถึง ธุรกิจประเภทผลิตสินคา้ บริการ คา้ส่งและ          
คา้ปลีกที่เขา้ข่ายเกณฑ ์4 กลุ่ม ซ่ึงก าหนดเฉพาะกลุ่มกิจการผลิตสินคา้ แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ ขนาดย่อม                 
ต้องมีมูลค่าทรัพย์สินไม่เกิน 50 ล้านบาท และขนาดกลาง มีมูลค่าทรัพย์ไม่เกิน 200 ล้านบาท 
(กระทรวงอุตสาหกรรม, 2559)   

  คุณ ลั ก ษณ ะระบบสารสน เทศท างก ารบัญ ชี  (Accounting Information System 
Attributes) 
หมายถึง ระบบการท างานด้านงานบญัชีที่สนับสนุนและด าเนินกิจกรรมทางการบญัชีผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในการบนัทึก จดัเก็บขอ้มูล รวบรวมและประมวลผลขอ้มูลเพื่อน าเสนอผลทางการ
บญัชีเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจทางธุรกิจ (Mance el al, 2015; Abedin el al, 2016, p.308)  

    ความยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง การเลือกระบบสารสนเทศทางการบญัชี มาใชง้านว่า
สามารถปรับแต่งโปรแกรมบางอย่างเป็นส่วนเพ่ิมเพ่ือให้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม                
เมื่อองค์กรมีการปรับเปล่ียนกิจกรรมการด าเนินงาน และปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกับความตอ้งการ                
ในการใชง้านของผูใ้ชง้าน (User) ไดทุ้กระดบั ทุกต าแหน่ง 

  ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  หมายถึง ความสมบูรณ์ของการท างานของโปรแกรม ที่มี
ความแม่นย  า เสถียรภาพ ตลอดจนสามารถช่วยนักบญัชีและผูบ้ริหารในการดึงขอ้มูลการตดัสินใจ
ออกมาใชไ้ดอ้ย่างถูกตอ้ง โดยเป็นขอ้มูลสารสนเทศท่ีผ่านการประมวลผลและมีความแม่นย  า มีความ
น่าเช่ือถือ                  และมีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดการตอบสนองความตอ้งการด้านประสิทธิภาพใน
การรักษาความลับทางการบัญชี และน าไปสู่กระบวนการตัดสินใจของผูมี้อ านาจทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์รเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  

   ความง่าย (Simplicity) หมายถึง การน าเสนอความง่ายระบบสารสนเทศทางการบัญชี                 
ตอ้งขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ของผูใ้ห้บริการที่ต้องเข้าใจเร่ืองของ
ผูใ้ช้งานเป็นอย่างดี ลดความซับซ้อนของการใช้งาน การคิดค าส่ังหรือและการส่ังประมวลผล 
ตลอดจนลดความซับซ้อนของขอ้มูลรายงานทางการบญัชีและการเงินเพ่ือให้ง่ายท่ีสุดในการน ามาใช้
งาน 
  การบูรณาการ  (Integration) หมายถึง การรวมกันของระบบย่อยทั้ งท่ี เป็นกายภาพ 
(Physical) และไม่เป็นกายภาพ (Non-Physical) โดยเช่ือมต่อและท างานกนัอย่างกลมกลืน ยกตวัอย่าง
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เช่น การบูรณาการฮาร์ดแวร์ ซอฟตแ์วร์ เบรนแวร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และฐานขอ้มูลที่มีคุณภาพ 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการประมวลผลขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ช ้

  ค ว าม โป ร่ ง ใส ข อ ง ข้ อมู ล ส ารสน เท ศท างก ารบั ญ ชี  (Accounting Information 
Transparency) หมายถึง คุณภาพของขอ้มูลทางการบญัชีที่มีความถูกตอ้งแม่นย  า เช่ือถือไดแ้ละเป็น
ขอ้มูลท่ีเกิดขึ้นได ้ความโปร่งใสของขอ้มูล จะตอ้งมีการเปิดเผยขอ้มูลที่เหมาะสม เขา้ใจง่ายและโดย
ไม่ปกปิดขอ้มูล แมเ้พียงเล็กน้อย ตลอดจนขอ้มูลตอ้งมีความถูกตอ้งแม่นย  า ตรวจสอบยอ้นกลับได้
เพื่อให้น าไปสู่การใช้ขอ้มูลที่ถูกตอ้งประกอบการตดัสินใจ  (Schnackenberg & Tomlinson .2016,p. 
1784) 

  การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) หมายถึง ความตั้งใจที่จะเปิดเผยขอ้มูลพรอ้มแบ่งปันขอ้มูล
ให้กับส่วนต่างๆ ขององค์กรเพื่อน าไปใช้ในการท างาน รวมถึงการประกาศนโยบายการท างานที่
มุ่งเน้นการเปิดเผยขอ้มูล การเผยแพร่ข้อมูลอย่างทัว่ถึง ทั้งน้ีการเปิดเผยขอ้มูลเป็นผลโดยตรงต่อ
ความโปร่งใสและการเปิดเผยขอ้มูลมีส่วนส าคญัต่อความเช่ือมัน่ในการตดัสินใจและการด าเนินงาน
ขององคก์รเพื่อน าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Diamond & Verrecchia, 1991, p.1326; Guide 
governance of Government Savings Bank, 2015; Schnackenberg & Tomlinson, 2016, p.1784) 

  ความถูกต้อง (Accurate) หมายถึง ข้อมูลทางการบัญชีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี                   
อย่างเคร่งครัดในการจดัท า วิเคราะห์และน าเสนอที่มีการตรวจสอบ ปรับปรุงจนเกิดความถูกตอ้ง                 
และรายงานบัญชีได้อย่างถูกต้อง ดังนั้ นองค์กรท่ีมีการจัดเตรียมข้อมูลบัญชีตามมาตรฐานจึงมี
แนวโน้มในการเพ่ิมคุณภาพของรายงานทางการเงิน และความน่าเช่ือถือของข้อมูลรวมทั้งเพ่ิม
คุณภาพของการตดัสินใจ (Kohlbeck & Warfield, 2010, p. 60) 

  ความชัดเจน (Clarity) หมายถึง การให้ความส าคญักับประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชี                   
ที่ถูกตอ้ง เพียงพอ เช่ือถือได้ สมบูรณ์  และเกี่ยวขอ้งกับการตดัสินใจในการสร้างความน่าเช่ือถือ                    
ของขอ้มูลการบญัชีส าหรับผูมี้ส่วนไดเ้สียในท่ีสุดน้ีจะน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าขององคก์ร ทั้งน้ีขอ้มูล                
ด้านการเงินเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับผูใ้ช้ทั้งภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการตดัสินใจ                       
ที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน (Reck, Vernon & Gotlob, 2004, p.3) 

  การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) หมายถึง การพัฒนาแนวคิดการจดัท าบัญชีที่ต่อ
ยอดจากตน้ทุนฐานกิจกรรมผสมผสานกบัแนวคิดลีน เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการจดัท าบญัชีให้ทนั
ต่อการตอบสนองและการควบคุมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการผลิตควบคู่กบัการบญัชี โดย
การบัญชีแบบลีนจะมีการแบ่งกิจกรรมต่าง  ๆ ออกเป็นหน่วยย่อยด้วยการแยกกระบวนการ
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ด าเนินงานเป็นกิจกรรมย่อยต่าง ๆ และจดัท าบญัชีในระดับห่วยย่อยและใชเ้วลาท่ีรวดเร็วในการท า
บญัชีแบบลีนเพือ่ตอบโจทยก์ารปรับปรุงการด าเนินงานให้มีคุณค่าและพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลง
ของสภาพแวดลอ้ม (Maskell et al., 2016) 

  ต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) หมายถึง การที่นกับญัชีคิดตน้ทุนโดย
การบันทึกต้นทุนท่ีเกิดขึ้นในสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream) ซ่ึงรวมถึงแรงงานในการผลิต 
วตัถุดิบ แรงงานทางออ้ม เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส่ิงอ านวยความสะดวก การบ ารุงรักษา และการ
สนับสนุนการด าเนินงาน การบริหารจดัการตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่าไม่ใช่การควบคุมตน้ทุน แต่
เป็นการมุ่งเน้นการลดต้นทุนทางตรงโดยการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ครอบคลุม
ต้นทุนอย่างยัง่ยืน ทั้ งน้ีการใช้ระบบบัญชีแบบลีนแสดงให้เห็นถึงต้นทุนในสายธารแห่งคุณค่า 
(Value Stream) โดยการคดัแยกกจิกรรมต่างๆ เป็นส่วนหรือหน่วยย่อยของกระบวนการผลิตและการ
ด าเนินงาน เพื่ อให้องค์กรสามารถบริหารต้นทุนภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น 
(Cunningham & Fiume, 2003; Maskell & Katko, 2007; Li et al., 2012; McVay et al., 2013) 

 สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream) หมายถึง การวางโครงสร้างการด าเนินงานขององคก์ร
ตั้งแต่ตน้น ้าถึงปลายน ้าไวอ้ย่างชดัเจน และท าการวิเคราะห์ตน้ทุน และการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นใน
แต่ละจุดของกระบวนการด าเนินงาน ทั้ งน้ีการแบ่งสารธารแห่งคุณค่าเป็นสายย่อยต่าง ๆ ตาม
กิจกรรมการด าเนินงานอย่างละเอียด จะส่งผลต่อนกับญัชีในการปรับปรุงการท าบญัชีไปสู่การบัญชี
แบบลีน 

  การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) หมายถึง การตัดสินใจโดยได้รับการ
สนับสนุนขอ้มูลที่ถูกตอ้ง สามารถท าความเขา้ใจได ้และขอ้มูลตน้ทุนและความสามารถในการท า
ก าไร หากนักบญัชีใช้เพียงขอ้มูลตน้ทุนมาตรฐาน เช่น ราคา ก าไร การซ้ือ/ขาย การลงทุน และการ
แนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็นตน้ อาจก่อให้เกิดการตดัสินใจที่ผิดพลาด แต่การตดัสินใจแบบลีนเป็น
การตัดสินใจด้วยขอ้มูลต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) ถูกต้องแม่นย  า เพื่อลด
ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากความผิดพลาด (Maskell et al., 2016) 

  การพัฒนาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) หมายถึง การกระตุน้
การพฒันาแบบลีนในระยะยาวผ่านขอ้มูลและการประเมินผล การประเมินประสิทธิภาพแบบลีนเป็น
หัวใจส าคญัของการบริหารจดัการดว้ยการมองเห็น (Visual Management) การควบคุมการผลิตแบบ
ลีนการบริหารจดัการสายธารแห่งคุณค่าและโรงงานหรือองค์กรโดยรวม การประเมินประสิทธิภาพ
น้ีได้รับการออกแบบมาเพื่อกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมแบบลีนอย่างทัว่ถึงและขับเคล่ือนการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองในทุกระดบัขององคก์ร การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการก าจดัการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น
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เป็นหลักการความเป็นเลิศในการผลิตตามแนวคิดพ้ืนฐานของลีน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กรในการด าเนินการตามวตัถุประสงค์ (Hyland  et al 2007, p. 237; Тодоровић 
& Чупић, 2014, p.; Maskell et al., 2016) 

  ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) หมายถึง การประเมิน
ประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สะท้อนถึงการเติบโตของยอดขายและการเติบโตของส่วนแบ่ง
การตลาดที่น าไปสู่การสร้างก าไรขององคก์ร ซ่ึงส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของอตัราส่วนทางการเงนิ  

  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) หมายถึง ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ
ทางการเงิน และการจดัการสินทรัพยเ์พื่อให้เกิดผลก าไรสูงสุด อตัราส่วนน้ีรวมถึงรายไดอ่ื้น ๆ ท่ีเกิด
จากการลงทุนและกิจกรรมการด าเนินงานอ่ืน  ๆ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สามารถวัด
ความสามารถในการใช้หน้ีและอตัราส่วนระหว่างก าไรขององค์กรก่อนหักดอกเบ้ียและสินทรัพย์
รวม สินทรัพยท์ี่จบัตอ้งไดส้ามประเภทท่ีแสดงในแสดงฐานะการเงินขององคก์รและบญัชีสินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์นโรงงาน และอุปกรณ์ เป็นตน้ (Kannan & Tan, 2005, p. 154; 
Rutherford al  2008; DeSantis el al 2011, p.409) 

  อัตราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) หมายถึง อัตราส่วนระหว่างก าไรสุทธิและ
ยอดขาย อตัราส่วนน้ีเป็นตวัช้ีวดัว่าองค์กรมีความสามารถในการท าก าไรมากน้อยเพียงใดหลงัจาก
หักค่าใชจ้่ายทั้งหมด ภาษี ดอกเบ้ีย และเงินปันผลหุ้นท่ีตอ้งการ (Reddy, 2010) 

  อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity Utilization) 
หมายถึง ตัวช้ีวดัทางเศรษฐกิจที่ส าคญัซ่ึงไม่เพียงแต่จะอธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตที่
เกิดขึ้นจริงกบัผลผลิตสูงสุดหรือศกัยภาพ แต่ยงัหมายถึงระดับความตอ้งการของตลาด การใช้ก าลงั
การผลิตที่เกินและต ่ากว่าก าลังการผลิตของโรงงานสามารถลดความสามารถในการแข่งขันของ
โรงงานดว้ยการเพ่ิมตน้ทุนการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัอตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงั
การผลิต เช่น อตัราจ านวนผูว้่างงาน อตัราการเติบโตของวสัดุ ชั่วโมงการท างานของพนกังาน เป็น
ตน้ (Seguin and Sweetland, 2014) 

 

 

 

http://eprints.qut.edu.au/view/person/Hyland,_Paul.html
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สรุป 

     การบญัชีแบบลีน เป็นเร่ืองใหม่ของศาสตร์ด้านการบัญชีที่ถูกประยุกต์และพฒันาตาม          
หลกัแนวทางการบริหารจัดการ และการด าเนินงานด้านการผลิตขององค์กรภาคธุรกิจเป็นส าคัญ             
โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและประยุกต์แนวทางการท างานด้านการบญัชีให้สอดคลอ้งและสามารถ
สนบัสนุนการด าเนินงานของกระบวนการผลิตแบบลีน เพ่ือจดัสรร คดัแยก และจดัระบบดา้นตน้ทุน     
โดยละเอียด ซ่ึงจะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาหลักทางการบัญชีที่ประยุกต์และสอดคลอ้งต่อแนว
ทางการด าเนินงานของภาคธุรกิจในปัจจุบันมากยิ่งขึ้ น การศึกษาครั้ งน้ีจึงได้มุ่งเน้นไปท่ีกลุ่ม
ผูป้ระกอบการที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เน่ืองจากเป็นกลุ่มธุรกิจทีมี่บทบาทและส่วน
ส าคญัต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศไทย  

   ทางดา้นวตัถุประสงคข์องการศึกษาครั้ งน้ีไดมุ่้งเนน้ไปท่ีการระบุปัจจยัท่ีส่งผลต่อการบญัชี             
แบบลีนและท าการศึกษาปัจจัยของปัจจัยต่างๆ  ที่ค้นพบและมีปัจจัยต่อการบัญชีแบบลีน                               
ตามวตัถุประสงค ์4 ขอ้ ไดแ้ก่ (1) เพื่อศึกษาปัจจยัของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่มี
ต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจยั                         
ของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีที่มีต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาปัจจัยของการบัญชีแบบลีนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (4) เพื่อพฒันาแผนกล
ยุทธ์ด้านการบริหารจดัการบญัชีและตน้ทุนโดยบญัชีแบบลีนด้วยการออกแบบโมเดลการค านวณ
ตน้ทุนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซ่ึงเกิดจากการพฒันากรอบแนวคิด
ในการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ที่ท าให้
สามารถยืนยนักรอบแนวคิด วตัถุประสงค ์และสมมติฐานจากการทบทวนวรรณกรรม 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  จากการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับการวิจยัเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบ
ลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย มีวตัถุประสงคข์อง
การวิจยั คือ (1) เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบสาสนเทศทางการบญัชีทีมี่ต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความโปร่งใสของ
ขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีที่มีต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย (3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบญัชีแบบลีนที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (4) เพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารจดัการ
บญัชีและตน้ทุนโดยบญัชีแบบลีนดว้ยการออกแบบโมเดลการค านวณตน้ทุน ส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) แบบส ารวจ 
(Explanatory Research) ด้วยการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและระบุตัวแปรที่ใช้ส าหรับการศึกษา 
เพื่อสร้างกรอบแนวคิดการวิจยัและเคร่ืองมือแบบสอบถามส าหรับการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างที่
เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยและน าไปวิเคราะห์ด้วยสถิติสมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) ก่อนที่จะด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้วยการสัมภาษณ์จากนักวิชาการ ท่ีปรึกษา ที่มีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการบญัชี
แบบลีน เพื่อทดสอบยืนยนัความสอดคลอ้งข้อมูลเชิงประจกัษ์ที่ท าการศึกษาวิจยัเชิงปริมาณ และ
พฒันาตน้แบบแผนกลยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  
ทั้งน้ีไดท้ าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัคณุลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting  

Information System Attributes) 
3. แนวคิดและทฤษฏีเกีย่วกบัความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting  

Information Transparency) 
4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานทางการเงนิ (Firm’s Financial 

Performance) 
5. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง  
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1.แนวคิดและทฤษฏีเกี่ยวกับการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการบญัชีลีน 
       การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) คือ แนวคิดการบูรณาการทางการบัญชีในยุค

สมยัใหม่ ที่มุ่งเนน้การด าเนินงานที่สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตหรือด าเนินการของธุรกิจที่มุ่งเนน้
การบริหารจดัการแบบลีน ดว้ยการลดตน้ทุนการด าเนินงานผ่านแนวทางการลดหรือขจดัของเสียที่
เกิดขึ้นภายในองค์กร ส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิตหรือการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ของ
องค์กร ส่งผลให้การบญัชีตอ้งมีการปรับปรุงกระบวนการทางบญัชีโดยอาศยัหลักการหรือวิธีการ
ท างานในรูปแบบเดียวกนักับการจดัการแบบลีน การบญัชีแบบลีนจึงมีความส าคญัและจ าเป็นในยุค
สมยัปัจจุบนัและอนาคตที่มุ่งเน้นการด าเนินงานที่ส่งเสริมการลดของเสียจากกระบวนการท างาน
และการเพ่ิมคุณค่าให้เกิดขึ้น (ABHA, 2013) สอคลอ้งกบั Maskell & Kennedy (2007) ที่กล่าวว่า การ
บญัชีแบบลีนคือการก าจัดของเสีย โดยการระบุแหล่งที่มาและน าเสนอในรูปแบบง่ายๆ โดยการ
จดัการค่าใช้จ่ายในต้นทุนสายธารแห่งคุณค่าทุกอย่างที่ เป็นประโยชน์ส าหรับลูกค้าที่เกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑห์รือชุดผลิตภณัฑ ์ทั้งน้ีการบญัชีแบบลีนเป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการลดของเสียและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น การลดของเสียในกระบวนการผลิตช่วยให้องค์กรสามารถ
เพ่ิมผลก าไรโดยรวม และสามารถรักษาหรือเพ่ิมก าลงัการผลิตโดยใชเ้งินทุนท่ีนอ้ยลง ผูป้ระกอบการ
จะพบว่าการลดของเสียสามารถปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์และภาพลักษณ์ขององค์กรได ้
นอกจากน้ีการใช้การบัญชีแบบลีนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพนักงานได้ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพช่วยให้องคก์รสามารถผลิตสินคา้หรือบริการที่มีจ านวนพนกังานนอ้ยลง ช่วยลดค่าแรง
ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายสูงสุดขององค์กร การปรับปรุงประสิทธิภาพสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขนัในสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ องคก์รสามารถผลิตสินคา้ไดม้ีประสิทธิภาพมากกว่าคู่แข่งขนั  

  Cunningham, Fiume, Adams (2019, p. 745) ได้น าเสนอไว้ว่า การบัญชีแบบลีนจะต้อง
เร่ิมตน้ตั้งแต่การวางตวัหรือก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของบุคลากร ตลอดจนผูบ้ริหารองคก์รทุกต าแหน่ง 
เน่ืองจากการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) เกิดขึ้ นเพ่ือสนับสนุนการผลิตแบบลีน (Lean 
Manufacturing) เมื่อองค์กรได้มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดความสูญเสียหรือความสูญ
เปล่า (Waste) ตามหลกัการแลว้จะเกิดการท าปรับปรุงโครงสร้างการท างาน การผลิต หรือกิจกรรม
ต่างๆ ทั้งองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความกระชับ และลดขั้นตอนท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่า เม่ือกระบวนการท างานทั้งองค์กรมีการเปล่ียนแปลงไป ระบบการบญัชีหรือการท า
บญัชีในแบบทัว่ไปจึงไม่อาจที่จะสามารถสนับสนุนหรือเป็นตวัน าในการบริหารจดัการด้านการ
บญัชีไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  
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  Cunningham, Fiume, Adams (2019, p. 746) ได้กล่าวเพ่ิมเติมถึงการสร้างความสามารถ
ทางการแข่งขันผ่านการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ว่าเป็นการแข่งขันในประเด็นด้าน
ระยะเวลา (Time-Base Competition) แข่งขนักนัดว้ยความรวดเร็ว (Speed) เน่ืองดว้ยโลกยุคปัจจุบนั
ที่มุ่งเนน้การแข่งขนัดา้นเวลา ใครที่สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (ทั้งลูกคา้ภายในและ
ภายนอก) ไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบย่อมมีโอกาสชนะในการแข่งขนัทางธุรกิจ การปรับปรุงดา้นการบญัชี
มาใช้รูปแบบการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) จึงเป็นการลดระยะเวลาของการท าบัญชีเป็น
ส าคญั  

   ขั้นตอนของการท าการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนส าคญั 
(Cunningham, Fiume & Adams, 2019, pp. 746-749) ไดแ้ก่ 

2.  ขั้นตอนการท างานของการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting)  
2.1 Pull Scheduling หรือ ตารางการท างานแบบดึง โดยการดึงความตอ้งการของลูกคา้

มาก่อนการท างาน เป็นการศึกษาลูกคา้ การพูดคุยหรือการสอบถามความตอ้งการของลูกคา้ และน า
ความตอ้งการเหล่านั้นมาวางแผนการท างาน การผลิต การเตรียมงานด้านการเงิน การบญัชีเพ่ือให้
เกิดกระบวนการผลิตและการท างานที่ไหลไปไดอ้ย่างสมบูรณ์และไม่สะดุด  

 2.2  Takt Time หรือ การใช้เวลา เป็นการเปล่ียนตารางการผลิตเพ่ือให้ไดอ้ตัราการผลิต               
ที่พอดีต่อการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อให้ไดผ้ลลพัธ์ตรงตามที่
ลูกคา้และองคก์รตอ้งการ การปรับปรุงงานดา้นการบญัชีจึงตอ้งปรับให้มีขนาดย่อยหรือส้ันลงเพ่ือให้
ทนัต่อการบริหารจดัการตารางการผลิตที่มีการเปล่ียนแปลงไปตามความตอ้งการของลูกคา้  

 2.3  Flow Production หรือ การผลิตแบบต่อเน่ือง กระบวนการผลิตจะมีการจดัเรียง
ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างผลิตภณัฑห์รือท าให้เกิดกิจกรรมต่างๆ เกิดขึ้น
อย่างต่อเน่ือง ปราศจากการสะดุด หรือขาดตอน ขาดช่วง เน่ืองจากการสะดุดหน่ึงครั้ งใน
กระบวนการผลิตท าให้ตอ้งหยุดการผลิต ก่อให้เกิดความสูญเสีย เช่น เคร่ืองจกัรไม่ได้ใช้งานอย่าง
เต็มรูปแบบ คนงานมีช่วงเวลาที่ตอ้งพกัรอการกลบัมาผลิต หรือการรอคอยเพื่อปรับปรุงเคร่ืองจกัร
ให้กลบัมาใชง้านไดอ้ย่างปกติ  

  การผลิตแบบต่อเน่ืองส าหรับกระบวนการด้านลีน จึงเป็นการแบ่งการผลิตเป็นรอบๆ                        
หรือที่เรียกว่า Batch ตามปริมาณความตอ้งการของลูกคา้ที่ได้วางแผนการผลิตไวก้่อนหน้า ดังนั้น
การบัญชีแบบลีน (Lean Acconting) จะต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทางการบัญชีให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งต่อรอบการผลิตในแต่ละช่วง เช่น การบริหารจดัการต้นทุน การแยก
ตน้ทุนของแต่ละ Batch ไดอ้ย่างชดัเจน เพื่อบริหารจดัการตน้ทุนการผลิตตาม Batch ท่ีเกิดขึ้นจริง 
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  ทั้ งน้ีการบริหารต้นทุนตาม Batch ท่ีเกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ งเป็นกระบวนการบริหาร
ทางการบญัชีที่ย่อยหรือเล็กกว่าการบริหารบญัชีตามต้นทุนกิจกรรม เพราะตน้ทุนกิจกรรมมองที่
กิจกรรมการท างานแต่การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มองที่การผลิตในแต่ละรอบหรือใน
ระดบั Batch 

  แนวคิดของ Cunningham, Fiume & Adams (2019, p. 747) มีความสอดคลอ้งกับ Maskell, 
Baggaley & Grasso (2016) ที่พบว่า การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ตอ้งน ามาใชเ้พื่อปรับปรุง
จุดอ่อนของการบญัชีแบบปกติในองคก์รที่มีการผลิตแบบลีน (Lean Accounting) โดยตรงครอบคลุม 
3 ประการ ไดแ้ก่ 

 

 3. การพัฒนาการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ในปัจจุบัน 
 3.1 ระยะเวลาของการออกรายงานทางการบัญชี 
              โดยปกติทัว่ไปการออกรายงานทางการเงินจะป็นลกัษณะแบบเดือนต่อเดือนและ

เกิดขึ้นในช่วงส้ินเดือนของแต่ละเดือนที่ธุรกิจไดม้ีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปจนแลว้เสร็จ ซ่ึงไม่
เหมาะสมส าหรับองค์กรหรือธุรกิจที่มีกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เพราะ
กระบวนการผลิต   จะเกิดขึ้นเป็นแบบรอบการผลิตหรือ Batch การออกรายงานทางการเงินทุกส้ิน
เดือนจึงล่าช้าเกินกว่าท่ีจะปรับปรุงได้ทนัต่อเหตุการณ์ ท าให้ไม่สามารถปรับปรุงด้านประสิทธิภาพ
ไดอ้ย่างเหมาะสม  

 3.2  รูปแบบของรายงานไม่เหมาะสมกับการน าไปใช้เพือ่การปรับปรุง 
 ขอ้คน้พบท่ีส าคญัพบว่า รูปแบบรายงานทางการเงินโดยปกติ เน่ืองจากไม่สามารถ 

ช่วยเหลือผูป้ระกอบการหรือนกับญัชีในองค์กรที่มีกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 
ดงันั้นการจดัท ารายงานทางการบญัชี จึงตอ้งปรับรูปแบบให้แสดงตน้ทุน รวมถึงแหล่งการใชต้น้ทุน
และการปรับปรุงต่างๆ ให้สอดคล้องกับรอบการผลิตหรือ Batch การผลิตท่ีเกิดขึ้ น เพ่ือท าให้
เปรียบเทียบและปรับปรุงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ 

 3.3  ความซับซ้อนของรายงานทางการบัญชี 
                            โดยปกติรายงานทางการบญัชีทัว่ไปมีความยากและซับซ้อนส าหรับบุคลากรหรือ
ผูบ้ริหารที่ไม่ได้มีความเช่ียวชาญในด้านการเงินและการบัญชี เพราะรายงานเป็นมาตรฐานและ
ขั้นตอนท่ีออกแบบเพ่ือนักบญัชีเป็นปกติ ดังนั้นการท าบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) อาจตอ้งมี
การปรับปรุงรูปแบบรายงานเพื่อลดความซับซ้อนในการท าความเขา้ใจส าหรับทุกคนในองคก์ร  
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 4. หลักส าคัญของการท าบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) 
    Maskell, Baggaley & Grasso (2016) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองของการท าบญัชีแบบลีน (Lean 

Accounting) ที่สามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะการน าไปประยุกต์ใช้ควบคู่กับ
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานในองค์กร เช่น การผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) หรือ
การกระจายสินคา้แบบลีน (Lean Distribution) 

     ดงันั้นแนวทางท่ี Maskell, Baggaley & Grasso (2016) ไดน้ าเสนอไวจ้ะพบว่า การบญัชี 
แบบลีน (Lean Accounting) จะต้องเกิดขึ้นเพื่อใช้ในการสนับสนุนกระบวนการท างานแบบลีน                   
เพราะเป็นการปรับให้เขา้กนัทั้งกระบวนการท างาน เช่น การผลิตกบัการบริหารทางการเงินและการ
บญัชี   เป็นตน้  Maskell, Baggaley & Grasso (2016) ไดน้ าเสนอหลกัส าคญั 3 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

   4.1 การท าให้รูปแบบการบัญชีมีความถกูต้องสูงสุด  
      เมื่อกระบวนการผลิตและการท างานได้มีการน าเร่ืองของลีน (Lean) เข้ามา

ประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร ท าให้เกิดการลดขั้นตอนการท างานเพื่อให้เกิดคุณค่าการท างานสูงสุด ผ่านการ
ลดความสูญเปล่าหรือสูญเสียท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินงานในกจิกรรมต่างๆ เช่น การผลิตจะมกีารปรบั
ตารางการผลิตและรอบการผลิตให้ส้ันลงหรือกระชับมากขึ้นสอดคลอ้งกับความตอ้งการของลูกคา้
ในตลาดหรือในแต่ละรอบของการผลิต (เพื่อลดความสูญเปล่าคือ การผลิตในปริมาณที่มากถึงแมล้ด
ตน้ทุนการผลิตไดแ้ต่จะเกิดตน้ทุนในการเก็บรักษาท่ีเพ่ิมมากขึ้น)  

             การน าการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มาใช้ในการด าเนินงานจึงช่วยให้เกิด
การประเมินทางด้านการเงินและการบัญชีที่แม่นย  ามากขึ้นในแต่ละรอบของการผลิตหรือการ
ด าเนินงานในแต่ละช่วง ท าให้เห็นตัวเลขของต้นทุนจริงท่ีเกิดขึ้ นและสามารถน าไปใช้ในการ
ตดัสินใจและปรับปรุงการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยท าให้องค์กรสามารถยกระดับ
ความสามารถในการท าก าไรไดอ้ย่างเหมาะสม 

      4.2  ลดการสูญเสียหรือสูญเปล่าในการด าเนินงานไปพร้อมกับการควบคุมต้นทุน 
       การน าระบบหรือวิธีการท างานแบบลีนเข้ามาใช้ในองค์กร โดยเฉพาะการบัญชี

แบบลีน (Lean Accounting) ท าให้สามารถรู้ไดช้ดัเจนว่ากิจกรรม กระบวนการ ประเด็นหรือเร่ืองใด
ในองคก์รที่มีการด าเนินงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ก่อให้เกิดคุณค่า กิจกรรมหรือขั้นตอนใด
เป็นการสูญเปล่า จึงสามารถท่ีจะตดัหรือลดขั้นตอนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าได ้และสามารถท าได้อย่าง
แม่นย  า เพราะการบญัชีแบบลีนจะแสดงตน้ทุนท่ีแทจ้ริงท าให้การลดขั้นตอนความสูญเสียหรือสูญ
เปล่า ถูกด าเนินการไปพร้อมๆ กับการควบคุมตน้ทุนทางการเงินอย่างรัดกุม ไม่กระทบต่อคุณภาพ
หรือคุณค่าท่ีส่งมอบไปยงัลูกคา้ 
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4.3 ยกระดับและพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร 
       การบัญชีแบบลีนเป็นการผลักดันการด าเนินงานขององค์กรและสนับสนุนการ

พฒันาการด าเนินงานขององค์กร ให้กา้วไปสู่การมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนส าคญัคือ การท าให้
ผูบ้ริหารหรือผูเ้กี่ยวขอ้งมองเห็นต้นทุนที่แท้จริง ท าให้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่าง
เหมาะสม จึงสามารถน าไปสู่การตดัสินใจที่ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงหรือการปรับปรุงองค์กรได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  

        ดงันั้นการท าบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มีหลกัส าคญัท่ีตอ้งท าให้เกิดขึ้นได้แก่ 
การท าให้รายการทางบญัชีได้รับการปรับปรุงและจดัท าขึ้นอย่างถูกตอ้งที่สุด โดยความถูกตอ้งคือ 
การท าให้ตวัเลขจริงของตน้ทุนการท างาน การด าเนินงานหรือการผลิตเกิดขึ้นและบนัทึกรายการที่
ถูกต้องอย่างเหมาะสม ไม่ใช่เพียงการปันส่วนต้นทุนกิจกรรมตามแบบต้นทุนฐานกิจกรรม 
ขณะเดียวกันตอ้งถูกน ามาใช้ในการลดตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจากขั้นตอนท่ีเป็นการสูญเสียหรือสูญเปล่า 
หรือไม่ก็ให้เกิดคุณค่าต่อองค์กรและลูกคา้ ทั้ งน้ีเมื่อตน้ทุนมีความถูกตอ้งเหมาะสม การปรับปรุง
กระบวนการท างานด้วยการลดขั้นตอนการสูญเสียหรือสูญเปล่า จะท าได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ีส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปรับปรุงและพฒันาองคก์ร 
    ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ด าเนินการทบทวน การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ประกอบไปด้วย
ความหมายของการบญัชีแบบลีน องค์ประกอบของการบญัชีแบบลีน และความสัมพนัธ์ระหว่างการ
บญัชีแบบลีน (Lean Accounting) และผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial performance) 

 1. ความหมายของการบัญชีแบบลนี (Lean Accounting) 
   ผู ้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อค้นหาและ                               
ระบ ุตลอดจนให้นิยามความหมายของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เพื่อให้สามารถสรุปได้
ว่า ความหมายของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มีลักษณะอย่างไร โดยแสดงรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
  ช่วงระยะเร่ิมตน้ของปี 2003 ความหมายของการบญัชีแบบลีนไดเ้ร่ิมมีการบญัญตัิ
เกิดขึ้น โดย Rother & Shook (2003) กล่าวว่า การบญัชีแบบลีนเป็นการบูรณาการระบบการจดัการ                
สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream) ส าหรับการบญัชี การควบคุม การประเมินผล และการบริหาร
จดัการองค์กรแบบลีนโดยการมุ่งเน้นไปที่ประสิทธิภาพของสายธารแห่งคุณค่า เพื่อลดการใช้
ทรัพยากร ในขณะท่ีสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้มากขึ้น 
  ต่อมา Thirumalvalavan & Sunitha (2006) ได้น าเสนอว่า การบัญชีแบบลีนเป็น
แนวคิดที่น าไปสู่ความทา้ทายในการแขง่ขนัใหม่ๆ โดยการลดการท าธุรกรรมท่ีไม่เอ้ืออ านวยเพ่ือเพ่ิม
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ความเร็ว ในการผลิตและผลกัดนันวตักรรมซ่ึงมีมูลค่ามากที่สุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดใ้นตน้ทุนการผลิต
จ านวนมาก  

  ทั้งน้ีจะพบว่ามีความสอดคลอ้งกนัท่ีมุ่งเน้นด้านการควบคุมหรือติดตามต้นทุนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทางด้าน Maskell & Baggaley (2004) กล่าวในลกัษณะที่การบญัชีแบบลีน
เปรียบเสมือนเคร่ืองมือที่ใช้เพื่อท าความเข้าใจว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสายธารแห่งคุณค่า 
(Value Stream) จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และผลการด าเนินงานทางการเงิน รวมถึง
การเปล่ียนแปลงการใชก้ าลงัการผลิตภายในสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream)  

   ทั้งน้ีสามารถสรุปความหมายของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ตามการให้
ความหมายของนกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่านดงัต่อไปน้ี 

  Rother & Shook (2003) ไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกับการบญัชีลีนไวว้่า การบญัชีแบบ
ลีนเป็นการบูรณาการระบบการจัดการสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream) ส าหรับการบัญชี การ
ควบคุม การประเมินผล และการบริหารจดัการองคก์รแบบลีนโดยการมุ่งเนน้ไปที่ประสิทธิภาพของ
สายธารแห่งคุณค่า เพื่อลดการใชท้รัพยากรในขณะที่สร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้มากขึ้น 

  Maskell & Baggaley (2004) ไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกบัการบญัชีลีนไวว้่า การบัญชี               
แบบลีนเปรียบเสมือนเคร่ืองมือท่ีใช้เพ่ือท าความเขา้ใจว่าการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในสายธารแห่ง
คุณค่า (Value Stream) จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบตัิงาน และผลการด าเนินงานทางการเงิน 
รวมถึงการเปล่ียนแปลงการใชก้ าลงัการผลิตภายในสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream) 

  Thirumalvalavan & Sunitha (2006) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบัญชีลีนไว้ว่า                 
การบญัชีแบบลีนเป็นแนวคิดที่น าไปสู่ความทา้ทายในการแขง่ขนัใหม่ๆ โดยการลดการท าธุรกรรมที่             
ไม่เอ้ืออ านวยเพ่ือเพ่ิมความเร็วในการผลิตและผลกัดนันวตักรรมซ่ึงมีมูลค่ามากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไป
ไดใ้นตน้ทุนการผลิตจ านวนมาก 

  Altınbay (2006) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบัญชีลีนไว้ว่า การบัญชีแบบลีน                       
เป็นแนวคิดที่รวมผลลพัธ์ของการแปลงขอ้มูลจากการบญัชีตน้ทุนแบบดั้งเดิมไปสู่การจดัการตน้ทุน
เชิงกลยุทธ์ 

  Gürdal (2007) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบัญชีลีนไว้ว่า การบัญชีแบบลีน                      
เป็นแนวคิดแบบทั่วไปท่ีใช้ในการบรรยายเพื่อสนับสนุนแนวคิดแบบลีนและการผลิตแบบลีน                    
ทีเ่ปล่ียนแปลงการบญัชีขององคก์ร การควบคุม การวดัผล และกระบวนการบริหารจดัการ การบญัชี         
แบบลีนเป็นการออกแบบเพ่ือสนบัสนุนการผลิตแบบลีน ดังนั้นการบญัชีแบบลีนควรเป็นแบบราบ               
และก าจดัของเสีย การบญัชีแบบลีนทุกรายการเป็นการพิจารณาของเสีย เพราะการท ากิจกรรมทุก
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รายการเป็นส่ิงไม่ก่อให้เกิดมูลค่าต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ เม่ือระบบมีความง่ายจะส่งผลต่อความง่าย
ในการควบคุมพนกังาน 

  García-Arca & Prado-Prado (2007)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบัญชีลีนไว้ว่า                  
การบญัชีแบบลีนยึดหลกัจากแนวคิดแบบลีนที่พึ่งการจดัการทัว่ทั้งระบบ หรือในอีกทางการบญัชี
แบบลีนคือการเก็บรวบรวมขอ้มูลตน้ทุนและสนับสนุนสารสนเทศทางการบญัชีเหนือสายธารแห่ง
คุณค่า (Value Stream) ซ่ึงระบบกิจกรรมทั้งหมดส าหรับ การผลิตผลิตภณัฑแ์ละบริการจากแนวคิด
ของลูกคา้ 

  Brosnahan (2008)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบัญชีลีนไวว้่า การบัญชีแบบลีน
ช่วยในการเปล่ียนธุรกิจทั้งหมดผ่านกระบวนการท่ีเรียกว่าการจดัการสายธารแห่งคุณค่า (Value 
Stream) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของระบบบญัชีแบบลีนทั้งหมด 

  Tuğçe (2015) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบัญชีลีนไว้ว่า การบัญชีแบบลีน                         
มีว ัตถุประสงค์เพื่ อสนับสนุนการใช้สารสนเทศเพื่อกิจกรรมการด าเนินงานที่น าไปสู่การ
กระบวนการผลิตแบบลีนและการรักษาไว ้

  Maskell, Baggaley & Grasso (2016) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบญัชีลีนไวว้่า                 
การบัญชีแบบลีนทุกรายการเป็นการพิจารณาของเสีย เพราะการท ากิจกรรมทุกรายการเป็นส่ิง              
ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าต่อผลิตภณัฑแ์ละบริการ เมื่อระบบมีความง่ายจะส่งผลต่อความง่ายในการควบคุม
พนกังาน 
  จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปและสงเคราะห์ได้ว่า ความหมายของการ
บญัชีแบบลีนตั้งแต่ช่วงแรกของการเร่ิมตน้ ประมาณช่วงปี 2003 เป็นตน้มา ความหมายไดมุ้่งเนน้ไป
ที่ด้านการควบคุมตน้ทุน และการปรับปรุงกระบวนการผลิต โดยที่บญัชีมีบทบาทเขา้ไปสนับสนุน
และติดตามตน้ทุนอย่างใกลชิ้ด และภายหลงัมีการพฒันาความหมายอย่างต่อเน่ือง โดยได้เนน้ย  ้าและ
แสดงให้เห็นว่า การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) เป็นเร่ืองที่ส าคัญและต้องพัฒนาอย่างเป็น
ระบบและต่อเน่ืองเพื่อน ามาประยุกตใ์ห้เกิดประโยชน์สูงสุดในอุตสาหกรรมต่างๆ  

ความหมายของการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) สามารถกล่าวได้ว่า เป็น
แนวคิดและการท าการบญัชีที่ถูกพฒันามาจากแนวคิดแบบลีนทีใ่ชก้นัอย่างแพร่หลายในภาคการผลิต
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ทรัพยากรและเกิดตน้ทุนการผลิตอย่างมีคุณค่า การบญัชี
แบบลีน (Lean Accounting) ต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เพื่ อปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานทางการเงินให้มีประสิทธิภาพทั้งในดา้นตน้ทุนและการท าก าไร เพื่อวิเคราะห์ตวัเลขต่างๆ 
เช่น ตน้ทุน ยอดขาย รายได ้ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจริงอย่างถูกตอ้บงแม่นย  าและน ามาใชใ้นการตดัสินใจ
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เพื่อสนบัสนุนการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะการผลิตและการให้บริการ
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลดา้นตน้ทุน  

การบญัชีแบบลีนจะให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการสายธารแห่งคุณค่า (Value  
Stream) ซ่ึงเป็นพ้ืนฐานของการบญัชีแบบลีน โดยการพิจารณาและปรับปรุงกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิด
รายไดเ้พื่อลดการใชท้รัพยากรในขณะที่องคก์รยงัสามารถสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ 

2.  องค์ประกอบของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
      แนวคิดแบบลีนเน้นการสร้างมูลค่าให้กับลูกคา้และมุ่งเน้นการลดของเสีย ขณะที่การ

บญัชี แบบลีนมุ่งเนน้ที่จะสร้างมูลค่าโดยการคิดตน้ทุนผลิตภณัฑโ์ดยการบริหารจดัการสายธารแห่ง
คุณค่า (Value Stream) (Maskell & Baggaley, 2003; Maskell & Katko, 2007) ดงันั้นจากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  

 1. ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing)  
 2. การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making)  
 3. การพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement)  
ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมความหมายขององคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 1. ต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing)  
 การท่ีนกับญัชีคิดตน้ทุนโดยการบนัทึกตน้ทุนท่ีเกดิขึ้นในสายธารแห่งคุณค่า (Value 

Stream) ซ่ึงรวมถึงแรงงานในการผลิต วตัถุดิบ แรงงานทางออ้ม เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ส่ิงอ านวย
ความสะดวก การบ ารุงรักษา และการสนับสนุนการด าเนินงาน (Baele et al  2012, p. 240) การ
บริหารจดัการตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่าไม่ใช่การควบคุมตน้ทุน แต่เป็นการมุ่งเน้นการลดตน้ทุน
ทางตรงโดยการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้ครอบคลุมตน้ทุนอย่างยัง่ยืน (Cunningham 
& Fiume, 2003; Maskell & Katko, 2007) ทั้งน้ีการใช้ระบบบญัชีแบบลีนแสดงให้เห็นถึงตน้ทุนใน
สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream) เพื่ อให้องค์กรสามารถบริหารต้นทุนภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (McVay et al., 2013)  

 Maskell, Baggaley & Grasso (2016) กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญที่น าเสนอเร่ืองของการบญัชี             
แบบลีน (Lean Accounting) ได้น าเสนอว่า ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) เป็น
การจดัการกบัตน้ทุนทางตรงของการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในองคก์รที่ตอ้งแบ่งแยกออกเป็นตาม
กิจกรรมหลกัของกระบวนการผลิตให้ได้อย่างเหมาะสม และตอ้งมีการวิเคราะห์ตน้ทุนแต่ละส่วน              
อย่างเหมาะสม โดยเป็นการวิเคราะห์ในระดับย่อย ที่จ าแนกได้อย่างเหมาะสม เช่น จ าแนกได้ตาม                 
รอบขอบการผลิต เพ่ือให้เขา้ใจตน้ทุนทั้งกระบวนการของการผลิตในองคก์ร  
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 Cunningham, Fiume & Adams (2019, p. 748)  ไ ด้ น า เส น อ ไว้ ใน แน วท างที่
สอดคล้องกับ Maskell, Baggaley & Grasso (2016) ที่กล่าวถึง ต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value 
Stream Costing) เป็นการจ าแนกตน้ทุนให้เกิดความชัดเจนว่าเกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนหรือกิจกรรม
ใดบา้ง และจดัเก็บขอ้มูลตน้ทุนในระดับย่อยเพื่อให้รู้ได้ชดัเจนว่าแต่ละกิจกรรม หรือรอบการผลิตมี
ตน้ทุนเท่าใด 

 
ทั้งน้ีตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing)  สามารถแบ่งเป็นกิจกรรมต่าง ๆ ได้

ดงัภาพประกอบท่ี 2.1 
 

 

ที่มา: Maskell, Baggaley & Grasso (2016) 

ภาพประกอบที่ 2.1 ตน้ทนุสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) 
ดังภาพประกอบที่ 2.1 แสดงให้เห็นว่า ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing)                

เป็นการจ าแนกตน้ทุนที่เกีย่วขอ้งกบัการผลิตทางตรง เช่น ค่าแรงงาน วตัถุดิบการผลิต การสนบัสนุน   
การผลิต เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การสนบัสนุนการด าเนินงาน การบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
ตลอดจนกลุ่มของตน้ทุนคุณค่าท่ีสนบัสนุนการผลิต ทั้งหมดตอ้งสามารถแจกแจงไดอ้ย่างชดัเจนว่า
เป็นตน้ทุนของส่ิงใด และมีตน้ทุนเท่าใดในระดบัหน่วยย่อย หรือตามรอบการผลิตหรือ Batch ของ
การผลิต 

 นอกจากน้ี ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) จึงเป็นการวิเคราะห์หาตน้ทนุ
ที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า ตน้ทุนที่สร้างให้เกิดความสูญเสียหรือสูญเปล่าจึงตอ้งถูกวิเคราะห์ ค  านวณและ
แจกแจงเพื่อลดหรือขจดัให้หมดไป ถึงจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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2. การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making)   
 การตดัสินใจโดยได้รับการสนับสนุนขอ้มูลที่ถูกต้อง สามารถท าความเขา้ใจได้ และ

ขอ้มูลตน้ทุนและความสามารถในการท าก าไร หากนกับญัชีใชเ้พียงขอ้มูลตน้ทุนมาตรฐาน เช่น ราคา 
ก าไร การซ้ือ/ขาย การลงทุน และการแนะน าผลิตภณัฑ์ใหม่ เป็นตน้ อาจก่อให้เกิดการตัดสินใจที่
ผิดพลาดแต่การตัดสินใจแบบลีนเป็นการตัดสินใจด้วยข้อมูลต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value 
Stream Costing)  

 การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) จึงมีกลไกการท างานหลักคือ ความ
ถูกตอ้งและแม่นย  าของขอ้มูล การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) จะตดัสินใจโดยอาศยั
ขอ้มูลทางการเงินและการบัญชีโดยเฉพาะเร่ืองของตน้ทุน เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานหลกัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ี
จะต้องน ามาใช้  ในการตัดสินใจ การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) สามารถลดหรือ
ขจดัตน้ทุนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าไดอ้ย่างเหมาะสม (Maskell, Baggaley & Grasso, 2016) 

 การศึกษาของ Gary (2017) สามารถอธิบายไดว้่า การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision 
Making) เป็นการตัดสินใจที่มุ่งเน้นการลดต้นทุนไปพร้อมๆ กับการควบคุมต้นทุนให้เกิดคุณ
คา่สูงสุด กล่าวคือ เมื่อมีกาปรับปรุงตน้ทุนในการด าเนินงานหรือการผลิต บนพ้ืนฐานตน้ทุนจริงที่
เกิดขึ้นในแต่ละรอบของการผลิต หรือช่วงการผลิตช่วงหน่ึง ข้อมูลจะมีความแม่นย  าและอยู่ใน
สถานการณ์หรือเหตุการณ์ปัจจุบนั ท าให้การตดัสินใจมีความแม่นย  าสูงสุดในการปรับลดตน้ทุนที่
ไม่ก่อให้เกิดคุณค่า หรือเรียกว่าเป็นตน้ทุนที่ท าให้เกิดความสูญเสียและสูญเปล่า ขณะเดียวกนัเพื่อลด
ตน้ทุนดังกล่าวภายใต้การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) จะไม่กระทบต่อการท าให้
ต้นทุนในส่วนอ่ืนได้รับปัญหา เช่น การเพ่ิมขึ้นของต้นทุนแฝง หรือการสูญเสียคุณภาพ เพราะ
ทั้งหมดเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า  

3. การพัฒนาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement)  
  การกระตุน้ การพฒันาแบบลีนในระยะยาวผ่านขอ้มูลและการประเมินผล การประเมิน

ประสิทธิภาพแบบลีนเป็นหัวใจส าคญัของการบริหารจดัการดว้ยการมองเห็น (Visual Management)           
การควบคุมการผลิตแบบลีน การบริหารจดัการสายธารแห่งคุณค่าและโรงงานหรือองค์กรโดยรวม                  
การประเมินประสิทธิภาพน้ีได้รับการออกแบบมาเพ่ือกระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมแบบลีนอย่างทัว่ถึง                  
และขบัเคล่ือนการพฒันาอย่างต่อเน่ืองในทุกระดับขององค์กร การปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและการ
ก าจัดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นเป็นหลักการความเป็นเลิศในการผลิตตามแนวคิดพ้ืนฐานของลีน 
Тодоровић & Чупић (2014) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรในการด าเนินการ
ตามวตัถุประสงค ์(Hyland  et al., 2007)  

http://eprints.qut.edu.au/view/person/Hyland,_Paul.html
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 การพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) เป็นองค์ประกอบที่
ส าคญั เน่ืองจากการท าให้เกิดการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพราะการบญัชีแบบลีนจะตอ้งเป็นการพฒันาหรือปรับปรุงการด าเนินงานในระยะยาวหรือต่อเน่ือง 
เป็นผลมาจากการทีต่อ้งท าบญัชีตามรอบการผลิตต่างๆ และรอบการผลิตจะเกิดขึ้นจากความตอ้งการ
ของลูกคา้หรือตลาดที่เรียกว่าอุปสงคค์วามตอ้งการซ้ือ (Demand) ซ่ึงความตอ้งการดงักล่าวมีความไม่
แน่นอน และปรับเปล่ียนไปตามสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ ท าให้แต่ละรอบจะตอ้งมีการปรับปรุง
อย่างสม ่าเสมอเพือ่ให้ผลประกอบการตลอดทั้งปีเป็นไปตามเป้าหมายที่ตอ้งการ  

 

      5. ทฤษฎส่ีวนได้เสีย (Stakeholder Theory) 
   ทฤษฎีผูม้ีส่วนไดเ้สียเป็นทฤษฎีท่ีมีความเกี่ยวขอ้งกบัแนวคดิการจดัการองคก์รและแนวคิด
จริยธรรมธุรกิจที่เนน้คุณธรรมและค่านิยมในการบริหารจดัการองคก์ร ถูกเสนอครั้ งแรกโดยอาร์เอ็ด
เวิร์ดฟรีแมนในหนงัสือการจดัการเชิงกลยุทธ์ หนงัสือเล่มน้ีไดก้ล่าวถึงผูม้ีส่วนไดเ้สียของบริษทั การ
ให้ความส าคญักับผูม้ีส่วนได้เสียจะท าให้เกิดผลประโยชน์กับทั้งบริษัทและผูม้ีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ  
(Freeman & Medoff  1984, p. 244) โดยทัว่ไปผูป้ระกอบการจะให้ความส าคญักบัการแสวงหาก าไร 
การสร้างความสามารถให้เหนือกว่าคู่แข่ง การลดตน้ทุนให้ไดม้ากที่สุด แต่ปัจจยัผูม้ีส่วนได้เสียถือ
เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท าให้ผูป้ระกอบการประสบความส าเร็จ การมีความสัมพนัธ์ที่ดีกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียจะ
ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิด หรือแลกเปล่ียนทรัพยากรที่มีประโยชน์ระหว่าง
กนั และท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางสังคมไดด้ีขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของ
ผูป้ระกอบการ (Freeman et al  2010, p. 756; Harrison, Bosse & Phillips, 2010, p. 59) ผูม้ีส่วนได้
เสียแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลกั ๆ คือ (1) ผูม้ีส่วนไดเ้สียหลกั เช่น ลูกคา้ คู่แข่ง ผูผ้ลิตวตัถุดิบ พนกังาน 
และผูถื้อหุ้น (2) ผูม้ีส่วนไดเ้สียรองได้แก่ รัฐบาล องคก์ร ชุมชน สภาพแวดลอ้ม หรือนกัเคล่ือนไหว
ต่าง ๆ (Freeman et al 2010, p. 756)  ถา้กล่าวถึงทฤษฎีส่วนได้เสียหลายฝ่าย ซ่ึงมผีลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษทั หรืออาจไดร้ับผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจของบริษทัภายใตมุ้มมองของผู ้
มีส่วนไดเ้สีย บริษทัจะระบุกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียที่ส าคญัที่สุดและจะบริหารความตอ้งการของผูม้ีส่วน
ได้เสียและกลุ่มเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท ผูม้ีสวนได้เสียที่มีความส าคญัอาจรวมถึงเจ้าหน้ีผูซ่ึ้ง
ควบคุมทรัพยากรบริษัทที่ได้มาเพื่อให้มีการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง ถา้กล่าวถึงอีกอย่างหน่ึงก็คือ  
คู่แข่ง (competitor) ถือว่าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียหลกั เพราะไม่เพียงแต่เกี่ยวขอ้งในแง่ของการเป็นคู่แข่ง
ในด้านการหาลูกค้าหรือการจัดหาทรัพยากรเท่านั้น แต่คู่แข่งยงัเป็นตวักระตุน้ให้เกิดการแข่งขัน 
ปรับปรุงสินคา้และบริการ ส่งผลไปยงัการแข่งขนัการสร้างนวตักรรมและการพัฒนากลยุทธ์ต่าง ๆ 
ของผูป้ระกอบการ (Christensen & Bower, 1996 , p. 198)  
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  การวิจัยในครั้ งน้ีได้น าทฤษฎีผูมี้ส่วนได้เสียมาวิเคราะห์ในบริบทของเครือข่ายผูผ้ลิต                        
หรือผูป้ระกอบการ ท าให้สามารถวิเคราะห์อุปสรรคการท างานในเครือข่ายได้ดีขึ้น ซ่ึงพบอุปสรรค        
หลายอย่างเช่น เครือข่ายดังกล่าวยงัไม่สามารถท าให้คู่แข่งหรือผูป้ระกอบการที่ผลิตสินคา้คลา้ยกัน
ร่วมกันแลกเปล่ียนข้อมูลหรือองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันได้ ผูป้ระกอบการรายเล็ก                      
ไม่สามารถเรียนรู้ประสบการณ์และวิธีการจดัการของผูป้ระกอบการรายใหญ่ได้ อีกทั้ง ขาดระบบ                    
ที่มีประสิทธิภาพ ผูน้ าไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหาร จากการศึกษาทฤษฎีและวรรณกรรม                  
ที่เกี่ยวขอ้งกับทฤษฎีผูม้ีส่วนได้เสีย (stakeholder theory) สามารถสรุปได้ว่า ทฤษฎีผูม้ีส่วนได้เสีย                   
เป็นทฤษฎีท่ีให้ความส าคญักบับุคคลที่อยู่รอบ ๆ ผูป้ระกอบการ อาจประกอบไปดว้ย ชุมชน ลูกกคา้ 
คู่แข่ง NGO ผูผ้ลิตสิคา้หรือสภาพแวดลอ้ม การที่ผูป้ระกอบการเขา้ใจและเล็งเห็นถึงความส าคญัของ
ผูม้ีส่วนได้เสียจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ แนวคิด หรือแลกเปล่ียนทรัพยากรที่มี
ประโยชน์ระหว่างกนัและท าให้ผูป้ระกอบการเขา้ใจสภาพแวดลอ้มทางสังคมไดด้ีขึ้น   

 

       6. แสดงองค์ประกอบของการบัญชีแบบลนี (Lean Accounting) 
     นอกจากน้ีการพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) เป็นแนวทาง
ที่ตอ้งผสมผสานการท างานแบบ Agile หรือ การท างานที่มุง่เนน้การส่ือสาร กระชบัและแบ่งขั้นตอน
ท่ียาวนั้นเป็นขั้นตอนส้ันๆ เพื่อให้เกิดการส่ือสารและการปรับปรุงไดอ้ย่างทนัต่อเหตกุารณ์ (da Silva 
Medeiros el al 2017, p. 399) 
    การทบทวนวรรณกรรมพบว่า องค์ประกอบของ การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
สามารถแบ่งได ้3 องคป์ระกอบส าคญั ได้แก่ (1) ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing)                 
ที่มุ่งเนน้การจดัสรรตน้ทุนให้ชดัเจนในแต่ละกจิกรรมหรือรอบการผลิตต่างๆ ตามการด าเนินงานจริง          
ในระดบัหน่วยย่อยหรือรอบการผลิต เพ่ือให้เกิดการก าหนดตน้ทุนที่มีความแม่นย  า (2) การตดัสินใจ                  
แบบลีน (Lean Decision Making) ที่มุ่งเนน้การตดัสินใจบนพ้ืนฐานตน้ทุนจริงท่ีเกิดขึ้นเพ่ือหาตน้ทุน             
ที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือตน้ทุนที่ท าให้เกิดความสูญเสียหรือสูญเปล่า (Waste) ก่อนที่จะตดัสินใจ
ขจดัตน้ทุนเหล่านั้นผ่านการลดหรือตดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นพร้อมๆ กบัการควบคุมตน้ทุนส่วนอ่ืนๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพหรือคุณค่าของการด าเนินงาน และ (3) การพฒันาแบบลีนใน
ระยะยาว (Long Term Lean Improvement) เป็นการวางแผนการท างานในระยะยาวเพื่อลดตน้ทุน
ตลอดทั้งช่วงของการท างาน และตอ้งผสมผสานการท างานแบบ Agile ท่ีตอ้งแยกขั้นตอนการท างาน
ต่างๆ เป็นขั้นตอนระดับย่อยเพื่อให้เกิดการส่ือสารการท างาน การติดตาม และการปรับปรุง
กระบวนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว แสดงให้ว่าการน าการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ตอ้งเป็น
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การท างานในระยะยาวเพื่อรักษาตน้ทุนที่มีคุณค่าไวอ้ย่างสม ่าเสมอ ดงัตารางท่ี 2.1 ที่แสดงให้เห็นถึง
องคป์ระกอบท่ีไดม้กีารน าเสนอไวใ้นงานวิจยัต่างๆ 
 

ตารางที่ 2.1 แสดงองคป์ระกอบของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 

ช่ือผู้แต่ง/ผู้วิจัย 

ต้นทุนสายธาร
แห่งคุณค่า  

(Value Stream 
Costing) 

การตัดสินใจแบบ
ลีน  

(Lean Decision 
Making) 

การพัฒนาแบบลีนใน
ระยะยาว  

(Long Term Lean 
Improvement)  

Maskell & Baggaley, 2003    
Womack & Jones (2003)    
Cunningham & Fiume (2003)    
Kennedy & Brewer (2005)    
Maskell & Baggaley (2006)    
Joe (2007)    
Hyland  et al. (2007)    
Kennedy & Maskell (2007)    
Merwe, Anton & Thomson (2007)    
Brosnahan (2008)    
Maskell & Katko (2007)    
Horngren et al. (2009)     
Garrison, Noreen & Brewer (2010)    
Daniel (2010)    
Stephen & Louay (2010)    
Malta & Cunha (2011)    
Pike et al., (2011)    
Prado-Prado & García-Arca (2012)    
Ana Cristina & Maria João (2012)    
Li et al. (2012)    
Patxi, Jordi, Lluís (2013)    
 

 

http://eprints.qut.edu.au/view/person/Hyland,_Paul.html
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ตารางที่ 2.1 แสดงองคป์ระกอบของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) (ต่อ) 

ช่ือผู้แต่ง/ผู้วิจัย 

ต้นทุนสายธาร
แห่งคุณค่า  

(Value Stream 
Costing) 

การตัดสินใจแบบ
ลีน  

(Lean Decision 
Making) 

การพฒันาแบบลีนใน
ระยะยาว  

(Long Term Lean 
Improvement)  

Wafaa & Hanafi (2013)    
McVay et al. (2013)    
Dimi & Dan loan (2014)    
Touopobnh & yyhnh (2014)    
Tugce (2015)    
Americo & Mar’atus (2015)    
Maskell, Baggaley & Grasso (2016)    
Hyggor da, Alex Fabiano & Levi da 
(2017) 

   

Gary (2017)    
 
   จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปตวัแปรใน
การศึกษาดงัภาพประกอบท่ี 2.2 ดงัต่อไปน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.2 แสดงองคป์ระกอบของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 

ต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า  
(Value Stream Costing) 

การตัดสินใจแบบลีน  
(Lean Decision Making) 

การพัฒนาแบบลีนในระยะยาว  
(Long Term Lean 

Improvement)  

การบัญชีแบบลีน  
(Lean Accounting) 
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 การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มุ่งเน้นที่การสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) โดยผ่านการปรับปรุงทางบญัชีที่แสดงให้เห็นถึง
ตน้ทุนจริงท่ีเกดขึ้นในรอบการผลิตหน่ึง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ว่าตน้ทุนของกระบวนการผลิต
ขั้นตอนใดท่ีควรตอ้งปรับปรุงจากการไม่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นตน้ทุนท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและ
สร้างให้เกิดความสูญเปล่า (Waste) 

    การใช้หลักการแบบลีนเกิดขึ้ น ตลอดจนแนวทางการบริหารแบบลีน (Class, 2011) 
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายยุค 80 หรือช่วง ค.ศ. 1980 โดยเร่ิมตน้ท่ีกระบวนการผลิต มีบริษทัหรือองคก์ร                 
ในสหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือญี่ปุ่ นไดห้ยิบน าไปใชใ้นการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน และท า
ให้เกิดการขยายแนวคิดลีน (Lean) ไปสู่กระบวนการท างานด้านอ่ืนๆ ท าให้แนวคิดแบบลีน (Lean) 
เขา้มาสู่กระบวนการท างานด้านการบัญชีและการเงิน (Brandas el al  2015, p. 89) โดยเป็นการยืม
แนวคิด วิธีคิดของลีนเข้ามาสู่การปรับปรุงกระบวนการท างานทางการบัญชี เพื่อก ากับดูแลด้าน
ตน้ทุนและคุณภาพ ตลอดจนการวดัผลการด าเนินงานขององคก์ร (Womack & Jones, 1994, pp. 94-
95  
 เมื่อมีการน าแนวคิดลีน (Lean) เขา้มาใชใ้นการงานบญัชีจึงได้กลายเป็นการบญัชีแบบลีน 
(Lean Accounting) ที่บูรณาการเร่ืองของตน้ทุนผ่านการจดัการสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream)                 
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพของสายธารแห่งคุณค่า (da Silva Medeiros el al 2017, p. 399)เพื่อลดการใช้
ทรัพยากรที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าหรือการใช้ทรัพยากรอย่างไม่จ าเป็น เพื่อให้องค์กรสามารถสร้าง
คุณค่าให้กบัลูกคา้ได้มากขึ้น ผ่านการตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างสมบูรณ์ (Rother & 
Shook, 2003)  

2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
System) 

         2.1  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
 ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) มีความส าคญัอย่างมาก

ส าหรับงานดา้นการบญัชี เพราะเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงการท างานขององคก์รทั้งหมดควบคู่ไปกบัการ
เช่ือมโยงข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าบัญชีขององค์กร (Meiryani & Syaifullah, 2015, p.323) ดังที่ 
Azha (2008) กล่าวว่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นพ้ืนฐานในการรวมระบบย่อยตา่งๆ ของการ
ประมวลผลขอ้มูลการบญัชี การคา้ หรือระบบย่อยส าหรับการประมวลผลทางธุรกรรมแต่ละรายการ 
ระบบการประมวลผลของการค้าหรือระบบข้อมูลบัญชีย่อยมีองค์ประกอบต่างๆ เช่น  ฮาร์ดแวร์ 



38 

(Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) ขั้นตอน (Procedures) ฐานขอ้มูล (Databases) และเครือข่ายการ
ส่ือสาร (Communication Networks) รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจ าเป็น 
(Information Technology Infrastructure) ได้แก่ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง และอุปกรณ์ส่ือสาร
แบบเครือข่ายท่ีใชใ้นระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) (Romney & 
Steinbart, 2015)  

 นอกจากน้ีความมุ่งมัน่นบัเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีความส าคญัในการบริหารจดัการในระยะยาว                
และเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับการด าเนินงานของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เน่ืองจากการด าเนินงาน      
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีต้องอาศัยการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน ดังนั้นวิสัยทัศน์ของ
ผูบ้ริหาร จึงมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยอาศยั
ความร่วมมือและความเต็มใจของทรัพยากรมนุษยร่์วมกับเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ (Tavares-
Dias, 2004) เพื่อให้เกิดการบูรณาการข้อมูลอย่างสมบูณ์ ขณะที่ระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่มี
คุณภาพจะตอ้งประกอบดว้ย ความง่ายในการใชง้าน ความยืดหยุ่นของระบบ ความง่ายในการเรียนรู้ 
(DeLone & McLean, 1992) มีคุณภาพที่สมจริง มีการบูรณาการ สามารถเข้าถึงและทันต่อเวลา 
(Wixom, Barbara & Todd, 2005, pp.89-93)  

  ดังนั้นระบบสารสนเทศทางการบญัชีจึงเป็นขั้นตอนในการประมวลผลเพ่ือผลิตขอ้มูลท่ี
ผูใ้ช ้(User) ตอ้งการ (Bagranoff, Mark & Norman, 2010) โดยอาศยัความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีใน
การออกแบบให้มีความเหมาะสมกบัผูใ้ช ้(Hunton, Bryant & Bagranoff, 2004) ระบบสารสนเทศท่ีมี
คุณภาพจะท าให้ผูใ้ช้ได้รับขอ้มูลทีม่ีถูกตอ้งและในเวลาท่ีเหมาะสม เพื่อการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการตอบสนองความตอ้งการ (Laudon & Laudon, 2011)  

 เพราะฉะนั้นจากค าอธิบายขา้งตน้จึงกล่าวได้ว่าระบบสารสนเทศท่ีมีคุณภาพเป็นตวัช้ีวดั
และเป็นปัจจยัส าคญัในการก าหนดความส าเร็จในการใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชี (McLeod & 
Schell, 2007) เน่ืองจากคุณภาพของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเกิดจากการบูรณาการของระบบ
ขอ้มูลทางการบญัชีร่วมองค์ประกอบอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดการเช่ือมต่อและท างานร่วมกันอย่างกลมกลืน                    
เพื่อวตัถุประสงค์ในการประมวลผลขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อประโยชน์ในการตดัสินใจของผูใ้ช้ใน
องคก์ร 

  การศึกษาของ Abuarqoub (2018) ได้น าเสนอไว้ว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System) เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อประมวลผลขอ้มูลทางการบัญชี
และการเงินเพ่ือให้ง่ายต่อการน าไปใชเ้พือ่ประกอบการตดัสินใจ ทั้งน้ีระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information System) เป็นการน ามาใชเ้พื่อติดต่อส่ือสาร (Sherwood, 2019) แลกเปล่ียน
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ขอ้มูลทางการเงิน และการประมวลผลตลอดจนออกแบบรายงานเพื่อช่วยในการตดัสินใจทางบญัชี                
เพื่อช่วยสนับสนุน และลดการซับซ้อนของการจดัท าบญัชี และท าให้การใช้ประโยชน์จากขอ้มูล
ทางการบญัชีที่น าไปสู่การปรับปรุงการด าเนินงานดา้นองคก์รในกิจกรรมต่างๆ  

  ด้านการศึกษาของ Nden (2019) พบว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information System) เป็นส่วนหน่ึงของระบบสารสนเทศทางการจดัการ (Management Information 
System) แต่มีความแตกต่างกันโดยระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information 
System) มีเพื่อใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหารในการก าหนดกลยุทธ์หรือนโยบายของ
องค์กร ขณะที่ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) เป็นการรวบรวม
ขอ้มูลทางการเงินเพื่อใช้ ในการสนบัสนุนการท างานดา้นการบญัชีและการเงินในการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน โดยเฉพาะมีส่วนส าคญัต่อการท างานของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เพราะจะ
ช่วยให้องคืกรสามารถดึงข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการสนับสนุนด้านการบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) ได้อย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์และปรับปรุงคุณภาพของต้นทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  Nden (2019) ได้น าเสนอว่าระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
System) เป็นระบบท่ีรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน จดัเก็บขอ้มูลเพื่อท าการประมวลผลและน าเสนอผล
ของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อให้นักบญัชี ผูบ้ริหารหรือผูเ้กี่ยวขอ้ง ทั้งน้ี Nden (2019) ได้
แบ่งระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) ออกเป็น 2 ส่วนส าคัญ 
ประกอบดว้ย 

 1. ระบบบัญชีการเงิน (Financial Accounting System)  
 เป็นระบบท่ีจดัท าตามมาตรฐานการบญัชี และใชใ้นการประมวลผลขอ้มูลทางการ

บญัชี เร่ิมตั้งแต่การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับรายการของกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อท าการบนัทึก
รายการของแต่ละวนัที่ธุรกิจมีการด าเนินการ จนกระทัง่ขั้นตอนการออกรายงานทางการบญัชีและ
การเงิน  

 2. ระบบการบัญชีเพื่อการบริหาร (Managerial Accounting System)  
 ระบบที่มีความยืดหยุ่นในการจดัท ารูปแบบรายงานทางการบัญชีและการเงินให้

สอดคลอ้งความตอ้งการของนักบญัชี ผูบ้ริหาร หรือผูเ้กี่ยวขอ้งเพื่อเรียกดูขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกับการ
ด าเนินงาน การบญัชีและการเงิน โดยปกติเป็นการดึงขอ้มูลตน้ทุน งบประมาณ ให้กับผูบ้ริหารเพื่อ
การตดัสินใจในการปรับปรุงและพฒันางานขององคก์ร  
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       2.2 หน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)  
   Romney & Steinbart (2015) ได้น าเสนอหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(Accounting Information System) ดงัต่อไปน้ี 

 2.1.1 การรวบรวมข้อมูล  
     ฟังก์ชั่นหลักและแรกสุดของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 

Information System) เป็นการรวบรวมขอ้มูลเอกสารทางการบญัชีและการเงินที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรม
การด าเนินงานขององคก์ร เพื่อน ามาบนัทึกรายงานลงในระบบ เพ่ือเขา้สู่ขั้นตอนต่อไปและเป็นการ
บนัทึกไวเ้พื่อเก็บเป็นฐานขอ้มูลที่ส าคญัในการท างานดา้นต่างๆ  

 2.1.2 การประมวลผลข้อมูล 
     เมื่อมีการบันึทกข้อมูลลงในระบบจะมีการประมวลผลข้อมูลตามค า ส่ังของ
ผูใ้ช้งาน           เพื่อจัดท าข้อมูลให้กลายเป็นงบบัญชีหรือการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการออก
รายงานทางการบญัชี และน ารายงานไปใชต้่อไป  

 2.1.3 การจัดการข้อมูล 
     หน้าที่หลักและส าคัญอย่างมากส าหรับระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี 
(Accounting Information System) คือ การท าหน้าที่ในการบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมากของ
องคก์รหรือธุรกิจทีเ่กี่ยวขอ้งกบักิจกรรมและการด าเนินงานในแต่ละวนัให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นระบบ
ระเบียบ ง่ายต่อการเขา้ถึงหรือดึงมาใชง้าน 

    2.1.4 การควบคุมข้อมูลและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล 
     การจัดเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
System) สามารถที่จะควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม การเข้าถึง
จ าเป็นตอ้งผ่านการคดักรองเช่นการล็อคอินเขา้ระบบ ท าให้สามารถตรวจสอบบุคคลหรือบุคลากรที่
เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม  

  2.1.5 การจัดท าสารสนเทศ 
      เมื่อขอ้มูลทั้งหมดถูกจดัเก็บและประมวลผลในระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information System) จะกลายเป็นการท าขอ้มูลดิบให้เป็นขอ้มูลสารสนเทศ หรือขอ้มูล                
ที่สามารถหยิบมาใชใ้นการตดัสินใจ หรือสนบัสนุนการตดัสินใจและการด าเนินงานของกิจกรรมได ้ 
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             2.3 ผู้ใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 
      Abuarqoub (2018) ได้น าเสนอว่า ผูใ้ช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(Accounting Information System) สามารถแบง่ได ้3 กลุ่มใหญ่ คือ 

 2.3.1 นักบัญชี 
    นักบัญชีเป็นผู ้ใช้งานหลักของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 

Information System) ครอบคลุมเกือบจะทั้ งหมด โดยเฉพาะการป้อนข้อมูลเข้าระบบหรือการ
ประมวลผล การออกรานงานการบัญชีและการเงิน นอกจากน้ีนักบัญชีบางคนต้องใช้ข้อมูล
สารสนเทศท่ีผ่านการประมวลผลเพื่อการตดัสินใจ 

 2.3.2 ผู้บริหาร 
    ผูบ้ริหารในองค์กรในหน่วยงานต่างๆ สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (Accounting Information System) เพื่อดึงขอ้มูลสารสนเทศหรือรายงานทางการบัญชีเพื่อใช้
สนับสนุนการตดัสินใจ เช่น ผูบ้ริหารฝ่ายการผลิต สามารถดึงขอ้มูลเพื่อมาวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต
ในแต่ละรอบ เพื่อค  านวณและประเมินประสิทธิภาพของการผลิตในแต่ละรอบการผลิตหรือ Batch 
การผลิต ท าให้สามารถปรับปรุงการผลิตไดใ้นระดบัหน่วยย่อย  

 2.3.3 บุคคลภายนอกองค์กร 
     การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันมีผูเ้กี่ยวข้องหรือผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียจ านวนมาก                     
ทั้งภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สรรพากร หรือหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ ตลอดจนองค์กรที่เป็นมหาชนจะมี
ผูเ้กี่ยวข้อง เพ่ิมขึ้นมา เช่น นักลงทุน รวมไปถึงเจ้าหน้ีการค้า และอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจ จะ
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลจากระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) เพื่อใช้
ประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมหรือการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกบัพวกเขา ท าให้เกิดความร่วมมือ
ในการท างานร่วมกนั  

              2.4 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 
       การทบทวนวรรณกรรม พบว่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) สามารถแบ่งไดเ้ป็น 9 ส่วนประกอบส าคญั ดงัต่อไปน้ี 

       2.4.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (Goals and Objectives) 
                เป้าหมายและวตัถุประสงค ์เกี่ยวขอ้งกบัการใชง้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information System) ขององคก์รว่าเป็นไปเพื่อเป้าหมายใด เพื่อการจดัท ารายงานบญัชี                
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เป็นหลกัส าคญั หรือใชค้วบคู่กับการจดัท าเป็นขอ้มูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตดัสินใจ การที่แต่
ละองค์กรมีเป้าหมายและวตัถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป ท าให้การใช้งานระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (Accounting Information System) แตกต่างกันไปใช่กนั และอาจใชใ้นฟังก์ชัน่การท างานหรือ
รูปแบบการท างานที่ไม่เหมือนกนั  

      2.4.2 ข้อมูลน าเข้า (Input) 
               กิจกรรมหลกัส าคญัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) คือ การน าเข้าข้อมูล เป็นหัวใจเร่ิมต้นท่ีต้องมีการน าเข้าข้อมูลมาก่อนที่จะสามารถ
ประมวลผลและออกรายงานทางการเงินได ้ขอ้มูลน าเขา้ท่ีพบไดโ้ดยทัว่ไปและเป็นขอ้มูลหลกั ไดแ้ก่ 
ยอดขายสินค้า ราคาขายสินค้า เอกสารที่ออก ค่าใช้จ่ายต้นทุน บางองค์กรมีการน าข้อมูลของคู่
แข่งขนั เช่น ราคาขายของคู่แข่งขนั ยอดขายของคู่แข่งขนัเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้ประมวลผลสนับสนุน
การตดัสินใจ 

 2.4.3  ตัวประมวลผล (Processor) 
          ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) เป็นซอร์ฟแวร์หรือ

โปรแกรมเพื่อใชใ้นการท างาน ขณะที่ตวัประมวลผลคือ คอมพิวเตอร์ที่น ามาใชใ้นการเปิดโปรแกรม      
เพื่อสร้างค าส่ังในการท างาน เช่น การค านวณขอ้มูล การจดัล าดบั การวิเคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชี
และการเงิน การจดัหมวดหมู่ และการจดัท ารายงานทางการบญัชี เป็นตน้ 

2.4.4  ข้อมูลออกหรือผลลัพธ์ (Output) 
           ข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ออกมาจากระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 

Information System) จะเป็นข้อมูลที่ได้ผ่านกระบวนการประมวลผลเพื่อเป้นข้อมูลในรูปแบบ
สารสนเทศที่สอดคลอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานของผูใ้ช้ เช่น รายงานทางการบญัชีและ
การเงนิ การวิเคราะห์ขอ้มูลที่ตอ้งการ เป็นตน้  

2.4.5 การป้อนกลับ (Feedback) 
         เมื่ อมีการน าข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ออกมาจากระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี 

(Accounting Information System) มาใช้งานและพบว่ามีขอ้ผิดพลาดหรือมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล
บางประการการป้อนกลบัเปรียบเสมือนการปรับปรุงขอ้มูล แก้ไขหรือเปล่ียนแปลงบางอย่างให้เกิด
ความเหมาะสมและมีความถูกตอ้งแม่นย  ามากขึ้น 
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2.4.6 การเก็บและรักษาข้อมูล (Data Storage)  
        ปัจจุบันข้อมูลในระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 

System) จะถูกจดัเก็บได้สองส่วนส าคญัคือ การจดัเก็บบนพ้ืนท่ีจดัเก็บในคอมพิวเตอร์แต่ละเคร่ือง 
หรือฐานขอ้มูลขององค์กร นอกจากน้ีในบางองคก์รเรียกเก็บขอ้มูลบนระบบ Cloud ท าให้สามารถ
ท างานในรูปแบบออนไลน์ไดจ้ากทุกสถานที่และดึงขอ้มูลจากระบบ Cloud มาใชง้านไดท้นัที 

2.4.7. ค าส่ังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Instructions & Procedures) 
         การท างานของระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 

System) จ าเป็นต้องมีการป้อนชุดค าส่ังเพ่ือประมวลผลตามท่ีต้องการ และแต่ละชุดค าส่ังจะมี
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือวิธีการในการเขียนชุดค าส่ัง ผ่านการกดค าส่ังต่างๆ ตามขั้นตอนท่ี
ก าหนดเพื่อให้สามารถออกรายงานทางการบญัชีและการเงินไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

  2.4.8 ผู้ใช้งาน (User) 
           ผูใ้ช้งานภายในองค์กรโดยคนที่มีหน้าที่ใช้งานหลักคือ นักบัญชี ขณะที่ผูบ้ริหาร

แผนกต่างๆ อาจเป้นผูใ้ช้งานได้เช่นกัน ทั้งน้ีนักบญัชีมีหน้าท่ีใช้งานตั้งแต่ขั้นตอนตน้ในการป้อน
ขอ้มูลเขา้การส่ังการเพ่ือประมวลผลและน าออกรายงานทางการบัญชีและการเงิน เป็นต้น ขณะที่
ผูบ้ริหารอาจใชง้าน เพื่อเรียกดูขอ้มูลต่างๆ มาประกอบการตดัสินใจ  

  2.4.9 การควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Control & Security) 
          ระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information System) มีการ

ควบคุมและดูแลความปลอดภยัของขอ้มูลผ่านการเขา้รหัสของผูใ้ช้งาน หรือรหัสผ่านที่องค์กรได้
ก าหนดในระบบ Cloud องค์กรจ านวนมากท่ีกงัวลเร่ืองการรั่วไหลของขอ้มูลจะไม่ใชร้ะบบ Cloud 
แต่ใชร้ะงบการเก็บไวใ้นฐานขอ้มูลขององคก์รและใชง้านไดภ้ายในองคก์รเท่านั้น  

  ทั้งน้ีหากพิจารณาหลกัการท างานที่ส าคญัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information System) จะพบว่าการท าบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มีความส าคญัที่จะตอ้งไดร้ับ
การสนับสนุนจากระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) ที่เหมาะสมที่
จะสามารถให้ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง แม่นย  าและทนัต่อเหตุการณ์เพื่อใชใ้นการสนับสนุนการตดัสินใจเพื่อ
บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูว้ิจยัได้ด าเนินการทบทวน ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (Accounting Information System) ประกอบไปดว้ยความหมายของระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี องคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการบญัชี และความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี (Accounting Information System) และการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting)  
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3. ความหมายของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) 
       ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทบทวนงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้งจากนกัวชิาการทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  นกัวิจยัไดท้ าการสรุปความหมายของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information System) โดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 ทั้ งน้ีสามารถสรุปความหมายของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information System) ตามการให้ความหมายของนกัวิชาการและนกัวิจยัหลายท่านดงัต่อไปน้ี 

 McLeod & Schell (2007)  ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบญัชีไว้
ว่าระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นเคร่ืองมือที่ผูบ้ริหารใช้ในการวิเคราะห์การตดัสินใจเกี่ยวกับ
การท าธุรกรรมขององคก์ร 

         Bagranoff, Mark & Norman (2010) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีไว้ว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลการ
ด าเนินงานเพื่อสร้างข้อมูลสารสนเทศที่จ าเป็นส าหรับผู ้ใช้งาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลทางบัญชี การเก็บขอ้มูลเพื่อใช้ในอนาคต และการประมวลผล
ส าหรับผูใ้ชง้าน 

       Bodnar & Hopwood (2010) ไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชีไว้
ว่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นการออกแบบระบบคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานเพ่ือแปลงขอ้มูล เช่น 
ตวัเลข ไปสู่ขอ้มูลสารสนเทศ 

        Lalonde et al., (2012) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบญัชีไวว้่า 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีบทบาทความส าคัญในองค์กรคือ มีอ านาจในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบตัิงาน และสนับสนุนกิจกรรมการจดัการ รวมถึงการ
จดัการการตดัสินใจ 

        Azhar (2013) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบญัชีไว้ว่า ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเป็นการบูรณาการ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟแวร์ (Software) เบรนแวร์ 
(Brainware)  การประมวลผล (Procedures) เครือข่าย การส่ือสารทางไกล (Telecommunication 
Network และการบูรณการขอ้มูลพ้ืนฐาน (Data-Base) 

          Romney & Steinbart (2015)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบญัชี
ไวว้่าระบบสารสนเทศทางการบญัชีสามารถให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนของการตดัสินใจ 
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          Abuarqoub (2018) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีไว้ว่า 
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) เป็นระบบที่ใช้เพื่อประมวลผล
ข้อมูลการบัญชีและการเงินเพื่อน าไปประกอบการตัดสินใจเป็นส าคัญ และใช้เพื่อการติดต่อ
แลกเปล่ียนขอ้มูลทางการบญัชีและการเงิน 

          Sherwood (2019) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีไว้ว่า 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) เป็นระบบส าหรับการแลกเปล่ียน
ขอ้มูลทางการบัญชีและการเงินเพื่อประมวลผลและออกรายงานทางการบัญชีและการเงินที่เป็น
ประโยชน์ ต่อการตดัสินใจ และชว่ยสนบัสนุนผ่านการลดความซับซ้อนขอ้งขอ้มูลทางการบญัชี 

         Nden (2019) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชีไว้ว่า ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) เป็นระบบที่รวบรวมขอ้มูลทางการเงิน 
จดัเก็บข้อมูลเพื่อท าการประมวลผลและน าเสนอผลของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อให้นัก
บญัชี ผูบ้ริหาร หรือผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อน าไปใช้ในการตดัสินใจ การบริหารจดัการ การก าหนดกลยุทธ์ 
การพฒันาและปรับปรุงองคก์ร 

  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ระบบสารสนเทศทางการ
บัญ ชี  (Accounting Information System) หมายถึง การรวบรวมข้อมูล ก ารบันทึก  และการ
ประมวลผลขั้ นตอนที่สร้างข้อมูลสารสนเทศที่ จ าเป็นส าหรับผู ้ใช้  (Users) ผ่ าน อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น  ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟแวร์ (Software) เบรนแวร์ (Brainware) การ
ประมวลผล (Procedures) เครือข่ายการส่ือสารทางไกล (Telecommunication Network และการบูรณ
การขอ้มูลพ้ืนฐาน (Database) เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการตดัสินใจของผูม้ี
อ านาจ 
 ส าหรับการศึกษาครั้ งน้ี ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
System) มีความส าคญัต่อการด าเนินงานด้านการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) เน่ืองจากเป็น
ระบบท่ีช่วยผูใ้ชง้านรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน จดัเก็บขอ้มูลเพื่อท าการประมวลผลและน าเสนอผล
ของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีและการเงิน ต่อผูใ้ชง้าน (User) เพื่อน าไปใชใ้นการประกอบการ
ตัดสินใจ เช่น การลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเหมาะสมตลอดจนการพฒันากลยุทธ์ทางธุรกิจ  
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4. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) 
     องค์กรใช้ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) เพื่อบนัทึก

และประมวลผลกิจกรรมทางธุรกิจและสร้างรายงานส าหรับผูม้ีอ านาจในการตดัสินใจและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Helen & Raymond, 2017) ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีที่มีคุณภาพ ประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ คือ  

 1. ความยืดหยุ่น (Flexibility)  
 2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
 3. ความง่าย (Simplicity)  
 4. การบูรณาการ (Integration)  
 Helen & Raymond (2017) ได้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 

Information System) ที่ดีและสามารถสนบัสนุนการตดัสินใจของนกับญัชี หรือผูบ้ริหารเพื่อก าหนด
กลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานไดอ้ย่างเหมาะสม เพื่อสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ควบคุมต้นทุน การปรับปรุงตน้ทุน หรือการยกระดับการด าเนินงานขององค์กร มีความจ าเป็นที่
จะตอ้งมีองคป์ระกอบทั้ง 5 เพื่อให้ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) 
สามารถขบัเคล่ือนประสิทธิภาพขององคก์รได ้ 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมความหมายขององค์ประกอบจาก
งานวิจัย เช่น), Meiryani (2015); Azmi & Azhar (2017); Helen & Raymond (2017; Stone (2018), 
Horma (2019); Mustapha (2019); Skinner (2019) ดงัต่อไปน้ี 

 1. ความยืดหยุ่น (Flexibility)  
    ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

(Accounting Information System) ขององค์กรให้มีความยืดหยุ่นและตรงกับความตอ้งการของผูใ้ช้
ภายในและภายนอกที่แตกต่างกัน ระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่มีความยืดหยุ่นและมาตรฐาน               
การรายงานแบบยืดหยุ่นจะก่อให้เกิดนวตักรรม การทดลอง และวิวฒันาการในการปรับตวัให้เขา้กับ
ความตอ้งการที่เปล่ียนแปลงไปของผูใ้ช ้

 Skinner (2019) ได้น าเสนอ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ไว้ว่าระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (Accounting Information System) จ าเป็นที่จะตอ้งสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการในการใชง้านของผูใ้ชง้าน (User) ไดทุ้กระดบั ทุกต าแหน่ง เช่น นกับญัชีใชง้านเพื่อ
บันทึก ส่ังค  าส่ังเพ่ือประมวลผลและพิมพ์รายงานการบัญชีเพ่ือน ามาใช้ประกอบกิจกรรมการ
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ด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผูบ้ริหารมีการน ามาใช้เพื่ อการตัดสินใจ ดังนั้ นระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี (Accounting Information System) ตอ้งสามารถปรับแต่งเพื่อให้ดึงขอ้มูลสารสนเทศ
อ่ืนๆ ให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้านแต่ละรายโดยเฉพาะ  

 Helen & Raymond (2017) ไดก้ล่าวถึงความยืดหยุ่นว่าจะตอ้งพิจารณาตั้งแต่การ
เลือกระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting Information System) มาใช้งานว่าสามารถ
ปรับแต่งโปรแกรมบางอย่างเป็นส่วนเพ่ิมเพ่ือให้สามารถประยุกตใ์ชไ้ดอ้ย่างเหมาะสมเมื่อองคก์รมี
การปรับเปล่ียนกิจกรรมการด าเนินงาน หรือกล่าวคือ สามารถเขียนโปรแกรมส่วนเพ่ิมหรือ Module 
เพ่ิมได ้รวมไปถึงความยืดหยุ่นในการเช่ือมต่อกบัระบบหรือโปรแกรมภายนอกองคก์รเพื่อใชใ้นการ
ท างานร่วมกนั เป็นตน้  

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability)  
   ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 

Information System) ซ่ึงประกอบดว้ยลกัษณะ อนัได้แก่ ความเกี่ยวขอ้ง ความถูกตอ้ง ความสมบูรณ์ 
ความรัดกุม และถูกเวลา ซ่ึงเป็นลกัษณะพ้ืนฐานของขอ้มูลทีเ่หมาะสมกับองคก์รๆ หน่ึง ท่ีใชใ้นการ
ถ่ายทอดข้อมูล ว ัฒนธรรม และคุณค่าร่วมกันภายในองค์กร  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System) ที่มีความน่าเช่ือถือและมีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดการตอบสนอง
ความต้องการด้านประสิทธิภาพในการรักษาความลับทางการบัญชี และน าไปสู่กระบวนการ
ตดัสินใจของผูม้ีอ านาจทั้งภายในและภายนอกองคก์รเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย (Hall, 2011) 

  ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information System) (Azmi & Azhar, 2017) วดักันที่ความสมบูรณ์ของการท างานของโปรแกรม                     
ที่มีความแม่นย  า เสถียรภาพ ตลอดจนสามารถช่วยนกับญัชีและผูบ้ริหารในการดึงขอ้มูลการตดัสินใจ
ออกมาใช้ได้อย่างถูกต้อง โดยเป็นขอ้มูลสารสนเทศที่ผ่านการประมวลผลและมีความแม่นย  า แต่
ทั้งน้ีความถูกตอ้งแม่นย  า ตอ้งอาศยันักบญัชีหรือผูใ้ช้งานในการปรับปรุงรายละเอียดของงาน หรือ
การน าข้อมูลเข้าระบบที่ถูกตอ้งประกอบด้วย เพื่อไม่ให้เกิดการน าเขา้ขอ้มูลขยะที่จะท าให้เกิดผล
ลพัธ์เป็นขอ้มูลขยะ (Garbage in, Garbage out) 

 Helen & Raymond (2017) ได้ให้ความส าคญัในเร่ืองของความถูกตอ้ง เน่ืองจากหาก
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) มีความผิดพลาดในการท างานใน
ขณะที่นักบัญชีหรือผูใ้ช้งานได้ท าถูกต้องทั้งหมด จะท าให้เกิดการออกรายงานทางการบัญชีที่
ผิดพลาด และไม่เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ยงัเป็นการท าให้เกิดความเสียหายท่ีตอ้งกงัวลต่อการ
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น าขอ้มูลไปใชง้าน สอดคลอ้งกับ Skinner (2019) ที่กล่าวถึความสมบูรณ์ของรายงานทางการบญัชีที่
ตอ้งผ่านระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) ที่มีประสิทธิภาพในการ
สร้างผลลพัธ์หรือรายงานทางการบญัชีที่น่าเช่ือถือ  

 3. ความง่าย (Simplicity) 
  การรับรู้ถึงความสะดวกในการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชีของผูใ้ช ้

ยกตัวอย่าง เช่น ความง่ายต่อการยอมรับ ความง่ายต่อการเรียนรู้ ความง่ายต่อการท าความเข้าใจ 
รวมถึงความง่ายต่อการใช้งาน (KARAGÜL & Özdemir, 2012, p. 46) ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีที่มีคุณภาพและผูใ้ช้รับรู้ว่ามีประโยชน์ (Helen & Raymond 2017) จะท าให้ผูใ้ช้มีความตั้งใจท่ี
จะเรียนรู้เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  

 Helen & Raymond (2017) ไดน้ าเสนอความง่าย (Simplicity) ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (Accounting Information System) ตอ้งขึ้นอยู่กับการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information System) ของผูใ้ห้บริการที่ตอ้งเขา้ใจเร่ืองของผูใ้ชง้านเป็นอย่างดี ลดความ
ซับซ้อนของการใช้งาน การคิดค าส่ังหรือและการส่ังประมวลผล ตลอดจนลดความซับซ้อนของ
ขอ้มูลรายงานทางการบญัชีและการเงินเพื่อให้ง่ายท่ีสุดในการน ามาใชง้าน  

 นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการท่ีองค์กรจ าเป็นที่จะตอ้งพัฒนาบุคลากร ฝึกอบรมเพื่อให้
สามารถใช้งานระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) ไดอ้ย่างเหมาะสม 
เช่น การฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมต่อการท างานและการใช้งานระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System) ในแต่ละส่วนงานที่ จ า เป็น  ตามขั้ นตอนของแต่ละระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) (Tareq Hammad, 2014) ตลอดจนการ
คัดเลือกหรือตัดสินใจเลือกระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) ที่
เหมาะสมกบักิจกรรมทางธุรกิจเพื่อให้สามารถน ามาใชง้านหรือประยุกตใ์ชง้านไดอ้ย่างง่าย 

 ทั้งน้ีในปัจจุบัน พบว่า มีระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
System) จ านวนมากที่ด าเนินการบนระบบออนไลน์ และมีการปรับแต่งให้การใชง้านมีความง่ายมาก
ขึ้นท าให้สามารถด าเนินการตามค าส่ังไม่กี่ขั้นตอนก็สามารถออกรายงานทางการบญัชีและการเงินได้
อย่างสมบูรณ์ (Skinner 2019) 

4. การบูรณาการ (Integration)  
  การรวมกันของระบบย่อยทั้งท่ีเป็นกายภาพ (Physical) และไม่เป็นกายภาพ 

(Non-Physical) โดยเช่ือมต่อและท างานกันอย่างกลมกลืน ยกตวัอย่างเช่น การบูรณาการฮาร์ดแวร์ 
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ซอฟต์แวร์ เบรนแวร์ เครือข่ายโทรคมนาคม และฐานขอ้มูลที่มีคุณภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของ
การประมวลผลขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ (Azhar, 2013) และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผูใ้ช ้ 

  Helen & Raymond (2017) ผูบ้ริหารหรือนักบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเลือกใช้
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) มีความจ าเป็นที่จะตอ้งศึกษาและ
ประเมินความเหมาะสมและสอดคลอ้งของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System)    กับอุปกรณ์ เทคโนโลยีในองค์กรเพื่ อรองรับการท างาน ต้องพิจารณาเลือกระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) ที่สามารถท างานบนคอมพิวเตอร์ที่
องค์กรมี หรือท างานบนเครือข่ายที่องค์กรใช้งาน หรือสามารถเช่ือมโยงกับระบบ ERP (เช่น SAP 
หรือ Oracle) ขององค์กรได้ เพื่อให้เกิดความคุม้ค่าต่อการลงทุน ค่าใช้จ่ายตลอดจนสามารถใช้งาน
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) ไดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  

  นอกจากน้ียงัรวมไปถึงการบูรณาใชง้านร่วมกบัขอ้มูล ท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียนการ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้สอดคล้องและรองรับต่อการใช้งาน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information System) เพื่อให้เกิดการใช้งานได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ (Stone, 
2018)  

  ทั้งน้ีการทบทวนวรรณกรรม สามารถระบุองค์ประกอบท่ีคน้พบจากงานวิจยัต่าง ๆ ได้ดัง
ตารางท่ี 2.2 
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ตารางที่ 2.2 แสดงองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) 

 
ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) 

ความ
น่าเช่ือถือ 

(Reliability) 

ความง่าย 
(Simplicity) 

การบูรณาการ 
(Integration) 

DeLone & McLean (1992)     
Yaseen & Saleh (1999)      
Belkaoui (2002)     
Sedera et al. (2004)     
Wixom, Barbara & Todd (2005)     
Horan & Abhichandani (2006)     
Whitten & Bentley (2007)     
McLeod & Schell (2007)     
Wilkinson (2007)     
Rehahleh & Siam (2007)     
Petter, DeLone, & McLean (2008)     
Raymond & Bergeron (2008)     
Heidmann (2008)     
Azha (2008)     
Ong et al. (2009)     
Dennis et al. (2009)     
Gorla, Somers, & Wong (2010)     
Weygant et al. (2010)     
Mahdy, Vahab & Abdolkarim 
(2010) 

    

Hall (2011)     
Kendal & Kendal (2011)     
Ali(2006)     
Greenberg et al. (2012)     
Abdel Nasser (2012)     
Reis & Carvalho (2013)     
Azhar (2013)     
Azhar (2013)     

https://www.semanticscholar.org/author/Abdel-Nasser-Zaied/1969885
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ตารางที่ 2.2 แสดงองคป์ระกอบของระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) (ต่อ) 

 
ความ
ยืดหยุ่น 

(Flexibility) 

ความ
น่าเช่ือถือ 

(Reliability) 

ความง่าย 
(Simplicity) 

การบูรณาการ 
(Integration) 

Al-Mamary, Shamsuddin & 
Aziati (2012) 

    

Tareq Hammad (2014)     
Lesi & Wahyudin (2015)     
Meiryani (2015)     
Azmi & Azhar (2017)     
Helen & Raymond (2017)     
Stone (2018)     
Horma (2019)     
Horma (2019)     
Skinner (2019)     

 

จากการศกึษาและทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปตวัแปรใน
การศึกษาดงัภาพประกอบท่ี 2.3 ดงัต่อไปน้ี  
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ภาพประกอบที่ 2.3 แสดงองคป์ระกอบของสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญ ชี 
(Accounting Information Transparency) 

   ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับงานด้านการบัญชี 
เน่ืองจากความโปร่งใสของขอ้มูลทางการบญัชีและคุณภาพของรายงานทางการเงินทั้งสามมิติ ไดแ้ก่ 
การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) ความถูกตอ้ง (Accurate) และ ความชัดเจน (Clarity) มีผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการตดัสินใจ (Satiya & Phapruke, 2016) ดงันั้นการด าเนินงานดา้นบญัชีดว้ยความ
โปร่งใสโดยเร่ิมตน้ตั้งแต่การบนัทึกขอ้มูลด้วยความจริงอย่างละเอียด รอบคอบ ครบถว้น การไม่
หลบเล่ียงด้านภาษี การไม่แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนตน ล้วนสร้างความน่าเช่ือถือและสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีให้แก่องคก์ร เช่นเดียวกบัการศึกษาของ Mariana & Maria (2016) ท่ีได้กล่าวว่า ความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบัญชีส าหรับผูใ้ช้มีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจ 
ขอ้มูลเกี่ยวกับการบัญชีในงบการเงินเป็นการน าเสนอถึงผลกระทบทางการเงินและการด าเนิน

ความยืดหยุ่น (Flexibility) 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

ความง่าย (Simplicity) 

สารสนเทศทางการ

บัญชี (Accounting 

Information System) 

การบูรณาการ (Integration) 
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ธุรกรรมในอดีต ฉะนั้นการเพ่ิมความเขม้งวดเกี่ยวกับความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการ
บัญชีจึงมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับความรับผิดชอบของบุคลากรด้านการบัญชีที่จะด าเนินงานให้บรรลุ
วตัถุประสงคห์ลกัขององคก์รและสร้างมูลค่าให้แก่ผูถื้อหุ้นและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงท าให้ผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียเขา้ใจถึงขั้นตอนการด าเนินงาน นโยบายการเงิน และเศรษฐกิจขององค์กร เพื่อการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี ขณะที่ Iorgulescu & Marcu (2015) ได้อธิบายเพ่ิมเติมถึงบทบาทส าคญัของ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบญัชีหรือนักบญัชีมืออาชีพเป็นพ้ืนฐานของการก ากับดูแลกิจการที่ดีภายในองค์กร 
นกับญัชีที่ดีตอ้งมีความรับผิดชอบและส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขณะเดียวกนัความโปร่งใส
จะช่วยเพ่ิมความมัน่ใจให้แก่นกัลงทุน เจา้หน้ีและผูเ้ขา้ร่วมในตลาดทุน ในการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการบริหารจดัการทรัพยากร รวมถึงฐานะทางการเงินขององค์กรในปัจจุบนั เพ่ือ
ช่วยให้นักลงทุนมีข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้ น (Ionescu, 2015) ทั้ งน้ี ผู ้วิจัยได้
ด าเนินการทบทวน การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ประกอบไปดว้ยความหมายของการบญัชี
แบบลีน (Lean Accounting) และองคป์ระกอบของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting)  
  Bressier (2018) ได้น าเสนอว่า งบการเงินหรืองบทางบญัชี เป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งท่ีองคก์ร
จะตอ้งท าให้เกิดความโปร่งใส ตั้งแต่ขั้นตอนของการจดัท างบบญัชี การท าเอกสารจนการน าขอ้มูล
เขา้ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ความโปร่งใสไม่ไดห้มายถึงแค่ความโปร่งใส่ของตวัเลขทางบญัชี               
รวมไปถึงนโยบาย วิธีการบนัทึกหรือการน าเสนอรายงานทางการเงินที่จะตอ้งโปร่งใส่ กระท าด้วย
จรรยาบรรณของนักบญัชีและการเงิน ซ่ึงต้องสามารถเปิดเผยให้บุคลากรที่เกี่ยวขอ้ง หรือกลุ่มผูม้ี
ส่วนได้ส่วนเสียสามารถเขา้ถึงขอ้มูลได้อย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบั Adekunle (2018) ที่ได้พูดถึง
ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Transparency) ว่ามี
ความส าคญัอย่างยิ่งต่อการแสดงตวัเลขผลการด าเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ อย่างแทจ้ริงเพ่ือให้ง่าย
ต่อการบริหารจดัการและสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ  

1. ความส าคัญของความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information Transparency) 

  The Financial Accounting Foundation (2019) ได้น าเสนอถึงความส าคัญของความ
โปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Transparency) เป็นกลไก
ส าคญัในการยกระดับมาตรฐานของการด าเนินงานทางการบญัชีและการเงิน สอดคล้องกับ Feustel 
(2018) ที่น าเสนอความส าคญัไวใ้นลกัษณะเดียวกนั โดยอธิบายความส าคญัของความโปร่งใสของ
ขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) ว่าเป็นกลไกส าคญัในการ
ขับเคล่ือนมาตรฐานและยกระดับประสิทธิภาพขององค์กร และยงัเป็นจุดส าคัญในการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีต่อการลงทุนรวมถึงผูถื้อหุ้น ดงัภาพประกอบท่ี 2.4 
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ภาพประกอบที่ 2.4 Efficient, Robust Capital Market ความแข็งแกร่งของตลาดทุน 

 The Financial Accounting Foundation (2019) ได้น าเสนอว่า การรายงานทางการเงิน งบ
แสดงฐานการเงิน หรืองบก าไร (ขาดทุน) เป็นขอ้มูลที่ส าคญัและเกี่ยวขอ้งกับการแสดงสถานภาพ
ทางการเงินขององค์กร ธุรกิจ หรือหน่วยงานดังกล่าว มีความส าคญัอย่างยิ่งท่ีตอ้งเปิดเผยให้เห็น
ขอ้มูลที่แทจ้ริงโดยในสหรัฐอเมริกามีมาตรฐานด้านความโปร่งใส่ของขอ้มูลทางการบญัชี GAAP 
ของสหรัฐอเมริกา  ซ่ึงก าหนดโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีการเงินและคณะกรรมการ
มาตรฐานการบญัชีของรัฐบาล 

   การประเมินประสิทธิภาพขององคก์รที่แทจ้ริงไดจ้ึงจ าเป็นตอ้งมีการประเมินความโปร่งใส
ของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Transparency) จากภาพจะพบว่า 
จุดเร่ิมต้นของความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญ ชี (Accounting Information 
Transparency) จ าเป็นท่ีจะตอ้งเร่ิมตน้ดว้ยขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ หรือขอ้มูลท่ีดี (Better Information) เพื่อ
น าขอ้มูลที่ดีเขา้ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ขอ้มูลที่ดีและมีคุณภาพจึงท าให้เกิดความโปร่งใส
ของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) 

   ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) 
จะตอ้งประกอบไปดว้ย 3 องคป์ระกอบเสมอ คือ การเปิดเผยขอ้มูล ท่ีจะตอ้งเปิดเผยอย่างสมบูรณ์ต่อ
ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ผู ้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามมาตรฐานและนโยบายที่ก ากับไว ้
ขณะเดียวกนัขอ้มูลตอ้งมีความถูกตอ้ง ถูกบนัทึกบญัชีอย่างตรงไปตรงมา ตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้น
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จากกิจกรรมการด าเนินงาน และข้อมูลดังกล่าวจ าเป็นต้องมีการท าให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้
สามารถใชง้านไดอ้ย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ (Wild, 2019) 

   Feustel (2018) ได้น าเสนอว่ า ความโปร่งใสของข้อมูลสารสน เทศทางการบัญ ชี 
(Accounting Information Transparency) จะช่วยให้องคก์รไดร้ับขอ้มูลที่แทจ้ริง ตรงประเด็น ถูกตอ้ง
แม่นย  า และชดัเจน ท าให้องคก์รสามารถที่จะน าขอ้มูลเหล่าน้ีไปตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล้องกับแนวคิดการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ที่จ าเป็นต้องได้รับข้อมูลที่แท้จริง 
(Passamonti et al 2017, pp. 2726-2729)  ขอ้มูลที่ชัดเจน ถูกตอ้งแม่นย  าในการเขา้สู่กระบวนการคิด
และวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน การผลิตและการบญัชีขององค์กรให้สามารถ
ขบัเคล่ือนการปรับปรุงไดอ้ย่างเหมาะสม (Hadid, Mansouri & Gallear, 2016) 

    เมื่อข้อมูลเกิดความโปร่งใสและสามารถน าไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจของ
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพย่อมท าให้เกิดความเช่ือมั่นของนักลงทุน (กรณีบริษัทในตลาด
หลกัทรัพย)์ รวมไปถึงความเช่ือมัน่ของผูถื้อหุ้นและพนักงาน ท าให้ธุรกิจหรือองคก์รเกิดมาตรฐาน
การท างานทางดา้นการบญัชีเป็นการยกระดบัคุณภาพการด าเนินงานของธุรกิจ  

   ทั้ งน้ีผู ้วิจัยได้ด าเนินการทบทวน ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Transparency) ประกอบไปด้วยความหมายของความโปร่งใสของขอ้มูล
สารสนเทศทางการบญัชี องค์ประกอบของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี และ
ความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
Transparency) และการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting)  
 

          2. ความหมายของความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information Transparency) 

  ผู ้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อค้นหาและระบุ 
ตลอดจนให้นิยามความหมายของความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี  (Accounting 
Information Transparency) เพื่อให้สามารถสรุปได้ว่า ความหมายของความโปร่งใสของข้อมูล
สารสน เทศทางการบัญ ชี  (Accounting Information Transparency) มีลักษณะอย่ างไร  โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

   Hanson (2003) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไว้ว่า ความโปร่งใสของข้อมูล
สารสนเทศทางการบญัชี คือ ความเขา้ใจ ความชดัเจน และการก ากบัดูแลกิจการที่ดีเยี่ยม 
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   Rawlins (2006) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไวว้่า ความโปร่งใสสามารถแบ่ง
โครงสร้างออกเป็นส่ีมิติ คือ การมีส่วนร่วม ขอ้เสนอแนะ รายละเอียดขอ้มูล และความสะดวกในการ
หาขอ้มูล มิติขอ้มูลที่ส าคญัเกี่ยวขอ้งกับ ความชัดเจน ความครบถว้น ความถูกตอ้ง ความน่าเช่ือถือ 
และการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลที่ใชร่้วมกนั 

     Florini (2007) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไว้ว่า ความโปร่งใสของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีเป็นระดับของ ขอ้มูลที่สามารถใช้ไดก้ับบุคคลภายนอกเพื่อช่วยให้พวกเขา
ตดัสินใจและ/หรือประเมินการตดัสินใจของบุคคลภายใน 

     Barth & Schipper (2008) ไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไวว้่า ความโปร่งใสของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีถือเป็นหน่ึงในการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินซ่ึงเป็นขอ้มูลพ้ืนฐาน
ทางเศรษฐศาสตร์ 

     O'Malley & Thompson (2009)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัความหมายไวว้่า ความโปร่งใส
ของระบบสารสนเทศทางการบญัชีเกี่ยวเน่ืองกบัคุณภาพของขอ้มูล เช่น ขอ้มูลทีจ่  าเป็นตอ้งสามารถ
ท าความเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องตามความเป็นจริงโดยกลุ่มเป้าหมาย และน าเสนอในคุณลักษณะที่
ส่งเสริมการยอมรับของพฤติกรรมที่ตอ้งการ  

  Schnackenberg (2009)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกบัความหมายไวว้่า บริษทัที่มีความโปร่งใส                                
ของระบบสารสนเทศทางการบัญชี จะท าให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่มีคุณภาพ ขอ้มูลที่เป็น
ประโยชน์เพื่อใชใ้นการตดัสินใจที่มีประสิทธิภาพ ในการศึกษาน้ีการสร้างความโปร่งใสของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีมีอยู่ 3 ประการ คือ การเปิดเผยขอ้มูล ความถูกตอ้ง และความชดัเจน 

  Xuan & Dan (2012)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไวว้่า ความโปร่งใสของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีควรรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นและการเปิดเผยโดยสมัครใจ                          
ความโปร่งใสของระบบสารสนเทศทางการบัญชีส่วนใหญ่วิเคราะห์ได้ 2 ด้าน คือ ลักษณะของ
องคก์ร และการก ากบัดูแลกิจการ 

   Wu & Lee (2014)ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไว้ว่า ความโปร่งใสของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีภายในท าให้องค์กรตระหนกัถึงสถานการณ์ปัจจุบนั และลกัษณะที่สามารถ               
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั ขณะท่ีระดบัความโปร่งใสของขอ้มูลท่ีสูงจะน าไปสู่ตน้ทุนการ
ด าเนินงานท่ีเพ่ิมขึ้น แต่จะช่วยเพ่ิมการประเมินมูลค่าของนกัลงทุนให้กับองค์กร ซ่ึงมีมูลค่าท่ีสูงกว่า
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 
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   Satiya & Phapruke (2016) ไดใ้ห้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไวว้่า ความโปร่งใสของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี หมายถึงขอ้มลูบญัชีที่เช่ือถือไดซ่ึ้งจะช่วยให้ผูใ้ช้สามารถตดัสินใจได้
อย่างถูกตอ้ง 

  Feustel (2018) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไว้ว่า ความโปร่งใสของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี หมายถึง การปฏิบตัิหน้าท่ีทางการบญัชีอย่างรอบคอบและตรงตามกรอบ
จรรยาบรรณ เพื่อการเปิดเผยของมูลอนัเป็นจริง หรือขอ้มูลที่แทจ้ริง ตรวจสอบยอ้นกลบัได้ 

   Wild (2019) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับความหมายไว้ว่า ความโปร่งใสของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี หมายถึง การที่องค์กรมีการก าหนดนโยบายที่ชัดเจนในการที่จะบันทึก
รายการทางการบญัชีและการเงินด้วยความตรงไปตรงมา ตามกิจกรรมการด าเนินงานจริงท่ีเกิดขึ้น 
และพร้อมเปิดเผยขอ้มูลเหล่าน้ีให้กบัผูม้ีส่วนเกี่ยวขอ้ง 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ความโปร่งใสของข้อมูล
สารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) หมายถึง ขอ้มูลทางการบญัชีที่มี
คณุภาพ มีความน่าเช่ือถือ ถูกตอ้ง และเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ ลกัษณะของขอ้มูลที่มีคุณภาพ 
ได้แก่ (1) ระดับของการเปิดเผยข้อมูลท่ีน าเสนอให้กับผูส้นใจ การเปิดเผยขอ้มูลน้ีตอ้งเป็นไปใน
ทิศทางท่ีเหมาะสมมีความเกี่ยวขอ้งและเขา้ใจได้ง่าย (2) ระดบัความถูกตอ้งซ่ึงเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี และ (3) ความชัดเจนโดยมุ่งเน้นประโยชน์ขอ้มูลที่ถูกตอ้ง ครบถว้น เพียงพอ เช่ือถือได ้
และเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจ 

         3. องค์ประกอบของความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information Transparency) 

 ความโปร่งใสของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเป็นเร่ืองที่น่าเป็นห่วงและดึงดูดความ
สนใจของทั้งผูป้ฏิบตัิงานและนักทฤษฎี เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสสูงสุดของบญัชี ข้อมูลทางบญัชี
ของบริษทั ที่จดทะเบียนจะตอ้งมีการก ากบัดูแลที่เขม้งวดจากภายในสู่ภายนอก (Cao el al, 2009, pp. 
2509-2510 ) การศกึษาของ Feustel (2018) และ Wild (2019) ยืนยนัได้ชัดเจนว่า ความโปร่งใสของ
ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Transparency) มีส่วนส าคัญของการ
ด าเนินงานขององค์กรเพื่อการก้าวไปสู่ความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นที่จะต้องมีควาฒ
โปร่งใสเพื่อที่จะใช้ในการควบคุมและก ากับดูแลกิจการ เพื่อให้สามารถวดัผล ประเมินผลการ
ด าเนินงานทุกๆ ส่วนได้อย่างเหมาะสมและสามารถตดัสินใจแผนงานต่างๆ ในการปรับปรุงและ
พฒันาองคก์รไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 
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 จากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า Schnackenberg & Tomlinson (2016) ไดใ้ชก้ารจดัการ
ความโปร่งใสในการปรับมุมมองของการจัดการทางการบัญชี โดยได้มีการก าหนดปัจจัยสาม
ประการเพื่อวดัความโปร่งใสภายในองคก์ร โดยการเปิดเผยขอ้มูล ความชดัเจน และความถูกตอ้ง คือ 
องคป์ระกอบที่องคก์รสามารถวดัความโปร่งใสไดอ้ย่างเมหาะสม  

 ดังนั้ นในการศึกษาองค์ประกอบความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Transparency) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ คือ (1) การเปิดเผยข้อมูล 
(Disclosure) (2) ความถูกตอ้ง (Accurate) และ (3) ความชดัเจน (Clarity) ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษา
และทบทวนวรรณกรรมความหมายขององคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 3.1 การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)  
 การแสดงขอ้มูลอย่างเปิดเผยเพื่อแบ่งปันขอ้มูลส าหรับการพิจารณาอย่างโปร่งใส 

(Schnackenberg & Tomlinson, 2016) รวมถึงการประกาศนโยบาย การเผยแพร่ข้อมูล และการ
คาดการณ์ที่สามารถตรวจสอบได้ (Diamond & Verrecchia, 1991) การเปิดเผยข้อมูลเป็นตัวบ่งช้ี
ความโปร่งใสในการด าเนินการเป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม
ในความสมบูรณ์ของการด าเนินธุรกิจการเงินและกลไกในการตรวจสอบการด าเนินงาน (Guide 
governance of Government Savings Bank, 2015) 

 Glaeser (2018, pp. 164-165) ไดน้ าเสนอว่าการกลา้ที่จะเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure)                 
เป็นส่วนส าคญัแรกสุดของการแสดงความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information Transparency) ส่วนน้ีจ าเป็นท่ีจะต้องก าหนดนโยบายหรือแนวทางที่ชัดเจนในการ
แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะเปิดเผยขอ้มูล ตั้งแต่ระดับของบอร์ดบริหาร กรรมการบริษทั หรือ
ระดับผูบ้ริหารเป็นอย่างน้อย เพื่อให้เกิดรูปแบบการท างานด้านการบัญชีที่พร้อมเปิดเผยข้อมูล 
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Mammadov (2018) ที่กล่าวอย่างชดัเจน ว่าการเปิดเผยของขอ้มูลทางการ
บญัชีบริษทั นอกจากการเปิดเผยให้ใชก้ันในกิจกรรมหรือภายในองคก์ร จ าเป็นตอ้งเปิดเผยภายนอก
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ภาครัฐหรือคู่ค้า ตลอดจนนักลงทุนตามความเหมาะสมหรือตามกฎหมาย
ก าหนด เพื่อเป็นการแสดงขอ้มูลที่แทจ้ริงประกอบการตดัสินใจในกิจกรรมต่างๆ  

 กรณีของ Jayaraj (2019) พบว่า การเปิดเผยขอ้มูลสามารถท าได้โดยง่ายผ่านความ
ตั้งใจท่ีจะเป็นการน ามาตรฐานทางการเงินและการบญัชีเขา้มาใช้ในองคก์ร เมื่อน ามาตรฐานเหล่าน้ี
เขา้มา จะตอ้งท าการเปิดเผยขอ้มูลซ่ึงเป็นหน่ึงในขอ้ก าหนดของมาตรฐานต่างๆ โดยปกติ ท าให้การ
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เปิดเผยข้อมูลเกิดขึ้นโดยอตัโนมตัิ แต่หากไม่น ามาตรฐานมาใช้ จะขึ้นอยู่กับนโยบาย ความตั้งใจ                              
และจรรยาบรรณของธุรกิจเป็นส าคญัในการที่จะยกระดบัมาตรฐานการท างานดา้นบญัชีและการเงิน  

 3.2  ความถูกต้อง (Accurate)  
 ความถูกต้องหมายถึงข้อมูลทางบัญชีที่ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและการ

ติดตามการเปล่ียนแปลงของมาตรฐานการบญัชีอย่างเคร่งครัด รวมถึงการให้ความส าคญักับความ
เข้าใจ และการตีความมาตรฐานการบัญชีอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้องค์กรสามารถน าเสนอรายงาน
ทางการเงินได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน (Kohlbeck & Warfield, 2010) ดังนั้ นองค์กรท่ีมีการ
จดัเตรียมขอ้มูลบญัชีตามมาตรฐานจึงมีแนวโน้มในการเพ่ิมคุณภาพของรายงานทางการเงิน และ
ความน่าเช่ือถือของขอ้มูล รวมทั้งเพ่ิมคุณภาพของการตดัสินใจ 

 การศึกษาของ Way (2019) และ Jayaraj (2019) ได้น าเสนอในแนวทางท่ีสอดคลอ้ง 
Kohlbeck & Warfield (2010) ที่กล่าวถึงความถูกต้องทางการบัญชี สามารถกระท าหรือสร้างให้
เกิดขึ้นได้โดยง่ายเพียงแต่การปรับปรุงมาตรฐานทางการบญัชีและการเงินตามมาตรฐานที่กฎหมาย
ก าหนดเป็นอย่างน้อย ท าให้เกิดการน ารูปแบบมาตรฐานเข้ามาใช้ จะช่วยสนับสนุนให้การ
ด าเนินงานทางการบญัชีและการเงินเกิดความถูกตอ้งเพ่ิมมากขึ้น  

 Abdulkareem (2019) ได้กล่าวถึง ความถูกตอ้ง (Accurate) ที่นอกจากเกี่ยวขอ้งกับ
มาตรฐานทางการบญัชียงัตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัตวับุคคลหรือนักบญัชีที่ตอ้งเฝ้าระวงัและตรวจสอบความ
ถูกตอ้งอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะในการแกะรอยตวัเลขทางการเงินและการบญัชีต่างๆ เพื่อลงบนัทึก
ให้เหมาะสม และมีการตรวจสอบอย่างสม ่าเสมอ เพื่อพิจารณาความถูกตอ้งเป็นระยะๆ หรือเรียกว่ามี
การปรบัปรุงทางบญัชีอย่างสม ่าเสมอ  

 นอกจากน้ีทางการศึกษาของ Ostrow (2019) พบว่าความถูกตอ้งจะตอ้งถูกออกแบบ
ตั้งแต่กระบวนการท างาน ที่จะตอ้งมีการวางระบบการท างานที่เหมาะสมและเป็นไปตามขั้นตอน
มาตรฐานที่องค์กรน ามาใช้ เพื่อให้สามาถด าเนินการอย่างถูกต้องและท าให้ข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ใน
ระบบมีความถูกตอ้งเช่นกนั  

 3.3  ความชัดเจน (Clarity)  
 การให้ความส าคญักับประโยชน์ของขอ้มูลทางการบญัชีที่ถูกตอ้ง เพียงพอ เช่ือถือ

ได ้สมบูรณ์ และเกี่ยวขอ้งกบัการตดัสินใจในการสร้างความน่าเช่ือถือของขอ้มูลการบญัชีส าหรับผูม้ี
ส่วนได้เสียในท่ีสุดน้ีจะน าไปสู่การเพ่ิมมูลค่าขององค์กร ทั้งน้ีขอ้มูลดา้นการเงินเป็นประโยชน์อย่าง
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ยิ่งส าหรับผูใ้ช้ทั้ งภายในและภายนอกเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
(Reck, Vernon & Gotlob, 2004) 

 Fei (2019) ไดน้ าเสนอเร่ืองของความชดัเจน (Clarity) ที่เกี่ยวขอ้งกบัขอ้มูล เป็นเร่ือง
ที่มีความส าคญัอย่างยิ่ง โดยเร่ิมตน้ตอ้งด าเนินการในดา้นการคดักรองขอ้มูลที่จ าเป็นตอ้งใชง้านแยก
จากขอ้มูลทัว่ไป เพราะจะท าให้สามารถลดทรัพยากรในการจดัเก็บรวบรวมขอ้มูลทีจ่  าเป็นมาใชง้าน
ได ้อย่างเหมาะสม โดยทีมงานขององคก์ร ทีมผูบ้ริหารจะตอ้งก าหนดเป้าหมายที่ชดัในด้านขอ้มูลที่
ตอ้งใช้ในแต่ละหน่วยนงาน เพื่อประเมินความต้องการข้อมูลและสร้างความชัดเจนในข้อมูลที่
น ามาใช้ สอดคล้องกับ Cheng (2019) ที่ได้น าเสนอเร่ืองขององค์กรที่ เกี่ยวข้องกับด้านการเงิน 
โดยเฉพาะในด้านขอ้มูลทางการเงินที่มีหลากหลายและจ านวนมากควรที่จะตอ้งปรับปรุงให้อยู่ใน
รูปแบบที่ชัดเจนทั้งขอ้มูลท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ รูปแบบในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การบนัทึกรายการทาง
การเงินที่ตอ้งมีความชัดเจนในวิธีการบนัทึก ตลอดจนรายงานน าเสนอจะตอ้งชัดเจนและสามารถ
แสดงถึงผลท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่างไม่ซับซ้อน  

 Wild (2019) ความชดัเจนยงัรวมไปถึงการน าเสนอขอ้มูลทางการเงินและการบญัชี 
รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ท่ีเพียงพอต่อการตดัสินใจ ท าให้สามารถตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บน
พ้ืนฐานข้อมูลท่ีถูกตอ้ง ทางด้าน Way (2019) อธิบายเพ่ิมเติมว่า การแลกเปล่ียนข้อมูลทางการเงิน
และบัญชีจะช่วยให้บุคลากรในองค์กรช่วยกันตรวจสอบความเพียงพอของข้อมูลต่อการใช้งาน 
ช่วยกันปรับปรุงและพฒันารูปแบบรายงานและขอ้มูลทางการเงินและบญัชีน าไปสู่การสร้างความ
ชดัเจนให้เพ่ิมขึ้นในการท างานดา้นควาฒโปร่งใสของขอ้มลูทางบญัชี  

 Du (2018) ได้กล่าวถึง การปรับปรุงให้ข้อมูลไม่มีความซับซ้อนหรือลดความ
ซับซ้อนลงเพื่อให้ง่ายต่อการท าความเขา้ใจและตดัสินใจ หรือง่ายต่อการตรวจสอบยอ้นกลบั เป็น
หน่ึงในวิธีการของการสร้างความชดัเจนให้เกดขึ้นในดา้นขอ้มูล เพราะขอ้มูลจ านวนมาก อาจมีความ
ซับซ้อนและยากต่อการประเมินหรือน ามาใช ้ท าให้อาจสร้างความผิดพลาดให้กบักลุ่มผูใ้ชง้านที่ใช้
ขอ้มูลต่างๆเพ่ือการตดัสินใจ ดังนั้นการลดความซับซ้อนเป็นเร่ืองท่ีจ าเป็นเพราะท าให้เกิดความ
ชดัเจนของขอ้มูล  
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ตารางที่ 2.3 แสดงองค์ประกอบของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information Transparency) 

ช่ือผู้แต่ง/ผู้วิจัย 
การเปิดเผยข้อมูล 
(Disclosure) 

ความถูกต้อง 
(Accurate) 

ความชัดเจน 
(Clarity) 

Diamond & Verrecchia (1991)    
Mayer et al. (1995)    
Jordan, Peek, & Rosengren (2000)    
Core (2001)    
Holzner et al., (2002)    
Hanson (2003)    
Rawlins (2006)    
Bushman et al., (2004)    
Reck, Vernon & Gotlob (2004)    
Kulzick & Raymond (2004)     
Best (2007)    
Hultman & Axelsson (2007)    
Schipper (2007)    
Henriques (2007)    
Barth & Schipper (2008)    
Rawlins (2009)    
Schnackenberg (2009)    
Roberts (2009)    
IASB (2009)     
Kohlbeck & Warfield (2010)    
Connelly, Certo, Ireland, & Reutzel (2011)    
Zuo, G. (2012)    
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ตารางที่ 2.3 แสดงองค์ประกอบของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information Transparency) (ต่อ) 

ช่ือผู้แต่ง/ผู้วิจัย 
การเปิดเผยข้อมูล 
(Disclosure) 

ความถูกต้อง 
(Accurate) 

ความชัดเจน 
(Clarity) 

Cottarelli (2012)    
Coombs & Holladay (2013)    
Danker (2013)     
Nada, Abdelmounaim & Youssef (2014)    
Schnackenberg & Tomlinson (2016)    
Berglund (2014)    
Andrew & Edward (2014)    
Satiya & Phapruke (2016)    
Bushman et al., (2004)    
Shaban & Behrad (2015)    
Schnackenberg & Tomlinson (2016)    
Oana & Mikkel (2016)    
Fuestel (2018)    
Tang (2018)    
Du (2018)    
Loubnan (2018)    
Wild (2019)    
Way (2019)    
 

 

 

 

 

http://journals.sagepub.com/author/Schnackenberg%2C+Andrew+K
http://journals.sagepub.com/author/Tomlinson%2C+Edward+C
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ภาพประกอบที่ 2.5 แสดงองคป์ระกอบของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information Transparency) 

 

4. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial 
Performance) 

  ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) เป็นตวัแปรที่มีความส าคญั
ส าหรับการวดัประเมินความส าเร็จของธุรกิจ เน่ืองจากเป้าหมายหรือเป้าประสงคข์องธุรกิจ คือ การ
สร้างผลก าไรสูงสุดให้กับผูถื้อหุ้นและองค์กร ขณะที่การบัญชีแบบลีนเป็นกระบวนการท างานที่
ไดร้ับการยอมรับว่าเป็นวิธีการมาตรฐานในการบญัชี การควบคุม และการวดัผล (Gürdal, 2007) โดย
การขจดัขั้นตอนท่ีไม่มีความจ าเป็น เพ่ือลดระยะเวลาและค่าใชจ้่าย อาทิเช่น ลดตน้ทุนสินคา้คงคลงั 
ลดตน้ทุนในการผลิต ลดต้นทุนในการรอคอย ลดค่าเสียโอกาส รวมถึงเพ่ิมความรวดเร็วในการ
ตอบสนองลูกคา้ (Ade Asefeso MCIPS MBA, 2013)  

  ขณะเดียวกันการใชเ้คร่ืองมือบญัชีแบบลีนยงัสามารถเพ่ิมมูลค่า รายได ้และผลก าไรให้แก่
องคก์ร โดยยึดหลกัการหลกัการ แนวทางการปฏิบตัิ และเคร่ืองมือของการบญัชีแบบลีน เพื่อช่วยใน
การตดัสินใจที่ถูกตอ้ง (Kocamiş, 2015) ซ่ึงในปัจจุบนับนัหลายองคก์รไดน้ าแนวคิดการบญัชีแบบ
ลีนมาใช้เพื่อผลกัดันการด าเนินงานด้านบญัชีไปสู่กลยุทธ์และยกระดับประสิทธิภาพในการรายงาน
ขอ้มูลทางดา้นบญัชีและการเงิน เพื่อให้ผูบ้ริหารหรือผูท้ี่มีอ านาจในการตดัสินใจได้รับขอ้มูลที่เป็น

การเปิดเผยข้อมูล 

(Disclosure) 

ความถูกต้อง 

(Accurate) 

ความชัดเจน 

(Clarity) 

สารสนเทศทางการ

บัญชี (Accounting 

Information System) 

http://www.lulu.com/shop/search.ep?contributorId=800279
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จริงที่สามารถสร้างมูลค่าให้แก่องค์กรและลูกค้า ตลอดจนการน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อการ
ตัดสินใจอย่างถูกต้อง และแม่นย  ามากยิ่งขึ้ น การตัดสินใจที่ดีของผูบ้ริหารจะจูงใจให้เกิดการ
ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานทั้งหมดภายในสายธารแห่งคุณคา่ เพ่ือให้เกิดการค านวณตน้ทุนและ
ผลก าไรอย่างถูกตอ้งและชัดเจน ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมจึงสามารถสรุปได้ว่าการวดั
ประเมินผลการด าเนินงานทางการเงิน หรือประสิทธิภาพขององคก์รตอ้งใชแ้นวคิดการบญัชีแบบลีน
เข้ามาช่วยในการพิจารณาทั้ งความสามารถในการใช้สินทรัพย์ ความสามารถในการท าก าไร 
ความสามารถในการใชป้ระโยชน์จากก าลงัการผลิตที่มีอยู่ เป็นตน้ เพื่อระบุตน้ทุนและผลลพัธ์จาก
โอกาสที่เกิดจากการปรับปรุงกระบวนการอย่างเหมาะสม 

  ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) เป็นการวดัผล หรือวัด
ประเมินการด าเนินงานของกิจการที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เน่ืองจากสามารถวดัประเมินเป็นค่า
ตวัเลขและเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรมได ้(Brown, 2018) 

  การวดัผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) ของธุรกิจ เป็นการ
วดัเพ่ือสะทอ้นผลการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาหน่ึงของธุรกิจ เช่น วดัผลการด าเนินงานใน
หน่ึงปีที่ผ่านมา หรือการวดัผลการด าเนินงานในบางกิจกรรมท่ีมีการลงทุนหรือเป็นโครงการใหม่ที่
เกิดขึ้น (Walker, 2019, p. 53-60) 

  Stefenoni (2018) ได้แสดงให้ เห็นผลการด าเนินงานทางการเงิน  (Firm’s Financial 
Performance) เป็นตวัแปรที่ส าคญัในการอธิบายความสามารถของธุรกิจในการด าเนินงาน เพราะ
เป้าหมายของธุรกิจคือ การแสวงหาก าไร (Profit) ดังนั้นผลลพัธ์ที่เป็นเชิงบวก จะน าไปสู่การแสดง
ให้เห็นว่าธุรกิจก าลงัเดินหนา้มาถูกทางในเป้าหมายที่ไดต้ั้งไว ้

  ผูว้ิจยัไดท้บทวนวรรณกรรมเพ่ิมเติมพบวา่ ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial 
Performance) เป็นประเด็นวดัประเมินที่ส าคญั เช่น การวดัประเมินความส าเร็จขององคก์ร ที่ Kaplan 
& Norton (1992) ได้น าเสนอไวต้ั้งแต่อดีตและถูกใช้มาจนปัจจุบนั ที่กล่าวถึงดชันีวดัความส าเร็จ
แบบสมดุล หรือ Balanced  Scorecard ที่มีการวดัประเมินที่สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยมี  4 มุมมอง ได้แก่ มุมมองด้านการเงิน  (Financial Perspective) มุมมองด้านลูกค้า 
(Customer Perspective) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Business Process Perspective) 
และมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเจริญเติบโต (Learning and Growth Perspective) 
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  Kaplan & Norton (1992)  ได ้เสนอแนวค ิด เกี ่ยวก ับมุมมองด้านการเงิน  (Financial 
Perspective) ดงัน้ี 

  มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective) เป็นการตอบค าถามของการวดัคุณภาพ
การด าเนินงานของธุรกิจที่สะท้อนเป็นตัวเลขทางการเงินผ่านรายงานทางการบัญชีและการเงิน 
ตัวช้ีวดัท่ีนิยมน ามาใช้ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุน อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม เป็นดชันี
ที่ใชว้ดัศกัยภาพของกิจการในการท าก าไรการลงทุนต่อสินทรัพยร์วม  มูลค่าผูถื้อหุ้น ความสามารถใน
การท าก าไร 

   นอกจากน้ีในสภาวการณ์ของการแข่งขนัท่ีรุนแรง เพ่ือวดัประเมินทางด้านการเงินอย่าง
ละเอียดมากขึ้นอาจพิจารณาขอ้มูลที่เป็นรายย่อยในกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติม เช่น รายได้ท่ีเพ่ิมขึ้น 
ตน้ทุนต่อหน่วยของการผลิต การใช้ประโยชน์จากตน้ทุน เป็นตน้  

1. ความหมายของผลการด าเนินงานทางการเงนิ (Firm’s Financial Performance) 
       ผูว้ิจัยได้ด าเนินการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อค้นหาและระบุ 

ตลอดจนให้นิยามความหมายของผลการด าเนินงานทางการเงิน  (Firm’s Financial performance) 
เพื่อให้สามารถสรุปไดว้่า ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial performance) มีลกัษณะ
อย่างไร               โดยแสดงรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 Hirsch (1991) ไดก้ล่าวไวว้่า ผลการด าเนินงานทางการเงินเป็นตวับ่งช้ีหลกัความส าเร็จ
ขององคก์ร ผลการด าเนินงานทางการเงินวดัจากความสามารถในการท าไรหรือผลตอบแทนจากการ
ด าเนินธุรกิจ และก าไรจดัอยู่ในกลุ่มทางเศรษฐกิจและก าไรทางบญัชี 

        IAI (2007)ไดก้ล่าวไวว้่า ผลการด าเนินงานทางการเงินเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลขององค์กรในช่วงระยะเวลาหน่ึง ผลการด าเนินงานทางการเงินหมายถึง
ความสามารถขององคก์รในการจดัการและควบคุมทรัพยากร 

 Kaplan & Norton (1992) ได้กล่าวไวว้่า ผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นการตอบ
ค าถามของการวดัคุณภาพการด าเนินงานของธุรกิจผ่านการสะทอ้นตวัเลขทางการเงินในกิจกรรม
การด าเนินงานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นและมีการบนัทึกไวใ้นระบบบญัชีและการเงิน 

        Al-Hussein et al. (2009) ได้กล่าวไวว้่า ผลการด าเนินงานทางการเงินอธิบายถึงความ
เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทางการเงินที่ได้รับหรือบรรลุผลส าเร็จ ผลการด าเนินงานทางการเงินเป็น
กระบวนการประเมินผลของนโยบายและการด าเนินงานขององค์กรด้านการเงิน ผลการด าเนินงาน
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ทางการเงินใชป้ระเมินสุขภาพทางการเงินโดยรวมขององค์กรในช่วงเวลาท่ีก าหนด และสามารถใช้
เปรียบเทียบองค์กรที่คลา้ยคลึงกันในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือเพื่อเปรียบเทียบอุตสาหกรรมหรือ
ภาคอุตสาหกรรมในกลุ่มธุรกิจ 

          Abdi (2010) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินผลการด าเนินงานทางการเงินเป็นการ
วิเคราะห์งบการเงินของบริษทั ซ่ึงตวัช้ีวดัประสิทธิภาพทางการเงินแต่ละตวั (อตัราส่วนทางการเงิน) 
แสดงเป็นอิสระในกราฟหรือตาราง การวิเคราะห์จะน าเสนอในล าดับต่อไปน้ี อนัดบัแรกคือจุดเด่น
ทางการเงินของบริษทั และตามดว้ยการวิเคราะห์อตัราส่วนทางการเงิน 

           Munyuny (2013) ได้กล่าวไวว้่า การวดัประสิทธิภาพในการด าเนินงานหมายถึงการ
เติบโตของยอดขายและการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดซ่ึงเป็นค าจ ากัดความของการปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากมุ่งเน้นไปท่ีปัจจยัต่างๆ ท่ีน าไปสู่ประสิทธิภาพทางการเงิน ท่ีใชก้ันมากที่สุดคืออตัราก าไร
ขั้นต้น  (GP margin) อัตราก าไรขั้นต้น (NP margin) และอัตราส่วนการด าเนินงาน (Operating 
Margins) 

           Jensen (2010) ได้กล่าวไวว้่า ผลการด าเนินงานทางการเงินในรูปแบบของอตัราส่วน
ต่างๆ ครอบคลุมหลายแนวคิดและแบ่งออกเป็นส่วนที่เกี่ยวกับความสามารถในการท าก าไร สภาพ
คล่อง อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู ้ลงทุน สัดส่วนการถือหุ้น และการใช้ประโยชน์ ผลการ
ด าเนินงานขององคก์รที่มีต่อมูลค่าขององคก์รจะให้ความมัง่คัง่สูงสุดแก่ผูถื้อหุ้นเม่ือราคาหุ้นปรับตวั
สูงขึ้น ยิ่งราคาหุ้นของบริษทัสูงกว่าเท่าใดความมัง่คัง่ของผูถื้อหุ้นก็ยิ่งสูงเท่านั้น 

            Farah, Farrukh & Faizan (2016) ไดก้ล่าวไวว้่า แนวคิดผลการด าเนินงานทางการเงิน
สะทอ้นถึง ผลการด าเนินงานและผลการด าเนินงานของภาคธุรกิจที่แสดงถึงความส าคญัด้านการเงิน
โดยรวมของภาคธุรกิจในช่วงเวลาท่ีก าหนด บ่งช้ีว่าองคก์รมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ                
เพ่ือเพ่ิมความมั่งคั่งและความสามารถในการท าก าไรของผู ้ถือหุ้น แม้ว่าการประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรจะพิจารณาถึงมาตรการที่แตกต่างกนัหลายประเภท แต่การวดัประสิทธิภาพที่
ใชบ้่อยที่สุดในดา้นการเงินและการอนุมานทางสถิติคืออตัราส่วนทางการเงิน 

        Stefenoni (2018)ได้กล่าวไว้ว่า ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial 
Performance) เป็นผลลัพธ์ที่ช่วยอธิบายการด าเนินงานของธุรกิจ เพื่อวดัประเมินว่าธุรกิจด าเนิน
กิจกรรมไดถู้กตอ้งตามเป้าหมายที่วางหรือไม่ 

         Brown (2018) ได้ก ล่าวไว้ว่า  ผลการด าเนินงานทางการเงิน  (Firm’s Financial 
Performance)   เป็นการแสดงผลของความสามารถทางธุรกิจที่สามารถวดัประเมินและเปรียบเทียบ
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ได้โดยใชข้อ้มูลตวัเลขท่ีเกิดขึ้นจริงจากการด าเนินงาน เช่น รายได้ ตน้ทุน สินทรัพย ์ท าให้สามารถ
เปรียบเทียบความสามารถของธุรกิจแบบปีต่อปีได้ หรือการเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนัในอุตสาหกรรม
เดียวกนั 

  จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ว่า ผลการด าเนินงานทางการเงิน 
(Firm’s Financial Performance) หมายถึง การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานที่สะทอ้นถึงการ
เติบโตของยอดขายและการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดที่น าไปสู่การสร้างก าไรขององค์กร ซ่ึง
ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปแบบของอตัราส่วนทางการเงิน เช่น อตัราก าไรขั้นตน้ (GP Margin) อตัราก าไร
ขั้นตน้ (NP Margin) และอตัราส่วนการด าเนินงาน (Operating Margins) เป็นตน้ 

2. องค์ประกอบของผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) 
 ผลการด าเนินงานทางการเงิน  (Firm’s Financial Performance) แสดงให้ เห็นถึง

ความสามารถในการใช้สินทรัพยเ์พื่อสร้างรายได้ ผลการด าเนินงานทางการเงินสามารถวดัได้จาก
รายได้จากการด าเนินงานรายได้ หรือกระแสเงินสดจากการด าเนินงาน หรือยอดขายรวม 
นกัวิเคราะห์หรือ นักลงทุนอาจตอ้งการมองลึกเขา้ไปในดา้นการเงิน ซ่ึงนักวิเคราะห์และนักลงทุน
อาจมองลึกลงไปถึงงบการเงินและอตัราการเติบโตของอตัราผลตอบแทนหรือหน้ีสินท่ีลดลง ซ่ึง
ตัวช้ีวดัผลการด าเนินงานส่วนใหญ่อยู่ในรูปของอัตราส่วน (Drazin, 2004) จากการทบทวน
วรรณกรรม พบว่า ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) ประกอบด้วย 3 
องคป์ระกอบ คือ (1) อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) (2) อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Profit Margin) 
และ (3) อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity Utilization) ทั้ งน้ี
ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมความหมายขององคป์ระกอบ ดงัน้ี 

 2.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)  
 ตวัช้ีวดัประสิทธิภาพทางการเงิน (Kannan & Tan, 2005) และการจดัการสินทรัพย์

เพื่อให้เกิดผลก าไรสูงสุด (Rutherford el al 2008, pp. 1089-1090) อตัราส่วนน้ีรวมถึงรายได้อ่ืนๆ ที่
เกิดจากการลงทุนและกิจกรรมการด าเนินงานอ่ืนๆ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สามารถวดั
ความสามารถในการใช้หน้ีและอตัราส่วนระหว่างก าไรขององค์กรก่อนหักดอกเบ้ียและสินทรัพย์
รวม สินทรัพยท์ี่จบัตอ้งได้สามประเภทที่แสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินขององค์กรและบญัชี
สินทรัพยถ์าวรระยะยาวส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ทรัพยสิ์น โรงงาน และอุปกรณ์ เป็นตน้  

 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) จึงเป็นการวดัความสามารถในการท าก าไร
เทียบกบัสินทรัพยท์ี่มี (Cao, 2019) เป็นตวัวดัที่ช่วยอธิบายความสามารถของการใช้สินทรัพยอ์ย่าง
คุม้ค่า ส าหรับการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เร่ืองของการใชท้รัพยก์รให้เกิดคุณค่าสูงสุดเป็น
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หัวใจส าคญัเช่นกนั การเลือกสินทรัพยท์ี่เหมาะสมต่อการด าเนินกิจกรรมการผลิต (Tao, 2019) ท าให้
สามารถช่วยองค์กรในการลดตน้ทุนการสูญเปล่าหรือสูญเสียลงได้ท าให้เกิดประสิทธิภาพจากการ
ถือครองสินทรัพย ์(Srinivasan, 2018) 

 2.2 อัตราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin)   
  อัตราส่วนระหว่างก าไรสุทธิและยอดขาย อัตราส่วนน้ีเป็นตัวช้ีวดัว่าองค์กรมี

ความสามารถในการท าก าไรมากน้อยเพียงใดหลงัจากหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ภาษี ดอกเบ้ีย (Walker, 
2019) และเงินปันผลหุ้นที่ตอ้งการ (Reddy & Scrimgeour, 2010) 

     อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) มีขอ้ดีในการวิเคราะห์ เพราะอธิบาย
ความสามารถทางการเงินของธุรกิจ รวมถึงการด าเนินงานในทุกๆ กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ทั้ ง
ความสามารถในการขายและบริหาร การบริหารจดัการตน้ทุนขาย (ตน้ทุนทางตรงและทางออ้ม)  

 นอกจากน้ีอตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) สามารถช่วยการบญัชีแบบลีน 
(Lean Accounting) ในการพิจารณาความสามารถในการควบคุมตน้ทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น
ขององคก์ร (Okun, 2019) 

 2.3  อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity Utilization) 
 ตวัช้ีวดัทางเศรษฐกิจที่ส าคญัซ่ึงไม่เพียงแต่จะอธิบายถึงความสัมพนัธ์ระหว่างผลผลิต                

ท่ีเกิดขึ้นจริงกบัผลผลิตสูงสุดหรือศกัยภาพ แต่ยงัหมายถึงระดบัความตอ้งการของตลาด การใชก้ าลงั
การผลิตที่เกินและต ่ากว่าก าลังการผลิตของโรงงานสามารถลดความสามารถในการแข่ งขันของ
โรงงานด้วยการเพ่ิมต้นทุนการด าเนินงาน (Seguin & Sweetland, 2014) ตัวช้ีว ัดอัตราการใช้
ประโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต เช่น อตัราจ านวนผูว้่างงาน อตัราการเติบโตของวสัดุ 
ชัว่โมงการท างานของพนกังาน เป็นตน้ 

 นัยส าคัญของอตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity 
Utilization) จะเกี่ยวขอ้งกับผลการด าเนินงานของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) อย่างชัดเจน 
(Arneson, 2018) โดยเป็นการวดัที่ความสามารถในการขจดัตน้ทุนและการด าเนินงานที่สูญเปล่าหรือ
สูญเสีย และการใชท้รัพยากรให้เกิดคุณค่าหรือประสิทธิภาพสูงสุด (Patil, 2018) 

 ทั้ งน้ีการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity Utilization)                      
เป็นแนวคิดการวดัประเมินที่น ามาใช้ในแนวคิดทฤษฎีของการจัดการซัพพลายเชนและแนวคิด
เกี่ยวกบัลีนโดยเฉพาะเมื่อมีการน าการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มาใชส้ าหรับการวดัประเมิน
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เร่ืองของการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity Utilization) จึงมีความ
จ าเป็นท่ีจะตอ้งวดัประเมินความสามารถการบริหารจดัการของบริษทัเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ (Fidia, 
2018) 

ตารางที่ 2.4 แสดงองคป์ระกอบของผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial performance) 

ช่ือผู้แต่ง/ผู้วิจัย 

อัตรา
ผลตอบแทนต่อ

สินทรัพย์ 
(ROA) 

อัตราส่วนการท าก าไร  
(Net Profit Margin) 

อัตราการใช้ประโยชน์
จากความสามารถของ

ก าลังการผลิต 
(Capacity Utilization) 

Lieberman (1989)    
Bromiley (1991)    
Kaplan & Norton (1992)    
Barua et al. (1995)    
Brown et al. (1995)    
Lubbe et al. (1995)    
Hendricks et al., (1995)    
Horngren, Sundem & Stratton (1996)    
Chen (1996)    
Brynjolfsson & Hitt (1996)    
Prasad & Harker (1997)    
Rai et al. (1997)    
Ritzman & Safizadeh (1999)    
Stratopoulos & Dehning (2000)    
Zhu & Kraemer (2002)    
Danish (2003)    
Tan (2003)    
Peslak (2003)    
Becchetti et al. (2005)    
Bergeron et al. (2004)    
Kannan & Tan (2005)    
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ตารางที่ 2.4 แสดงองคป์ระกอบของผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial performance) 
(ต่อ) 

ช่ือผู้แต่ง/ผู้วิจัย 

อัตรา
ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 

อัตราส่วน
การท าก าไร  
(Net Profit 

Margin) 

อัตราการใช้ประโยชน์
จากความสามารถของ

ก าลังการผลิต 
(Capacity Utilization) 

Short et al. (2006)    
Lee & Kim (2006)    
Peterson & Joyce (2007)    
Bhattacharya (2007)    
Bhagwat & Sharma (2007)    
Tugas (2012)    
Bauwhede (2009)    
Flamini et al., (2009)    
Wen (2010)    
Khrawish (2011)    
Tang (2011)    
hahroudi (2011)    
Azam, Usmani & Abassi (2011)    
Carol (2011)    
Al Manaseer et al., (2012)    
Saikia (2012)     
Huang & Wang (2013)    
Vincent & Gemechu (2013)    
Sarbapriya (2013)    
Ebrahim et al., (2014)    
Rajiv & Anand (2015)    
Georgeta & Elena (2016)    
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ตารางที่ 2.4 แสดงองคป์ระกอบของผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial performance) 
(ต่อ) 

ช่ือผู้แต่ง/ผู้วิจัย 

อัตรา
ผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ 
(ROA) 

อัตราส่วน
การท าก าไร  
(Net Profit 

Margin) 

อัตราการใช้ประโยชน์
จากความสามารถของ

ก าลังการผลิต 
(Capacity Utilization) 

Short et al. (2006)    
Richard, Mingzheng & Peterson (2015)    
Phoebe (2016)    
Srinivasan (2018)    
Patil (2018)    
Arneson (2018)    
Fidia (2018)    
Cao (2019)      
Okun (2019)    
Tao (2019)      
 

 จากการศึกษาและทบทวนวรรณกรรม งานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง ผูว้ิจยัสามารถสรุปตวัแปรใน
การศึกษาดงัภาพประกอบท่ี 2.6 ดงัต่อไปน้ี  
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ภาพประกอบที่ 2.6 แสดงองคป์ระกอบของผลการด าเนินงานทางการเงิน  
(Firm’s Financial Performance) 

  

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องการบัญชีลีนและผลการด าเนินงาน 
   การบริหารจดัการสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับเหมาะสม ซ่ึงเป็นตน้ทุนที่ส าคัญในการ
ด าเนินงานขององคก์ร การบริหารจดัการสินคา้คงคลงัท่ีดีและมีประสิทธิภาพทให้เกิดความสัมพนัธ์
ที่ดีต่อการผลิตขององค์กร และผลประกอบการทางการเงิน (Gary, 2017) โดยปัจจุบนัแนวคิดการ
จดัการสินค้าคงคลังคือ ระบบทันเวลาพอดี (Just-In-Time: JIT) แนวคิดดังกล่าวเป็นปรัชญาการ
บริหารช่วยลดการสูญเสีย การสูญเปล่าและปรับปรุงคุณภาพในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด (Van 
Hoek el al 2011) ระบบทนัเวลาพอดี (Just-In-Time: JIT) มุ่งเน้นการปรับปรุงประสิทธิภาพทางการ
เงินของธุรกิจโดยการลดสินค้าคงคลังส่วนเกินและต้นทุนที่ เกี่ยวข้อง  การปรับปรุงส่วนน้ีได้
จ าเป็นตอ้งมีการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เพื่อเขา้มาจดัแจงและแยกประเภทตน้ทุนต่างๆ ให้
ชัดเจนในแต่ละกระบวนการผลิต การท างานหรือการบริหารจดัการคลังสินค้า ค  านวณตน้ทุนให้
ชัดเจนและสามารถระบุต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าได้เพื่อที่ขจัดความสูญเปล่าหรือสูญเสีย  
(Mustapha, 2019)  เมื่อสามารถปรับปรุงต้นทุนที่ไม่ก่อให้ เกิดคุณค่าออกไปได้ ท าให้เกิดการ

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

(ROA) 

อัตราส่วนการท าก าไร  

(Net Profit Margin) 

อัตราการใช้ประโยชน์จาก

ความสามารถของก าลังการผลิต 

(Capacity Utilization) 

ผลการด าเนินงานทาง

การเงิน (Firm’s 

Financial Performance) 
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ประหยดัต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Skinner, 2019) ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการผลลัพธ์หรือผลประกอบการของกิจการ เช่น Kannan & Tan (2005) ระบุว่าการใช้อัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) เป็นการวดัประสิทธิภาพทางการเงิน ที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร การประยุกต์ใช้แนวคิดลีนช่วยให้องค์กรมีระบบการ
จดัการค่าใชจ้่ายท่ีดีและสามารถท าก าไรเพ่ิมขึ้น (Maskell & Kennedy, 2007, p.60) 

 ขณะที่ Voit (2005, p. 909) กล่าวว่า แนวคิดแบบลีนเป็นกระบวนการการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อพยายามที่จะลดความสูญเสียหรือขจดักระบวนการด าเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้               
ซ่ึงความส าเร็จของกระบวนการด าเนินงานที่โตโยตา้ใชใ้นการสนับสนุนกระบวนการผลิตแบบลีน 
ประกอบดว้ยหลกัการพ้ืนฐาน 5 ประการดงัน้ี 

 1. ก าหนดมูลค่าและระบุสายธารแห่งคุณค่าส าหรับแต่ละผลิตภณัฑ ์
 2. ขจดัขั้นตอนท่ีไม่จ าเป็นทั้งหมดในสายธารแห่งคุณค่า 

 3. ท าให้การไหลของคุณค่ามีความต่อเน่ือง 
 4. การไหลของขอ้มูลลูกคา้ 
 5. การติดตามความสมบูรณ์แบบอย่างต่อเน่ือง 

  ซ่ึงสอดคลอ้งกับการศึกษาของ El-Haik & Al-Aomar  (2006) ไดน้ าเสนอถึงประโยชน์ของ
โรงงานที่ใชแ้นวคิดแบบลีนสามารถคาดหวงัผลลพัธ์ดงัต่อไปน้ี 1) การลดเวลาน า (ระยะเวลาทั้งหมด
ตั้งแต่เร่ิมการผลิตจนกระทัง่ส้ินสุดการผลิต) 2) การลดลงของหุ้น 3) ความผิดพลาดนอ้ยลง 4) การใช้
ทรัพยากรท่ีดีขึ้น 5) การปรับปรุงอัตราการส่งมอบผลิตภัณฑ์ 6) การเพ่ิมผลผลิต และ 7) การลด
ตน้ทุนต่อหน่วย  

  ดงันั้นการบญัชีแบบลีนจึงเป็นแนวคิดท่ีเปล่ียนจากการคิดตน้ทุนแบบเดิมไปสู่การบริหาร
ตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ (Altınbay, 2006) เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการตัดสินใจโดยการแยกแยะและก าจัด
กิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้(Kocamiş, 2015, p. 6) หรือคุณค่า  

   จากหลักฐานและกรณีศึกษาของนักวิชาการและผูป้ฏิบัติงานเช่ือว่าการบัญชีแบบลีน                
ที่ประสบความส าเร็จ  (Medina-Quintero el al 2015, pp. 27-30) ช่วยลดเวลาหยุดท างานของ
เคร่ืองจักรและอุปกรณ์การท างานในกระบวนการ (Work in Process: WIP) สินค้าส าเร็จรูป และ
พ้ืนท่ีท างานทางกายภาพ นอกจากน้ียงัช่วยเพ่ิมการใชแ้รงงาน การใชอุ้ปกรณ์ และการหมุนเวียนของ
สินคา้คงคลงั เพราะฉะนั้นจึงสามารถสรุปไดว้่าการบญัชีแบบลีนส่งผลต่อการด าเนินงานทางการเงิน 
ทั้งในดา้นความสามารถตอบสนองความตอ้งการขององคก์รในการเพ่ิมผลผลิต การลดค่าใชจ้่ายท่ีไม่
จ าเป็นการเพ่ิมความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผูบ้ริโภค และการเพ่ิมผลการ
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ด าเนินงาน ในรูปแบบกระแสเงินสดและมูลค่าหุ้น (Maskell & Kennedy, 2007) ทั้งน้ีสามารถสรุป
ไดด้งัต่อไปน้ี  

  Kocamiş (2015, p.7) วิธีการบญัชีแบบลีนเพื่อลดตน้ทุนการผลิตในบริษทั  พบว่า การบญัชี
ลีนมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน ด้านการลดขั้นตอนการท างาน ลดตน้ทุน และการ
ก่อให้เกิดคุณค่าจากการใชป้ระโยชน์ รวมถึงดา้นก าไร ซ่ึงเป็นระบบการผลิตท่ีพฒันาขึ้นในบริษทั ท่ี
ใช้ระบบการผลิตแบบลีนจ าเป็นตอ้งมีตอ้งมีการเปล่ียนแปลงระบบบญัชี การบญัชีแบบลีนเป็นชุด
วิธีการที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนวิธีการผลิตแบบลีน ในระบบบัญชีแบบลีนทุกกระบวนการถือ
เป็นตน้ทุนเพ่ิมเติมและไดร้ับการประเมินในเร่ืองน้ี ดังนั้นการท าบญัชีแบบลีนควรเป็นแบบลีนและ
ก าจดัของเสียเพ่ิมเติมการคิดตน้ทุนกระแสมูลค่าเป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีใช้โดยวิธีการบัญชีแบบลีนเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการตดัสินใจผ่านการระบุและก าจดักิจกรรมท่ีไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผล เรามุ่งเน้น
ไปท่ีการศึกษาน้ีการคิดแบบลีนการเกิดขึ้นของการผลิตแบบลีนและการบญัชีแบบลีน  

   การทบทวนวรรณกรรมพบว่า การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มีผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial performance) ในมิติต่างๆ แต่ทั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่า การ
บญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มีผลทางตรงต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานที่เกี่ยวขอ้งกับตวัเลข
หรือทางการเงิน เช่น ตน้ทุน ก าไร การใชป้ระโยชน์ต่อสินทรัพยแ์ละการผลิต และอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์(ROA) ดงัภาพประกอบท่ี 2.7 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 2.7 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างการบญัชีแบบลีน 
         (Lean Accounting) และผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial 

performance) 
 

 

 

ผลการด าเนินงานทาง

การเงิน (Firm’s 

Financial performance) 

การบัญชีแบบลนี 

(Lean Accounting) 
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศทางการบญัชี และการบัญชีแบบลนี  

 แนวคิดของการบญัชีแบบลีนได้รับการพฒันาเพื่อให้การสนับสนุนขอ้มูลที่เพียงพอต่อ
การบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลขององค์กร การใช้แนวคิดแบบลีนท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลงขั้นพ้ืนฐานในทุกดา้นขององคก์ร (Mance el al, 2015) ทั้งในดา้นการท างานและการ
จดัการองค์กร ขณะที่ระบบสารสนเทศทางการบญัชีได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการจดัการ โดย
การทบทวนแนวทางการจดัการแบบดั้งเดิมไปสู่การประยุกต์ใช้แนวทางใหม่ๆ และปรัชญาการ
จดัการ (Abedin el al  2016, pp. 307-310) ตลอดจนการเพ่ิมความตอ้งการดา้นการจดัการท่ีเกี่ยวขอ้ง
กบัขอบเขตความหลากหลายและคุณภาพของขอ้มูลท่ีจ าเป็น ดงันั้นระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ี
มีคุณภาพจึงจ าเป็นตอ้งออกแบบระบบขอ้มูลขององค์กรให้มีความยืดหยุ่น (Flexibility) (Mustapha, 
2019) เช่น สามารถรองรับต่อการปรับเปล่ียนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการท างานด้าน
สารสนเทศเพื่อการบญัชี การปรับปรุงขอ้มูลที่รวดเร็วสามารถกระท าได้เสมอในทุกขั้นตอนของ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information System) ท าให้สามารถรองรับต่อการใช้
งานเพื่อสนับสนุนการบญัชี  แบบลีน (Lean Accounting) ได้อย่างสมบูรณ์ เน่ืองจากการบญัชีแบบ
ลีน (Lean Accounting) จะต้องมีการท าบญัชีในระดับย่อย เป็นขั้นตอนตามรอบของการผลิตและ
ออกงบหรือรายงานทางการบัญชีและการเงินในระดับย่อย ดังนั้นการเขา้ใจงานและการปรับปรุง
จะตอ้งกระท าได้เสมอในทุกขั้นตอนเพ่ือให้ทนัและตรงตามเป้าหมายของการบญัชีแบบลีน (Lean 
Accounting)  

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information System) ที่ เหมาะสมและ
สอดคลอ้งต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ยงัตอ้งมีความน่าเช่ือถือ (Reliability) เน่ืองจาก
การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องได้รับข้อมูลต้นทุน หรือ
ค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมต่างๆ ในระดับหน่วยย่อยหรือรอบการผลิตในแต่ละรอบอย่างชัดเจน (El 
Horma, 2019)  เพื่อให้เกิดการสนับสนุนการตัดสินใจในการปรับเปล่ียนหรือปรับปรุงการท างาน
หรือการด าเนินงานขององคก์รได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์แบบ ซ่ึงจะท าให้การบญัชีแบบ
ลีน (Lean Accounting) สามารถเขา้มาปรับปรุงคุณภาพของการด าเนินงานขององคก์รไปพร้อมๆ กบั
กบัควบคุมตน้ทุนส่วนอ่ืนๆ ไดอ้ย่างชดัเจน  
                 ขณะที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information System) ที่มีมีความง่าย 
(Simplicity) และสามารถบูรณาการ (Integration) ได้ (Sari & Purwanegara, 2016) จะช่วยยกระดับ
การท างานของระบบสารสนเทศเพื่อการบัญ ชี (Accounting Information System) ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หากนักบกัญชีสามารถใช้งานได้โดยง่าย จะท าให้ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาการท างาน 
ซ่ึงเป็นแนวคิดที่ส าคญัของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) (Skinner, 2019) ให้สามารถขจัด
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ขั้นตอนหรือกิจกรรมการท างานทร่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า รายได้ หรือก่อให้เกิดตน้ทุนสูญเสียหรือสูญ
เปล่า ความ่งายจึงเป็นส่วนส าคญัในการลดขั้นตอนการท าความเขา้ใจและการท างานร่วมกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการบญัชี (Accounting Information System) ของนักบญัชี นอกจากน้ีการบูรณาการ 
(Integration) เป็นส่วนส าคัญเช่นกัน ถ้าระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information 
System) สามารถบูรณาการ (Integration) ให้เข้ากับระบบปฏิบัติการอ่ืนๆ ที่องค์กรมี ตลอดจน
อุปกรณ์ท างานต่างๆ จะช่วยลดต้นทุนในการลงทุนระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting 
Information System) และอีกส่วนที่ส าคัญคือ การท าให้สามารถดึงความสามารถของระบบ
สารสนเทศเพื่อการบญัชี (Accounting Information System) มาใชไ้ดอ้ย่างเต็มประสิทธิภาพ  
    การน าระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information System) มาใช้เพื่ อ
สนับสนุนการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เป็นการท าให้เกิดการตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้านทั้งนกับญัชีหรือผูบ้ริหาร ทั้งในการน ามาใชเ้พ่ือการจดัท าบญัชี การออกรายงานทางการ
บญัชีและการเงิน ตลอดจนการบริหารจดัการและการตดัสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม (Arlis, 2015)  

  ทั้ งน้ีระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) ที่ เกี่ยวข้องกับ
ลกัษณะเฉพาะและความตอ้งการขอ้มูลของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ซ่ึงจ าเป็นต่อการ
เปล่ียนแปลงระบบสารสนเทศทางการบัญชี การบัญชีการจัดการ การบัญชีต้นทุน รวมถึงการ
ออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีส าหรับองค์กรแบบลีน (Medina-Quintero, 2015, p. 27) 
เพ่ือให้สามารถรองรับการท างานแบบลีนได้ทั้งกระบวนการขององค์กรหรือธุรกิจ เช่น สามารถ
สนับสนุนการผลิตแบบลีนไดผ่้านการค านวณตน้ทุนและแยกตน้ทุนเป็นตามรอบการผลิตท่ีเกิดขึ้น
จริง ท าให้นักบัญชีมีขอ้มูลตน้ทุนที่แทจ้ริงในการประเมินความคุม้ค่าของตน้ทุนและค่าใช้จ่ายใน
รอบการผลิตรอบต่างๆเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจร่วมกบัผูบ้ริหารในส่วนงานอ่ืนๆ ในการปรับปรุง
คุณภาพการด าเนินงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกับการท างานแบบบูรณาการทัว่
ทั้งองค์กร (Mariana & Maria, 2016, pp. 42-44) ทั้งน้ีหากไม่มีการสนับสนุนด้านขอ้มูลที่เหมาะสม
ในการจดัการการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้การใชแ้นวความคิดแบบลีนในระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ไม่ประสบความส าเร็จ (Brandas el al, 2015, pp. 89-90) ดังนั้นองค์กรจึง
ตอ้งใช้ความมุง่มัน่อย่างยิ่งในการบริหารจดัการแนวคิดแบบลีน ควบคู่กบัความร่วมมือของผูบ้ริหาร
ระดับสูงในการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศทางการบญัชี พร้อมกับการบูรณาการโครงสร้าง
พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) ให้มีความเหมาะสมกับ
ผูใ้ชง้าน เพื่อให้การด าเนินงานสอดคลอ้งกบัการบญัชีแบบลีนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

  การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) มีผลต่อผลการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ในมิติต่างๆ แต่ทั้ งน้ีสามารถสรุปได้ว่า 
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ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) มีผลทางตรงต่อการบญัชีแบบลีน 
(Lean Accounting)  ในเร่ืองของการสนับสนุนการตัดสินใจการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting)                                
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการช่วยสนบัสนุนการบริหารจดัการตน้ทุน การบูรณาการองค์กรและการ
พฒันาองคก์รในระยะยาว เพื่อให้ดงัภาพที่ 2.8 
 
 
 
 

 

 
ภาพประกอบที่ 2.8 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

(Accounting Information System) และการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี และการบัญชีแบบลีน  
 แนวคิดแบบลีนมีวตัถุประสงค์เพื่อลดการสูญเปล่าและสูญเสีย เพื่อการเพ่ิมมูลค่าให้แก่
ลูกคา้ ซ่ึงเป็นความพยายามท่ีจะบูรณาการการด าเนินงานทั้งหมดขององค์กรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและ                    
เพ่ิมคุณภาพ ในขณะที่ลดความสูญเปล่าจากกระบวนการผลิต การบริหารสินค้าคงคลัง การลด
ขอ้บกพร่อง การลดความทับซ้อนของพ้ืนท่ี ลดรอบระยเวลา และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานท่ี
ซ ้าซ้อน แนวคิดแบบลีนไดข้ยายขอบเขตจากพ้ืนท่ีโรงงานไปยงัคู่คา้และตวัแทนจ าหน่าย ท าให้เกิด
แนวคิดความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) 
เพราะตอ้งมีการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนขอ้มูลเพื่อสนบัสนุน
การตดัสินใจอย่างเหมาะสม (Voit el al, 2005, pp.910-912)  

 Feuste el al (2018, p. 2) ไดน้ าเสนอไวว้่าความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information Transparency) เป็นส่ิงท่ีจ าเป็นส าหรับการส่ือสารท่ีดีระหว่างองคก์รกบัผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นกลไกส าคัญส าหรับการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านการ
ยกระดับการควบคุมดูแลกิจการให้มีมาตรฐานและเป็นองคก์รที่ดีต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้นัก
ลงทุน คู่คา้หรือภาครัฐสามารถประเมินศกัยภาพของธุรกิจหรือองคก์รไดอ้ย่างแทจ้ริง 

 ส่วนส าคญัที่แทจ้ริงของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information Transparency) คือ การสร้างคุณประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรท่ีมุ่งมัน่สร้างความโปร่งใส
ของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Transparency) เพราะท าให้องค์กร

การบัญชีแบบลนี 

(Lean Accounting) 

ระบบสารสนเทศทางการ

บัญชี (Accounting 

Information System) 
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เหล่านั้นสามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริง (Nden, 2019) ทั้งตวัเลขด้านตน้ทุน การใช้จ่ายหรือกิจกรรม
ต่างๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นย  า เป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างยิ่งในการประกอบการตดัสินใจเพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององคก์ร  

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) จ าเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูล                   
ที่ถูกตอ้ง แม่นย  าอย่างเปิดเผยเพื่อน ามาใชใ้นการสนบัสนุนการตดัสินใจ (Loubnan, 2018) โดยขอ้มูล                  
ที่ถูกตอ้งและเป็นขอ้มูลย่อยในระดบัรอบของการผลิตหรือ Batch การผลิต จะช่วยผูบ้ริหาร นกับญัชี 
เจ้าของกิจการ สามารถท่ีจะวิเคราะห์และพิจารณาความเหมาะสมของการด าเนินงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
(Splinter el al, 2018, pp. 2131-2132)  เพื่อน ามาใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานในแต่ละจุด (Tang, 
2018) เพื่อยกระดบักระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ (Kohlbeck & Warfield, 2010)  

 ดังนั้ นความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญ ชี (Accounting Information 
Transparency) ช่วยให้ผูท้ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือองค์กรสามารถประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจดัการทรัพยากรไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกับหลกัการท างานของการบญัชีแบบ
ลีน (Lean Accounting) ที่ต้องด าเนินการเพื่อลดการสูญเปล่าหรือสูญเสียจากการด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่างๆ ท่ีไม่ก่อให้เกิดคุณค่า (Mariana & Maria, 2016) นอกจากน้ียงัท าให้เกิดความมัน่ใจใน
การบริหารจดัการเพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจหรือองค์กรจะเติบโตอย่างมัน่คง (Yu, (2005); Elliott et al., 
(2009, p. 470); (Albu,  & Flyverbom, 2016, pp. 269-270)  

 ในประเทศไทยแนวคิดเร่ืองความโปร่งใสไม่ได้มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในทุก ธุรกิจ 
(Satiya & Phapruke, 2016) แต่เมื่อพิจารณาถึงความโปร่งใสด้านต้นทุนในห่วงโซ่อุปทานนับว่ามี
ความส าคญัและสามารถน าไปสู่การระบุจุดที่ตอ้งมีการปรับปรุงประสิทธิภาพภายในองคก์รได้ โดย
องคก์รตอ้งมีการควบคุมและตระหนกัถึงการลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นหรือไม่ก่อให้เกิดคุณค่า รวมถึง
การแลกเปล่ียนขอ้มูลกับคู่ค้าเพื่อปรับปรุงขอ้มูลตน้ทุนที่ใช้จริงและปรับปรุงค่าใช้จ่ายในห่วงโซ่
อุปทานทั้งหมด (Gerjan, 2015) นอกจากน้ีเช่ือว่าความโปร่งใสสามารถช่วยดึงดูดผูเ้ช่ียวชาญและนัก
ลงทุนในตลาดอสังหาริมทรัพยไ์ดม้ากขึ้น (Schulte et al., 2005, pp.90-92)  

 ดังนั้นจึงสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการ
บัญชี (Accounting Information Transparency) ที่มีต่อการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ในแง่
ของการสนบัสนุนขอ้มูลอย่างเปิดเผย ถูกตอ้ง และชดัเจน (Schnackenberg & Tomlinson, 2016) โดย
ขอ้มูลดังกล่าวจะตอ้งแสดงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ ้มค่าและเหมาะสม รวมถึงขอ้มูลนั้นจะตอ้ง
สามารถน าไปสู่การตัดสินใจของนักลงทุน  และการน าข้อมูลไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  
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การทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Transparency) มีผลต่อผลการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ในมิติ
ต่างๆ แต่ทั้งน้ีสามารถสรุปได้ว่า ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting 
Information Transparency) มีผลทางตรงต่อการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) เช่น การท าให้
ขอ้มูลเกิดความโปร่งใส ขอ้มูลถูกตอ้งและแม่นย  าและน าไปสู่การตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจดัการตน้ทุน การปรับปรุงการด าเนินงานขององคก์รให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเพ่ือให้ 
ดงัภาพที่ 2.9 
  
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่ 2.9 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information Transparency) และการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 

 

กรอบแนวคิดการวิจัยและสมมติฐาน 
    การทบทวนวรรณกรรม ผู ้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในต่างประเทศ             
โดยสามารถระบุตวัแปรท่ีมีความส าคญัโดยพิจารณาจากการกล่าวถึงและการยอมรับของนกัวิจยัผ่าน
งานวิจยัต่างๆ เพื่อก าหนดเป็นตวัแปร ตลอดจนองค์ประกอบของตวัแปรต่างๆ ทั้งน้ี คน้พบตวัแปร
แฝงภายนอก ได้แก่ ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) และความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) ขณะที่ตวัแปร
แฝงภายในได้แก่ การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) และผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s 
Financial performance) ดงักรอบแนวคิดการวิจยั 

การบัญชีแบบลีน (Lean 

Accounting) 

ความโปร่งใสของข้อมูล

สารสนเทศทางการบัญชี 

(Accounting Information 

Transparency) 
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การบรูณาการ (Integration) 

การเปิดเผยข้อมูล 

(Disclosure) 

ความถูกต้อง 

(Accurate) 

ความโปร่งใสของข้อมูล

สารสนเทศทางการ

บัญชี (Accounting 

Information 

Transparency) 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

ความง่าย (Simplicity) 

สารสนเทศทางการ

บัญชี (Accounting 

Information System) 

 

การบญัชีแบบลีน 

(Lean Accounting) 

การพฒันาแบบลีนในระยะยาว  

(Long Term Lean  

Improvement)  

 

ผลการด าเนินงานทาง

การเงิน (Firm’s 

Financial 

Performance) 
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ต้นทุนสายธารแห่งคณุค่า  

(Value Stream Costing) 

การตัดสินใจแบบลีน  

(Lean Decision Making) 

ความชัดเจน 

(Clarity) 

 

อัตราส่วนการท าก าไร  

(Net Profit Margin) 

อัตราการใช้ประโยชน์จาก

ความสามารถของก าลงัการผลติ 

(Capacity Utilization) 

 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย์ 

(ROA) 

ภาพประกอบที่ 2.10  กรอบแนวคดิการวิจยั 
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สรุป 

   การศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบตัวแปรที่ส่งผลหรืออิทธิพลต่อการบัญชีแบบลีน 
จ านวน 2 ตัวแปรที่มีความโดดเด่นและถูกกล่าวถึง คือ ตัวแปรระบบสารสนเทศทางบัญชี 
(Accounting Information System: AIS) และความโปร่งใสของข้อมูลทางการบัญชี (Accounting 
Information Transparency) โดยแสดงรายละเอียดดงัตารางท่ี 2.5 และ 2.6 

ตารางที่ 2.5 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 

System: AIS) กบัการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting)  

นักวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม รูปแบบความสัมพันธ์ 
Deni (2015)  

ระบบ
สารสนเทศ
ทางการบญัชี 

การบญัชี
แบบลีน 

ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Ruhul (2016) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Arlis (2015) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Jose Melchor, Alberto & Demian 
(2015) 

ความสัมพนัธ์เชิงบวก 

Claudiu, Ovidiu & Otniel (2015) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Mirjana (2016) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Nur Zeina & Djumhana (2016)  ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
 
  จากตารางที่ 2.5 พบผลการศึกษาของนักวิจยัที่แสดงให้เห็นว่าตวัแปรระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีส่งผลต่อการบญัชีแบบลีนในทิศทางเดียวกนั หรือมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 
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ตารางที่  2.6 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี 
(Accounting Information Transparency: AIT) กบัการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting)  

นักวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม รูปแบบความสัมพันธ์ 
Yu, (2005) 

ความโปร่งใส
ของขอ้มูล
สารสนเทศ
ทางการบญัชี 

การบญัชี
แบบลีน 

ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Schulte et al., (2005) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Elliott et al., (2009) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Kohlbeck & Warfield (2010) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Satiya & Phapruke (2016) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Schnackenberg & Tomlinson (2016) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Mariana & Maria (2016) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
 
   จากตารางที่  2.6 พบผลการศึกษาของนักวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าตัวแปรความโปร่งใส             
ของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีส่งผลต่อการบัญชีแบบลีนในทิศทางเดียวกัน  หรือมี
ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
   นอกจากน้ีการศึกษาได้คน้พบว่า การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มีส่วนส าคญัต่อ
การสนับสนุนกระบวนการผลิตแบบลีนที่จะช่วนให้องค์กรสามารถยกระดับประสิทธิภาพ                       
และประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรไดอ้ย่างเหมาะสม ผ่านการวดัประเมินผลการด าเนินงาน
ดา้นการเงินขององคก์ร ทั้งน้ีสามารถน าเสนอไดด้งัตารางท่ี 2.7 
 
ตารางที่ 2.7 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) กบัผลการด าเนินงาน
ทางการเงินขององคก์ร (Firm’s Financial Performance)  

นักวิจัย ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม รูปแบบความสัมพันธ์ 
Womack & Jones, (1994) 

การบญัชี 
แบบลีน 

ผลการ
ด าเนินงาน
ทางการเงิน
ขององคก์ร 

ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Rother & Shook (2003) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Kannan & Tan (2005) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Sungard (2007) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Casas (2011)  ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
Seungjae, Kevin & Paul (2015) ความสัมพนัธ์เชิงบวก 
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 จากตารางที่ 2.7  พบผลการศึกษาของนักวิจยัที่แสดงให้เห็นว่าตวัแปรการบญัชีแบบลีน
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินขององคก์ร ในทิศทางเดียวกนั หรือมีความสัมพนัธ์เชิงบวก 

 ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้ าการสรุปและสังเคราะห์ทั้ง 4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใชใ้นการศึกษาครั้ง
น้ีไดด้งัตารางท่ี 2.8 

ตารางที่ 2.8 สรุปและสังเคราะห์ทั้ง 4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช ้

แนวคิดและทฤษฎ ี การสรุปและสังเคราะห์ 
การบญัชีแบบลีน (Lean 
Accounting) 

• การบญัชีแบบลีน เป็นกลไกการปรับปรุงทางการบญัชี ท่ีมุ่งเนน้
การระบุตน้ทุนท่ีชัดเจนของแต่ละกิจกรรม ขั้นตอน หรือรอบ
การผลิตในธุรกิจ การบัญชีแบบลีนจะสามารถท าได้ต่อเมื่อ
ธุรกิจ มีการปรับกระบวนการผลิตเขา้สู่รูปแบบการผลิตแบบลีน 
และมีความตั้งใจท่ีจะมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
ผ่านการปรับปรุงตน้ทุน  

• ดงันั้นการบญัชีแบบลีน จึงส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นการลดต้นทุน ท าให้เกิดผล
ก าไรเพ่ิมขึ้ น  การใช้ทรัพย์สินเพ่ือก่อให้เกิดรายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากการผลิตอย่าง
คุม้ค่า 

ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี (Accounting 
Information System) 

• ระบบสารสนเทศทางการบญัชี  มีความส าคญัต่อการด าเนินงาน
ด้านการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เน่ืองจากเป็นระบบ 
ที่ช่วยผูใ้ช้งานรวบรวมขอ้มูลทางการเงิน จดัเก็บข้อมูลเพื่อท า
การประมวลผลและน าเสนอผลของขอ้มูลสารสนเทศทางการ
บัญชีและการเงิน ต่อผู ้ใช้งาน (User) เพื่ อน าไปใช้ในการ
ประกอบการตดัสินใจ เช่น การลดตน้ทุน การปรับปรุงคุณภาพ
การด าเนินงาน การใช้ทรัพยากรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ                
และประสิทธิผลอย่างเหมาะสมตลอดจนการพฒันากลยุทธ์ทาง
ธุรกิจ 
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ตารางที่ 2.8 สรุปและสังเคราะห์ทั้ง 4 แนวคิดและทฤษฎีท่ีน ามาใช ้(ต่อ) 

แนวคิดและทฤษฎ ี การสรุปและสังเคราะห์ 

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  จึงเป็นกลไกอย่างหน่ึงที่ช่วย
สนับสนุน ให้ก ารท างานของการบัญ ชีแบบ ลีน  ท าได้
โดยสะดวก ง่ายและรวดเร็วมากขึ้น 

ความโปร่งใสของขอ้มูล
สารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information 
Transparency) 

• ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information Transparency) มีผลทางตรงต่อการบัญชีแบบลีน 
(Lean Accounting) เช่น การท าให้ข้อมูลเกิดความโปร่งใส 
ขอ้มูลถูกต้องและแม่นย  าและน าไปสู่การตัดสินใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน การปรับปรุงการ
ด าเนินงานขององคก์รให้เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมเพ่ือให้การบญัชี 
แบบลีนจะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพียงใด 
ข้อมูลท่ีน ามาวิเคราะห์ทั้งหมดต้องโปร่งใส ถูกต้อง แม่นย  า 
และตรวจสอบได ้ถึงจะท าให้เกิดการบญัชีแบบลีน 

ผลการด าเนินงานทาง
การเงิน (Firm’s Financial 
Performance) 

• ผลการด าเนินงานทางการเงิน เป็นผลการด าเนินงานที่วดัไดด้ว้ย
ตวัเลข และสามารถสะทอ้นผลลพัธ์ทางการเงินของกิจการได ้
ทั้ งน้ี การบัญชีแบบลีน เป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับด้านต้นทุน
โดยตรง เป็นการท าให้เกิดความถูกต้องของข้อมูลต้นทุน          
เพื่อการตดัสินใจ ท าให้เกิดการตดัสินใจ และวางแผนการปรับ
ตน้ทุนให้เกิดความเหมาะสม เกิดการลดตน้ทุนอย่างมีคุณค่า 
ก่อให้เกิดผลก าไร การใช้สินทรัพย์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดจนลดตน้ทุนการด าเนินงานโดยตรง การวดัประเมินผล
การด าเนินงานทางการเงิน เป็นการวดัความสามารถของการ
บญัชีแบบลีนได้ดีที่สุด เพราะช่วยอธิบายได้ว่า การบญัชีแบบ
ลีนมีศักยภาพ หรือประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดในการ
น ามาใช ้ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

     การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ไดท้ าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง                  
และน าไปสู่การก าหนดค าถามการวิจยั 4 ขอ้ ได้แก่ (1) คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี          
มีปัจจยัที่ส่งผลต่อการบัญชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
อย่างไร  (2) ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทาการบญัชีมีปัจจยัที่ส่งผลต่อการบญัชีแบบลีน
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยอย่างไร (3) การบญัชีแบบลีนมีปัจจยัที่
ส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย
อย่างไร (4) การพฒันาแผนกลยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม            
ในประเทศไทยที่ผ่านการพฒันาให้เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยมีลกัษณะอย่างไร จากค าถาม
การวิจยัดังกล่าวสามารถก าหนดวตัถุประสงคข์องการศึกษาได้ 4 วตัถุประสงค ์ดงัน้ี  (1) เพื่อศึกษา
ปัจจยัของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่มีต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาปัจจยัของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชีที่มีต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย             
(3) เพื่อศึกษาปัจจยัของการบญัชีแบบลีนที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (4) เพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจดัการบัญชีและ
ตน้ทุนโดยบญัชีแบบลีนด้วยการออกแบบโมเดลการค านวณตน้ทุน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทย ทั้ งน้ีเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ดังกล่าว ผูว้ิจัยได้ท าการก าหนด
กระบวนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ด้วยวิธีการส ารวจ (Explanatory Research)              
โดยการออกแบบกระบวนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามและข้อมูลเชิงปริมาณภายในองค์กรเพื่อท าการวิเคราะห์ทางสถิติ 
หลังจากนั้ นด าเนินการพัฒนาตัวแบบผ่านกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)              
แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) แบบกึ่งโครงสร้างร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพฒันาตวั
แบบการบัญชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่ เหมาะสม                  
กบับริบทประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 
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ขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
   กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณเร่ิมตน้จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี หรือวรรณกรรม            
ที่เกี่ยวขอ้งกับปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่อน าไปสู่การก าหนดกรอบแนวคิดของการวิ จัยและ                     
การพฒันาเคร่ืองมือแบบสอบถาม ทั้งน้ีการทบทวนวรรณกรรม สามารถก าหนดกรอบแนวคิด           
โดยพบตวัแปรดงัน้ี 

 1. คุณ ลักษณ ะระบบสารสน เทศทางก ารบัญ ชี  (Accounting Information System 
Attributes: AIS) ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น (Flexibility: FLE) ความน่าเช่ือถือ (Reliability: REL) 
ความง่าย (Simplicity: SIM) และการบูรณาการ (Integration: INT) 

  2. ค วามโป ร่งใสของข้อมู ลสารสน เทศทางการบัญ ชี  (Accounting Information 
Transparency: AIT) ประกอบด้วย การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure: DIS) ความถูกตอ้ง (Accurate: 
ACC) และความชดัเจน (Clarity: CLA) 

  3. การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting: LEA) ประกอบด้วย ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า 
(Value Stream Costing: VSC) การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making: LDM) และการ
พฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement: LTL) 

4. ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance: FFP) ประกอบด้วย 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin: NPM) และอตัรา
การใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization: CAP)  

 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรายละเอียดขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

1. ประชากร ขนาดกลุ่มตัวอย่างและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรของการศึกษาวิจัย 

  การศึกษาครั้ งน้ีได้มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษากลุ่มประชากรท่ีเป็นวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม หรือ SMEs ในประเทศไทย โดยเป็นประเภทธุรกิจการผลิต ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน                
113,722 ราย (ส านกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สสว, 2560)  
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        1.2 ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
  การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ได้ออกแบบกรอบแนวคิดและกระบวนการ
วิเคราะห์ ทางสถิติแบบสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) โดยก าหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างท่ี 20 เท่าขององคป์ระกอบ (กัลยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) ทั้งน้ีมีองค์ประกอบทั้งส้ิน 13 
องคป์ระกอบ ดงันั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ีจ านวน 260 ตวัอย่าง  

 การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 การสุ่มกลุ่มตัวอย่างได้ใช้วิธีการสุ่ม 2 ขั้นตอน โดยสุ่มกลุ่มตัวอย่างเพ่ือก าหนดบริษัท              
หรือองคก์รที่เขา้ท าการศึกษาและสุ่มกลุ่มตวัอย่างเลือกผูต้อบแบบสอบถามที่เหมาะสมและสามารถ
ให้ขอ้มูลไดอ้ย่างมีคุณภาพ ดงัน้ี 

 การสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบเชิงระบบ (Systematic Sampling)  

 โดยน าจ านวนองคก์รองคก์รทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์หาสัดส่วนเพ่ือสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบ
เชิงระบบ เพื่อให้เกิดการกระจายตวั 

    k  =  N / n 

    k = 113,722/260 

    k = 437 

 ดังนั้ นจะ สุ่มก ลุ่มตัวอย่างทุกๆ 437 เลือกหน่ึงบริษัท  โดยเร่ิมต้นจากรายช่ือแรก                         
และตรวจเช็คความเหมาะสมต่อคุณภาพการตอบแบบสอบถาม ทั้งน้ีหากไม่ได้ตามจ านวนจะเร่ิม
นบับริษทัท่ี 2 และเลือกทุกๆ 437 บริษทั ต่อไป 

เมื่อไดบ้ริษทัครบจ านวนจะท าการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) โดยเลือก
กลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ดงัต่อไปน้ี 

 1. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านการผลิตที่มีกระบวนการผลิตแบบลีน โดยเป็น 
SMEs ที่ผ่านการอบรมและเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวขอ้งกับการพัฒนาด้านการผลิตและแนวคิด              
แบบลีน โดยกองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหรรม กระทรวงอุตสาหกรรม  
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 2. ผูต้อบแบบสอบถามตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารดา้นการบญัชีและผูบ้ริหารฝ่ายผลิต 
ที่มีความรู้ความเขา้ใจกระบวนการผลิตแบบลีนและการจดัท าบญัชีแบบลีนในองค์กรของตนเอง 
โดยสามารถร่วมกนัตดัสินใจตอบแบบสอบถามและใชข้อ้มูลทางการบญัชีประกอบได ้

เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย  
การศึกษาเร่ืองปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง           
เพื่อประยุกตแ์ละอา้งอิงในการสร้างเคร่ืองมือการวิจยั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะขององค์กร ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน 
ระยะเวลาการด าเนินกิจการ จ านวนพนักงาน เป็นต้น โดยมีระดับการวดัข้อมูลแบบมาตรวดั                   
นามบญัญตัิ (Nominal Scale) และเรียงอนัดบั (Ordinal Scale)   

รูปแบบขอ้ค าถามส่วนที่ 1 เป็นแบบปลายปิดให้เลือกท ารายการ (Check List) โดยให้ผูต้อบ
แบบสอบถามเลือกค าตอบท่ีสอดคลอ้งหรือตรงความเป็นจริงมากที่สุด เช่น  

ทุนจดทะเบียน ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท, ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ลา้น               
แต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท, ทุนจทะเบียนมากกว่า 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท, ทุนจดทะเบียน
มากกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนมากกว่า 20 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 30               
ลา้นบาท ทุนจดทะเบียนมากกว่า 30 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 40 ลา้นบาท ทุนจดทะเบียนมากกว่า 40 
ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 50 ลา้นบาท ทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ลา้นบาทขึ้นไป เป็นตน้  

ระยะเวลาการด าเนินกิจการ ประกอบด้วย ประกอบกิจการไม่เกิน 5 ปี, ประกอบกิจการ
มากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี, ประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี, ประกอบกิจการ
มากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี, ประกอบกิจการมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี , ประกอบกิจการ
มากกว่า 25 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี และประกอบกิจการมากกว่า 30 ปี  ขึ้นไป เป็นตน้ 

จ านวนพนักงาน ประกอบด้วย จ านวนพนักงานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า 50 คน, จ านวน
พนักงาน  51 – 100 คน , จ านวนพนักงาน  101 – 150 คน , จ านวนพนักงาน  151 – 200 คน                        
และจ านวนพนกังานมากกว่า 201 คน เป็นตน้ไป 

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) 
ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความน่าเช่ือถือ 
(Reliability) ความง่าย (Simplicity) และการบูรณาการ (Integration) โดยออกแบบค าถามแบบมาตร
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ส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ (Likert’s Scale) มีระดับการวัดข้อมูลแบบมาตรวัด               
อนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ทั้งน้ีไดท้ าการทบทวนแนวทางของขอ้ค าถามจากงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกบัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

องค์ประกอบ 
ระดับการวัด

ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

แหล่งอ้างอิง 

ความยืดหยุน่  Interval Scale 3 Tareq Hammad 
(2014), Hall 
(2011), Helen & 
Raymond (2017), 
Azhar, (2013)  

ความน่าเช่ือถือ 3 
ความง่าย  3 
การบูรณาการ  3 

 
ทั้งน้ีส่วนท่ี 2 เป็นการวดัค่าตัวแปรด้วยการตอบค าถามแบบ Rating Scale ประเมินค่า 5 

ระดับ  โดยมุ่งเน้นการวดัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีโดยให้ประเมินตามความคิดเห็นที่ตรงหรือใกลเ้คียงกับ
ความเป็นจริง เพื่อวดัประเมินความยืดหยุ่นของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี ว่ามีมาก
หรือนอ้ยเพียงใด  ตลอดจนความน่าเช่ือถือ ความง่ายของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
และการบูรณาการของคณุลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่สนบัสนุนให้เกิดการท างานดา้น
บญัชีอย่างเหมาะสม ค าถามส่วนน้ีจะช่วยประเมินถึงความสามารถคุณลกัษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีของผูป้ระกอบการ 

ส่วนที่  3 ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
Transparency) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) 
ความถูกตอ้ง (Accurate) และความชดัเจน (Clarity) โดยออกแบบค าถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ (Likert’s Scale) มีระดับการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval 
Scale) ทั้งน้ีไดท้ าการทบทวนแนวทางของขอ้ค าถามจากงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการ
บญัชี 

องค์ประกอบ 
ระดับการวัด

ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

แหล่งอ้างอิง 

การเปิดเผยขอ้มูล Interval Scale 3 Holzner et al., 
(2002), Rawlins 
(2006), Roberts 
(2009), 
Schnackenberg 
( 2009( , Kohlbeck and 
Warfield (2010), 
Satiya & Phapruke 
(2015), Shaban & 
Behrad (2015), Oana 
& Mikkel (2016) 

ความถูกตอ้ง 3 

ความชดัเจน 3 

 
 ทั้งน้ีส่วนท่ี 3 เป็นการวดัค่าตวัแปรด้วยการตอบค าถามแบบ Rating Scale ประเมินค่า 5 

ระดับ โดยมุ่งเน้นการวัดความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามที่มี ความโปร่งใสของข้อมูล
สารสนเทศทางการบญัชี ผ่านองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้มูล ความถูกตอ้ง 
และความชัดเจน โดยวดัตามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการและผูใ้ช้งานขอ้มูลสารสนเทศทางการ
บญัชี เพื่อพิจารณาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีของผูป้ระกอบการแต่ละราย 

  ส่ วนที่  4 ก ารบัญ ชีแบบ ลีน  (Lean Accounting)  ป ระกอบด้ วยองค์ป ระกอบ  3 
องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) การตดัสินใจแบบลีน (Lean 
Decision Making) และการพัฒนาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) โดย
ออกแบบค าถามแบบมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั (Likert’s Scale) มีระดบัการวดั
ขอ้มูลแบบมาตรวดัอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) ทั้งน้ีไดท้ าการทบทวนแนวทางของขอ้ค าถามจาก
งานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.3 รายละเอียดการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกบัการบญัชีแบบลีน 

องค์ประกอบ 
ระดับการวัด

ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

แหล่งอ้างอิง 

ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า Interval Scale 3 Maskell & Baggaley 
(2006), Joe (2007), 
Merwe, Anton & 
Thomson (2007), 
Daniel (2010), 
Stephen & Louay 
(2010), Prado-Prado 
and García-Arca 
(2012), Patxi, Jordi, 
Lluís (2013), Tuğçe 
(2015) 

การตดัสินใจแบบลีน 3 

การพฒันาแบบลีนในระยะยาว 3 

 
ทั้งน้ีส่วนที่ 4 เป็นการวดัค่าตัวแปรด้วยการตอบค าถามแบบ Rating Scale ประเมินค่า 5 

ระดับ โดยมุ่งเน้นการวัดความคิดเห็นของผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีความโปร่งใสของข้อมูล
สารสนเทศทางการบญัชี ผ่านองค์ประกอบท่ีส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ การเปิดเผยขอ้มูล ความถูกตอ้ง 
และความชัดเจน โดยวดัตามความคิดเห็นของผูป้ระกอบการและผูใ้ช้งานขอ้มูลสารสนเทศทางการ
บญัชี เพื่อพิจารณาระดบัการเปิดเผยขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีของผูป้ระกอบการแต่ละราย 

 ส่วนที่  5 ผลการด าเนินงานทางการเงิน  (Firm’s Financial Performance) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (Return on Asset: ROA) 
อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ อตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงั
การผลิต (Capacity Utilization) โดยเก็บข้อมูลจากผลการด าเนินงานทางการเงินจริงขององค์กร       
มีระดับการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดัอตัราส่วน (Ration Scale) ทั้งน้ีได้ท าการทบทวนแนวทางของ         
ขอ้ค  าถามจากงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.4 รายละเอียดการสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานทางการเงิน 

องค์ประกอบ 
ระดับการวัด

ข้อมูล 
จ านวนข้อ
ค าถาม 

แหล่งอ้างอิง 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ Ratio Scale 1 Stratopoulos & 
Dehning (2000), Zhu 
& Kraemer (2002), 
Danish (2003), 
Peslak (2003), 
Becchetti et al. 
(2003), Wen (2010), 
Khrawish (2011), 
Junarsin (2011), 
Ebrahim et al., 
(2014), Atif & Qaisar 
(2015), Phoebe 
(2016)  

อตัราส่วนการท าก าไร 1 

อตัราการใชป้ระโยชน์จาก
ความสามารถของก าลงัการผลิต 

1 

 
 ทั้งน้ีส่วนท่ี 5 เป็นการวดัค่าตวัแปรดว้ยการตอบค าถามแบบให้ตอบตามความจริง มาตรวดั

แบบ Ratio Scale โดยวดัประเมินผลทางการเงินด้วยผลรายงานทางการบัญชีจากทั้งสามตัวช้ีวดั          
เพื่อประเมินประสิทธิภาพทางการเงินถึงผลลพัธ์จากการใชก้ารบญัชีแบบลีน 

 ส่วนที่ 6 ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั โดยเป็นขอ้ค าถามปลายเปิดเพื่อให้ผูต้อบแบบสอบถาม
เสนอแนะความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้ งน้ี  

 การพัฒนาเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจัยได้ใช้การพัฒนาเคร่ืองมือ 2 วิธี ได้แก่ การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และ               

การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
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  การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)  
  การทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเคร่ืองมือการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีผ่าน

กระบวนการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากการอา้งอิงงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ส าหรับการพฒันาเคร่ืองมือ
ดว้ยวิธีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญด าเนินการตรวจสอบคุณภาพด้าน
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity )  ซ่ึงไดก้ าหนดผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 5 คน เป็นนกัวิชาการ 
2 คน ผูป้ระกอบการหรือผูบ้ริหาร 2 คน นกัสถิติ 1 คน เพ่ือระบุและค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of Item Objective Congruence : IOC) ของข้อค าถามแต่ละข้อ โดยตอ้งมีค่า IOC มากกว่า 
0.50 หมายความว่า ข้อค าถามทุกขอ้ตรงกับวตัถุประสงค์ของการวิจยั และหากค่า IOC น้อยกว่า 
0.50 หมายความว่า ขอ้ค  าถามไม่ตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั ผูว้ิจยัตอ้งท าการปรับปรุงขอ้ค าถาม          
การวิจยัใหมเ่พื่อให้ตรงกบัวตัถุประสงคข์องการวิจยั (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) ดงัน้ี 

สูตร IOC =  
ΣR

N
 

เมื่อ 
IOC  =    ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) 
R    =    คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
N      =    จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

โดยมีการก าหนดคะแนนที่ผูเ้ช่ียวชาญให้ดงัน้ี 
ให้คะแนน +1 หมายถึง ค าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยั  
ให้คะแนน -1 หมายถึง ค าถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั  
ให้คะแนน   0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าค  าถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคก์ารวิจยั  
การค านวณโดยการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้ง IOC สามารถแปลผลได ้ดงัน้ี  

ค่า IOC >.50 หมายความว่า ค  าถามตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
ค่า IOC < .50 หมายความว่า ค  าถามไม่ตรงวตัถุประสงคข์องการวิจยั 
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ตารางที่ 3.5 รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพเคร่ืองมือการวิจยั 

รายช่ือ คุณสมบัติหรือความเช่ียวชาญ 

1. ผศ.ดร คณิตศร เทอดเผ่าพงศ ์ หัวห้าหลัก สูตรบัญ ชีบัณฑิต  (นานาชาติ ) 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2. นาวาอากาศเอก ดร. ธชัชยั จินตแ์สวง ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต อดีตนายกสมาคม
ผูส้อบบัญชีภาษีอากร และร่วมก่อตั้งสมาคม 
นักวิช าก ารหรือผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ด้ าน         
การบญัชี 

3. คุณพลกฤต โสลาพากุล 

 
ที่ปรึกษาด้านระบบการผลิต การด าเนินงาน 
การบญัชี 

4. ดร.กฤษฏ ์ฉันทจิราพร ที่ปรึกษาด้านโลจิสติก์และซัพพลายเชน การ
จัดการด้าน ลีน  และที่ป รึกษา UN ประจ า
ประเทศไทย 

5. คุณกนกกานต ์จงสงวน  ที่ปรึกษาและผูบ้ริหารดา้น Demand Planning 
 

การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability)  
การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) หรือความสอดคล้องภายในด้วยค่าสัมประสิทธ์ิ 

Cronbach’s Alpha โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามที่ผ่านการประเมินคุณภาพเคร่ืองมือด้วยค่าสถิติ IOC 
มาใชใ้นการวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ดว้ยการทดสอบ Try out กบักลุ่มตวัอย่างที่มีลกัษณะใกลเ้คียงกัน
กบักลุ่มประชากรของการวิจยั จ านวน 30 ตวัอย่าง โดยแต่ละตวัแปรจะตอ้งมีค่า α มากกว่า 0.7 ขึ้น
ซ่ึงหมายความว่า ขอ้ค  าถามมีความเช่ือมัน่ (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557)  ผลการทดสอบแสดงไวใ้น
ตารางท่ี 3.6 

สูตร α =  
n

n−1
[1 −

∑ S2
i

S2
x

] 

   เมื่อ 
 α แทน สัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ 

  n แทน  จ านวนขอ้ของเคร่ืองมือ 

 S 2
i
 แทน คะแนนความแปรปรวนเป็นรายขอ้ 

S 2
x

 แทน คะแนนความแปรปรวนของเคร่ืองมือทั้งฉบบั 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjE2IGu4ZfoAhXKIbcAHdNvBA0QFjANegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.coachphonkrit.com%2F17452226%2F-homepage&usg=AOvVaw0Uyzhqbi78JZvhv0ph_hfC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=14&ved=2ahUKEwjE2IGu4ZfoAhXKIbcAHdNvBA0QFjANegQIBhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.coachphonkrit.com%2F17452226%2F-homepage&usg=AOvVaw0Uyzhqbi78JZvhv0ph_hfC
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ตารางที่ 3.6 แสดงผลการทดสอบความเช่ือมัน่ (Reliability) 

องค์ประกอบทีเ่กีย่วข้อง จ านวนข้อค าถาม 
Cronbach’s 

alpha 
1. ตุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี 12 0.969 

2. ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี 9 0.941 

3. การบญัชีแบบลีน 9 0.927 
 

 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การศึกษาครั้ งน้ีไดใ้ช้กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิติพรรณนาในการ

อธิบายหรือแปลผลขอ้มูลและสถิติเชิงอนุมานได้แก่ การวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  (Structural 
Equation Modeling : SEM) โดยมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี 

 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  
 ด้านสถิติการวิเคราะห์เชิงพรรณ ได้ถูกน ามาใช้เพื่อการอธิบายผลของการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล การวิเคราะห์ผลเพื่อแจกแจงรายละเอียดหรือวดัระดับตวัแปรต่างๆ ประกอบไปด้วยสถิติ
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายข้อมูลคุณลกัษณะของ
องค์กร และค่าสถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวดัระดับ
ค่าตวัแปรท่ีไดท้ าการศึกษาในครั้ งน้ี ไดแ้ก่ คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีความโปร่งใส
ของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี การบญัชีแบบลีน และผลการด าเนินงานทางการเงิน  

  นอกจากน้ีใช้ค่าสถิติความเบ ้(Skewness) ความโด่ง (Kurtosis) ผ่านโปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS รวมถึงการทดสอบสมมติฐานความเบ้และความโด่ง ว่าแตกต่างจากศูนย์หรือไม่ โดยการ
ทดสอบทางสถิติทดสอบ Z (Z-test) โดยถา้ตวัแปรสังเกตได้มีการแจกแจงปกติ SK จะเท่ากับ 0 
หมายความว่า ตวัแปรมีการแจกแจงเป็นโคง้ปกติ ถา้ตวัแปรสังเกตไดม้ีการแจกแจงโคง้ในลกัษณะ
เบซ้้าย SK จะมีค่าเป็นลบ หรือขอ้มูลของตวัแปรส่วนใหญ่จะมีค่าคะแนนเฉล่ียสูง และถา้ตวัแปร
สังเกตไดม้ีการแจกแจงโคง้ในลกัษณะเบข้วา SK จะมีค่าบวก หรือขอ้มูลของตวัแปรส่วนใหญ่จะมี
ค่าคะแนนเฉล่ียต ่า (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557)  

ทั้ งน้ีพบว่า ข้อค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial 
Performance) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์
(Return on Asset: ROA) อตัราส่วนก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) และ อตัราการใชป้ระโยชน์จาก
ความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity Utilization) โดยเก็บขอ้มูลจากผลการด าเนินงานทาง
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การเงินจริงขององค์กร มีระดับการวดัขอ้มูลแบบมาตรวดัอัตราส่วน (Ration Scale) และเพื่อให้
สามารถวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structure Equation Model: SEM) ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น               
จึงไดม้ีการปรับค่าให้อยู่ในรูปของ Interval Scale แบบช่วงคะแนน 5 ช่วงคะแนนเทียบเท่ากบัปัจจยั
หรือตวัแปรอ่ืนๆ ท่ีท าการศึกษา โดยใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี (Saunders, Lewis & Thornhill, 2015) 
 

สูตรการค านวณ  
ช่วงคะแนน  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)/ช่วงคะแนน 5  

 

ตวัอย่างเช่น ค่าเฉล่ียเปอร์เซ็นต์ที่ค้นพบ สูงสุด คือ 25 และต ่าสุด คือ 1 ดังนั้นค านวณได้
ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน  = (คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด)/ช่วงคะแนน 5  
      = (25-1)/5 
  = 4.80 
  = 5 
หมายความว่า องค์กรที่ให้ค่าเปอร์เซ็นต์ ระหว่าง 0-3 จะมีช่วงคะแนนที่  1 

คะแนน อธิบายไดด้งัน้ี 
  ตวัอย่าง 
  1.00  – 5.00  = ช่วงคะแนน 1 คะแนน 
  6.00  – 10.00  = ช่วงคะแนน 2 คะแนน 
  11.00 – 15.00  = ช่วงคะแนน 3 คะแนน 

16.00 – 20.00  = ช่วงคะแนน 4 คะแนน 
21.00 – 25.00  = ช่วงคะแนน 5 คะแนน 

 
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

ผูว้ิจัยได้ใช้สถิติการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling : 
SEM) เพื่อทดสอบความกลมกลืนของแบบจ าลองการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Model Fit)                 
และ ท าการตรวจสอบความสอดคลอ้งของโมเดลเชิงประจกัษ ์(Assessment of Model Fit) โดยดชันี
ที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล (Measurement Model) กับข้อมูล                    
เชิงประจักษ์  ประกอบด้วยดัชนีค่า  Chi-Square, 2/df, CFI,GFI, AGFI และ RMSEA (กัลยา              
วานิชยบ์ญัชา, 2557) ดงัตารางท่ี 3.7 
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ตารางที่ 3.7  เกณฑก์ารตรวจสอบความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ 
X2 ไม่มีนยัส าคญั (P>0.05) 
X2/df < 2.00       สอดคลอ้งกลมกลืนด ี

2.00-5.00   สอดคลอ้งกลมกลืนพอใชไ้ด ้
CFI < 0.95       สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
GFI < 0.95       สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
AGFI < 0.95       สอดคลอ้งกลมกลืนดี 
RMSEA < 0.05        สอดคลอ้งกลมกลืนด ี

  

รายละเอียดของค่าสถิติท่ีใชมี้ ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2557) 
 

  ค่า Chi-Square (2-test) ค่าไคสแควร์ คือ ค่าสถิติทดสอบที่ใช้ ทดสอบ ฟังก์ชันความ
กลมกลืนทั้งน้ีจะมีค่าเป็นศูนย์จริงตามสมมุติฐานและตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของ
แบบจ าลองกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ได้นั้นตอ้งมีค่าความน่าจะเป็นท่ีค  านวณได้มากกว่าหรือเท่ากับ 
0.05 (P-value < 0.05) หมายความว่าโมเดลท่ีสร้างขึ้นมามีความสอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ ์
โดยถา้ค่าไคสแควร์ มีนยัส าคญัแสดงว่าโมเดลกบัขอ้มูลเชิงประจกัษไ์ม่สอดคลอ้งกลมกลืนกนั 

  ค่าไคสแควร์สัมพัทธ์  ((2/df) คือ การพิจารณาจากการทดสอบค่าไคสแควร์สัมพัทธ์            
ที่จะต้องมีค่าต ่ากว่า 2.00 หมายความว่า แบบจ าลองมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ ์

  ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (Comparative Fit Index: CFI) การพิจารณา
มกลืนเชิงสัมพัทธ์กลทดสอบความสอดคล้องจากการ   CFI ซ่ึงจะต้องมีค่าสูงกว่า 0.90 ขึ้นไป

หมายความว่า แบบจ าลองมีความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ 
 ดัชนีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์  (Absolute Fit Index) ผูว้ิจยัได้ด าเนินการ

ทดสอบและพิจารณาทั้งค่าดัชนีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) หมายถึง ปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมท่ีอธิบายได้ด้วยแบบจ าลอง นอกจากน้ีพิจารณาค่าดัชนี          
วดัความกลมกลืนที่ปรับแก้ไขแล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) หมายถึง ปริมาณ
ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมที่อธิบายได้ด้วยแบบจ าลองปรับแก้ด้วยองศาความเป็น
อิสระ ทั้งน้ีค่า GFI และค่า AGFI จะตอ้งมีค่าสูงกว่า 0.90 
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 ดชันีรากที่สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า (Root Mean 
Square Error of Approximation: RMSEA) ค่าการพิจารณาจากการทดสอบค่าสถิติที่ใช้ในการ
ทดสอบสมมติฐานทั้งน้ี RMSEA จะต้องมีค่าต ่ากว่า 0.05 จะหมายความว่าแบบจ าลองค่อนขา้ง
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์

ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
   กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพได้น ามาใช้เพื่อท าการวิเคราะห์และพฒันาตวัแบบการบญัชี
แบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ด้วยการใช้เคร่ืองมือการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ดงัต่อไปน้ี 

  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant)  
   ผูว้ิจยัไดก้ าหนดผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informant) ออกเป็นสามกลุ่ม แบบ Triangulation 

ประกอบไปดว้ย 
  กลุ่มท่ี 1 ผูเ้ช่ียวชาญดา้นลีน (Lean) 
 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบญัชี  
 กลุ่มที 3 ผูป้ระกอบการ SMEs 
 
 โดยด าเนินการสัมภาษณ์จนกว่าข้อมูลอ่ิมตัว (Saunders, Lewis & Thornhill, 2015) 

เน่ืองจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า การสัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อให้ไดผ้ลดีที่สุด จะตอ้งสัมภาษณ์
จนกว่าขอ้มูลท่ีค้นพบไม่มีอะไรใหม่มากไปกว่าท่ีได้สัมภาษณ์มา ทั้งน้ีมีรายช่ือของผูใ้ห้ข้อมูล
ส าคญัดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



99 

ตารางที่ 3.8 แสดงรายช่ือผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั 

รายช่ือ คุณสมบัติของผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

1. ดร.วีรพงษ ์ศรัทธาผล ที่ปรึกษาให้กบัภาคธุรกิจและผูบ้ริหาร 
2. ดร.นารา กิตติเมธีกุล ที่ปรึกษาให้กับภาคธุรกิจและผู ้บริหารใน

ประเทศลาว 
3. อาจารยเ์อกรัตน์  รุจิรเศรษฐกุล ที่ ป รึกษ าด้ าน ลีน  อไจล์  โลจิสติ ก ส์และ               

ซัพพลายเชนให้กบักรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
4. คุณศิววงศ ์คอ่นดี ที่ปรึกษาและผูบ้ริหารดา้น Lean Six Sigma  
5. คุณนาฏยา ประสพดี Demand Planner บริษทั WD Digital  

 
  เคร่ืองมือและการสร้างเคร่ืองมือการวิจัย 

                กระบวนการวิจยัเชิงคุณภาพได้ใช้เคร่ืองมือการวิจยัแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interviews) แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structure Interviews) โดยน าตัวแบบที่ได้จากการวิจยัเชิง
ปริมาณมาท าการสัมภาษณ์เพื่อขยายผลในการยืนยนัผลและพฒันาการบญัชีแบบลีน เพื่อออกแบบ
ตวัแบบการบัญชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ท่ีมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับแนวทางบริบทประเทศไทย โดยประกอบไปด้วยค าถามสัมภาษณ์
จ านวน 3 ส่วน ไดแ้ก่ 
  ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผูใ้ห้สัมภาษณ์ 

 ส่วนที่ 2 ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการสัมภาษณ์ของมูลที่ เกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อแนวทางในการพฒันาแผนกลยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทยประกอบดว้ย 

   1. คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี (Accounting Information 
System) 

   2. ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
Transparency)  

  3. การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
  4. ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) 
 ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
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   การพัฒนาเคร่ืองมือ 
   ผูว้ิจัยได้ใช้การพัฒนาเคร่ืองมือด้วยการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) ของเน้ือหา                 

ข้อค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) แบบกึ่ งโครงสร้าง (Semi-Structure 
Interview) โดยการมอบหมายให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ท าการประเมินความเหมาะสมและ            
ให้ค  าแนะน าเพื่อการปรับปรุงขอ้ค าถาม  

 ตารางที่ 3.9  รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพขอ้ค าถาม 

รายช่ือ คุณสมบัติหรือความเช่ียวชาญ 

1. ผศ.ดร คณิตศร เทอดเผ่าพงศ ์ หัวห้าหลัก สูตรบัญ ชีบัณฑิต  (นานาชาติ ) 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

2. นาวาอากาศเอก ดร. ธชัชยั จินตแ์สวง ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาต อดีตนายกสมาคม
ผูส้อบบัญชีภาษีอากร และร่วมก่อตั้งสมาคม 
นักวิช าก ารหรือผู ้ช่ วยศาสตราจารย์ด้ าน         
การบญัชี 

3. อาจารยสิ์ริพงศ ์จึงถาวรรณ ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีมีประสบการณ์ดา้นลีน 

4. ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธ์ิ ผูป้ระกอบการ ผูบ้ริหารวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมท่ีมีประสบการณ์ดา้นลีน 

5. อาจารยเ์อกรัตน์ รุจิรเศรษฐกุล ที่ปรึกษา หรือนกักลยุทธ์ดา้นลีน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา 
(Content Analysis) เพื่อท าการสรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและน าเสนอเป็นจ านวนและ             
ร้อยละ เพื่อน าไปสู่การพฒันาตวัแบบการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย 
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สรุป 

   การออกแบบการวิจยัของการศึกษาครั้ งน้ีได้ท าการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวขอ้ง
ถึงความเหมาะสมของการออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้แบบผสมผสาน (Mixed Method)               
ดว้ยวิธีการส ารวจ (Explanatory Research) โดยเร่ิมตน้ด้วยการสร้างและพฒันากรอบแนวคิดผ่าน
การวิจยับทที่ 2 จากการทบทวนงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง แนวคิด และทฤษฎีที่สอดคลอ้งกับการบญัชี
แบบลีน และท าการศึกษาทบทวนเพ่ิมเติมจากงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งมาสู่การพฒันาเคร่ืองมือการวิจยั
ส าหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ได้แก่ แบบสอบถาม ท่ีจะมีการพฒันาเคร่ืองมือดว้ยกระบวนการ IOC 
จากผูเ้ช่ียวชาญที่ก าหนดและท าการวิเคราะห์สถิติ Cronbach’s alpha เพ่ือหาค่าความเช่ือมั่นของ
แบบสอบถาม ก่อนที่ จะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง                
และขนาดย่อมด้านการผลิต โดยมุ่งไปท่ีกลุ่มท่ีมีกระบวนการผลิตแบบลีน และผูต้อบแบบสอบถาม
ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านลีนและบัญชี ก่อนที่จะน าข้อมูลทางสถิติมาท าการวิเคราะห์สมการ
โครงสร้าง (Structural Equation Model: SEM) และท าการพฒันาตวัแบบทางสถิติจนไดร้ับผลลพัธ์
ทีส่อดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท์ี่ท างานทบทวนจากบทที่ 2 และพฒันาไปสู่การสร้างเคร่ืองมือ
เชิงคุณภาพ (Qualitative) เพื่อท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interviews) แบบกึ่ งโครงสร้าง 
(Semi-Structure Interviews) กับผู ้เช่ียวชาญด้วยหลักการสามเส้า (Triangulation) และรวบรวม
ขอ้มูลเพื่อท าการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) จดัประเด็นรายการที่ส าคญัและพฒันาไปสู่
แผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกบับริบทประเทศไทย 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

     การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย วตัถุประสงค์ของการวิจัย คือ (1) เพื่อศึกษา
อิทธิพลของระบบสาสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อการบัญชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง               
และขนาดย่อมในประเทศไทย (2) เพื่อศึกษาอิทธิพลของความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศ
ทางการบญัชีที่มีต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย              
(3) เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบญัชีแบบลีนที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย (4) เพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารจดัการบญัชีและตน้ทุน
โดยบญัชีแบบลีนดว้ยการออกแบบโมเดลการค านวณตน้ทุน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 7 ตอน ตามล าดบั ดงัน้ี 
        ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานข้อมูลลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบ
แบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี และการบญัชีแบบลีน  
 ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเชิงพรรณนาของตวัแปรในการศึกษาการวิจยั 

     ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นของแบบจ าลองสมการ
โครงสร้าง 
 ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินโมเดลการวดั 
 ตอนที่ 6  ผลการทดสอบสมการโครงสร้าง 
 ตอนที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ตอนที่ 8 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
 ส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ที่ใชแ้ทนตวัแปร
และค่าสถิติ ของผูต้อบแบบสอบถาม ถึงก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนตัวแปร                   
และค่าสถิติ เพ่ือให้การน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลมีความเขา้ใจตรงกนัเกี่ยวกบัสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  
โดยแสดงไวด้งัตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.1  แสดงสัญลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ที่ใชแ้ทนตวัแปรและค่าสถิติ 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 

�̅� ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) 
S.D. ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
MIN คะแนนต ่าสุด (Minimum) 
MAX คะแนนสูงสุด (Maximum) 

T-value ค่าสถิติทดสอบซ่ึงมีการแจกแจงแบบ t 
P-value ค่าสัดส่วนของความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิเสธสมมติฐานและเป็นค่าท่ี

ค  านวณไดจ้ากขอ้มูลเชิงประจกัษ ์(Observed Significance Level) 
δ ความคลาดเคล่ือนของการวดัตวัแปรสังเกตไดภ้ายนอก 
E ความคลาดเคล่ือนของการวดัตวัแปรสังเกตไดภ้ายใน 

SE ความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
b ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบ 
B ค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเป็นรายองคป์ระกอบ (Standardized Solution) 
λ น ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐาน 
SK ค่าความเบ ้(Skewness) 
KU ค่าความโด่ง (Kurtosis) 

r ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Product Moment CorINCUtion 
Coefficient) 

CV สัมประสิทธ์ิการกระจาย (Coefficient of Variation) 
ρc ความเที่ยงของตวัแปรแผง (Construct Reliability) 
ρv ค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกดัได ้(Average Variance Extracted) 
TE อิทธิพลรวม 
IE อิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effects) 
DE อิทธิพลทางตรง (Direct Effects) 
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 ตารางที่ 4.1 แสดงสัญลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ที่ใชแ้ทนตวัแปรและค่าสถิติ (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
χ2 ดชันีตรวจสอบความกลมกลืนประเภทค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square) 
df ค่าองศาความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
R2 ค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ (Coefficient of Determination) 
n 
F 

จ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
ค่าสถิติทดสอบจากการวิเคราะห์ความแปรปรวน(ANOVA) 

CFI ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (Comparative Fit Index) 
GFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index) 

AGFI ดชันีวดัระดบัความกลมกลืนที่ปรับแกแ้ลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index) 
RMSEA ดชันีรากที่สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนโดยประมาณ 

(Root Mean Square Error of Approximation) 
SRMR ดชันีรากที่สองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน 

(Standardized Root Mean Square Residual) 
CN 

 
 

ดัชนีที่แสดงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะยอมรับดัชนีแสดงความสอดคล้อง
กลมกลืนของตวัแบบได ้(Critical N) 

AIS 

 

คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System 
Attributes : AIS) 

FLE ความยืดหยุ่น (Flexibility: FLE)  
REL ความน่าเช่ือถือ (Reliability: REL) 
SIM ความง่าย (Simplicity: SIM) 
INT การบูรณาการ (Integration: INT) 

AIT 
ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 
Transparency: AIT)  

DIS การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure: DIS) 
ACC ความถูกตอ้ง (Accurate: ACC)  
CLA ความชดัเจน (Clarity: CLA) 
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 ตารางที่ 4.1 แสดงสัญลกัษณ์และความหมายของสัญลกัษณ์ที่ใชแ้ทนตวัแปรและค่าสถิติ (ต่อ) 

สัญลกัษณ์ ความหมาย 
LEA การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting: LEA) 
VSC ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing: VSC) 
LDM การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making: LDM) 
LTL การพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement: LTL) 
FFP ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance: FFP)  
ROA อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)  
NPM อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin: NPM)  

CAP 
อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต  (Capacity 
Utilization: CAP) 

 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 
 

ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน จ านวน ร้อยละ 
ทุนจดทะเบียนต ่ากว่า หรือเทียบเท่า 1 ลา้นบาท 35 13.50 
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ลา้นแต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท 50 19.20 
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท 71 27.30 
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท 46 17.70 
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 20 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 30 ลา้นบาท 32 12.30 
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 40 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 50 ลา้นบาท 11 4.20 
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ลา้นบาทขึ้นไป 15 5.80 

รวม 260 100.00 
 
   จากตารางท่ี 4.2  พบว่า  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ส่วนใหญ่ม ี                   
ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 
รองลงมามีทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ลา้นแต่ไม่เกิน 5 ลา้นบาท จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 
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ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 20 ลา้นบาท จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 17.7 และ              
สุดทา้ยมีทุนจดทะเบียนมากกว่า 40 ลา้นบาทแต่ไม่เกิน 50 ลา้นบาท จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.2  

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของระยะเวลาการด าเนินกิจการ 

ระยะเวลาการด าเนินกิจการ จ านวน ร้อยละ 
ประกอบกิจการไม่เกิน 5 ปี 7 2.70 
ประกอบกิจการมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี 63 24.20 
ประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี 65 25.00 
ประกอบกิจการมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี 67 25.80 
ประกอบกิจการมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 25 ปี 32 12.30 
ประกอบกิจการมากกว่า 30 ปี  ขึ้นไป 26 10.00 

รวม 260 100.00 
 
  จากตารางที่ 4.3  พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ส่วนใหญ่ประกอบ
กิจการมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 รองลงมาประกอบกิจการ
มากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ประกอบกิจการมากกว่า 5 ปี               
แต่ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 24.2 และสุดทา้ยประกอบกิจการไม่เกิน 5 ปี จ านวน 
7 คน คิดเป็นร้อยละ 2.7 

ตารางที่ 4.4  แสดงจ านวนและร้อยละของจ านวนพนกังาน 

จ านวนพนักงาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนพนกังานนอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 50 คน 145 55.80 
จ านวนพนกังาน 51 – 100 คน 
จ านวนพนกังาน 101 – 150 คน 

89 
0 

34.20 
0.00 

จ านวนพนกังาน 151 – 200 คน 26 10.00 
รวม 260 100.00 

 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ส่วนใหญ่มีจ านวน

พนักงานน้อยกว่าหรือเทียบเท่า  50 คน จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 รองลงมาจ านวน
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พนักงาน 51 – 100 คน จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 34.2 และสุดทา้ยจ านวนพนักงาน 151 – 200 
คน จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยคุณลักษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี และการบัญชีแบบลีน  
 

ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทาง 
การบญัชี  

คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
(Accounting Information System Attributes) 

�̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ความยืดหยุน่ (Flexibility) 3.89 0.59 มาก 
2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 3.97 0.58 มาก 
3. ความง่าย (Simplicity) 3.86 0.59 มาก 
4. การบูรณาการ (Integration) 3.92 0.53 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.53 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System) ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่             
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 และ SD. = .533 โดยปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสูงสุด                
เป็นอันดับแรกคือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.97 และ SD. = .580 รองลงมา
คือ การบูรณาการ (Integration) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ SD. = .530 ความยืดหยุ่น (Flexibility)                 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และ S.D. = .597 และความง่าย (Simplicity) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และ SD. = .592 
ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี ดา้นความยืดหยุ่น (Flexibility) 
 

ด้านความยดืหยุ่น (Flexibility) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีถูกออกแบบ หรือเลือกมาใชท้ี่
สอดคลอ้งกบันกับญัชี 

3.72 0.67 มาก 

2. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่น ามาใชส้อดคลอ้งกบั
กิจกรรมทางธุรกจิขององคก์ร 

3.98 0.72 มาก 

3. นกับญัชีสามารถประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีได้
อย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการในแต่ละช่วง 

3.97 0.68 มาก 

ภาพรวม 3.89 0.59 มาก 
 
  จากตารางที่ 4.6 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ดา้นความยืดหยุ่น (Flexibility) ของกลุ่มตวัอย่างภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 และ SD. = .597 โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดับ
แรกคือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่น ามาใช้สอดคล้องกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร           
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.98 และ SD. = .724 รองลงมาคือ นักบัญชีสามารถประยุกต์ใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการในแต่ละช่วง มีค่าเฉล่ีย
เท่ากับ 3.97 และ SD. = .680 และระบบสารสนเทศทางการบัญชีถูกออกแบบ หรือเลือกมาใช้                       
ที่สอดคลอ้งกบันกับญัชี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 และ SD. = .678 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
 

ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รมีมาตรฐาน
และเช่ือถือได ้สามารถน ามาใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.96 0.66 มาก 

2. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รสามารถรกัษา
ความลบั เพื่อรักษาคุณภาพการท าบญัชีให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

3.93 0.69 มาก 

3. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รสามารถ
ยกระดบัการจดัท าบญัชีให้มีมาตรฐานในสายตาลูกคา้ หรือ
หน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

4.03 0.63 มาก 

ภาพรวม 3.97 0.58 มาก 
 
   จากตารางที่ 4.7 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความน่าเช่ือถือ (Reliability) ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่                  
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.97 และ SD. = .580 โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสูงสุด                
เป็นอนัดับแรกคือ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององค์กรสามารถยกระดับการจดัท าบญัชีให้มี
มาตรฐานในสายตาลูกคา้ หรือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 4.03 และ SD. = .633 รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กรมีมาตรฐาน              
และเช่ือถือได้ สามารถน ามาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.96 และ SD. = .668              
และระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รสามารถรักษาความลบั เพื่อรักษาคุณภาพการท าบญัชี
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 และ SD. = .696 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี ดา้นความง่าย (Simplicity) 
 

ด้านความง่าย (Simplicity) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถ
เรียนรู้การใชง้านไดโ้ดยง่ายดว้ยตนเอง 

3.90 0.65 มาก 

2. การปรับปรุงของระบบสารสนเทศทางการบญัชีของ
องคก์ร ในฟังก์ชัน่ใหม่ๆ ยงัคงใชง้านไดง่้ายและสะดวก 

3.85 0.63 มาก 

3. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถใช้
งานเพื่อสอนให้พนกังานใหม่ขององคก์รเรียนรู้และเขา้ใจ
ไดด้ว้ยความรวดเร็ว 

3.85 0.63 มาก 

ภาพรวม 3.86 0.59 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.8  พบว่า ผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี ดา้นความง่าย (Simplicity) ของกลุ่มตวัอย่างภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 และ SD. = .592 โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก            
คือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กร สามารถเรียนรู้การใช้งานได้โดยง่ายด้วยตนเอง                   
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.90 และ SD. = .658 รองลงมาคือ การปรับปรุงของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีขององค์กร ในฟังก์ชั่นใหม่ๆ ยงัคงใช้งานได้ง่ายและสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 และ                       
SD. = .631 และระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถใช้งานเพื่อสอนให้พนักงานใหม่
ขององคก์รเรียนรู้และเขา้ใจไดด้ว้ยความรวดเร็ว มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และ SD. = .639 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.9 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี ดา้นการบูรณาการ (Integration) 
 

ด้านการบูรณาการ (Integration) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รท างานไดด้ีและ
สอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีต่างๆ ในองคก์ร ท าให้ระบบเป็นไป
อย่างเสถียร 

3.89 0.59 มาก 

2. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถพฒันา
และปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
บญัชี หรือหลกัการบญัชี และวิธีการท าบญัชีขององคก์ร 

3.92 0.62 มาก 

3. ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถบูรณา
การร่วมกบัขอ้มูลทางการบญัชีจ านวนมากเพื่อสนบัสนุนการ
ท างานและการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.93 0.57 มาก 

ภาพรวม 3.92 0.53 มาก 
 

    จากตารางที่ 4.9 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกบัปัจจยัคุณลกัษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ด้านการบูรณาการ (Integration) ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่                   
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ SD. = .530 โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นสูงสุด              
เป็นอนัดับแรกคือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กร สามารถบูรณาการร่วมกับข้อมูล
ทางการบัญชีจ านวนมากเพื่อสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ                        
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.93 และ SD. = .579 รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององค์กร 
สามารถพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี หรือหลกัการบญัชี 
และวิธีการท าบญัชีขององค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ SD. = .629 และระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีขององค์กรท างานได้ดีและสอดคล้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ในองค์กร ท าให้ระบบเป็นไป               
อย่างเสถียร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.89 และ SD. = .593 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชี (Accounting Information Transparency) 
 

ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบญัชี 
(Accounting Information Transparency) 

�̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) 3.98 0.54 มาก 
2. ความถูกตอ้ง (Accurate) 3.94 0.50 มาก 
3. ความชดัเจน (Clarity) 3.92 0.52 มาก 

ภาพรวม 3.95 0.47 มาก 
 

   จากตารางที่ 4.10 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความ
โปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information Transparency) ของกลุ่ม
ตวัอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และ SD. = .475 โดยปัจจยัที่กลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรกคือ การเปิด เผยข้อมูล (Disclosure) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ ากับ 3.98                           
และ SD. = .545 รองลงมาคือ ความถูกตอ้ง (Accurate) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และ SD. = .508 และความ
ชดัเจน (Clarity) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 และ SD. = .528 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชี ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) 
 

ด้านการเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ผูบ้ริหารสนบัสนุนการท าบญัชีเดียว 4.03 0.62 มาก 
2. องคก์รมกีารจดัท าบญัชีที่สามารถตรวจสอบท่ีมา       
และที่ไปไดโ้ดยง่าย 

3.99 0.58 มาก 

3. เมื่อมีขอ้ผิดสังเกตองคก์รมกีารตรวจสอบทางการบญัชี
ทนัทีและสามารถรายงานผลการตรวจสอบไดเ้สมอ 

3.91 0.61 มาก 

ภาพรวม 3.98 0.54 มาก 
 

  จากตารางที่  4.11 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี ด้านการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) ของกลุ่มตวัอย่าง
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ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.98 และ SD. = .545 โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
สูงสุดเป็นอันดับแรกคือ ผู ้บ ริหารสนับสนุนการท าบัญ ชี เดี ยว มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ ากับ 4.03                            
และ SD. = .621 รองลงมาคือ องค์กรมีการจดัท าบัญชีที่สามารถตรวจสอบที่มาและที่ไปได้โดยง่าย               
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99 และ SD. = .589 และเมื่อมีขอ้ผิดสังเกตองคก์รมีการตรวจสอบทางการบญัชีทนัที
และสามารถรายงานผลการตรวจสอบไดเ้สมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.91 และ SD. = .618 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชี ดา้นความถูกตอ้ง (Accurate) 
 

ด้านความถูกต้อง (Accurate) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. องคก์รมกีารพฒันาการจดัท าบญัชีให้เป็นไปตาม
มาตรฐานอย่างเคร่งครัด 

4.00 0.63 มาก 

2. องคก์รให้ความส าคญักบัท่ีมาและที่ไปของขอ้มูล
เพื่อให้เกิดการจดัท าบญัชีที่มีคุณภาพ 

3.87 0.66 มาก 

3. องคก์รมกีารปรับปรุงการท าบญัชีอย่างต่อเน่ือง   
เพื่อให้เกิดความถูกตอ้งสมบูรณค์รบถว้น 3.95 0.60 มาก 

ภาพรวม 3.94 0.50 มาก 
 

  จากตารางที่  4.12 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบัญชี ด้านความถูกต้อง (Accurate) ของกลุ่มตัวอย่างภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และ SD. = .508 โดยประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น
สูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ องค์กรมีการพฒันาการจดัท าบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด   
มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 4.00 และ SD. = .634 รองลงมาคือ องค์กรมีการปรับปรุงการท าบัญชีอย่าง
ต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถ้วน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.95 และ SD. = .604 และองค์กร
ให้ความส าคญักับที่มาและที่ไปของขอ้มูลเพื่อให้เกิดการจดัท าบัญชีที่มีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.87 และ SD. = .662 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชี ดา้นความชดัเจน (Clarity) 
 

ด้านความชัดเจน (Clarity) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. องคก์รมกีารน าขอ้มูลทางการบญัชีไปใชป้ระโยชน์     
ในการตดัสินใจไดอ้ย่างสม ่าเสมอ 

3.88 0.57 มาก 

2. องคก์รมกีารเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้พนกังานหรือบุคลากร
ต่างๆ น าขอ้มูลทางการเงินและการบญัชีไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ 

3.88 0.60 มาก 

3. องคก์รสามารถใชป้ระโยชนจ์ากขอ้มูลทางการบญัชี        
เพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจและการลงทุนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4.00 0.59 มาก 

ภาพรวม 3.92 0.52 มาก 
 

   จากตารางที่  4.13 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดับค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี ด้านความชัดเจน (Clarity) ของกลุ่มตวัอย่างภาพรวม            
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ SD. = .528 โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุด
เป็นอนัดบัแรกคือ องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจ
และการลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากบั 4.00 และ SD. = .593 รองลงมาคือ องคก์ร
มีการน าขอ้มูลทางการบญัชีไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจไดอ้ย่างสม ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 
และ SD. = .576 และองค์กรมีการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรต่างๆ น าข้อมูล                    
ทางการเงินและการบัญชีไปปรับปรุงการด าเนินงานและการตัดสินใจทางธุรกิจ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.88 และ SD. = .604 ตามล าดบั 
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ตารางที่ 4.14 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 

การบัญชีแบบลนี (Lean Accounting) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) 3.92 0.49 มาก 
2. การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) 3.96 0.52 มาก 
3. การพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean 
Improvement) 

3.85 0.47 มาก 

ภาพรวม 3.91 0.46 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.14 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการบญัชีแบบลีน 
(Lean Accounting) ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.91 และ SD. = .460 
โดยปัจจยัที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision 
Making) มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.96 และ SD. = .526 รองลงมาคือ ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value 
Stream Costing) มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ SD. = .492 และการพัฒนาแบบลีนในระยะยาว (Long 
Term Lean Improvement) มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 และ SD. = .474 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบญัชีแบบลีน ด้านตน้ทุนสายธาร
แห่งคุณค่า (Value Stream Costing) 
 

ด้านต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. องคก์รมกีารบนัทกึตน้ทนุในสายการผลิตโดยละเอียด 
ในแต่ละจุดอย่างเหมาะสม 

4.01 0.58 มาก 

2. องคก์รสามารถแยกไดท้นัทีว่าตน้ทุนการผลิตของสินคา้
แต่ละหน่วยเกิดจากอะไร มีสัดส่วนหรือตน้ทนุเท่าใด      
โดยเป็นตน้ทุนท่ีเกดิขึ้นจริงไม่ไดป้ระมาณการ 

3.86 0.56 มาก 

3. องคก์รปรับปรุงการท าบญัชีให้สอดคลอ้งกบักระบวน 
การผลิตเพ่ือท าให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุน ทั้งระบบ
ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

3.89 0.56 มาก 

ภาพรวม 3.92 0.49 มาก 
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  จากตารางที่ 4.15 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการบญัชีแบบลีน 
ด้านตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) ของกลุ่มตวัอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมาก              
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ SD. = .492 โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอันดับแรก           
คือ องคก์รมีการบนัทึกตน้ทุนในสายการผลิตโดยละเอียดในแต่ละจุดอย่างเหมาะสม มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากับ 4.01 และ SD. = .586 รองลงมาคือ องค์กรปรับปรุงการท าบญัชีให้สอดคลอ้งกับกระบวนการ
ผลิตเพื่อท าให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89 
และ SD. = .569 และองค์กรสามารถแยกได้ทันทีว่าต้นทุนการผลิตของสินคา้แต่ละหน่วยเกิดจาก
อะไร มีสัดส่วนหรือตน้ทุนเท่าใด โดยเป็นตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริงไม่ได้ประมาณการ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.86 และ SD. = .569 ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบัญชีแบบลีน ด้านการตัดสินใจ
แบบลีน (Lean Decision Making) 
 

ด้านการตัดสินใจแบบลนี (Lean Decision Making) �̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. องคก์รมกีารพิจารณาตน้ทนุในแต่ละจุดของสายการผลิต 
และปรับปรุงตน้ทุนเป็นรายการย่อยต่างๆ ในสายการผลิต
แบบจุดต่อจุด เพื่อให้เกิดการตดัสินใจดา้นตน้ทุนอย่างมี
คุณภาพ 

4.00 0.57 มาก 

2. นกับญัชีมกีารแจกแจงขอ้มูลตน้ทุนและแจง้ให้กบั
หน่วยงานหรือฝ่ายผลิตเพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงการ
ด าเนินงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

3.97 0.56 มาก 

3. นกับญัชีมกีารก าหนดเป้าหมายตน้ทุนที่จะท าการปรับลด 
และใชข้อ้มูลตน้ทุนที่มีอยู่ในการปรับลดตน้ทุนไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.92 0.58 มาก 

ภาพรวม 3.96 0.52 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.16 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการบญัชีแบบลีน 
ด้านการตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) ของกลุ่มตัวอย่างภาพรวมอยู่ในระดับมาก                    
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.96 และ SD. = .526 โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดับแรกคือ 
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องคก์รมีการพิจารณาตน้ทุนในแต่ละจุดของสายการผลิต และปรับปรุงตน้ทุนเป็นรายการย่อยต่างๆ 
ในสายการผลิตแบบจุดต่อจุด เพื่อให้เกิดการตดัสินใจด้านตน้ทุนอย่างมีคุณภาพ มีค่าเฉล่ียสูงสุด
เท่ากบั 4.00 และ SD. = .573 รองลงมาคือ นกับญัชีมีการแจกแจงขอ้มูลตน้ทุนและแจง้ให้กับหน่วยงาน
หรือฝ่ายผลิตเพ่ือน าไปใชใ้นการปรับปรุงการด าเนินงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 
3.97 และ SD. = .565 และนักบัญชีมีการก าหนดเป้าหมายต้นทุนที่จะท าการปรับลด และใช้ข้อมูล
ต้นทุนที่มีอยู่ในการปรับลดต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.92 และ SD. = .587 
ตามล าดบั 
 

ตารางที่ 4.17 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการบญัชีแบบลีน ดา้นการพฒันาแบบ
ลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) 
 

ด้านการพัฒนาแบบลนีในระยะยาว  
(Long Term Lean Improvement) 

�̅� S.D. 
ระดับความ
คิดเหน็ 

1. องคก์รมกีารพฒันานกับญัชีให้มีความรูค้วามเขา้ใจดา้น
การบญัชีแบบลีนมากขึ้น 

3.81 0.57 มาก 

2. องคก์รสนบัสนุนและผลกัดนัให้การบญัชีแบบลีนถูก
น าไปใชอ้ย่างมประสิทธิภาพในองคก์ร 

3.82 0.55 มาก 

3. องคก์รปรับกระบวนการท างานและสร้างวฒันธรรมการ
ท างานแบบลีนให้เกิดขึ้นทัว่ทั้งองคก์ร 

3.90 0.55 มาก 

ภาพรวม 3.85 0.47 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.17 พบว่าผลการวิเคราะห์ระดบัค่าเฉล่ียความคิดเห็นเกี่ยวกับการบญัชีแบบลีน 
ดา้นการพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) ของกลุ่มตวัอย่างภาพรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 และ SD. = .474 โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็น
อนัดบัแรกคือ องคก์รปรับกระบวนการท างานและสร้างวฒันธรรมการท างานแบบลีนให้เกิดขึ้นทัว่
ทั้ งองค์กร มีค่าเฉล่ียสูงสุดเท่ากับ 3.90 และ SD. = .558 รองลงมาคือ องค์กรสนับสนุนและผลักดัน             
ให้การบญัชีแบบลีนถูกน าไปใชอ้ย่างมประสิทธิภาพในองค์กร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.82 และ SD. = .555 
และองค์กรมีการพัฒนานักบัญชีให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชีแบบลีนมากขึ้น มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.81 และ SD. = .575 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 3  การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานเชิงพรรณนาของตัวแปรในการศึกษาการวิจัย  
 

ตารางที่ 4.18 แสดงอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) จ านวน ร้อยละ 
0.10 – 0.20 14 5.40 
0.21 – 0.40 151 58.10 
0.40 – 0.60 58 22.30 
0.61 – 0.80 15 5.80 
0.81 – 1.00 22 8.50 

รวม 260 100.00 
 
   จากตารางท่ี 4.18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบกิจการมีอัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) ส่วนใหญ่เท่ากับ 0.21 – 0.40 จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 58.1 รองลงมา                      
มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 0.40 – 0.60 จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 22.3 มีอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) 0.81 – 1.00 จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 อตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์(ROA) 0.61 – 0.80 จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และสุดทา้ยมีอตัราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย ์(ROA) 0.10 – 0.20 จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4 
 

ตารางที่ 4.19 แสดงอตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) 

อัตราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) จ านวน ร้อยละ 
1% – 5% 13 5.00 
6% – 10% 121 46.50 
11% – 15% 68 26.20 
16% – 20% 28 10.80 
21% – 25% 30 11.50 

รวม 260 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบกิจการมีอัตราส่วนการท าก าไร                 
(Net Profit Margin) ส่วนใหญ่มีอัตราส่วนการท าก าไรที่มีร้อยละ  6% – 10% จ านวน 121 คน                   
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คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมามีอตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) 11% – 15% จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 มีอตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) 21% – 25% จ านวน 30 คน      
คิดเป็นร้อยละ 11.5 อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) 16% – 20% จ านวน 28 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.8 และสุดท้ายมีอัตราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) 1% – 5% จ านวน 13 คน                
คิดเป็นร้อยละ 5.0 
 

ตารางที่  4.20 แสดงอัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity 
Utilization) 
 

อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงั   
การผลิต (Capacity Utilization) 

จ านวน ร้อยละ 

60% – 65% 17 6.50 
66% – 75%  143 55.00 
76% – 83%  60 23.10 
84% – 91% 21 8.10 
> 92% 19 7.30 

รวม 260 100.00 
 
   จากตารางที่ 4.20 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ประกอบกิจการมีอตัราการใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization) ส่วนใหญ่เท่ากับ 68% – 75% จ านวน 143 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมามีอัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต 
(Capacity Utilization) 76% – 83% จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1 มีอัตราการใช้ประโยชน์                   
จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization) 84% – 91% จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อย
ละ 8.1 อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization) > 92% 
จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และสุดทา้ยมีอตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงั
การผลิต (Capacity Utilization) 60% – 75% จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 
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ตอนที่ 4  ผลการวิเคราะห์การตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 

 1. ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรสังเกตได้ 
  การวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตวัแปรสังเกตไดข้องตวัแปรแฝงแต่ละตวั เพื่อตรวจสอบ

การแจกแจงความเป็นปกติของขอ้มูลก่อนวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ค่าสถิติ
พ้ืนฐานของตัวแปรประกอบด้วย ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard deviation)  ค่ าค ว าม เบ้  (Skewness)  ค่ าค ว ามโด่ ง  (Kurtosis)โด ยตัว แป ร สั ง เก ต 
ประกอบดว้ย 

   1) คุณลักษณ ะระบบสารสน เทศทางการบัญ ชี  (Accounting Information System 
Attributes: AIS) ประกอบดว้ย ความยืดหยุ่น (Flexibility: FLE) ความน่าเช่ือถือ (Reliability: REL) 
ความง่าย (Simplicity: SIM) และการบูรณาการ (Integration: INT) 

    2) ความโป ร่งใสของข้อมู ลสารสน เทศทางการบัญ ชี  (Accounting Information 
Transparency: AIT) ประกอบด้วย การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure: DIS) ความถูกตอ้ง (Accurate: 
ACC) และความชดัเจน (Clarity: CLA) 

   3) การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting: LEA) ประกอบด้วย ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า 
(Value Stream Costing: VSC) การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making: LDM) และการ
พฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement: LTL) 

   4) ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance: FFP) ประกอบด้วย 
อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin: NPM) และอตัรา
การใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization: CAP)  
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ตารางที่ 4.21  แสดงค่าสถิติพรรณนาลกัษณะของตวัแปร (n=260) 

 MIN MAX X̅ S.D. SK KU แปลผล 
FLE 3.00 5.00 3.96 .65 .04 -.64 มาก 
REL 3.00 5.00 4.01 .61 -.00 -.33 มาก 
SIM 3.00 5.00 3.85 .61 .09 -.44 มาก 
INT 3.00 5.00 3.91 .53 -.07 .38 มาก 
DIS 3.00 5.00 3.98 .56 -.00 .19 มาก 
ACC 3.00 5.00 3.92 .58 .01 -.08 มาก 
CLA 3.00 5.00 3.90 .53 -.09 .41 มาก 
VSC 3.00 5.00 3.93 .48 -.15 1.12 มาก 
LDM 3.00 5.00 3.93 .54 -.03 .31 มาก 
LTL 3.00 5.00 3.88 .49 -.25 .78 มาก 
ROA 1.00 5.00 2.54 .99 1.22 .93 ปานกลาง 
NPM 1.00 5.00 2.77 1.09 .76 -.30 ปานกลาง 
CAP 1.00 5.00 2.55 .99 1.05 .63 ปานกลาง 

 
   จากตารางท่ี 4.21 พบว่า ตวัแปรสังเกตไดม้ีค่าเฉล่ียระดบัปานกลางถึงระดบัมาก (X̅ = 2.54 
– 4.01) พิจารณาค่าความเบ้ (Skewness) ตามเกณฑ์ต้องมีค่าอยู่ในช่วง -3 ถึง 3 (Kline, 2011)              
ดังนั้นค่าความเบ้อยู่ระหว่าง -2.55 ถึง 1.222 และตัวแปรสังเกตได้ท่ีมีอยู่ในแบบจ าลองทั้งหมด              
มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้เป็นลบ)  เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Kurtosis)                    
ตามเกณฑค์วามโด่งตอ้งมีค่าอยู่ในช่วง -10 ถึง 10 (Kline, 2011)  ค่าความโด่งอยู่ระหว่าง -0.641 ถึง 
1.128 และตวัแปรสังเกตได้ที่มีอยู่ในแบบจ าลองส่วนใหญ่มีค่าความโด่งมากกว่าศูนย ์แสดงว่า 
ข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้ดังกล่าวมีการกระจายข้อมูลในลักษณะสูง และมีความเหมาะสม                     
ที่จะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 

  2. ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ 
      ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตได้โดยพิจารณา
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) เพื่อตรวจสอบ
ขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ของการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง เน่ืองจากขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ท่ีส าคญั
ของการวิเคราะห์องค์ประกอบ คือ ตวัแปรตอ้งมีความสัมพนัธ์กัน เพื่อตอบวตัถุประสงค์หลกัของ
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การวิ เคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มของตัวแปรที่ สัมพันธ์กัน ซ่ึงการตรวจสอบว่าตัวแปร                                 
มีความสัมพันธ์กันมากหรือไม่ ผูว้ิจัยใช้ค่าสถิติทดสอบ 2 ค่า คือ Kaiser-Mayer-OlkinMeasure of 
Sampling Adequacy (KMO) และสถิติ Bartlett’s test of sphericity เพื่อทดสอบว่าตัวแปรสังเกตได้
ทั้งหมดเป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity Matrix) หรือไม่ (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2554)   
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ตารางที่ 4.22 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างตวัแปรสังเกตได ้ 
 

 FLE REL SIM INT DIS ACC CLA VSC LDM LTL ROA NPM 

REL .460**            

SIM .576** .507**           

INT 0.99** .460** .576**          

DIS .631** .530** .528** .497**         

ACC .623** .499** .509** .531** .737**        

CLA .621** .538** .522** .471** .682** .736**       

VSC .538** .400** .487** .441** .466** .515** .503**      

LDM .521** .405** .437** .442** .483** .502** .499** .691**     

LTL .509** .438** .412** .405** .535** .531** .504** .610** .687**    

ROA .694** .545** .608** .559** .702** .657** .619** .655** .661** .599**   

NPM .623** .433** .592** .517** .633** .584** .547** .541** .544** .561** .774**  

CAP .580** .462** .514** .456** .522** .445** .464** .368** .367** .406** .557** .553** 

KMO  = 0.934  ,   Bartlett’s test of sphericity  = 2005.034 , df = 78  , P – value =  .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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  จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สันระหว่างตวัแปร

สังเกตได้ จ านวน 13  ตวัแปร พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งหมด 78  คู่ ซ่ึงเป็นตัวแปร

สังเกตไดท้ั้งหมดมีความสัมพนัธ์กันและความสัมพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่มีทิศทางเดียวกนั โดยมีค่า

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรเป็นความสัมพนัธ์ทางบวก มีขนาดของความสัมพนัธ์หรือ

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ระหว่าง 0.367 - 0.841  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกตไดท้ี่ใช้วดัตวัแฝงเดียวกัน 
พบว่า ตวัแปรสังเกตได้ทุกคู่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกัน (ทางบวก) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .01 โดยตวัแปรสังเกตไดท้ี่มีระดบัความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง (0.6 < r < 0.8) จ านวน 10 คู่  
และตวัแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพนัธ์กนัในระดับปานกลาง (0.4 < r < 0.6) จ านวน 5  คู่  ตวัแปร
สังเกตไดคู้่ที่มีความสัมพนัธ์กนัสูงมากที่สุด คือ ตวัแปร ความยืดหยุ่น (FLE) กบั ความง่าย (SIM)ใน
องค์ประกอบคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) (r = 0.841)ส่วนตัวแปรคู่ที่มี
ความสัมพนัธ์กนัต ่าท่ีสุด คือ การบูรณาการ (INT) กบัความยืดหยุ่น (FLE) (r = 0.460) 
 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้วดัตัวแฝงต่างกัน 
พบว่า ตวัแปรสังเกตไดทุ้กคู่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั (ทางบวก) อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 โดยตวัแปรสังเกตได้ที่มีความสัมพนัธ์กันในระดบัสูง (0.6 < r < 0.8) จ านวน 12 คู่  ตวัแปร
สังเกตไดท้ี่มีความสัมพนัธ์กันในระดับปานกลาง (0.4 < r < 0.6) จ านวน 51 คู่ ตวัแปรสังเกตได้  คู่ที่มี
ความสัมพนัธ์กนัสูงมากที่สุด คือ ตวัแปร อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) ในองคป์ระกอบ ผล
การด าเนินงานทางการเงิน (FFP) กับ ตวัแปรการเปิดเผยขอ้มูล (DIS)ในองค์ประกอบความโปร่งใส
ของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) (r = 0.702)เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ระหว่างตวัแปรสังเกตไดทุ้กคู่ ในภาพรวม พบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรสังเกต
ไดทุ้กคู่มีค่าต ่ากว่า 0.80 ความสัมพนัธ์ดงักล่าวแสดงให้เห็นว่าตวัแปรสังเกตไดม้ีระดบัความสัมพนัธ์
ไม่สูงมาก จึงไม่เกิดปัญหา Multicollineartiry และตัวแปรสังเกตได้ทั้ งหมดอยู่บนองค์ประกอบ
ร่วมกนั ดงันั้น มีความเหมาะสมท่ีจะน าไปวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
 เมื่อพิจารณาค่าสถิติ Bartlett’s test of sphericity พบว่า มีค่าเท่ากบั 2005.034  df = 78   (p = 
0.00) แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ไม่เป็นเมทริกซ์เอกลกัษณ์ (Identity matrix) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 ตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันอย่างเพียงพอที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์
องค์ประกอบได้สอดคลอ้งกับผลการวิเคราะห์ ค่า KMO ซ่ึงมีค่าใกล ้1 (0.934) แสดงให้เห็นว่าตัว
แปรสังเกตได้มีความสัมพนัธ์กันมาก เหมาะสมในการน าไปใช้ในการตรวจสอบความสอดคลอ้ง
กลมกลืนกับโมเดล  การวิจยักับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ต่อไป เน่ืองจาก  ค่าดัชนีมีค่า 0.80 ขึ้นไป แสดง
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ว่า ขอ้มูลเหมาะสมที่จะท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ดีมาก (สุภมาส  อังศุโชติ 
และคณะ, 2554 อา้งอิงจาก Hair et al., 2006)  
 

ตอนที่ 5  ผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินโมเดลการวัด 
 

 การวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงยืนยนั (Confirmatory Factor Analysis)  เป็นการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของโมเดลการวดัตัวแปรแฝง  โดยการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการวดัจะพิจารณา 2 ขั้นตอน โดยขั้นที่ 1 เป็นการตรวจสอบ
ความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลการวดั โดยพิจารณาจากค่าสถิติ   Chi-Square (ค่า p-value >  
0.05) , RMSEA (< 0.80 ), SRMR (< 0.50 ), CFI (> 0.90 ) และ  AGFI (> 0.85 ) รายละเอียดการ
น าเสนอผลการวิเคราะห์ความตรงเชิงโครงสร้างของทั้ง 3 ตวัแปรมีดงัน้ี 

1. ตวัแปรแฝงภายนอกการวดัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting  
Information System Attributes)  ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้แก่  ความยืดหยุ่น (FLE) ความ
น่าเช่ือถือ (REL) ความง่าย (SIM) และการบูรณาการ (INT) ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่าง
องคป์ระกอบทั้ง 6 คู่ ค่าสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดแ้ตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูง โดยมีความสัมพนัธ์ระหว่าง  .460 ถึง 0.99  ผลการ
วิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ดว้ย Bartlett’s test of Sphericity ได้ค่า  p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่ใช่เมท
ริกซ์เอกลกัษณ์และตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันมากพอที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได ้
และค่าดชันีค่า KMO  = 0.616  แสดงว่า ตวัแปรมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้  
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ตารางที่  4.23 แสดงเมทริกซ์สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ของโมเดลคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี  
 

ตัวแปร FLE REL SIM INT 

FLE 1.00    

REL .460**    

SIM .576** .507**   

INT 0.99** .460** .576** 1.00 

KMO = .616, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 795.806, df = 6, p = .000 

** ระดบันยัส าคญัที่ .01 

 
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวดัได้ค่า  Chi-Square = 0.00,  df = 0,  p = 1.000,  RMSEA 

= 0.000 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวดัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) มีความ
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบย่อยคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (AIS) พบว่า ตัวแปรมีน ้ าหนักความส าคัญในการบ่งช้ีด้านคุณลักษณะ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) ได้แก่ ความง่าย ( SIM) โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  
0.82 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีดา้นการวดัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) 
ร้อยละ 63.0 รองลงมาเป็นความยืดหยุ่น (FLE)  และ การบูรณาการ ( INT) โดยมีค่าน ้ าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.75 และมีความผันแปรร่วมของตัวบ่งช้ีด้านการวดัคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี (AIS) ร้อยละ 52.0และตัวแปรมีน ้ าหนักความส าคัญในด้านการวัด
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) ต ่าที่สุด คือ ความน่าเช่ือถือ ( REL) โดยมีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากบั  0.68 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีดา้นการวดัคุณลกัษณะระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (AIS) ร้อยละ 40.0 แสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 4.1 และตารางท่ี 
4.23 
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ภาพประกอบที่ 4.1 แสดงโมเดลการวดัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) 
 

ตารางที่ 4.24  แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี (AIS) 
 

ตัวแปร 
น ้าหนักองค์ประกอบ  

สัมประสิทธ์ิ SE t คะแนนองค์ประกอบ R2 

FLE 0.75 0.067 11.12 0.16 0.52 
REL 0.68 0.069 9.88 0.22 0.40 
SIM 0.82 0.067 12.14 0.82 0.63 
INT 0.75 0.067 11.12 0.75 0.52 

Chi-Square 0,  df = 1,  p = 1.000,  RMSEA = 0.000, 
  

2. ตวัแปรแฝงภายนอกของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information Transparency) ประกอบดว้ยตวัแปรสังเกตไดแ้ก่  การเปิดเผยขอ้มูล (DIS) ความถูกตอ้ง 
(ACC)  และความชัดเจน (CLA) ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบทั้ง 3 คู่ ค่า
สหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่า
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ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางถึงสูงโดยมีความสัมพันธ์ระหว่าง .682  ถึง .736 ผลการ
วิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ด้วย Bartlett’s test of Sphericityได้ค่า p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนย์
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่ใช่เมท
ริกซ์เอกลกัษณ์ และตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันมากพอที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์องค์ประกอบได ้
และค่าดชันีค่า KMO = 0.741  แสดงว่า ตวัแปรมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้  
 

ตารางที่ 4.25 แสดงเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ของโมเดลความโปร่งใสของขอ้มูล
สารสนเทศทางการบญัชี (AIT) 
 

ตัวแปร DIS ACC CLA 

DIS 1.00   

ACC .737** 1.00  

CLA .682** .736** 1.00 

KMO = .741, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 426.939, df = 3, p = .000 
** ระดบันยัส าคญัที่ .01 

 
ผลการวิเคราะห์โมเดลการวดัได้ค่า  Chi-Square = 0.00,  df = 0,  p = 1.000,  RMSEA 

= 0.000 แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวดัความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) มี

ความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เมื่อพิจารณาตวัแปรย่อยความโปร่งใสของขอ้มูล

สารสนเทศทางการบญัชี (AIT) พบว่า ตวัแปรมีน ้ าหนักความส าคญัในการบ่งช้ีดา้นความโปร่งใส

ของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี(AIT)มากที่สุด ได้แก่ ความถูกตอ้ง (ACC) โดยมีค่าน ้ าหนัก

องคป์ระกอบเท่ากบั  1.02 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีดา้นความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ

ทางการบญัชี (AIT) ร้อยละ 80.0  รองลงมาเป็นตัวแปร การเปิดเผยข้อมูล (DIS) โดยมีค่าน ้ าหนัก

องค์ประกอบเท่ากับ  0.91 และมีความผันแปรร่วมของตัวบ่งช้ีด้านความโปร่งใสของข้อมูล

สารสนเทศทางการบญัชี (AIT) ร้อยละ 68.0 ส่วนตวัแปรท่ีมีน ้าหนกัต ่าท่ีสุด คือ ความชดัเจน (CLA) 

โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.88 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีด้านความโปร่งใสของ

ขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) ร้อยละ 68.0  แสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบท่ี 4.2 และ

ตารางที ่4.25  
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ภาพประกอบที่ 4.2 แสดงโมเดลการวดัความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) 
 
ตารางที่ 4.26  แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัโมเดลการวดัความโปร่งใสของ
ขอ้มูล 
สารสนเทศทางการบญัชี (AIT) 
 

ตัวแปร 
น ้าหนักองค์ประกอบ  

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองค์ประกอบ R2 
DIS 0.83 0.059 15.50 0.26 0.68 
ACC 0.89 0.059 17.74 0.42 0.80 
CLE 0.82 0.057 15.45 0.26 0.68 
Chi-Square 0,  df = 1,  p = 1.000,  RMSEA = 0.000, 
  
 ตวัแปรแฝงภายนอกของการบญัชีแบบลีน (LAE) ประกอบด้วยตวัแปรย่อยได้แก่ ตน้ทุน
สายธารแห่งคุณค่า (VSC) การตดัสินใจแบบลีน (LDM) และการพฒันาแบบลีนในระยะยาว (LTL) 
ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพนัธ์ระหว่างองคป์ระกอบทั้ง จ านวน 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพนัธ์ของตวั
แปรสังเกตได้แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีค่าความสัมพันธ์กันใน
ระดบัสูง คือ 0.684  ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ด้วย Bartlett’s test of  sphericity ได้ค่า 
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Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 348.593, df = 3, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนย์อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า เมทริกซ์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตได้ไม่ใช่
เมทริกซ์เอกลกัษณ์และตวัแปรมีความสัมพนัธ์กันมากพอที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบ
ได ้และค่าดชันี 8 ค่า KMO = 0.724  แสดงว่า ตวัแปรมีความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้  
 

ตารางที่ 4.27 แสดงเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดข้องโมเดลการบญัชีแบบลีน (LEA) 

 VSC LDM LTL 

VSC 1 .691** .610** 

LDM .691** 1 .687** 

LTL .610** .687** 1 

KMO = .724, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 348.593, df = 3, p = .000 
** ระดบันยัส าคญัที่ .01 

 

  ผลการวิ เคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า Chi-Square = 0.000,  df = 0,  p = 1.000,  RMSEA = 

0.000,  แสดงให้เห็นว่าโมเดลการวดัการบญัชีแบบลีน (LEA) มีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูล

เชิงประจกัษเ์มื่อพิจารณาตวัแปรสังเกตพบว่า ตวัแปรมีน ้าหนกัความส าคญัในการบ่งช้ีการบญัชีแบบ

ลีน (LEA) มากที่สุดไดแ้ก่ การตดัสินใจแบบลีน (LDM) โดยมีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.96 

และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีการวดัการบญัชีแบบลีน (LEA) ร้อยละ 78.0 รองลงมาเป็นตัว

แปรการพฒันาแบบลีนในระยะยาว ( LTL)โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั 0.88 และมีความผนั

แปรร่วมของตวับ่งช้ีการวดัการบญัชีแบบลีน (LEA) ร้อยละ 61.0 ตวัแปรมีน ้ าหนักความส าคญัใน

การบ่งช้ีโมเดลการวดัการบญัชีแบบลีน (LEA) น้อยที่สุดคือ ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (VSC) โดยมี

คา่น ้ าหนักองค์ประกอบเท่ากับ  0.86  และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีการวดัการบญัชีแบบลีน 

(LEA) ร้อยละ 61.0 แสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 4.3  และตารางที ่4.27   
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ภาพประกอบที่ 4.3 แสดงโมเดลการวดัการบญัชีแบบลีน (LEA) 

 

ตารางที่ 4.28  แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัโมเดลการวดัความโปร่งใสของ
ขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) 
 

ตัวแปร 
น ้าหนักองค์ประกอบ  

สัมประสิทธ์ิ SE t คะแนนองค์ประกอบ R2 

VSC 0.86 0.062 13.98 0.24 0.61 

LDM 0.96 0.059 16.27 0.48 0.78 

LTL 0.88 0.063 13.90 0.23 0.61 

Chi-Square 0,  df = 0,  p = 1.000,  RMSEA = 0.000, 
 

3. ตวัแปรแฝงภายนอกผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ประกอบด้วยตวัแปรย่อย
ได้แก่อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA )อัตราส่วนการท าก าไร (NPM) และอัตราการใช้
ประโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (CAP) ผลการตรวจสอบค่าสหสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบทั้ งจ านวน 3 คู่ พบว่า ค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกต แตกต่างจากศูนยอ์ย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 มีค่าความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง คือ 0.774 ผลการวิเคราะห์เมทริกซ์
สหสัมพนัธ์ด้วย Bartlett’s test of  sphericity ได้ค่า Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 
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344.768, df = 3, p = .000 ซ่ึงแตกต่างจากศูนยอ์ย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงว่า  เมทริกซ์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดไ้ม่ใช่เมทริกซ์เอกลกัษณ์ และตวัแปรมีความสัมพนัธ์กัน
มากพอที่จะสามารถน าไปวิเคราะห์องคป์ระกอบได้ และค่าดัชนี KMO = 0.681  แสดงว่า ตวัแปรมี
ความเหมาะสมท่ีจะวิเคราะห์องคป์ระกอบได ้  
 

ตารางที่ 4.29 แสดงเมทริกซ์สหสัมพนัธ์ของตวัแปรสังเกตไดข้องโมเดลการบญัชีแบบลีน (LEA) 

 ROA NPM CAP 

ROA 1.00   

NPM 0.774 1.00  

CAP 0.557 0.553 1 

KMO = .681, Bartlett’s test of Sphericity Chi-Square = 344.768 df = 3, p = .000 

** ระดบันยัส าคญัที่ .01 

 
  ผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดได้ค่า  Chi-Square = 0.000,  df = 0,  p = 1.000,  RMSEA = 

0.000,  แสดงให้เห็นว่าโมเดลการผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) มีความสอดคลอ้งกลมกลืน

กบัขอ้มูลเชิงประจกัษเ์มื่อพิจารณาตวัแปรสังเกตพบว่า ตวัแปรมีน ้าหนักความส าคญัในการบ่งช้ีผล

การด าเนินงานทางการเงิน (FFP)  มากที่สุดได้แก่ ตวัแปรอตัราส่วนการท าก าไร (NPM)  โดยมีค่า

น ้าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 1.03 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(FFP) ร้อยละ77.0 รองลงมาเป็นตัวแปร ตวัแปรอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) โดยมีค่า

น ้าหนกัองค์ประกอบเท่ากบั 0.96 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(FFP) ร้อยละ 78.0 ตัวแปรมีน ้ าหนักความส าคัญในการบ่งช้ีโมเดลการวดัผลการด าเนินงานทาง

การเงิน (FFP)  คือ อตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (CAP) โดยมีค่า

น ้าหนกัองคป์ระกอบเท่ากบั  0.64  และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(FFP) ร้อยละ 40.0 แสดงผลการวิเคราะห์ในภาพประกอบที่ 4.4  และตารางที ่4.29  
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ภาพประกอบที่ 4.4 แสดงโมเดลการวดัผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) 
 

ตารางที่ 4.30  แสดงผลการตรวจสอบความตรงของโมเดลการวดัโมเดลการวดัการบญัชีแบบลีน  

ตัวแปร 
น ้าหนักองค์ประกอบ  

สัมประสิทธิ์ SE t คะแนนองค์ประกอบ R2 
ROA 0.88 0.060 15.90 0.43 0.78 
NPM 0.88 0.066 15.75 0.38 0.77 
CAP 0.63 0.060 10.27 0.12 0.40 

Chi-Square 0,  df = 0,  p = 1.000,  RMSEA = 0.000, 
 
 (7)   ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (Construct Reliability: c ) และ

ค่าเฉลี่ยความแปรปรวนที่สกัดได้ (Average Variance Extracted: v ) 
 ตวัแปรแฝงในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง ตรวจสอบจากตัวช้ีวดั 2 ตัว 

ได้แก่ ความเที่ยงของตัวแปรแฝง (c) และค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกัดได้ (v ) โดยเกณฑ์

มาตรฐาน คือ ค่าความเที่ยงของตวัแปรแฝง (c) ควรมีค่ามากกว่า 0.60 และค่าเฉล่ียของการผนัแปร

ที่ ถูกสกัดได้  (v )ควรมีค่ ามากกว่า 0.50 (สุภมาส  อังศุโชติ  และคณะ , 2554 อ้างอิงจาก 
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Diamantopoulos & Siguaw, 2000) ซ่ึงจะสรุปว่า การผนัแปรในตวัช้ีวดัส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากตวัแปร

สร้างมากกว่าเป็นข้อผิดพลาดของ มาตรวดั ซ่ึงแสดงว่าตัวแปรแฝง มีความเที่ยง ซ่ึงสามารถ

แสดงผลการวิเคราะห์ไดด้งัตารางท่ี 4.31 

ตารางที่ 4.31  แสดงความเที่ยงของตวัแปรแฝงและค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกดัได ้(c & v )  

ตัวแปรแฝง ความเที่ยงตัวแปรแฝง (c) 

(>0.60) 

 

ความแปรปรวนเฉลีย่ที่สกดัได้ 

ด้วยองค์ประกอบ (v) (>0.50) 
AIS 0.900 0.693 
AIT 0.969 0.914 
LEA 0.942 0.845 
FFP 0.953 0.874 
 
 จากตารางที่ 4.31 แสดงให้เห็นว่าความเที่ยงของตวัแปรแฝงทุกตัวมีค่าสูง โดยมีค่า c                

อยู่ระหว่าง 0.900 - 0.969  ซ่ึงมากกว่า 0.60 และค่าเฉล่ียความแปรปรวนที่สกดัไดด้ว้ยองคป์ระกอบ

มีค่า v  อยู่ระหว่าง 0.693 - 0.914 ซ่ึงมากกว่า 0.50 แสดงว่า จากการประเมินโมเดลมาตรวดัได้

หลกัฐานทีช่ดัเจนว่า การนิยามปฏิบตัิการตวัแปรแฝงทั้งหมดถูกตอ้งและเช่ือถือได ้ 

ตอนที่ 6  ผลการทดสอบสมการโครงสร้าง 

  จากผูว้ิจยัได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น เพ่ือให้ไดซ่ึ้งโมเดล
กรอบแนวคิดหลกัเพื่อการศึกษาความสัมพนัธ์ของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี ความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี การบญัชีแบบลีน และผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผูว้ิจยัไดท้ าการวิเคราะห์สมการโครงสร้างของโมเดลตาม
กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยัเบ้ืองตน้ ซ่ึงการการตรวจสอบความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจยัขั้นแรกท าการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดล (Model fit) ซ่ึงค่าสถิติที่น ามา
ตรวจสอบความกลมกลืน ได้แก่  ค่าสถิติ Chi-Square, Chi-Square/df   ดัชนีรากที่สองของค่าเฉล่ีย
ก าลงัสองของส่วนเหลือ (RMR)  ดัชนีรากของก าลงัสองเฉล่ียของเศษที่เหลือมาตรฐาน (SRMR)  
รากที่สองของค่าเฉล่ียของส่วนเหลือคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า  (RMSEA)  ดัชนี
เปรียบเทียบความกลมกลืนของโมเดล (CFI)   ดัชนีวดัระดับความกลมกลืน (GFI)  และดัชนีวดั
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ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) ถา้พบว่าโมเดลมีความกลมกลืน ขั้นตอนต่อไปจะท า
การตรวจสอบค่าพารามิเตอร์ แต่ถ้าโมเดลไม่มีความกลมกลืนก็จะท าการปรับ โมเดลผลการ
วิเคราะห์ครั้ งแรก พบว่า โมเดลการวิจยัเบ้ืองตน้ยงัไม่สอดคลอง้กบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 

ดงัมีค่าดชันี ดงัน้ี ค่าสถิติไค-สแควร์ (2) เท่ากบั 0.000 ค่าองศาอิสระ (d.f.) เท่ากบั 61 ค่า
รากที่สองของคา่เฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลงัสองของการประมาณค่า (RMSEA) เท่ากบั 0.115 ค่า
ดัชนีความสอดคลอ้งของโมเดล (GFI) เท่ากับ 0.860 ค่าดัชนีการวดัความสอดคล้องที่ปรับแล้ว  

(AGFI) เท่ากับ 0.790 และค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) เท่ากับ 0.97 ซ่ึงผูว้ิจยัแสดง
รายละเอียดตามภาพประกอบท่ี 4.5 ดงัน้ี 

 

 

(คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี = AIS ความยืดหยุ่น = FLE, ความน่าเช่ือถือ = REL,                  

ความง่าย = SIM, การบูรณาการ = INT) (ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี = AIT                

(การเปิดเผยข้อมูล = DIS, ความถูกตอ้ง =ACC, ความชัดเจน = CLA) (การบญัชีแบบลีน = LEA 

(ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า = VSC, การตดัสินใจแบบลีน = LDM, การพฒันาแบบลีนในระยะยาว = 

LTL) (ผลการด าเนินงานทางการเงิน = FFP, อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ = ROA, อตัราส่วนการ

ท าก าไร    = NPM, อตัราการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต = CAP) 
 

ภาพประกอบที่ 4.5  แสดงการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

                                 (ก่อนปรับความสัมพนัธ์ของความคลาดเคล่ือน)  
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ตารางที่ 4.32  แสดงการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีที่วดัได้ ผลการพิจารณา 

χ2 /df   < 2.00 4.693 ไม่ผ่านเกณฑ ์
CFI ≥ 0.95 0.970 ผ่านเกณฑ ์
GFI ≥ 0.95 0.860 ไม่ผ่านเกณฑ ์

AGFI ≥ 0.90 0.790 ไม่ผ่านเกณฑ ์
RMSEA  < 0.05 0.115 ไม่ผ่านเกณฑ ์
SRMR < 0.05 0.140 ไม่ผ่านเกณฑ ์

จากตารางที่ 4.32  แสดงให้เห็นว่าโมเดลความสัมพนัธ์ของการบญัชีแบบลีนและผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซ่ึงผูว้ิจยัได้พฒันาขึ้นจากการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเกี่ยวขอ้งนั้น ผลปรากฏว่า ค่าดชันียงัไม่มี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์แต่อย่างใด โดยพิจารณาจากค่าสถิติไค-สแควร์ 
(2)/df เท่ากับ 4.693 ค่ารากที่สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า  
(RMSEA) เท่ากับ 0.115 ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (GFI) เท่ากับ 0.860 ค่าดัชนีการวดั
ความสอดคลอ้งที่ปรับแลว้ (AGFI) เท่ากับ 0.790  และค่าดัชนีความกลมกลืนเปรียบเทียบ (CFI) 
เท่ากบั 0.970 ซ่ึงถือว่าหลายค่าดชันียงัไม่ผ่านเกณฑต์ามท่ีไดก้ าหนดไว ้(Hair et al., 1998) 

ดังนั้ นผู ้จัยจึงได้ด าเนินการปรับโมเดล (Model Modification) เพื่อท าให้การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ใหม่ซ่ึงหวงัว่าจะท าให้ S กบั ∑ มีค่าท่ีใกลก้นัขึ้น จนกระทัง่โมเดลท่ีไดว้ิเคราะห์ใหม่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจกัษ์ดังกล่าว ซ่ึงในการปรับนั้นจะพิจารณาจากค่าของ 
Modification Index (MI) จะแสดงให้เห็นว่า ถา้เพ่ิมค่าพารามิเตอร์ในโมเดลและท าการวิเคราะห์ใหม ่               
จะส่งผลให้ค่า 2 จะลดลงเท่ากับค่าของ MI ในการเลือกควรเลือกปรับโมเดลที่มีค่า MI มากที่สุด                          
แต่อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัจะยึดหลกัเหตุผลในการปรับอีกทั้งสามารถอธิบายได้ว่าท าไมถึงเลือกปรับ
พารามเิตอร์ดงักล่าว (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2557, หนา้ 32) 

ผูว้ิจยัไดท้ าการปรับโมเดลโดยยึดหลกัพ้ืนฐานทางทฤษฎีท่ีได้ศึกษาควบคู่กบัค  าแนะน า                 
ของโปรแกรมส าเร็จรูปโดยพิจารณาค่าของ Modification Index หรือ MI ในผลการวิเคราะห์ (สุภ
มาส องัศุโชติ และคณะ, 2557, หนา้ 32) เพ่ือการเพ่ิมเส้นความคลาดเคล่ือนของความแปรปรวนร่วม
นั้น เพื่อให้เกิดความกลมกลืนระหว่างข้อมูลเชิงประจักษ์กับรูปแบบผูว้ิจัยจึงได้ด าเนินการปรับ
โมเดล (Model Modification) โดยพิจารณาจากค าแนะน าในการปรับพารามิเตอร์ในโมเดลดว้ยค่า
ดัชนีปรับโมเดล (Model Modification Indices: MI) จากนั้นปรับพารามิเตอร์โดยยินยอมให้ผ่อน
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คลายขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ให้ค่าความคลาดเคล่ือนสัมพนัธ์กนัได้ จนกระทั่งค่าดัชนีความกลมกลืนมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.33 
 

ตารางที่ 4.33  แสดงการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าดัชนีที่วดัได้ ผลการพิจารณา 

χ2 /df   < 2.00 1.194 ผ่านเกณฑ ์
CFI ≥ 0.95 1.000 ผ่านเกณฑ ์
GFI ≥ 0.95 0.960 ผ่านเกณฑ ์

AGFI ≥ 0.90 0.940 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA  < 0.05 0.027 ผ่านเกณฑ ์
SRMR < 0.05 0.032 ผ่านเกณฑ ์

 

 จากตารางที่ 4.33 เมื่อพจิารณาค่าดชันีความกลมกลืนของโมเดล พบว่า โมเดลสอดคลอ้ง
กลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนทั้ง 6 ดัชนีที่ผ่านเกณฑ์ การยอมรับ คือ               
ค่าดัชนี 2 /df = 1.194, CFI = 1.000, GFI = 0.960, AGFI = 0.940, RMSEA = 0.027 และ SRMR = 
0.032 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า โมเดลแบบจ าลองสมการเชิงโครงสร้างมีความเหมาะสม กลมกลืนกับ
ขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
 1)   ค่าไค -สแควร์สัมพัทธ์ (2 /df) มีค่าเท่ากับ  1.194  แสดงว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจาก ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์มคี่านอ้ยกว่า 2.00 
 2)  ดัชนีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ (Comparative Fit Index:  CFI)          
มีค่าเท่ากับ 1.000 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์ เนื่องจากค่า CFI มีค่า 
0.90 ขึ้นไป  
 3)  ดัชนีว ัดความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมบูรณ์  (Absolute Fit Index) ที่ผู ้วิจัย
พิจารณาค่า 2 ดชันี คือ ดชันีวดัความกลมกลืน (Goodness of Fit Index: GFI) มีค่าเท่ากบั 0.960 และ
ดชันีวดัความกลมกลืนที่ปรับแกไ้ขแลว้ (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) มีค่าเท่ากบั 0.940 
แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เน่ืองจากค่า GFI และค่า AGFI  มี
ค่าระหว่าง 0 ถึง 1 และค่า GFI และค่า AGFI ที่ยอมรับไดม้ีค่ามากกว่า 0.90  
 4)  ดัชนีรากที่สองของค่าเฉล่ียความคลาดเคล่ือนก าลังสองของการประมาณค่า 
(Root Mean Square Error of Approximation: RMSEA)  มี ค่ า เท่ ากับ  0.027  ห มาย ถึ ง  โม เด ล
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สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เน่ืองจาก ค่า RMSEA มีค่าน้อยกว่า 0.05 หรือมีค่า
ระหว่าง 0.05 ถึง 0.08 
 5)   ดัชนีวดัความสอดคล้องกลมกลืนในรูปความคลาดเคล่ือน โดยดัชนีที่ผูว้ิจัย
น ามาใช้ในการพิจารณา คือ รากที่สองของค่าเฉล่ียก าลงัสองของส่วนเหลือมาตรฐาน (Standardized 
Root Mean Square Residual: SRMR) มีค่าเท่ากับ 0.032 แสดงว่า โมเดลสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์เน่ืองจาก มีค่านอ้ยกว่า 0.05  

 
 

(คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี = AIS ความยืดหยุ่น = FLE, ความน่าเช่ือถือ = REL, 
ความง่าย = SIM, การบูรณาการ = INT) (ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี = AIT 
(การเปิดเผยข้อมูล = DIS, ความถูกต้อง =ACC, ความชัดเจน = CLA) (การบัญชีแบบลีน = LEA 
(ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า = VSC, การตดัสินใจแบบลีน = LDM, การพฒันาแบบลีนในระยะยาว = 
LTL) (ผลการด าเนินงานทางการเงิน = FFP  อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ = ROA, อตัราส่วนการ
ท าก าไร = NPM, อตัราการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต = CAP) 

 

ภาพประกอบที่ 4.6  แสดงการวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคลอ้งกลมกลืนของโมเดลโดยรวม 

                           (หลงัปรับความสัมพนัธ์ของความคลาดเคล่ือน) 
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ผลการวิเคราะห์เส้นทาง 

 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัเชิงสาเหตุของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS)                  

และความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) ส่งผลต่อ ผลการด าเนินงานทาง

การเงิน (FFP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยส่งผ่าน การบญัชีแบบลีน 

(LEA) เพื่อท าการตอบค าถามการวิจยัและสมมติฐานการวิจัย โดยผูว้ิจยัน าเสนอผลของอิทธิพล

ทางตรง (Direct Effects: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effects: IE) และอิทธิพลรวม (Total 

Effects: TE) ซ่ึงสามารถน าเสนอผลการวิเคราะห์ไดด้งัตารางที่  4.34 

ตารางที่ 4.34 แสดงการวิเคราะห์อิทธิพล ท่ีคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) และ

ความโปร่งใสขอขอ้มูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) ส่งผลต่อ  ผลการด าเนินงานทางการเงิน 

(FFP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยส่งผ่าน การบญัชีแบบลีน (LEA) 

ปัจจัยผล 

ปัจจัยเหต ุ

AIS AIT LEA 

TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

LEA 

(SE) 

t-value 

0.43 

(0.11) 

3.98** 

0.43 

(0.11) 

3.98** 

 0.39 

(0.11) 

3.72** 

0.39 

(0.11) 

3.72** 

    

FFP 

(SE) 

t-value 

0.49 

(0.12) 

4.14** 

- 

- 

- 

0.49 

(0.12) 

4.14** 

0.45 

(0.12) 

3.85** 

- 

- 

- 

0.45 

(0.12) 

3.85** 

1.14 

(0.09) 

12.45** 

1.14 

(0.09) 

12.45** 

- 

- 

- 

2 /df = 1.194, CFI = 1.000, GFI = 0.960, AGFI = 0.940, RMSEA = 0.027 , SRMR = 0.032 

* ระดบันยัส าคญัที่ .05, ** ระดบันยัส าคญัที่ .01 

 จากตารางที่  4.34 แสดงการทดสอบความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุ                       
ของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) และความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศ
ทางการบญัชี (AIT) ส่งผลต่อ  ผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทย โดยส่งผ่าน การบัญชีแบบลีน (LEA) ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ พบว่าโมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้



140 
 

ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่างโมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ได้แก่ ค่าไคว์-สแควร์  มีค่าเท่ากับ  
62.11  องศาอิสระเท่ากบั 52  ค่าน่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.15908 นั่นคือ ค่าไคว-์สแควร์ แตกต่างจากศูนย์
อย่างไม่มีนยัส าคญั แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลกัที่ว่า โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ผ่าน การบัญชีแบบลีน (LEA )สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิง
ประจกัษ์ ซ่ึงสอดคลอ้งกับผลการวิเคราะห์  ค่าดัชนี   วดัความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.960 ค่า
ดัชนีวดัความกลมกลืนที่ปรับแก้แลว้ (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.940 ซ่ึงมีค่าเข้าใกล้ 1 และค่าดัชนีราก
ก าลงัสองเฉล่ียของส่วนที่เหลือ (SRMR) มีค่าเท่ากบั 0.032ซ่ึงเขา้ใกลศู้นย ์โดยรายละเอียดดงักล่าว
ผูว้ิจยัไดก้ล่าวไวแ้ลว้อย่างละเอียดในหัวขอ้ทีผ่่านมา ในส่วนน้ีจะกล่าวถึงการวิเคราะห์เส้นทางดงัน้ี  
 ผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) จากการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี (AIS) ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) และ การบญัชีแบบลีน 
(LEA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ไดร้้อยละ 98.0 ผล
การด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดับ .05 จาก
การบญัชีแบบลีน (LEA ) โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.14 และได้รับอิทธิพลเชิงบวกทางออ้มอย่าง
นัยส าคญัทางสถิติจากคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) ความโปร่งใสของขอ้มูล
สารสนเทศทางการบญัชี (AIT) ผ่าน การบญัชีแบบลีน (LEA) ด้วยขนากอิทธิพลเท่ากับ 0.49 และ 
0.45 ตามล าดบั  

สมการอิทธิพลทางตรง  

                 FFP = 1.14 (LEA) ..............................................................(1) 

สมการอิทธิพลทางออ้ม 

                 FFP = 0.49 (AIS) + 0.45(AIT)……………..……………..(2) 

 การบญัชีแบบลีน (LEA) จาการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(AIS) และความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) การบัญชีแบบลีน (LEA ) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ การบญัชีแบบลีน (LEA) ได้ร้อยละ81.0   การบญัชีแบบลีน 
(LEA) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญ ที่ระดับ.05 คุณลักษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (AIS) และความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT)  ด้วยขนาก
อิทธิพลเทา่กบั 0.43 และ 0.39 ตามล าดบั   

            LEA = 0.43 (AIS) + 0.39(AIT)……………..……………..(3) 
 

 

 



141 
 

ตารางที่ 4.35  แสดงค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบของตวัแปรสังเกตไดข้องโมเดลผลการด าเนินงานทาง
การเงิน (FFP) จาการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) ความโปร่งใส
ของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) และ การบญัชีแบบลีน (LEA ) 
 

ตวัแปร 
น ้าหนกัองคป์ระกอบ  

b bata SE t R2 สัมประสิทธ์ิคะแนน
องคป์ระกอบ 

คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) 
FLE 0.74 0.71 0.059 12.41 0.51 0.10 
REL 0.73 0.68 0.063 11.61 0.46 0.16 
SIM 0.79 0.77 0.058 12.43 0.59 0.25 
INT 0.74 0.71 0.059 12.41 0.51 0.10 
ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) 
DIS 0.96 0.87 0.057 16.89 0.75 0.31 
ACC 0.96 0.84 0.060 15.93 0.71 0.22 
CLA 0.84 0.79 0.058 14.51 0.63 0.15 
การบญัชีแบบลีน (LEA ) = 0.43(AIS) + 0.39(AIT)  ; R2 =0.81 
VSC 0.85 0.68 - - 0.47 0.03 
LDM 0.85 0.68 0.063 13.42 0.47 0.01 
LTL 0.89 0.69 0.076 11.73 0.48 0.09 
ผลการด าเนินงานทางการเงนิ (FFP)  = 1.14 (LEA) ; R2 = 0.98 
ROA 1.02 0.89 - - 0.79 0.28 
NPM 0.97 0.78 0.053 18.36 0.61 0.06 
CAP 0.66 0.62 0.059 11.15 0.39 0.08 
2 /df = 1.194, CFI = 1.000, GFI = 0.960, AGFI = 0.940, RMSEA = 0.027 , SRMR = 0.032 

 

                1) องค์ประกอบคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (AIS) ตัวแปรมีน ้ าหนัก

ความส าคญัในการบ่งช้ีดา้นคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) มากที่สุดไดแ้ก่  ความ

ง่าย (SIM)โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั 0.77 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีดา้น

การวดัคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) ร้อยละ 59  รองลงมาเป็น ความยืดหยุ่น 
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(FLE) และการบูรณาการ (INT) โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั  0.71 เท่ากนัทั้ง 2 ตวั

แปร และมีความผนัแปรร่วมของตัวบ่งช้ีด้านการวดัคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

(AIS) ร้อยละ 51.0 ส่วนตัวแปรที่มีน ้ าหนักต ่ าที่ สุดคือ ความน่าเช่ือถือ (REL) มีค่าน ้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.68 มีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีด้านการวดัคุณลักษณะระบบ

สารสนเทศทางการบญัชี (AIS) ร้อยละ 46.0   

2)  องค์ประกอบการวดัความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) ตัวแปรมี

น ้าหนักความส าคญัในการบ่งช้ีดา้นความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) ไดแ้ก่ ตวั

แปรการเปิดเผยขอ้มูล (DIS) โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 0.87 และมีความผนั

แปรร่วมของตัวบ่งช้ีด้านความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) ร้อยละ75.0 

รองลงมาเป็นตวัแปรความถูกตอ้ง (ACC) โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั  0.84 และมี

ความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีด้านความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) ร้อยละ

71.0 ส่วนตัวแปรท่ีต ่าที่สุด คือ ความชัดเจน (CLA) โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ 

0.79 และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีด้านความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) 

ร้อยละ 63.0 

3)  โมเดลการวดัการบญัชีแบบลีน (LEA) ตวัแปรมีน ้าหนกัความส าคญัในการบ่งช้ีการบญัชี

แบบลีน (LEA) มากที่สุดได้แก่ ตัวแปรการพัฒนาแบบลีนในระยะยาว (LTL)โดยมีค่าน ้ าหนัก

องค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.69  และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีการวดัการบญัชีแบบลีน 

(LEA) ร้อยละ 48.0 รองลงมาเป็นตวัแปรตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า (VSC) และ ตวัแปรการตดัสินใจ

แบบลีน (LDM) โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากบั  0.68 ทั้งสองตวัแปร และมีความผนั

แปรร่วมของตวับ่งช้ีการวดัการบญัชีแบบลีน (LEA) ร้อยละ 47.0 เท่ากนั  

  4) โมเดลการผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ตวัแปรมีน ้าหนกัความส าคญัในการบ่งช้ี

ผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP)  มากที่ สุดได้แก่ ตัวแปรอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์

(ROA)โดยมีค่าน ้าหนกัองคป์ระกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.89  และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีผล

การด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ร้อยละ 97.0 รองลงมาเป็นตวัแปร อตัราส่วนการท าก าไร (NPM)  

โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.78  และมีความผนัแปรร่วมของตวับ่งช้ีผลการ

ด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ร้อยละ 61.0  ตวัแปรมีน ้าหนกัความส าคญัในการบ่งช้ีโมเดลการวดัผล
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การด าเนินงานทางการเงิน (FFP)  นอ้ยที่สุด คือ อตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงั

การผลิต (CAP) โดยมีค่าน ้ าหนักองค์ประกอบมาตรฐานเท่ากับ  0.62  และมีความผนัแปรร่วมของ

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ร้อยละ 39  แสดงผลการวิเคราะห์ในตารางที ่4.35 
 

ตอนที่ 7 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 
 ผลการวิเคราะห์ดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถน าเสนอผลการวิจยัเพื่อตอบค าถามการวิจยั
และสมมติฐานการวิจยั  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
                ค าถามการวิจัย  
   1. คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีอิทธิพลต่อการบัญชีแบบลีนส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย อย่างไร 
   2. ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทาการบญัชีมีอิทธิพลต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย อย่างไร 
   3. การบัญชีแบบลีนมีอิทธิพลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย อย่างไร 

                ผลจากการทบทวนวรรณกรรมและการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่า 
1)  ตวัแปรสังเกตที่สร้างขึ้นเป็นองคป์ระกอบคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี

มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กบัการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.43  

2) ตวัแปรสังเกตท่ีสร้างขึ้นเป็นองคป์ระกอบความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการ 
บญัชี มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กบัการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกจิ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.39  

3) ตวัแปรสังเกตท่ีสร้างขึ้นเป็นองคป์ระกอบการบญัชีแบบลีน มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมี
นยั 

ส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.14  
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   สมมติฐานงานวิจัย 
 

   สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีอิทธิพลทางตรง                   
ในทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
     ผลการศึกษาพบว่ า องค์ประกอบคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญ ชี                                
ที่ประกอบด้วยตัวแปรย่อย 4 ตัวได้แก่ ความยืดหยุ่น (Flexibility) ความน่าเช่ือถือ (Reliability)                    
ความง่าย (Simplicity) และการบูรณาการ (INT) มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 กับการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ด้วยขนาด
อิทธิพลเท่ากบั 0.43 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ 1 

    สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี มีอิทธิพล
ทางตรงในทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
                 ผลการศึกษาพบว่า องค์ประกอบความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทาการบัญชี                                  
ทีป่ระกอบดว้ยตวัแปรสังเกต  การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) ความถูกตอ้ง (Accurate) ความชดัเจน 
(Clarity) และความชัดเจน (Clarity) มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับ
การบัญชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ด้วยขนาดอิทธิพล
เทา่กบั 0.39 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ 2 

    ผลการวิจัยข้อที่ 3 การบญัชีแบบลีน มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อผลการด าเนินงาน

ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  

                  ผลการศึกษาพบว่า องคป์ระกอบการบญัชีแบบลีนซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรสังเกต ตน้ทุน                 
สายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) และการ
พฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 กบัผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 1.14 สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ 3 
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ตารางที่  4.36  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั 

ข้อที ่ สมมติฐาน ผลการทดสอบ 

1 
คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อ
การบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

ยอมรับ 

2 
ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี มีอิทธิพลทางตรงใน
ทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ประเทศไทย 

ยอมรับ 

3 
การบญัชีแบบลีน มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อผลการด าเนินงานทาง
การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

ยอมรับ 

   
              จากการสรุปสมมติฐานตามตารางที่  4.36 ข้างต้นนั้ น  ผู ้วิจัยสามารถสรุปผลตาม

ภาพประกอบทีก่รอบแนวคิดในการวิจยัในบทท่ี 1  หนา้ 9 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่ 4.7  โมเดลสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

ระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี 

ความโปร่งใสของ

ขอ้มูลสารสนเทศ

ทางการบญัชี 

การบญัชี 

แบบลีน 

ผลการ

ด าเนินงาน

ทาง

การเงิน 

0.43 

1.14 
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ตอนที่ 8 การพัฒนาแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) โดยการบัญชีแบบลีนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
 

                การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ที่น าการบญัชีแบบลีนมาใช้ให้
เหมาะสมกบัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และสร้างโมเดลการค านวณตน้ทุน
ของการบญัชีลีนอีกดว้ย โดยผูว้ิจยัได้ท าการสัมภาษณ์ผูม้ีความเช่ียวชาญทางด้านการบญัชีลีนของ
ประเทศไทย เพื่อน าขอ้มูลดงักลางมาวิเคราะห์ร่วมกบัการก าหนดกลยุทธ์ดงักล่าวเพื่อให้สอดคลอ้ง
กับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ตามความต้องการของผูท้ี่ เกี่ยวข้อง
น ามาใช้ในการตดัสินใจขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้กล่าวถึงการจดัการแผนกลยุทธ์จาก
การบญัชีลีนดงัน้ี 
  

  ....... การพัฒนาแนวทางการด าเนินงานด้านการบัญ ชีแบบลีน  (Lean 
Accounting) ให้กบั SMEs ในประเทศไทย จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันาแนวทางการด าเนินงาน
ทางบัญชีที่สอดคล้องกับกลยุทธ์การผลิตแบบลีน ที่ได้รับการยอมรับและถูกน ามาใช้อย่าง
แพร่หลายเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขนัให้กบัธุรกิจไทย            

      (ท่านที่ 1 ผูใ้ห้สัมภาษณ์, วนัที่  4 มีนาคม  2562) 

  ....... ในการแข่งขนัด้านการผลิตตน้ทุนต ่าอย่างมีคุณค่า รวมถึงความสามารถ
ทางการแข่งขนัในตลาดโลก ส่ิงส าคญัควรเน้นการบญัชีแบบลีน เพ่ือน ามาใชใ้ห้กับเหมาะสมกับ
กลุ่มวิสาหกิจ และเป็นประสิทธิภาพต่อการรายงานทางการเงินของการบญัชีอีกดว้ย 

           (ท่านที่ 2  ผูใ้ห้สัมภาษณ์, วนัที่  13 มีนาคม 2562) 
  ....... ลกัษณะที่ดีของระบบสารสนเทศเพื่อการบญัชี (Accounting Information 
System: AIS) มีผลต่อการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) เน่ืองจากระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี มีความส าคญัอย่างมากส าหรับงานดา้นการบญัชี เพราะเป็นระบบท่ีเช่ือมโยงการท างานของ
องค์กรทั้ งหมดควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการจัดท าบัญชีขององค์กร ดังนั้ น
ความส าคญัของการน าบญัชีแบบลีนเขา้มาใชใ้นการบริหารงานเป็นอย่างมาก         

      (ท่านที่ 3 ผูใ้ห้สัมภาษณ์, วนัที่  13  มีนาคม 2562) 
   ....... การน าการบัญชีแบบลีน  (Lean Accounting) มาประยุกต์ใช้ใน
องคก์ร  จะช่วยให้ SMEs สามารถมองเห็นตน้ทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ไดอ้ย่างถูกตอ้งและแม่นย  า 
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ท าให้สามารถวางแผนด้านการปรับปรุงตน้ทุนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ผ่านการประเมินและ
จัดสรรต้นทุนให้ถูกต้องในแต่ละงาน กิจกรรม หรือรอบการผลิต การบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) จึงเป็นการปรับปรุงการบัญชีให้เกิดความยืดหยุ่น และบูรณาการกิจกรรมการ
ด าเนินงานในส่วนต่างๆ จนสามารถระบุตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่างชดัเจนและท าการปรับปรุงไดอ้ย่าง
เหมาะสม  

     (ท่านที่ 4  ผูใ้ห้สัมภาษณ์,  วนัที ่ 25 มีนาคม 2562) 
   ....... ส่ิงท่ีส าคัญส าหรับการท าให้การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม คือ การมุ่งเป้าไปท่ีกระบวนการผลิตที่ตอ้งแบ่งแยกกิจกรรมต่างๆ ที่ชัดเจน
และออกแบบระบบการบญัชีให้สอดคลอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ในการจดัเก็บตน้ทุนที่เหมาะสม 
  

      (ท่านที่ 5  ผูใ้ห้สัมภาษณ์,  วนัที ่ 25  มีนาคม 2562) 
    ดงันั้นจาการสัมภาษณ์ท าการผูว้ิจยัไดท้ าการคน้พบประเด็นท่ีส าคญัเกี่ยวกับการบริหาร
จดัการดา้นการบญัชีแบบลีน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
ไทยโดยสามารถสรุปประเด็นค าถามที่คน้พบได ้3 ประเด็นดงัตอ่ไปน้ี  
 
    ผูว้ิจัยได้ด าเนินการพัฒนาแผนกลยุทธ์โดยบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยได้ใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-
Structure Interview) จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) ทั้งน้ีสามารถอธิบายประเด็นท่ีมีการ
คน้พบและประเด็นการพฒันาแผนกลยุทธ์โดยบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ดงัน้ี 
    ข้อค้นพบที่ 1 การอธิบายถึงความเป็นไปไดท้ี่คุณลกัษณะระบบสารสนเทศเพื่อการบญัชี                    
มีอิทธิพลต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
    การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มีความจ าเป็นที่ตอ้ง
ได้รับการสนับสนุนจากคุณลักษณะระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information 
System: AIS) เพื่อท าการเช่ือมโยงการท างานขององคก์รทั้งหมดควบคู่ไปกบัการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ี
จ าเป็นต่อการจดัท าบญัชีขององค์กร (Meiryani, 2015) เน่ืองจากเป็นระบบพ้ืนฐานส าหรับการใช้
งานในระบบงานย่อยๆ อ่ืนๆ เช่น การประมวลผลทางการบัญชี หรือธุรกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้ น 
การศึกษาของ Nden (2019) ได้กล่าว ว่าระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 
System) เป็นระบบที่รวบรวมขอ้มูลทางการเงิน จดัเก็บขอ้มูลเพื่อท าการประมวลผลและน าเสนอผล
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ของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อให้นักบญัชี ผูบ้ริหารหรือผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจ การบริหารจัดการการก าหนดกลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ดังนั้ นจึงเป็น
ส่ิงจ าเป็นต่อการสนบัสนุนแนวคิดหรือการด าเนินงานการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
   ผลการศึกษาพบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information System: 
AIS) มีผลต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) จากการสัมภาษณ์ พบความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
หรือผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ ได้น าเสนอในลักษณะที่ว่าระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting 
Information System: AIS) มีผลต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เน่ืองจากระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี มีความส าคญัอย่างมากส าหรับงานด้านการบัญชี เพราะเป็นระบบที่เช่ือมโยงการ
ท างานขององค์กรทั้งหมดควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการจดัท าบญัชีขององค์กร 
และระบบสารสนเทศทางการบญัชีเป็นพ้ืนฐานในการรวมระบบย่อยต่างๆ ของการประมวลผล
ขอ้มูลการบญัชี การคา้หรือระบบย่อยส าหรับการประมวลผลทางธุรกรรมแต่ละรายการ ระบบการ
ประมวลผลของการคา้หรือระบบขอ้มูลบญัชีย่อยมีองคป์ระกอบต่าง ๆ  เพราะกลุ่มเป้าหมาย SMEs 
ให้ความส าคญัเกี่ยวกบัเร่ืองระบบสารสนเทศเพื่อการบญัชี ท่ีน ามาใช้งานท าให้เกิดการเช่ือมต่อกับ
กิจกรรมการท างานภายในองคก์ร เช่น การเช่ือมโยงงานดา้นการตลาดและการขายกับการบริหาร
จดัการคลงัสินคา้และการผลิต ท าให้การวางแผนและการจดัสรรตน้ทุนอย่างเหมาะสมในแต่ละ
กิจกรรมหรือ Batch รอบการผลิตท่ีเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบัญชีแบบลีนเกิด
ผลลพัธ์ที่ดีได้ ต่อการด าเนินธุรกิจในปัจจุบนัเป็นการแข่งขนัแบบซัพพลายเชน มีธุรกิจหรือคู่ค้า
อ่ืนๆ ร่วมเป็นพนัธมิตรในการผลิตสินคา้และบริการ  แต่พบว่า SMEs ส่วนใหญ่สามารถเช่ือมโยง
ระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information System: AIS) ของตนกับคู่ค้า หรือ
พนัธมิตรได้อย่างเหมาะสม ท าให้เกิดขอ้มูลในการสนับสนุนการตัดสินใจหรือการปรับปรุงด้าน
ตน้ทุน อาจท าให้ส่งผลต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ได ้
   นอกจากน้ีคนหรือบุคลากรมีส่วนส าคญัเช่นกนั คุณภาพของบุคลากรในองคก์ร SMEs ถูก
มองว่ามีศกัยภาพของบุคลากรในองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ หรือแมก้ระทัง่องค์กร SMEs ขนาดเล็ก 
(Small) และขนาดกลาง (Medium) มีความแตกต่างดา้นองคก์ร คน เงินทุน และขีดความสามารถกนั
อย่างสูง ส่ิงน้ีเป็นอีกหน่ึงประเด็นท่ีท าให้เกิดประสิทธิภาพของระบบสารสเนทศทางการบญัชี ดว้ย
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและเขา้ใจเร่ืองของการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) และการ
ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบัญชี (Accounting Information System: AIS) อย่างเหมาะสม ซ่ึง
เป็นอีกหน่ึงอย่างท่ีองคก์รตอ้งให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายเพื่อให้องคก์รไปสู่การแข่งขนัที่มี
ประสิทธิภาพ 
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 ข้อค้นพบที่  2 การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององคก์ร  

 การศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มีส่วนส าคญัที่
ท าให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร เป็นการสนับสนุนภาคการผลิตและการบริการ
ของธุรกิจให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาของ Georgeta & Elena (2016) พบว่า 
การตดัสินใจที่ดีดา้นตน้ทุนท าให้เกิดการปรับปรุงตน้ทุนอย่างเหมาะสม และก่อให้เกิดผลลพัธ์ทาง
การเงินให้กับกิจการทั้งอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) และอตัราส่วนการท าก าไร (Net 
Profit Margin) เป็นการสะท้อนให้ เห็นการบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสมที่น าไปสู่
ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร ทั้งน้ีการศึกษาวิจยัในช่วงปัจจุบนั เช่น Srinivasan (2018); 
Patil (2018); Arneson (2018); Fidia (2018); Cao (2019); Okun (2019); Tao (2019)  และ Ogland 
(2019) กล่าวถึงผลการด าเนินงานที่นอกเหนือจาก ROA หรือ Net Profit Margin ยงัรวมถึง อตัรา
การใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization) ที่เป็นตวัวดัที่ส าคญัใน
การสะทอ้นประสิทธิภาพการผลิตในช่วงท่ีก าลงัการผลิตเดินเคร่ืองและมีการใชก้ าลงัการผลิตในแต่
ละรอบ Batch ของการผลิต นอกจากน้ียงัสะทอ้นไปถึงตน้ทุนการด าเนินงานท่ีจะลดต ่าลงจากการมี
ประสิทธิภาพด้านการใช้ก าลังการผลิตท าให้เกิดช่องว่างในการสร้างก าไรขั้นต้น (Net Profit 
Margin) ท่ีเพ่ิมขึ้น 

  การน าการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มาประยุกต์ใช้ในองค์กร จะช่วยให้ SMEs 
สามารถมองเห็นตน้ทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ได้อย่างถูกตอ้งและแม่นย  า ท าให้สามารถวางแผน
ดา้นการปรับปรุงตน้ทุนของธุรกิจได้อย่างเหมาะสม ผ่านการประเมินและจดัสรรตน้ทุนให้ถูกตอ้ง
ในแต่ละงาน กิจกรรม หรือรอบการผลิต การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) จึงเป็นการปรับปรุง
การบญัชีให้เกิดความยืดหยุ่น และบูรณาการกิจกรรมการด าเนินงานในส่วนต่างๆ จนสามารถระบุ
ตน้ทุนที่เกิดขึ้นไดอ้ย่างชดัเจนและท าการปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม เม่ือปรับปรุงการบญัชีให้เกิด
ความสอดคลอ้งกบัแนวคิดลีนจะช่วยให้สามารถตดัสินใจการปรับปรุงกจิกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
ของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขจดัความสูญเปล่าออกจากการท างานและสร้างคุณค่าให้
เกิดขึ้นภายใตท้รัพยากรที่เหมาะสม 

  ข้อค้นพบที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

  ประเด็นน้ีเกี่ยวขอ้งกับการแสดงความคิดเห็นและแนวทางของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูใ้ห้ขอ้มูล
ส าคัญในการยกระดับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ให้เกิดขึ้ นอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับธุรกิจประเภท SMEs ภาคการผลิต  
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  ส่ิงท่ีส าคญัส าหรับการท าให้การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
คือ การมุ่งเป้าไปที่กระบวนการผลิตที่ตอ้งแบ่งแยกกิจกรรมต่างๆ ท่ีชดัเจนและออกแบบระบบการ
บญัชีให้สอดคลอ้งกับกิจกรรมต่างๆ ในการจดัเก็บตน้ทุนที่เหมาะสม โดยควรวดัประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรมหรือแต่ละจุดในกระบวนการทางธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เพื่อปรับปรุงให้
ไดอ้ย่างทนัต่อเหตุการณ์ นอกจากน้ีรวมไปถึง เร่ืองของการพฒันาบุคลากรให้มีความพร้อม ความรู้
ความเขา้ใจเกี่ยวกับแนวคิดแบบลีน และการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) บุคลากรต้องถูก
พฒันาให้พร้อมต่อการท างานภายใตแ้นวคิดลีน เพื่อให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ียงัพบว่าเร่ืองของแนวคิดลีน และการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
เป็นการ Trade-Off ระหว่างตน้ทุนและการน าเสนอคุณค่าไปยงัลูกคา้ เช่น ลูกคา้มีความตอ้งการที่จะ
ไดร้ับการส่งมอบการผลิตที่รวดเร็ว ขณะที่ธุรกิจต้องการตน้ทุนต ่า การ Trade-Off  ตามแนวคิดลีน 
จึงเป็นการพิจารณาว่าธุรกิจตอ้งยอมให้เกิดตน้ทุนขึ้นในบางกิจกรรมเพ่ือตอบสนองความตอ้งการ
ของลูกคา้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นการเพ่ิมก าลงัการผลิตเพ่ือให้ลดระยะเวลาการส่งมอบ
สินคา้ให้ลูกค้าได้ องค์กรอาจมีตน้ทุนส่วนเพ่ิม แต่ลูกคา้มีตน้ทุนการรอคอยท่ีลดลง ส่ิงท่ีองค์กร
ไดร้ับคือ ความพึงพอใจของลูกคา้ซ่ึงอาจส่งผลเชิงบวกที่มหาศาลทั้งการบอกต่อ การซ้ือซ ้า เป็นตน้ 
การพฒันาและปรับปรุงส่งเสริมในด้านต่างๆ ท าให้องคก์รไปสู่เป้าหมายประสิทธิภาพทางการเงิน
ไดอ้ย่างเหมาะสม  

 ทั้งน้ีผลการสัมภาษณ์ท่ีคน้พบ จะมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดผงัความสมดุล (Balanced 
Scorecard) ข อง  Kaplan & Norton (1992)  ที ่พ ูด ถ ึง  4 ม ิต ิข อ งผังค วามสมดุ ล  (Balanced 
Scorecard) ประกอบไปดว้ย  

  (1) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and Growth Perspective) เป็นมิติที่
สอดคลอ้งกบัการพฒันาบุคลากรในองคก์รให้มีความพร้อมในการท างานดา้นต่างๆ อย่างเหมาะสม                
ในกรณีของการศึกษาครั้ งน้ี บุคลากรจ าเป็นที่จะตอ้งพิจารณาการพฒันาให้สอดรับกบัแนวคิดแบบ
ลีนและการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting)  

  (2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) เป็นการมุ่งเป้าไป
ที ่ก ารบริหารจดัการกระบวนการภายในทางธุรก ิจ เมื ่อมีการพฒันาบุคลากรอย่างเต ็ม
ประสิทธิภาพ ประเด็นต่อมาคือ การพฒันากระบวนการท างานให้มีความกระชับ ชัดเจนใน
หน้าที่ต่างๆการแบ่งแยกกิจกรรมที่มีโรงสร้างชัดเจน และท าให้เกิดการจดัสรรตน้ทุนได้ตรง
ตามกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น 

  (3) มุมมองด ้านลูกคา้ (Customer Perspective) เป็นการบริหารจดัการลูกคา้ การ
ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้เพื ่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด การเรียนรู้และการพัฒนา 
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(Learning and Growth Perspective)  พ ร้อมทั้ งด ้าน ก ระบวนก ารภ าย ใน  ( Internal Process 
Perspective) ตอ้งมีการพฒันาปรับปรุงให้เกิดความเหมาะสมทั้งหมดเป็นไปเพื่อการด าเนิน
กิจกรรมที่ยกระดับความ พึงพอใจของลูกคา้ ผ่านการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในการรับรู้ของ
ลูกคา้แต่ละรายหรือกลุ่ม องค์กรจ าเป็นตอ้ง Trade-Off ตน้ทุนหรือการด าเนินงานบางกิจกรรม
เพื่อให้เกิดคุณค่าสูงสุดต่อลูกคา้  

   (4) มุมมองด้านการเงิน  (Financial Perspective) เป็นการตอบค าถามของการวดั
คุณภาพการด าเนินงานของธุรกิจที่สะท้อนเป็นตัวเลขทางการเงินผ่านรายงานทางการบัญชี
และการเงิน ต ัว ช้ีวดั ที่นิยมน ามาใช้ ได้แก ่ ผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพยร์วม เป็นดชันีที่ใช้วดัศกัยภาพของกิจการในการท าก าไรการลงทุนต่อสินทรัพยร์วม มูลค่าผู ้
ถือหุ้น ความสามารถในการท าก าไร 

  ทั้งน้ีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมจาก Kaplan & Norton (1992) เร่ืองของแนวคิด                   
ผงัความสมดุล (Balanced Scorecard) จะมีการร้อยเรียงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพของปัจจยัเหตุ
และผล หรือการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในมิติต่างที่น าไปสู่การเกิดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององคก์ร การร้อยเรียงดังกล่าวเป็นการท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อให้ง่ายต่อ
การน าไปประยุกตใ์ช ้และมีตวัวดัช่วยในการติดตามและประเมิลผล  

  ผูว้ิจยัได้ท าการพฒันาแผนกลยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยใชก้ารออกแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) ดงัภาพ 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 4.8 แผนทีก่ลยุทธ์ (Strategy Map) 

   แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ได้ออกแบบและสร้างขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  (1) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth Perspective) จ าเป็นที่
จะตอ้งพฒันาเร่ืองของแนวคิดเกี่ยวกบัลีน (Lean Concept) แนวคิดเกี่ยวกบัอไจล์ (Agile Concept)                             
การวิเคราะห์ขอ้มูล (Data Analytics) การบริหารจดัการตน้ทุน (Cost Management) และการมุ่งเป้า
ลูกคา้ (Customer Focused)  

   กิจกรรมท่ีควรเร่ิมต้นในมิติน้ี คือ การส่งเสริมให้เกิดการท าการจัดการความรู้ การดึง
ความรู้จากภายในของบุคลากรต่างๆ ออกมาให้เป็นภายนอก หรือในส่ือที่สามารถจบัตอ้งและน าไป
เรียนรู้หรือใช้งานได้ นอกจากน้ีควรส่งเสริมเร่ืองการเรียนรู้ผ่านออนไลน์ หรือ E-Learning ซ่ึงใน
ปัจจุบันมีระบบ Cloud ที่สามารถใช้งานผ่านออนไลน์ได้โดยมีต้นทุนต ่า รวมไปถึงการพัฒนา
แนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผูป้ระกอบการให้กับพนักงานหรือบุคลากรทุกคน เพื่อให้คิดและท างาน
แบบผูป้ระกอบการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงาน 

   การวดัประเมินประสิทธิภาพของมุมมองด้านการเรียนรู้และการพฒันา (Learning and 
Growth Perspective) ควรวดัประเมินตาม KPIs หรือ OKRs ของแต่ละองค์กร โดยเป้าหมายการวดั
ประเมินให้เป็นไปตามแต่ละองคก์ร  

  (2) มุมมองด ้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) กระบวนการ
ด าเนินงานขององค์กรถือเป็นมิติ ท่ีส าคัญอย่างยิ่ งส าหรับการท าการบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) ให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องเร่ิมจากการออกแบบสายธารคุณค่า  (Value Stream 
Mapping) ที่แบ่งกิจกรรมต่างๆ อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการจดัสรรต้นทุน (Cost Allocation) ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมจริง  ทั้ งหมดท าให้ เกิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ที่ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้เกิดการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เหมาะสม ทั้งน้ีควรรวมไปถึงการเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกบังาน (Task-Technology Fit) หรือ
องคก์รเพ่ือให้เทคโนโลยีช่วยสนบัสนุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

   การวดัประเมินความสามารถในมิติน้ีให้มุ่งเนน้ ความแม่นย  าของตน้ทุน (Cost Accuracy) 
จะตอ้งได้ 100% เพราะเป็นหัวใจหลกัของการท าการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) รวมไปถึง
ระดับความสมบูรณ์ในการรับและจัดการค าส่ังซ้ือ (Order Completion Rate) นอกจากน้ีต้องวดั
ประเมินการบริหารรอบระยะเวลาค าส่ังซ้ือ (Order Cycle Time) ตั้งแต่การจดัการค าส่ังซ้ือแรกจน
แลว้เสร็จและเร่ิมค าส่ังซ้ือต่อไป ท่ีจะตอ้งท าไดต้ามเป้ามาตรฐานของแผนการผลิตหลกัขององคก์ร  

   กิจกรรมที่ควรท าในขั้นตอนน้ี คือ การออกแบบและระบุกระบวนการทางธุรกิจให้
ชดัเจนรวมไปถึง การออกแบบสายธารคุณค่า  (Value Stream Mapping) และการจดัสรรตน้ทุนให้
ชดัเจนในทุกๆ กิจกรรมของกระบวนการด าเนินงานทางธุรกิจ  
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  (3) มุมมองด้านลูกคา้ (Customer Perspective) มุ่งเน้นกิจกรรมในการเติมเต็มความ
ตอ้งการของลูกคา้ (Order Fulfillment) ซ่ึงมาตรฐานโดยทัว่ไปในปัจจุบนัจะตอ้งท าให้ได้
มากกว่า 90% ต่อปี  ในการบริหารความตอ้งการและตอบสนองลูกคา้ให้ได ้ เป็นการวดั
ความสามารถในการยืดหยุ่นของการท างาน และการให้ความส าคญักับลูกค้าเพื ่อสร้างคุณค่า 
รวมไปถึงกิจกรรมในการสร้างความพึงพอใจและคุณค่าให้เกิดขึ้นกับลูกคา้ ผ่านการออกแบบ
กระบวนการทางธุรกิจและวิธีคิดที่ให้ลูกคา้เป็นศูนยก์ลาง และการรับฟังเสียงของลูกคา้เพื่อท า
ให้เกิดการกลบัมาซ้ือซ ้าอย่างน้อย 90%  

   (4) มุมมองด ้านการเงิน  (Financial Perspective)  ประสิทธิภาพทางการเงินที่
สามารถวดัประเมินได้ คือ องค์ประกอบทั้งสามที่ศึกษาในครั้ ง น้ี  อ ัตราผลตอบแทนต่อ
สินทรัพย์ (ROA) อัตราผลก าไร (Net Profit Margin) อตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถ
ของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization) กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการคือ การปรับปรุงการบญัชีแบบลี
นอย่างต่อเน่ือง การวางแผนทางการเงินและการลดการสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในองคก์ร เพ่ือสร้างอตัรา
ก าไรให้เพ่ิมขึ้น 10% ต่อปี ลดตน้ทุนการด าเนินงานได ้10% ต่อปี และมีตน้ทุนการสูญเปล่าท่ี 0% 

ตอนที่ 8 รูปแบบการค านวณต้นทุนด้วยบัญชีลีน  
 จากการสัมภาษณ์ ผูว้ิจยัไดท้ าการสรุปและวิเคราะห์รายละเอียดจากการสัมภาษณ์จากผูใ้ห้

ขอ้มูล ท าให้พบว่า การพฒันารูปแบบการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย จากแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) ไดอ้อกแบบและสร้างขึ้นจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั และในส่วนด้านมุมมองทางการเงิน และ
ดา้นทางการเงิน ประกอบการพิจารณา ได้แก่ รายได้ ตน้ทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายบริหาร และ ก าไร
สะสมของธุรกิจ ดังนั้นผูว้ิจยัได้น าแนวคิดและการบัญชีลีนมาใช้เกี่ยวกับตน้ทุนการผลิต ซ่ึงเป็น
กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ ด้วยการวางแผนทางการเงินและการลดการสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในองค์กร 
ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงได้น าสูตรวิ ธีการค านวณมาใช้ในการวิ เคราะห์ต้นทุนการผลิตเพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) โดยผ่านการปรับปรุงทางบญัชี
ที่แสดงให้เห็นถึงต้นทุนจริงที่เกดขึ้นในรอบการผลิตหน่ึง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าตน้ทุนของ
กระบวนการผลิตขั้นตอนใดท่ีควรต้องปรับปรุงจากการไม่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นต้นทุนท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างให้เกิดความสูญเปล่า (Waste)  สูตรการค านวณดงักล่าวไดถู้กแสดงด้วย
โปรแกรม Excel เพื่อสามารถค านวณและแยกส่วนตน้ทุนไดง้่ายต่อการใชง้าน ซ่ึงผูว้ิจยัไดป้ระยุกต์
จากการบญัชีลีน ของ Brian Maskell et al. P 281 ดว้ยการจ าแนกตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นของแต่ละค่าใชจ้่าย
ในต้นทุนการผลิต เพ่ือน าขอ้มูลนั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ตน้ทุนในด้านการบริหารส าหรับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่  4.37  รูปแบบการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตแนวคิดจากการบญัชีแบบลีน 

 
รายการค่าใช้จ่าย 

ต้นทุน
วัตถุดบิ 

ต้นทุนใน
การผลิต 

ต้นทุน
เกี่ยวกับ
ค่าแรงงาน 

ต้นทุน
เคร่ืองจักร 

ต้นทุน 
อื่น ๆ 

รวม
ต้นทุน
ทั้งหมด 

บริการลูกคา้       
การจดัซ้ือ       
เทคโนโลยีการผลิต       
ค่าล่วงเวลา       
การทดสอบ/เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
เคร่ืองจกัร 

      

กระบวนการทดลอง       
ค่าขนส่ง       
ประกนัภยั       
ค่าท าบญัชี       
ระบบขอ้มูล
สารสนเทศ 

      

การออกแบบการผลิต       
รวม       

หมายเหตุ  การเปล่ียนแปลงโครงสร้างตน้ทุนขององค์กรไดท้ าการประยุกตจ์ากกรอบแนวคิดแบบ
ลีน  สามารถปรับเปล่ียนตามลกัษณะ และบริบทของบริษทัได ้ 

  จากตารางท่ี 4.37 เป็นตารางการวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิต เพื่อสามารถสรุปไดว้่าตน้ทุนใด
ที่มีค่าใช้จ่ายจ านวนเท่าไหร่ เพื่อน ามาวิเคราะห์เกี่ยวกบัตน้ทุนที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างความ
สูญเปล่า ในการผลิต   

 จากกาวิเคราะห์ตน้ทุนการผลิตตามตารางขา้งตน้ กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ตอ้งน าขอ้มูลทางด้านการเงินมาใชใ้นการวิเคราะห์ ผลตอบแทนต่อยอดขาย (Return on sales) เพื่อ
ท าให้เห็นผลการด าเนินงานที่แทจ้ริงของกิจการ โดยประยุกตจ์ากแนวคิดของ ของ Brian Maskell et 
al. P 281 โดยสามารถค านวณไดด้งัต่อน้ี 
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ตารางที่  4.38  การค านวณหามูลค่าเพ่ิมขึ้นจากงบการเงินของกิจการ 

รายการ รายการที่
ควบคุมได้ 

รายการ
ส่วน

เพิ่มเติม 

การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ค่าใช้จ่าย
อื่น 

แผนกที่
รับผิดชอบ 

รายได ้      
ตน้ทุนวตัถุดิบ      
ตน้ทุนดา้นการบริหาร      
ก าไรสะสม      
มูลค่าเพ่ิมผลตอบแทนต่อ
ยอดขาย 

     

ตน้ทุนค่าแรงงาน      
ค่าใชจ้่าย      

สินคา้ก่อนปรับปรุง  
สินคา้ปัจจุบนั  

สินคา้ท่ีเปล่ียนแปลง  
หาร ก าไรต่อเกณฑค์งคา้ง  

อตัราส่วนผลตอบแทนต่อก าไร  
  

   จากตารางที่ 4.38 เป็นการตารางการค านวณเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมของก าไรของบริษัท เพ่ือการวิเคราะห์การลงทุนเกี่ยวกับผลิตภณัฑ์ของกิจการให้เกิด                        
มีประสิทธิภาพ 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

   การบญัชีแบบลีนไดถู้กพฒันาจากแนวคิดของการบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรม ผสมผสานกบั
แนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) เพื่อน าเร่ืองแนวคิดลีนมาประยุกตใ์ช้ในการบญัชี
ให้ทนัต่อการตอบสนองและการควบคุมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการผลิตควบคู่การบญัชี 
(Zhu & Lin, 2017) เน่ืองจากการบญัชีตน้ทุนฐานกิจกรรมมีการจดัท าทุกเดือน ซ่ึงมีความล่าชา้เมื่อ
พิจารณา ในมุมมองการแข่งขันด้านธุรกิจในปัจจุบัน  (Suresh, 2016) และไม่สามารถสะท้อน
ผลลพัธ์ท่ีน าไปสู่การปรับปรุงการผลิตในระดับหน่อยย่อยเพ่ือสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นตลอดช่วงของ
การผลิต ขณะที่การบัญชีแบบลีนจะมุ่งเน้นการท าบัญชีที่สะท้อนถึงหน่วยย่อยของการผลิตและ
รวดเร็วในการจดัท าบญัชีที่สามารถน าไปสู่การประยุกตใ์ชเ้พื่อการปรับปรุงกระบวนการธุรกิจการ
พฒันาแนวทางการด าเนินงานด้านการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ให้กับ SMEs ในประเทศ
ไทย จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพฒันาแนวทางการด าเนินงานทางบญัชีที่สอดคลอ้งกับกลยุทธ์การ
ผลิตแบบลีน ท่ีไดร้ับการยอมรับและถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการ
แข่งขนัให้กับธุรกิจไทยในการแข่งขนัด้านการผลิตต้นทุนต ่าอย่างมีคุณค่า รวมถึงความสามารถ
ทางการแข่งขันในตลาดโลก จากความส าคญัและความเป็นมาของปัญหาน าไปสู่ความจ าเป็นที่
จะตอ้งด าเนินการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและ ผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ซ่ึงเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) 
โดยใช้กระบวนการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ด้วยแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติและใช้กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) เพื่อเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างโดยใช้แบบสอบถามและขอ้มูลเชิงปริมาณ
ภายในองค์กรเพื่อท าการวิ เคราะห์ทางสถิติ  หลังจากนั้ นด าเนินการพัฒนาตัวแบบผ่ าน
กระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative Research) แบบการสัมภาษณ์ เชิง ลึก  (In-Depth 
Interviews) แบบกึ่ งโครงสร้างร่วมกับผูเ้ช่ียวชาญเพื่อพัฒนาตัวแบบการบัญชีแบบลีนส าหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทยโดยเฉพาะ 
ทั้งน้ีจะท าให้เกิดการพัฒนา SMEs ให้มีศกัยภาพด้านการแข่งขนัที่ดีในการประยุกต์แนวทางการ
ด าเนินงานด้านการบญัชีให้สอดคลอ้งกับแนวทางของ กลยุทธ์การผลิตที่มุ่งเน้นระบบลีนในการ
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สนับสนุนการด าเนินงานแบบทั่วทั้ งองค์กร ท าให้  SMEs ไทยสามารถแข่งขันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในตลาดโลก 
   ประชากรของการศึกษาวิจยัการศึกษาครั้ งน้ีได้มุ่งเนน้ไปท่ีการศึกษากลุ่มประชากรที่เป็น
วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม หรือ SMEs ในประเทศไทย โดยเป็นประเภทธุรกิจการผลิต ซ่ึง
มีจ านวนทั้งส้ิน 113,722 ราย (ส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม: สสว, 2560)                     
กลุ่มตวัอย่าง การศึกษาปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ได้ออกแบบกรอบแนวคิดและกระบวนการวิเคราะห์                   
โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ 20 เท่าขององค์ประกอบ (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2557) ทั้ งน้ีมี
องค์ประกอบทั้งส้ิน 13 องค์ประกอบ ดังนั้นจึงก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้ งน้ี
จ านวน 260 ตวัอย่าง โดยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Model) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ แบบ LISERL ส าหรับการสรุปผลการวิจัยในบทที่ 5 น้ี ผูว้ิจยัแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 

1. สรุปผลการวิจยั 
2. การอภิปรายผล 
3. ขอ้จ ากดัของการวิจยั 
4. ขอ้เสนอแนะ 

  

สรุปผลการวิจัย 

 
    การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  น าเสนอการอภิปรายผลตามค าถามการวิจัย 
พร้อมตอบวตัถุประสงค ์ตวัแปรและตามสมมติฐานที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดการอภิปรายไว ้ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัน้ี 
    ค  าถามการวิจัยที่ เกี่ยวข้องในการอภิปรายผลในส่วนแรก คือ 1) คุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีมีปัจจยัที่ส่งผลต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในประเทศไทย อย่างไร 2)  ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีมีปัจจยัที่ส่งผล
ต่อการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย อย่างไร 3) การบญัชี
แบบลีนมีปัจจยัที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงินส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย อย่างไร 4) ตวัแบบแผนกลยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทยที่ผ่านการพฒันาให้เหมาะสมกบับริบทประเทศไทยมีลกัษณะ อย่างไร 
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    เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ที่ 1) คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีปัจจยัทางตรง
ในทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 2) ความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี มีปัจจยัทางตรงในทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 3) การบญัชีแบบลีน มีปัจจยัทางตรงในทางบวก
ต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และผูว้ิจยั
น าเสนอตามตวัแปรรวมถึงสมมติฐานท่ีเกี่ยวขอ้ง ผูว้ิจยัน าเสนอการอภิปรายผลตามท่ีได้ตั้งสมมิ
ตฐานท่ีเกี่ยวขอ้งกบัตวัแปรดงัน้ี 

    การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
    การศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทุนจดทะเบียน
มากกว่า 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกิน 10 ลา้นบาท ประกอบกิจการมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และมี
จ านวนพนกังานนอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 50 คน  

    การวเิคราะห์ปัจจัยคุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี  
    ผลการวิจยัพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็น
อนัดับแรกคือ ความน่าเช่ือถือ (Reliability) รองลงมาคือ การบูรณาการ (Integration) ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) และความง่าย (Simplicity)  
    ดา้นความยืดหยุ่น (Flexibility) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดบัแรก
คือ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่น ามาใช้สอดคลอ้งกับกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร รองลงมา
คือ นักบญัชีสามารถประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีได้อย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์
ความต้องการในแต่ละช่วง และระบบสารสนเทศทางการบัญชีถูกออกแบบ หรือเลือกมาใช้ที่
สอดคลอ้งกบันกับญัชี  
    ดา้นความน่าเช่ือถือ (Reliability) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดบัแรก
คือ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กรสามารถยกระดับการจดัท าบญัชีให้มีมาตรฐานใน
สายตาลูกคา้ หรือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง รองลงมาคือ ระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีขององคก์รมีมาตรฐานและเช่ือถือได ้สามารถน ามาใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รสามารถรักษาความลบั เพื่อรักษาคุณภาพการท าบญัชีให้
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  

   ด้านความง่าย (Simplicity) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดับแรกคือ 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถเรียนรู้การใชง้านได้โดยง่ายดว้ยตนเอง รองลงมา
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คือ การปรับปรุงของระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององค์กร ในฟังก์ชั่นใหม่ๆ ยงัคงใช้งานได้
ง่าย และสะดวก และระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กร สามารถใช้งานเพื่อสอนให้
พนกังานใหม่ขององคก์รเรียนรู้และเขา้ใจไดด้ว้ยความรวดเร็ว 

   ดา้นการบูรณาการ (Integration) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดับแรก
คือ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถบูรณาการร่วมกบัขอ้มูลทางการบญัชีจ านวน
มากเพื่อสนับสนุนการท างานและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ ระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีขององค์กร สามารถพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองให้สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานการบัญชี หรือหลักการบัญชี และวิธีการท าบัญชีขององค์กร และระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีขององค์กรท างานได้ดีและสอดคล้องกับเทคโนโลยีต่างๆ ในองค์กร ท าให้ระบบ
เป็นไปอย่างเสถียร  

   การวิเคราะห์ปัจจัยความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี  
   ผลการวิจยัพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็น

อนัดบัแรกคือ การเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) รองลงมาคือ ความถูกตอ้ง (Accurate) และความชดัเจน 
(Clarity)  

   ดา้นการเปิดเผยขอ้มูล (Disclosure) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดับ
แรกคือ ผู ้บริหารสนับสนุนการท าบัญชีเดียว รองลงมาคือ องค์กรมีการจัดท าบัญชีที่สามารถ
ตรวจสอบท่ีมาและที่ไปไดโ้ดยง่าย และเมื่อมีขอ้ผิดสังเกตองคก์รมีการตรวจสอบทางการบญัชีทนัที
และสามารถรายงาน ผลการตรวจสอบไดเ้สมอ 

   ดา้นความถูกตอ้ง (Accurate) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ 
องคก์รมีการพฒันาการจดัท าบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด รองลงมาคือ องคก์รมีการ
ปรับปรุงการท าบัญชีอย่างต่อเน่ืองเพื่ อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วน และองค์กรให้
ความส าคญักบัท่ีมาและที่ไปของขอ้มูลเพื่อให้เกิดการจดัท าบญัชีที่มีคุณภาพ  

   ด้านความชัดเจน (Clarity) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดับแรกคือ 
องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากขอ้มูลทางการบญัชีเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจและการลงทุนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รองลงมาคือ องค์กรมีการน าข้อมูลทางการบัญชีไปใช้ประโยชน์ ในการ
ตดัสินใจได้อย่างสม ่าเสมอ และองคก์รมีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้พนักงานหรือบุคลากรต่างๆ น า
ขอ้มูลทางการเงินและการบญัชีไปปรับปรุงการด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ  
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   การวิเคราะห์ปัจจัยการบญัชีแบบลีน  
    ผลการวิจยัพบว่าภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจยัที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็น
อนัดบัแรกคือ การตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) รองลงมาคือ ตน้ทุนสายธารแห่งคุณค่า         
(Value Stream Costing) และการพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement)  

   ด้านต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างมีความ
คดิเห็นสูงสุดเป็นอนัดับแรกคือ องค์กรมีการบนัทึกตน้ทุนในสายการผลิตโดยละเอียดในแต่ละจุด
อย่างเหมาะสม รองลงมาคือ องค์กรปรับปรุงการท าบญัชีให้สอดคลอ้งกับกระบวนการผลิตเพื่อท า
ให้สามารถบริหารจดัการตน้ทุนทั้งระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และองคก์รสามารถแยกไดท้นัทีว่า
ตน้ทุนการผลิตของสินคา้แต่ละหน่วยเกิดจากอะไร มีสัดส่วนหรือตน้ทุนเท่าใด โดยเป็นตน้ทุนที่
เกิดขึ้นจริงไม่ไดป้ระมาณการ 

   ดา้นการตดัสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) ประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น
สูงสุดเป็นอนัดับแรกคือ องค์กรมีการพิจารณาตน้ทุนในแต่ละจุดของสายการผลิต และปรับปรุง
ตน้ทุนเป็นรายการย่อยต่างๆ ในสายการผลิตแบบจุดต่อจุด เพื่อให้เกิดการตดัสินใจดา้นตน้ทุนอย่าง
มีคุณภาพ รองลงมาคือ นักบญัชีมีการแจกแจงขอ้มูลตน้ทุนและแจ้งให้กับหน่วยงานหรือฝ่ายผลิต
เพื่อน าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และนักบญัชีมีการก าหนด
เป้าหมายต้นทุน ที่จะท าการปรับลด และใช้ขอ้มูลต้นทุนที่มีอยู่ในการปรับลดตน้ทุนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

   ดา้นการพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) ของกลุ่มตวัอย่าง
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยประเด็นที่กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นสูงสุดเป็นอนัดบัแรกคือ องคก์รปรับ
กระบวนการท างานและสร้างวฒันธรรมการท างานแบบลีนให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร รองลงมาคือ 
องคก์รสนบัสนุนและผลกัดนัให้การบญัชีแบบลีนถูกน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพในองค์กร และ
องคก์รมีการพฒันานกับญัชีให้มีความรู้ความเขา้ใจดา้นการบญัชีแบบลีนมากขึ้น  
    อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ส่วนใหญ่เท่ากับ 0.21 – 0.40  ขณะที่อตัราส่วน
การท าก าไร (Net Profit Margin) ส่วนใหญ่เท่ากับ 6% – 10% และอัตราการใช้ประโยชน์จาก
ความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity Utilization) ส่วนใหญ่เท่ากบั 68% – 75%  
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การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 

  ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างโดยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ พร้อมการ
ปรับโมเดลเพื่อความสอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษซ่ึ์งให้ไดค้่าดชันีผ่านเกณฑท์ี่ยอมรับ
ได ้พร้อมกันน้ีท าการพิจารณาเส้นทางของแต่ละปัจจยั ซ่ึงสามารถอธิบายไดต้ามวตัถุประสงค์ของ
การวิจยัดงัน้ี 

ผลการทดสอบโมเดลสมการโครงสร้างปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผล
การด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  มีความสอดคลอ้งกลมกลืน
กับขอ้มูลเชิงประจกัษ์อยู่ในระดับระดับปานกลาง เน่ืองจากค่าดัชนีอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ว่ามี
ความสอดคลอ้ง ดังน้ี ค่าไค-สแควร์สัมพทัธ์ (2/d.f.) มีค่าเท่ากับ 1.194 แสดงให้เห็นว่า โมเดลมี
ความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เน่ืองจากมีค่ามากกว่า 2.00 ค่ารากที่สองของ
ค่ าเฉ ล่ียค วามคลาด เค ล่ือน ก าลั งสองของการประมาณค่ า  (Root Mean Square Error of 
Approximation: RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.027 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูล
เชิงประจักษ์ดีมาก ๆ เน่ืองจากมีค่าน้อยกว่า  0.05 ค่าเฉล่ียของความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual: SRMR) เป็นดัชนีวดัความสอดคล้องกลมกลืนในรูป
ความคลาดเคล่ือน ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 0.032 แสดงว่า โมเดลมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกับขอ้มูลเชิง
ประจกัษ ์เน่ืองจากมีค่านอ้ยกว่า 0.05 ดชันีวดัความสอดคลอ้งกลมกลืนเชิงสัมพทัธ์  (Comparative Fit 
Index: CFI) ที่จะบอกได้ว่าโมเดลที่น ามาตรวจสอบดีกว่าโมเดล ที่ตวัแปรไม่มีความสัมพนัธ์กนัเลย 
(baseline model) (สุภมาส องัศุโชติ และคณะ, 2557, หน้า 28) มีค่าเท่ากับ 1.000 แสดงว่าโมเดลมี
ความสอดคลอ้งกลมกลืนกนัดี เน่ืองจากมีค่ามากกกว่า 0.90  

   ผลการวิเคราะห์เส้นทางของอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มที่ส่งผลต่อตวัแปรการ
บญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  ซ่ึง
สามารถอธิบายตามดงัต่อไปน้ี 
    การทดสอบความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลเชิงสาเหตุของคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (AIS) และความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) ส่งผล
ต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดย
ส่งผ่าน การบัญชีแบบลีน (LEA) ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่าโมเดลมีความ
สอดคลอ้งกับขอ้มูลเชิงประจกัษ ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความสอดคลอ้งระหว่าง
โมเดลกับขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ได้แก่ ค่าไคว-์สแควร์  มีค่าเท่ากับ  62.11  องศาอิสระเท่ากับ 52  ค่า
น่าจะเป็น (p) เท่ากบั 0.15908 นั่นคือ ค่าไคว-์สแควร์ แตกต่างจากศูนยอ์ย่างไม่มีนยัส าคญั แสดงว่า
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ยอมรับสมมติฐานหลกัที่ว่า โมเดลเชิงสาเหตุของปัจจยัที่ส่งผลต่อผลการด าเนินงานทางการเงิน 
(FFP) ผ่าน การบญัชีแบบลีน (LEA )สอดคลอ้งกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ 
 ผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) จากการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชี (AIS) ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (AIT) และ การบญัชีแบบลีน 
(LEA) สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของผลการด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ไดร้้อยละ 98.0  ผล
การด าเนินงานทางการเงิน (FFP) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญั ที่ระดับ.05 จาก
การบญัชีแบบลีน (LEA)  โดยมีขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.14 และได้รับอิทธิพลเชิงบวกทางออ้มอย่าง
นัยส าคญัทางสถิติจากคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (AIS) ความโปร่งใสของขอ้มูล
สารสนเทศทางการบญัชี (AIT)  ผ่านการบญัชีแบบลีน (LEA) ด้วยขนากอิทธิพลเท่ากบั 0.49  และ 
0.45 ตามล าดบั  
 

สมการอิทธิพลทางตรง  

                 FFP = 1.14 (LEA) ..............................................................(1) 

สมการอิทธิพลทางออ้ม 

                 FFP = 0.49 (AIS) + 0.45(AIT)……………..……………..(2) 
 

 การบญัชีแบบลีน (LEA) จาการศึกษาพบว่า คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
(AIS) และความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT) การบัญชีแบบลีน (LEA) 
สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงของ การบญัชีแบบลีน (LEA ) ได้ร้อยละ81.0   การบญัชีแบบลีน 
(LEA ) ได้รับอิทธิพลทางตรงเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญั ท่ีระดับ.05 คุณลกัษณะระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี (AIS) และความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี (AIT)  ด้วยขนาด
อิทธิพลเท่ากบั 0.43  และ 0.39 ตามล าดบั   

            LEA = 0.43 (AIS) + 0.39 (AIT)……………..……………..(3) 
 

    ส่วนวตัถุประสงคท์ี่ 4  เพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ดา้นการบริหารจดัการบญัชีและตน้ทุนโดย
บญัชีแบบลีนดว้ยการออกแบบโมเดลการค านวณตน้ทน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย โดยผูว้ิจัยได้ท าการสัมภาษณ์จากผู ้เช่ียวชาญและได้ข้อค้นพบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการพฒันาแผนกลยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในประเทศไทยดงัต่อไปน้ี 
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   จากการทดสอบตามสมมติฐานการวิจัยแล้วผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบโดยการวิเคร าะห์
โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจยัที่ส่งผลต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมของประเทศไทย และได้ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐานในแต่ละขอ้ไปแลว้นั้น ผูว้ิจยั
ไดท้ าการยืนยนัความเป็นไปไดข้องโมเดลความสัมพนัธ์ของปัจจยัที่ส่งผลต่อการบญัชีแบบลีน เพื่อ
พฒันาแผนกลยุทธ์ที่น าการบญัชีแบบลีนมาใช้ให้เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทยและสร้างโมเดลการค านวณต้นทุนของการบญัชีลีนอีกด้วย โดยผูว้ิจยัได้ท าการ
สัมภาษณ์ผูม้ีความเช่ียวชาญทางดา้นการบญัชีลีนของประเทศไทย เพื่อน าขอ้มูลดงักลางมาวิเคราะห์
ร่วมกับการก าหนดกลยุทธ์ดังกล่าวเพื่อให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบัน 
เพื่อประโยชน์ตามความตอ้งการของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งน ามาใชใ้นการตดัสินใจขอ้มูลทางการเงิน ซ่ึงผูใ้ห้
สัมภาษณ์ไดก้ล่าวถึงการจดัการแผนกลยุทธ์จากการบญัชีลีนดงัน้ี  
 ข้อค้นพบที่ 1 การอธิบายถึงความเป็นไปไดท้ี่คุณลกัษณะระบบสารสนเทศเพื่อการบญัชีมี
อิทธิพลต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 

ข้อค้นพบที่  2 การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มี อิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององคก์ร  

ข้อค้นพบที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

ทั้งน้ีผลการสัมภาษณ์ท่ีคน้พบ จะมีความสอดคลอ้งกับแนวคิดผงัความสมดุล (Balanced 
Scorecard) ข อง  Kaplan & Norton (1992)  ที ่พ ูด ถ ึง  4 ม ิต ิข อ งผังค วามสมดุ ล  (Balanced 
Scorecard) ประกอบไปด้วย (1) มุมมองด้านการเรียนรู้และการพัฒนา (Learning and Growth 
Perspective) (2) มุมมองด้านกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective) (3) มุมมอง
ด้านลูกคา้ (Customer) (4) มุมมองด้านการเงิน  (Financial Perspective) ทั้งน้ีการทบทวน
วรรณกรรมเพิ่มเติมจาก Kaplan & Norton (1992) เร่ืองของแนวคิดผงัความสมดุล (Balanced 
Scorecard) จะมีการร้อยเรียงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพของปัจจยัเหตุและผล หรือการส่งเสริมให้
เกิดประสิทธิภาพในมิติต่างท่ีน าไปสู่การเกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร การร้อยเรียง
ดงักล่าวเป็นการท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อให้ง่ายต่อการน าไปประยุกต์ใช้ และมีตวัวดั
ช่วยในการติดตามและประเมิลผล ผูว้ิจยัได้ท าการพฒันาแผนกลยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนและผลการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดยใช้การออกแผนกลยุทธ์  
(Strategy Map) และท าการพัฒนาแนวคิดและการบัญชีลีนมาใช้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต ซ่ึงเป็น
กิจกรรมที่ตอ้งด าเนินการ ด้วยการวางแผนทางการเงินและการลดการสูญเปล่าท่ีเกิดขึ้นในองค์กร 
ดังนั้ น ผู ้วิจัยจึงได้น าสูตรวิ ธีการค านวณมาใช้ในการวิ เคราะห์ต้นทุนการผลิตเพ่ือให้ เกิด
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ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) โดยผ่านการปรับปรุงทางบญัชี
ที่แสดงให้เห็นถึงต้นทุนจริงท่ีเกดขึ้นในรอบการผลิตหน่ึง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ว่าตน้ทุนของ
กระบวนการผลิตขั้นตอนใดท่ีควรต้องปรับปรุงจากการไม่มีประสิทธิภาพ หรือเป็นต้นทุนท่ีไม่
ก่อให้เกิดคุณค่าและสร้างให้เกิดความสูญเปล่า (Waste)  สูตรการค านวณดงักล่าวไดถู้กแสดงด้วย
โปรแกรม Excel เพือ่สามารถค านวณและแยกส่วนตน้ทุนไดง้่ายต่อการใชง้าน  
 

การอภิปรายผล 
 

  การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  น าเสนอการอภิปรายผลตามสมมติฐานที่
เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดการอภิปรายไว ้ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 สมมติฐานข้อที่ 1 คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีปัจจยัทางตรงในทางบวก
ต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  ผลการทดสอบพบว่า
สอดคลอ้งกับสมมติฐาน คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีอิทธิพลทางตรงในทางบวก                
ต่อการบัญชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย โดย องค์ประกอบ
คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี ท่ีประกอบด้วยตวัแปรย่อย 4 ตวัได้แก่  ความยืดหยุ่น 
(Flexibility) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความง่าย (Simplicity) และการบูรณาการ (INT) มี
อิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 กบัการบญัชีแบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.43 เน่ืองจากคุณลักษณะระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) ที่เกี่ยวขอ้งกบัลกัษณะเฉพาะและความ
ต้องการข้อมูลของการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเปล่ียนแปลงระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีการบัญชีการจัดการ การบัญชีต้นทุน รวมถึงการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีส าหรับองค์กรแบบลีน ลีน (Jose Medina-Quintero, Mora & Abrego, 
2015, pp. 29-44)เพื่อให้สามารถรองรับการท างานแบบลีนไดท้ั้งกระบวนการขององคก์รหรือธุรกิจ 
เช่น สามารถสนบัสนุนการผลิตแบบลีนไดผ้่านการค านวณตน้ทุนและแยกตน้ทุนเป็นตามรอบการ
ผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง ท าให้นักบญัชีมีขอ้มูลตน้ทุนที่แทจ้ริงในการประเมินความคุม้ค่าของตน้ทุนและ
ค่าใช้จ่ายในรอบการผลิตรอบต่างๆ เพื่อสนับสนุนการตดัสินใจร่วมกับผูบ้ริหารในส่วนงานอ่ืนๆ 
ในการปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานขององคก์ร ให้มีประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัการท างาน
แบบบูรณาการทัว่ทั้งองค์กร Mariana & Maria (2016, pp. 41-62) ทั้งน้ีหากไม่มีการสนับสนุนดา้น
ข้อมูลที่ เหมาะสมในการจัดการการด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จะส่งผลให้การใช้
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แนวความคิดแบบลีนในระบบสารสนเทศทางการบญัชี ไม่ประสบความส าเร็จ (Claudiu, Ovidiu & 
Otniel, 2015) ดังนั้นองค์กรจึงต้องใช้ความมุ่งมัน่อย่างยิ่ง ในการบริหารจัดการแนวคิดแบบลีน 
ควบคู่กบัความร่วมมือของผูบ้ริหารระดับสูงในการด าเนินงานดา้นระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
พร้อมกับการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology 
Infrastructure) ให้มีความเหมาะสมกับผูใ้ช้งาน เพื่อให้การด าเนินงานสอดคลอ้งกับการบญัชีแบบ
ลีนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคลอ้งกับงานวิจยัของ (Jose Medina-Quintero, Mora & 
Abrego, 2015, pp. 29-44)ดังนั้นการสร้างองค์กรแบบลีน ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงของระบบ
สารสนเทศทางการบญัชีและการพฒันาระบบบญัชีแบบลีน (Skinner, 2019) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เปล่ียนแปลงในดา้นบญัชีการจดัการ ซ่ึงควรปฏิบตัิตามอย่างสอดคลอ้งและ เขา้กนักบัองคก์รอย่าง
เป็นระบบ (Mirjana, 2016) ทั้งน้ีหากไม่มีการสนับสนุนด้านขอ้มูลที่สนับสนุนการจดัการในการ
ด าเนินการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง จะไม่มีการใช้แนวความคิดแบบลีนที่ประสบความส าเร็จ 
(Claudiu, Ovidiu & Otniel, 2015) ดังนั้ นองค์กรจึงต้องใช้ความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ 
(Management Commitment) และความร่วมมือของผูบ้ริหารระดับสูงในการด าเนินงานดา้นระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี (Edwards, 2019) พร้อมกับการบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) ให้มีความเหมาะสมกับผูใ้ช้งาน (Mustapha, 
2019) เพื่อให้การด าเนินงานสอดคล้องกับการบัญชีแบบลีนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(Horma, 2019) 

 สมมติฐานข้อที่ 2 ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี มีปัจจยัทางตรงใน
ทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผลการทดสอบ
พบว่า สอดคลอ้งกบัสมมติฐาน ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี มีอิทธิพลทางตรง            
ในทางบวกต่อการบัญชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  
องค์ประกอบความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทาการบญัชี ท่ีประกอบด้วยตวัแปรสังเกต  การ
เปิดเผยข้อมูล (Disclosure) ความถูกต้อง (Accurate) ความชัดเจน (Clarity) และความชัดเจน 
(Clarity) มีอิทธิพลเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการบัญชีแบบลีนส าหรับ
วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากบั 0.39 เน่ืองจากความ
โปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อการบญัชีแบบลีนของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า ความโปร่งใสของข้อมูล
สารสนเทศทางการบญัชีเป็นปัจจยัส าคญัที่ส าคญัในห่วงโซ่อุปทานซ่ึงน าไปสู่การระบุการปรับปรุง
ประสิทธิภาพภายในองค์กร การเปิดเผยข้อมูล และการเผยแพร่ข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได ้
สามารถบ่งช้ีการด าเนินงานท่ีโปร่งใส และช่วยสร้างความเช่ือมัน่แก่ผูมี้ส่วนได้เสียทุกกลุ่มใน
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กระบวนการการด าเนินงานทางธุรกิจ (Guide governance of Government Savings Bank, 2015) 
สอดคล้องกับ Mariana & Maria (2016) ที่พบว่า การแสดงข้อมูลด้วยความโปร่งใสจะท าให้นัก
ลงทุนเกิดความไว้วางใจ และสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากร ขณะที่ความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลทางบญัชีเป็นปัจจยัส าคญัประการหน่ึงที่แสดงถึงความโปร่งใสในการด าเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้และแสดงออกมาในรูปของรายงานทางการเงินอย่างถูกตอ้งและครบถว้น (Kohlbeck 
& Warfield, 2010, pp. 59-70)องคก์รที่มีการเก็บรวบรวมขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูล
อย่างถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีจะส่งผลให้ขอ้มูลในงบการเงินหรือรายงานทางการเงินมีความ
น่าเช่ือถือ ซ่ึงสอดคล้องกับ Gerjan (2015) ที่กล่าวว่า ข้อมูลต้นทุนที่แท้จริงจะช่วยให้องค์กร
สามารถที่จะควบคุมและบริหารจดัการทรัพยากรได้อย่างคุม้ค่า รวมถึงความชัดเจนของขอ้มูลจะ
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของนักลงทุน โดย Schulte et al., (2005, pp. 99-108) เช่ือว่าการ
ด าเนินธุรกิจและการแสดงขอ้มูลผลการด าเนินงานดว้ยความโปร่งใสจะช่วยดึงดูดนกัลงทุน ซ่ึงการ
สนับสนุนขอ้มูลอย่างเปิดเผย ถูกตอ้ง และชัดเจน จะสร้างความน่าเช่ือถือและน าไปสู่การตดัสินใจ
ของนกัลงทุน ตลอดจนการน าขอ้มูลไปประยุกตใ์ชเ้พื่อปรับปรุงการด าเนินงานของผูม้ีส่วนไดส่้วน
เสียภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (Schnackenberg & Tomlinson, 
2016, pp. 1784-1810) 

 สมมติฐานข้อที่ 3 การบญัชีแบบลีนมีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อผลการด าเนินงาน                 
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ผลการทดสอบพบว่า สอดคลอ้ง
กบัสมมติฐาน การบญัชีแบบลีน มีอิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย องคป์ระกอบการบญัชีแบบลีนซ่ึงประกอบดว้ย
ตัวแปรย่อย ต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) การตัดสินใจแบบลีน (Lean 
Decision Making)และ การพฒันาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) มีอิทธิพล
เชิงบวกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กบัผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาด
กลาง และขนาดย่อมในประเทศไทย ดว้ยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 1.14  เน่ืองจาก การบญัชีแบบลีน มี
อิทธิพลทางตรงในทางบวกต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า การบญัชีแบบลีนสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน
ขององค์กร การที่องค์กรใช้แนวทางการบริหารแบบลีนในสาขาต่างๆ เช่น การบัญชีการเงินและ
กระบวนการบัญชีการจดัการ เป็นต้น จะก่อให้เกิดการบูรณาการการจัดการสายธารแห่งคุณค่า 
(Value Stream) และช่วยให้เกิดการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Carnes & 
Hedin (2005, pp. 28-34) ที่ ได้แสดงถึงผลลัพธ์ของการบริหารจัดการแบบลีนโดยการน ามา
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ประยุกต์ใช้กับการรักษาระดับสินคา้คงคลงัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมคุณค่าและความพึง
พอใจในการบริการ นอกจากน้ีผลของการรักษาระดับของสินคา้   คงคลงัให้มีความเหมาะสมจะ
ส่งผลต่อผลประกอบการทางการเงินที่ดีขึ้นขององค์กร (Harrison & Hoek, 2011) ขณะที่ Carnes & 
Hedin (2005, pp. 28-34) ได้กล่าวเพ่ิมเติมว่า แนวคิดแบบลีนเป็นกระบวนการการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อพยายามที่จะลดความสูญเสียหรือขจดักระบวนการด าเนินงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได ้
ดงันั้นการน าแนวคิดแบบลีนมาประยุกต์ใช้ในองค์กรจะช่วยให้องค์กรมีระบบการบริหารจดัการ
ค่าใชจ้่ายที่ดีและสามารถท าก าไรเพ่ิมขึ้น (Maskell & Kennedy, 2007, pp. 59-73) ซ่ึงสอดคลอ้งกับ
การศึกษาของ El-Haik & Al-Aomar (2006, pp. 219-265) ที่ได้น าเสนอถึงประโยชน์ของโรงงานที่
ใช้แนวคิดแบบลีน เช่น ลดระยะเวลาการด าเนินงาน ทั้งกระบวนการ ลดความผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน ลดต้นทุนต่อหน่วย และช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจดัการทรัพยากรได้ดียิ่งขึ้น 
นอกจากน้ี Ali (2006, pp. 103-121) ยงัได้อธิบายถึงการบญัชีแบบลีนเป็นแนวคิดที่เปล่ียนจากการ
คิดตน้ทุนแบบเดิมไปสู่การบริหารตน้ทุนเชิงกลยุทธ์ เพ่ือปรับปรุงขั้นตอนการตดัสินใจโดยการ
แยกแยะและก าจัดกิจกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Kocami, 2015, pp. 6-13) จากหลักฐานและ
กรณีศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบัญชีแบบลีนส่งผลต่อการด าเนินงานทางการเงิน  ทั้ งในด้าน
ความสามารถตอบสนองความตอ้งการขององค์กรในการเพ่ิมผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็น 
การเพ่ิมความยืดหยุ่นในการด าเนินงาน การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผู ้บริโภค และการเพ่ิมผลการ
ด าเนินงานในรูปแบบกระแสเงินสดและมูลค่าหุ้น (Maskell & Kennedy, 2007)  
   การเพื่อพฒันาแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารจดัการบญัชีและตน้ทุนโดยบญัชีแบบลีนด้วย
การออกแบบโมเดลการค านวณตน้ทน ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
โดยผูว้ิจยัไดท้ าการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญและไดข้อ้คน้พบเกี่ยวกบัการด าเนินการพฒันาแผนกล
ยุทธ์โดยบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 
ดงัน้ี 
     ข้อค้นพบที่ 1 การอธิบายถึงความเป็นไปได้ที่ระบบสารสนเทศเพื่อการบญัชีมีอิทธิพล
ต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) การทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) มีความจ าเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบสารสนเทศเพื่อการบัญ ชี 
(Accounting Information System: AIS) เพื่อท าการเช่ือมโยงการท างานขององคก์รทั้งหมดควบคูไ่ป
กบัการเช่ือมโยงขอ้มูลที่จ าเป็นต่อการจดัท าบญัชีขององคก์ร (Meiryani, 2015) เน่ืองจากเป็นระบบ
พ้ืนฐานส าหรับการใชง้านในระบบงานย่อยๆ อ่ืนๆ เช่น การประมวลผลทางการบญัชี หรือธุรกรรม
ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น การศึกษาของ Nden (2019) ไดก้ล่าว่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 
Information System) เป็นระบบที่รวบรวมขอ้มูลทางการเงิน จดัเก็บขอ้มูลเพื่อท าการประมวลผล
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และน าเสนอผลของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อให้นักบัญชี ผูบ้ริหารหรือผูเ้กี่ยวขอ้ง เพื่อ
น าไปใช้ในการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การก าหนดกลยุทธ์ การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร 
ดังนั้ นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการสนับสนุนแนวคิดหรือการด าเนินงานการบัญชีแบบลีน (Lean 
Accounting) 
 

 ข้อค้นพบที่  2 การบัญชีแบบลีน (Lean Accounting) มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององคก์ร การศึกษาทบทวนวรรณกรรม พบว่า การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) มี
ส่วนส าคญัที่ท าให้เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานขององคก์ร เป็นการสนบัสนุนภาคการผลิตและ
การบริการของธุรกิจให้ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การศึกษาของ Georgeta & Elena 
(2016) พบว่า การตัดสินใจที่ดีด้านต้นทุนท าให้เกิดการปรับปรุงต้นทุนอย่างเหมาะสม และ
ก่อให้เกิดผลลพัธ์ทางการเงินให้กบักิจการทั้งอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA) และอตัราส่วน
การท าก าไร (Net Profit Margin) เป็นการสะทอ้นให้เห็นการบริหารจดัการตน้ทุนอย่างเหมาะสมที่
น าไปสู่ประสิทธิภาพการด าเนินงานขององค์กร ทั้งน้ีการศึกษาวิจยัในช่วงปัจจุบนั เช่น Srinivasan 
(2018); Patil (2018); Arneson (2018); Fidia (2018); Cao (2019); Okun (2019); Tao (2019)  และ 
Ogland (2019) กล่าวถึงผลการด าเนินงานที่นอกเหนือจาก ROA หรือ Net Profit Margin ยงัรวมถึง 
อตัราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลังการผลิต (Capacity Utilization) ที่เป็นตัววดัที่
ส าคญัในการสะทอ้นประสิทธิภาพการผลิตในช่วงท่ีก าลงัการผลิตเดินเคร่ืองและมีการใชก้ าลงัการ
ผลิตในแต่ละรอบ Batch ของการผลิต นอกจากน้ียงัสะทอ้นไปถึงตน้ทุนการด าเนินงานท่ีจะลด
ต ่าลงจากการมีประสิทธิภาพด้านการใช้ก าลงัการผลิตท าให้เกิดช่องว่างในการสร้างก าไรขั้นต้น 
(Net Profit Margin) เพ่ิมขึ้น 
 

 ข้อค้นพบที่ 3 การพัฒนารูปแบบการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยประเด็นน้ีเกี่ยวข้องกับการแสดงความคิดเห็นและ
แนวทางของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญในการยกระดับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีน 
(Lean Accounting) ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส าหรับธุรกิจประเภท SMEs 
ภาคการผลิต ทั้งน้ีการทบทวนวรรณกรรมเพิ ่มเติมจาก Kaplan & Norton (1992) เร่ืองของ
แนวคิดผงัความสมดุล (Balanced Scorecard) จะมีการร้อยเรียงกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้เห็นภาพของ
ปัจจยัเหตุและผล หรือการส่งเสริมให้เกิดประสิทธิภาพในมิติต่างท่ีน าไปสู่การเกิดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานขององค์กรการร้อยเรียงดงักล่าวเป็นการท าแผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) เพื่อให้ง่ายต่อ
การน าไปประยุกตใ์ชแ้ละมีตวัวดัช่วยในการติดตามและประเมิลผล  
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ข้อเสนอแนะ 
 

 ผูว้ิจัยจ าแนกข้อเสนอแนะเป็น 2 ประเด็น คือ ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติและ
ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัการวิจยัในครั้ งต่อไป ดงัมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปปฏิบัติ 
   1. การศึกษาครั้ งน้ีพบว่าในประเด็นของระบบสารสนเทศทางการบญัชี ด้านความง่าย 
(Simplicity) มีระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าการปรับปรุงของระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กร ใน
ฟังก์ชั่นใหม่ๆ ยงัคงใช้งานได้ง่ายและสะดวก และระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กร 
สามารถใชง้านเพื่อสอนให้พนักงานใหม่ขององค์กรเรียนรู้และเขา้ใจไดด้้วยความรวดเร็ว มีระดับ
ความคิดเห็นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะในด้านของการพฒันา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีขององค์กรโดยการค านึงถึงผู ้ใช้งาน ในการออกแบบระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี องค์กรควรมีการศึกษาและประเมินระดับความรู้และทักษะของผูใ้ช ้
ตลอดจนความสอดคลอ้งในการด าเนินงาน เพื่อให้การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบญัชีมี
ความเหมาะสมต่อการใช้งานอย่างแท้จริง นอกจากน้ีในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการ
บญัชี องคก์รควรมีการทดลองการใช้งาน โดยให้ผูใ้ชง้านระบบไดท้ าการทดลองในสถานการณ์จริง
เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศทางการบญัชีให้มีความเหมาะสมกับการด าเนินงานและรูปแบบของ
ธุรกิจ ขณะที่การเตรียมระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รเพ่ือสอนให้พนกังานใหม่ องคก์ร
ควรมีการวางแผนแนวทางการสอนให้เหมาะสมกบัระดบัต าแหน่งและบทบาทหนา้ท่ี ตลอดจนการ
เตรียมขอ้มูลสารสนเทศเพื่อใชใ้นการสอนงาน 
        2. การศึกษาครั้ งน้ีพบว่าในประเด็นของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการ
บญัชีด้านความชดัเจน (Clarity) มีระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ เมื่อพิจารณา
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่าองคก์รมีการน าขอ้มูลทางการบญัชีไปใชป้ระโยชน์
ในการตัดสินใจได้อย่างสม ่าเสมอ และองค์กรมีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้พนักงานหรือบุคลากร
ต่างๆ น าขอ้มูลทางการเงินและการบญัชีไปปรับปรุงการด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ มี
ระดับความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีข้อเสนอแนะในแง่ของการ
เผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้พนกังานสามารถน าขอ้มูลทางการเงินและการบญัชีไปใชใ้นการปรับปรุงการ
ด าเนินงาน องค์กรควรมีการให้ความรู้และกระตุน้ให้พนักงานเห็นถึงความส าคญัและประโยชน์
ของขอ้มูลทางการเงินและการบญัชีที่จะช่วยให้พนักงานสามารถที่จะน าไปประยุกตใ์ช้เพื่อบริหาร
จดัการทรัพยากรอย่างคุม้ค่า อนัจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานโดยรวม และผลก าไรที่
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สูงขึ้น เมื่อองค์กรมีอตัราการเติบโตที่ดีจะส่งผลให้องค์กรสามารถที่จะบริหารจดัการการเงินเพื่อ
ตอบแทนความมุ่งมัน่ของพนกังานในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
        3. การศึกษาครั้ งน้ีพบว่าในประเด็นของการบญัชีแบบลีน ด้านการพฒันาแบบลีนใน
ระยะยาว (Long Term Lean Improvement) มีระดบัความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ เมื่อ
พิจารณารายละเอียดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นว่า องคก์รมีการพัฒนานักบญัชีให้มีความรู้
ความเขา้ใจดา้นการบญัชีแบบลีนมากขึ้น มีระดบัความคิดเห็นที่มีค่าเฉล่ียต ่ากว่าประเด็นอ่ืนๆ แสดง
ให้เห็นว่าในปัจจุบนัยงัคงมีพนกังานบางคนที่ขาดความรู้และความเขา้ใจในแนวทางการด าเนินงาน
แบบลีน ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมีขอ้เสนอแนะควรมีการตรวจสอบและประเมินระดับความรู้ของพนกังาน
ทั่วทั้ งองค์กรหากพนักงานคนใดหรือกลุ่มใดยังขาดความรู้ในด้านดังกล่าว องค์ กรควรที่จะ
สนบัสนุนและเติมเต็มความรู้ด้วยการอบรมและการสาธิตการปฏิบตัิพื่อให้พนกังานเกิดความรู้และ
ความเขา้ใจที่ถูกตอ้งและสามารถที่จะน าความรู้และทกัษะดงักล่าวไปประยุกตใ์ชใ้นการด าเนินงาน
ภายในองคก์รเพื่อยกระดบัประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 

 2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวิจัยในคร้ังต่อไป 
 ในการวิจยัครั้ งน้ีผูว้ิจยัสามารถพิจารณาในกระบวนการด าเนินการวิจยัเพื่อการแนะน า
การศึกษาวิจยัให้เกิดประโยชน์ในครั้ งต่อไปน้ี ดงัน้ี 

1. การศึกษาวิจยัครั้ งต่อไปควรเพ่ิมการศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อการบัญชีลีนด้วยการ
บริหาร 

จดัการต้นทุนโดยเฉพาะ อาทิ เช่น ศักยภาพการบริหารต้นทุน เพราะตวัแปรน้ีสามารถบ่งบอก                   
ถึงความส าคญัต่อการบญัชีแบบลีนเป็นอย่างดี  

2. การศึกษาครั้ งต่อไปควรศึกษากบักลุ่มตวัอย่างอ่ืนเพ่ิมเติม ในกลุ่มอุตสาหกรรม 
ขนาดใหญ่ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น 
บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต  
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดย่อมในประเทศไทย 

การศึกษา “ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย”  มีวตัถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่มีตอ่การบญัชีแบบลีน

ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีที่มีต่อการบญัชี 

แบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบญัชีแบบลีนที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

4.  เพื่อพฒันาตวัแบบการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

 

ทั้งน้ีแบบสอบถามประกอบไปดว้ย ขอ้ค าถามที่เกี่ยวขอ้งกบั 

o คณุลกัษณะขององคก์ร  
o คุณลกัษณะระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System)  
o ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information 

Transparency)  
o การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 
o ผลการด าเนินงานทางการเงนิ (Firm’s Financial Performance) 
o ขอ้เสนอแนะ  

ทั้งน้ีขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบสอบถาม เพื่อใชใ้นการพฒันาการศึกษา และ

ขอ้มูลทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลบั  

 

ขอแสดงความนบัถือ 

นกัศกึษาปริญญาเอก 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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คุณลักษณะขององค์กร  
กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงใน (  ) ทีต่รงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

1. ทุนจดทะเบียน 

 (  ) ทุนจดทะเบียนต ่ากว่า หรือเทียบเท่า 1 ลา้นบาท 

 (  ) ทุนจดทะเบียนมากกว่า 1 ลา้นแต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท 

 (  )  ทุนจดทะเบียนมากกว่า 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท 

 (  ) ทุนจดทะเบียนมากกว่า 10 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 20 ลา้นบาท 

 (  ) ทุนจดทะเบียนมากกว่า 20 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 30 ลา้นบาท 

 (  ) ทุนจดทะเบียนมากกว่า 30 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 40 ลา้นบาท 

 (  ) ทุนจดทะเบียนมากกว่า 40 ลา้นบาทแต่ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

 (  ) ทุนจดทะเบียนมากกว่า 50 ลา้นบาทขึ้นไป 

2. ระยะเวลาการด าเนินกิจการ 

 (  ) ประกอบกิจการไม่เกิน 5 ปี 

 (  ) ประกอบกิจการมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกนิ 10 ปี 

 (  ) ประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี แต่ไม่เกนิ 15 ปี 

 (  ) ประกอบกิจการมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี 

 (  ) ประกอบกิจการมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกนิ 25 ปี 

 (  ) ประกอบกิจการมากกว่า 25 ปี แต่ไม่เกนิ 30 ปี 

 (  ) ประกอบกิจการมากกว่า 30 ปี  ขึ้นไป 

3. จ านวนพนกังาน 

 (  ) จ านวนพนกังานนอ้ยกว่าหรือเทียบเท่า 50 คน (  ) จ านวนพนกังาน 51 – 100 คน 

 (  ) จ านวนพนกังาน 101 – 150 คน (  ) จ านวนพนกังาน 151 – 200 คน 

 (  ) จ านวนพนกังานมากกว่า 201 คน เป็นตน้ไป 
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คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System)  
กรุณาเติมค่าคะแนน ลงใน (  ) ทีต่รงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
เห็นดว้ยมากที่สุด 

5 
เห็นดว้ยมาก 

4 
เห็นดว้ยปานกลาง 

3 
เห็นดว้ยน้อย 

2 
เหน็ดว้ยน้อยที่สุด 

1 
 

No. 
คุณลักษณะระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information 

System) 
คะแนน 

ความยืดหยุ่น (Flexibility) 
1 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีถูกออกแบบ หรือเลือกมาใชท้ี่สอดคลอ้งกบันกับญัชี  
2 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีที่น ามาใชส้อดคลอ้งกบักิจกรรมทางธุรกิจขององคก์ร  
3 นกับญัชีสามารถประยุกต์ใชร้ะบบสารสนเทศทางการบญัชีไดอ้ย่างหลากหลาย           

เพื่อตอบโจทยค์วามตอ้งการในแต่ละช่วง 
 

ความน่าเช่ือถือ (Reliability) 
4 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รมีมาตรฐานและเช่ือถือได ้สามารถน ามาใช้

งานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

5 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รสามารถรักษาความลบั เพื่อรักษาคุณภาพ              
การท าบญัชีให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

6 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รสามารถยกระดบัการจดัท าบญัชีให้มี
มาตรฐานในสายตาลูกคา้ หรือหน่วยงานราชการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 

 

ความง่าย (Simplicity) 
7 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถเรียนรู้การใชง้านไดโ้ดยง่ายดว้ย

ตนเอง 
 

8 การปรับปรุงของระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร ในฟังก์ชัน่ใหม่ๆ ยงัคงใช้
งานไดง่้ายและสะดวก 

 

9 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถใชง้านเพื่อสอนให้พนกังานใหม่ของ
องคก์รเรียนรู้และเขา้ใจไดด้ว้ยความรวดเร็ว 

 

การบูรณาการ (Integration) 
10 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์รท างานได้ดีและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีต่างๆ 

ในองคก์ร ท าให้ระบบเป็นไปอย่างเสถียร 
 

11 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารพพฒันาและปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง     
ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชี หรือหลกัการบญัชี และวิธีการท าบญัชีขององคก์ร 

 

12 ระบบสารสนเทศทางการบญัชีขององคก์ร สามารถบูรณาการร่วมกบัขอ้มูลทางการบัญชี
จ านวนมากเพื่อสนบัสนุนการท างานและการตดัสินใจไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบญัชี  

กรุณาเติมค่าคะแนน ลงใน (  ) ทีต่รงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
เหน็ดว้ยมากที่สุด 

5 
เห็นดว้ยมาก 

4 
เห็นดว้ยปานกลาง 

3 
เห็นดว้ยน้อย 

2 
เห็นดว้ยน้อยที่สุด 

1 

 

No. ความโปร่งใสของข้อมูลสารสนเทศทางการบญัชี คะแนน 
การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure) 

1 ผูบ้ริหารสนบัสนุนการท าบญัชีเดียว  
2 องคก์รมีการจดัท าบญัชีที่สามารถตรวจสอบที่มาและที่ไปไดโ้ดยง่าย  
3 เม่ือมีขอ้ผิดสังเกตองคก์รมีการตรวจสอบทางการบญัชีทนัทีและสามารถรายงานผลการ

ตรวจสอบไดเ้สมอ 
 

ความถูกต้อง (Accurate) 
4 องคก์รมีการพฒันาการจดัท าบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเคร่งครัด  
5 องคก์รให้ความส าคญักบัท่ีมาและที่ไปของขอ้มูลเพื่อให้เกิดการจดัท าบญัชีที่มีคุณภาพ  
6 องคก์รมีการปรับปรุงการท าบญัชีอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความถูกตอ้งสมบูรณ์ครบถว้น  

ความชัดเจน (Clarity) 
7 องคก์รมีการน าขอ้มูลทางการบัญชีไปใชป้ระโยชน์ในการตดัสินใจไดอ้ย่างสม ่าเสมอ  
8 องคก์รมีการเผยแพร่ขอ้มูลเพื่อให้พนกังานหรือบุคลากรต่างๆ น าขอ้มูลทางการเงินและ

การบญัชีไปปรับปรุงการด าเนินงานและการตดัสินใจทางธุรกิจ 
 

9 องคก์รสามารถใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลทางการบัญชีเพื่อการตดัสินใจทางธุรกิจและ           
การลงทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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การบัญชีแบบลนี (Lean Accounting) 
กรุณาเติมค่าคะแนน ลงใน (  ) ทีต่รงกับความเป็นจริงมากที่สุด 
เห็นดว้ยมากที่สุด 

5 
เห็นดว้ยมาก 

4 
เห็นดว้ยปานกลาง 

3 
เห็นดว้ยน้อย 

2 
เห็นดว้ยน้อยที่สุด 

1 

 

No. การบัญชีแบบลนี (Lean Accounting) คะแนน 
ต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) 

1 องคก์รมีการบนัทึกตน้ทนุในสายการผลิตโดยละเอียดในแต่ละจุดอย่างเหมาะสม  
2 องคก์รสามารถแยกไดท้นัทีว่าตน้ทุนการผลิตของสินคา้แต่ละหน่วยเกิดจากอะไร มี

สัดส่วนหรือตน้ทุนเท่าใด โดยเป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงไม่ไดป้ระมาณการ 
 

3 องคก์รปรับปรุงการท าบญัชีให้สอดคลอ้งกบักระบวนการผลิตเพื่อท าให้สามารถบริหาร
จดัการตน้ทุนทั้งระบบไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การตัดสินใจแบบลีน (Lean Decision Making) 
4 องคก์รมีการพิจารณาตน้ทุนในแต่ละจุดของสายการผลิต และปรับปรุงตน้ทุนเป็น

รายการย่อยต่างๆ ในสายการผลิตแบบจุดต่อจุด เพื่อให้เกิดการตดัสินใจดา้นตน้ทุนอย่าง
มีคณุภาพ 

 

5 นกับญัชีมีการแจกแจงขอ้มูลตน้ทุนและแจง้ให้กับหน่วยงานหรือฝ่ายผลิตเพื่อน าไปใช้
ในการปรับปรุงการด าเนินงานการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 

 

6 นกับญัชีมีการก าหนดเป้าหมายตน้ทุนที่จะท าการปรับลด และใชข้้อมูลตน้ทุนที่มีอยู่ใน
การปรับลดตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

การพัฒนาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) 
7 องคก์รมีการพฒันานกับญัชีให้มีความรู้ความเขา้ใจดา้นการบยัชีแบบลีนมากข้ึน  
8 องคก์รสนบัสนุนและผลกัดนัให้การบญัชีแบบลีนถูกน าไปใชอ้ย่างมประสิทธิภาพ 

ในองคก์ร 
 

9 องคก์รปรับกระบวนการท างานและสร้างวฒันธณรมการท างานแบบลีนให้เกิดข้ึน 
ทัว่ทั้งองคก์ร 
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ผลการด าเนินงานทางการเงนิ (Firm’s Financial Performance) 
กรุณาเติมค่าสัดส่วนที่เกิดขึน้จริง ลงใน (  ) ที่ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด 

 ค าถาม: ผลจากการประยุกตใ์ชก้ารบญัชีแบบลีน ผลการด าเนินงานทางการเงินขององคก์ร

คิดเป็นร้อยละเท่าใด 

      อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)    

  =   ก าไรสุทธิ/สินทรัพยร์วม(เฉล่ีย) X 100 

  อัตราส่วนการท าก าไร   

  =   ก าไรสุทธิ/ยอดขาย X 100       

  อัตราการใช้ประโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต  

   = อตัราผลลพัธ์เฉล่ีย/ก าลงัการผลิตสูงสุดต่อวนั (หน่วย) X 100 

 หมายเหตุ: อัตราผลลัพธ์เฉล่ีย คือ จ านวนหน่วยที่ผลิตได้ต่อวัน 

 

No. ผลการด าเนินงานทางการเงนิ (Firm’s Financial Performance) ผลลัพธ์ 

1 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(ROA)   
2 อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin)   
3 อตัราการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงัการผลิต (Capacity 

Utilization)  
 

ข้อเสนอแนะ  

ท่านสามารถเสนอขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวิจยัครั้ งไดอ้ย่างอิสระ 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามทั้งฉบับ 
 
  การวิเคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ในส่วนน้ีจะวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัโดยตดัขอ้มูล ส่วน
ท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามออก และ ตัดข้อค าถามแบบปลายเปิดออก ได้ ค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ แอลฟา เท่ากับ 0.979  ซ่ึงถือได้ว่ามีค่าความเช่ือมั่นสูงและยอมรับได ้
สัมประสิทธ์ิแอลฟาฯ (ควรมีค่าในระดบั .70 ขึ้นไป (Hair rt al., 2006))  
   

ตารางที่ ก-1 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเม่ือตดัตวัแปรแต่ละตวัออกและค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัผลรวมของตวัแปรทั้งหมด 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

fle1 115.8667 262.809 .783 .978 
fle2 115.5333 262.533 .794 .978 
fle3 115.6333 262.516 .758 .978 
rel1 115.6667 262.437 .827 .978 
rel2 115.6667 261.747 .807 .978 
rel3 115.6000 262.800 .819 .978 
sim1 115.8333 261.592 .850 .978 
sim2 115.8000 262.786 .820 .978 
sim3 115.9000 261.955 .803 .978 
int1 115.7333 266.202 .774 .978 
int2 115.7000 262.217 .926 .977 
int3 115.8000 265.821 .800 .978 
dis1 115.6000 263.628 .784 .978 
dis2 115.6333 265.275 .789 .978 
dis3 115.7667 266.116 .751 .978 
acc1 115.6000 266.938 .608 .979 
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ตารางที่ ก-1 แสดงค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบัเม่ือตดัตวัแปรแต่ละตวัออกและค่า
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรกบัผลรวมของตวัแปรทั้งหมด 
 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if Item 
Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

acc2 115.8333 262.695 .804 .978 
acc3 115.6000 266.455 .770 .978 
cla1 115.7333 267.099 .731 .978 
cla2 115.8000 266.717 .757 .978 
cla3 115.7000 266.631 .863 .978 
val1 115.6000 264.248 .876 .978 
val2 115.8667 266.947 .764 .978 
val3 115.7667 267.082 .767 .978 
lea1 115.6333 265.757 .832 .978 
lea2 115.6333 263.620 .865 .978 
lea3 115.5667 273.220 .528 .979 
lon1 115.8667 266.878 .708 .978 
lon2 115.8333 266.489 .745 .978 
lon3 115.5333 272.809 .481 .979 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์ 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เร่ือง การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลนีและผลการด าเนนิงานของวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

 

ค าช้ีแจง 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย เพื่อยืนยนัความเป็นไปได้ในตวัแบบที่ได้
จากการศึกษาเชิงปริมาณไปใชจ้ริง และพฒันารูปแบบการบญัชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย  ขอ้มูลท่ีไดร้ับจากท่านนับว่าเป็นประโยชน์ยิ่ง
และมคีุณค่า   ต่อวงวิชาการเป็นอย่างมากที่สามารถท าให้ทราบถึงขอ้เท็จจริงท่ีจะน าไปสู่การพฒันา
วสิาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย และผลการศึกษาในครั้ งน้ีสามารถน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นการพฒันาขอ้มูลต่อไป 
 ผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ข้ เอมูลอย่างถูกต้องและ 
ครบถว้นในครังน้ีเป็นอย่างสูง 
 
 
 
 
 

ขอขอบพระคณุที่ให้ขอ้มูลไว ้ณ โอกาสน้ี 

 

           นกัศกึษาปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาการบญัชี 

               คณะบญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
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การศึกษา “ปัจจยัที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย”  มีวตัถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีต่อการบัญชีแบบลีนส าหรับ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

2.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการบญัชีทีม่ีต่อการบญัชี

แบบลีนส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

3.  เพื่อศึกษาอิทธิพลของการบญัชีแบบลีนที่มีต่อผลการด าเนินงานทางการเงินของวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

4.  เพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาตวัแบบการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในประเทศไทย 

 
กรอบแนวคิดการวจิยั 
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ผลการด าเนินงาน

ทางการเงิน  
การบัญชีแบบลนี 

ระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชี 

ความโปร่งใสของ

ข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบญัชี 

ต้นทุนสายธาร

แห่งคุณค่า 

การตัดสินใจ

แบบลีน 

การพัฒนาแบบ

ลีนในระยะยาว 

อัตรา

ผลตอบแทน

ต่อสินทรัพย์ 

 

อัตรา 

ก าไรสุทธ ิ

อตัราการใช้

ประโยชน์จาก

ความสามารถ

ทางการผลิต 

ความยืดหยุ่น 

(Flexibility) 

ความน่าเช่ือถือ 

(Reliability) 

การเปิดเผย

ข้อมูล 

ความถูกต้อง ความชัดเจน 

ความง่าย 

(Simplicity) 

การบูรณาการ 

(Integration) 
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แบบสัมภาษณ์  

เร่ือง  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 

แบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลพ้ืนฐานของผุใ้ห้สัมภาษณ์ 

ส่วนที่ 2 ขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นการสัมภาษณ์ของมูลที่เกี่ยวกบัปัจจยัที่มีผลกระทบต่อแนวทาง

ในการพฒันาตวัแบบในการบญัชีแบบลีนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย

ประกอบดว้ย 

1. ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System) 

2. ค ว ามโป ร่งใสของข้อมู ลสารสน เทศทางก ารบัญ ชี  (Accounting Information 

Transparency)  

3. การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) 

4. ผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial Performance) 
ส่วนที่ 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

ช่ือ – สกุล ………………………………………………………………………………….………… 

ต าแหน่ง …………………………………………………………………..………..…….…….…….. 

บริษทั ……………………………………………..……… ช่ือย่อบริษทั ………………..……….… 

โทรศพัท:์ …………………………. อีเมล:์ ….…………..…...…..…………………………………. 

วนัที่ท าการสัมภาษณ์ ………………......…..….… เวลา .……………………………………..…..… 
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ส่วนที่  2 ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับข้อคิดเห็นที่มีต่อข้อมูลที่ เกี่ยวกับปัจจัยที่มี

ผลกระทบต่อการบัญชีแบบลีนและผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม        

ในประเทศไทยโดยเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open-ended questions) 
 

ค าถามข้อที่  1 ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าอัตราผลตอบแทนต่อ สินทรัพย์ (ROA) 

อตัราส่วนการท าก าไร (Net Profit Margin) และ อตัราการใชป้ระโยชน์จากความสามารถของก าลงั

การผลิต (Capacity Utilization) เป็นตัว ช้ีว ัดผลการด าเนินงานทางการเงิน (Firm’s Financial 

Performance) ไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าถามข้อที่ 2 ตามความคิดเห็นของท่าน ท่านคิดว่าระบบการบัญชีแบบลีน (Lean Accounting)                

ที่ประกอบด้วย ต้นทุนสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Costing) การตัดสินใจแบบลีน (Lean 

Decision Making) และ การพัฒนาแบบลีนในระยะยาว (Long Term Lean Improvement) น่าจะ

ส่งผลต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย หรือไม่อย่างไร 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามข้อที่ 3 ตามความคิดเห็นของท่านท่านคิดว่า ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting 

Information System) ได้แก่ ความยืดหยุ่น  (Flexibility) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ความง่าย 

(Simplicity) และ การบูรณาการ (Integration) มีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อ ระบบการบญัชีแบบลีน 

(Lean Accounting) และมีอิทธิพลทางออ้มต่อผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ย่อมในประเทศไทย หรือไม ่อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

…...………………………………………………………………………………………………… 

ค าถามข้อที่ 4 ตามความคิดเห็นของท่านท่านคิดว่า ความโปร่งใสของขอ้มูลสารสนเทศทางการ

บญัชี ได้แก่ การเปิดเผยข้อมูล (Disclosure)  ความถูกต้อง (Accurate) และความชัดเจน (Clarity) 

ความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อ ระบบการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) และมีอิทธิพลทางออ้มต่อ

ผลการด าเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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ค าถามข้อที่ 5 การที่ระบบสารสนเทศทางการบญัชี (Accounting Information System: AIS) ไม่มีผล

ต่อการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ในมุมมองของท่านสามารถอธิบายไดอ้ย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ค าถามที่ 6 การบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ส าหรับธุรกิจ SMEs ควรมีหลกัการในการบริหาร

จดัการและด าเนินการดา้นการบญัชีแบบลีน (Lean Accounting) ในลกัษณะใดอย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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