ก

ชื่องานวิจัย

:

การจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา

ชื่อผู้วิจัย

:

จิตรเลขา

ทาสี
บทคัดย่ อ

วัตถุประสงค์การวิจยั เพื่อศึกษาข้ อมูลเกี่ย วกับองค์ประกอบที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลต้ นทุน
เพื่อการบริหารของอุสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กระบวนการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อ
การบริหาร ปั ญหาในการปฏิบตั งิ านด้ านการบัญชี เพื่อ การบริหาร กลุม่ ประชากร ได้ แก่ ผู้จดั การ
ฝ่ ายบัญชีหรื อสมุห์บญ
ั ชี หรื อพนักงานบัญชีที่มีความเกี่ยวข้ องกับการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการ
บริหารของอุตสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา จานวนทังสิ
้ ้น 119 คน จากกลุม่ ตัวอย่างใช้ สตู รของยามาเน่ (Yamane) ได้
จานวน 92 คน โดยใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการวิจยั ด้ วยวิธีสมุ่ ตามแบบง่าย สถิตทิ ี่ใช้ ใน
การวิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f- test พบว่า บุคลากร
ด้ านงานบัญชีของกิจการส่วนใหญ่เป็ น เพศหญิง อายุ 25-30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี
สถานภาพสมรส ตาแหน่งนักบัญชี ปฏิบตั งิ านด้ านบัญชี ประสบการณ์ 5-10 ปี ผลการวิจยั ข้ อมูล
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ใช้ ในการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหารของอุสาหกรรมการผลิตชิ ้นส่วน
อิเล็คทรอนิกส์ ด้ านโครงสร้ างและระบบการบริหารงาน ในองค์กรมีการกาหนดหน้ าที่และความ
รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานชัดเจนคิดเป็ นร้ อยละ 84.8 ด้ านการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ กิจการ
มีปริมาณเครื่ องคอมพิวเ ตอร์ ยงั ไม่เพียงพอกับความต้ องการ ขาดความเชื่อมโยงข้ อมูลระบบ
สารสนเทศทางการบั ญชีและระบบที่เกี่ยวข้ อง อยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ด้ าน
งบประมาณ กิจการมีการควบคุมงบประมาณโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างข้ อมูลที่
เกิดขึ ้นจริงกับงบประมาณคิดเป็ น ร้ อยละ 90.2 ด้ านสภาพแวดล้ อมภายในกิจการ ผู้บริหารส่วน
ใหญ่มีระบบการบริหารงานของกิจการแบบกระจายอานาจในการตัดสิน ใจไปยังผู้ใต้ บงั คั บบัญชา
มีความเห็นด้ วยกับการจัดทาบัญชีเพื่อการจัดการ มีประโยชน์ตอ่ ระบบการบริหารงานสมัยใหม่คดิ
เป็ นร้ อยละ 76.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร การจัดเก็บข้ อมูล
เพื่อจัดทาต้ นทุนเพื่อการบริหาร มีการบันทึกบัญชีสินค้ าด้ วยวิธีบนั ทึกสินค้ าเมื่อสิ ้นงวด คิดเป็ นร้ อย
ละ 53.3 การประมวลผลข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร ส่วนใหญ่มีการรวบรวมข้ อมูลต้ นทุนจากศูนย์
ต้ นทุน คิดเป็ นร้ อยละ 93.5 การนาเสนอข้ อมูล เป็ นการนาเสนอเมื่อผู้บริหารสัง่ ให้ ทาเมื่ อมีความ
ต้ องการข้ อมูลคิดเป็ น ร้ อยละ 42.4 การประเมินผลตอบแทนการลงทุน มีการจัดทารายงาน
วิเคราะห์ผลต่างระหว่างต้ นทุนมาตรฐานกับต้ นทุนจริงคิดเป็ นร้ อยละ 91 ความต้ องการนาไปใช้
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ประโยชน์ของการจัดทางบประมาณของกิจการ คือ การควบคุมงบประมาณโดยการวิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริงกับงบประมาณ ข้ อมูล เกี่ยวกับ ปั ญหาการปฏิบตั งิ านในการ
จัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร ด้ านการเก็บข้ อมูล กิจการขาดนโยบายการจัด ทาข้ อมูลทางการ
บัญชีโดยรวมอยูใ่ น ระดับมากมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ด้ านการประมวลผลคอมพิวเตอร์ หรื อ
เทคโนโลยีที่ใช้ ยงั ไม่เพียงพอมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.48 ด้ านบริห ารงานด้ านอื่นๆและหน่วยงานอื่น
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.05 ผลการเปรี ยบเทียบ ทัศนคติตอ่ ปั ญหาการจัดทา
ข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหารของ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จาแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์
ทางานต่างกันมีทศั นคติตอ่ ปั ญหา การจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร ที่ไม่แตกต่างกัน ส่วน อายุ
สถานภาพ ตาแหน่งงานต่างกันมีทศั นคติตอ่ ปั ญหาการปฏิบตั งิ านด้ านการบัญชี เพื่อการบริหาร
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสาคัญ 0.05
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Abstract

The purposes of this research were to study information of the internal
environment in companies; data cost processing for management, problems in
accounting practice, and compare the attitudes towards problems in the cost data
processing and operations. The data were collected by convenient sampling from 92
samples out of 119 populations calculated by Yamane formula, working as accountants
in electronic part industries in Hi-Tech Industrial Estate, Phranakorn Sri Ayutthaya
province. The statistics used for data analysis were percentage, mean, standard
deviation, t-test, f-test. The demographic information showed that most participants were
female, age 25-30 years old, received education in bachelor degree, married, and
worked as accountants with 5-10 years experiences. The administrators agreed that
accounting management was useful for modern management (76 %), the organization
has changed the reporting period for accounting (65.2%), the needs for cost data to be
utilized for controlling, planning was at a much level, and the cost per unit of companies
was 5-10 baht. The results of the problems in accounting practice showed that the
accounting data operated by a lack of accounting policy, the personnel lacked human
relationship, the connection, and coordination with relevant agencies was rare. The
results found that the companies had clear responsibilities and duties (84.8 %). The
organization has insufficient technologies to connect the accounting information and the
relevant system at a much level (3.70).The result in the budget aspect showed that it is
controlled by analyzing the difference between the actual and the budget of 90.2
percent. Most managers have a decentralized management system that decides the
subordinates who agreed with accounting for management that is useful for modern
management (76.1%).Information on the process of cost management, storage for
administrative expenses Product accounting has been recorded at the end of the period
(53.3%). Most of the cost centers were collected from cost centers, accounting for
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93.5%.Information is presented when the executives order to do when the information
requirements (42.4). The analysis of the difference between standard cost and actual
cost 91% in the rate of return on investment. The need of data implementation of
budgeting is to control budgets by analyzing the differences between actual and
budgeted data. Information on operational problems in the preparation of administrative
cost data, data storage involve the lack of policy on accounting was at a high level, with
an average of 4.10. Computer processing or inadequate technology was insufficient
(3.48) in terms of administration and other departments, overall, was at a high level
(4.05). The comparison of attitude towards the problems of cost management for
administrations of the electronic part industries in Hi-Tech Industrial Estate, Phranakorn
Sri Ayutthaya province classified by the differences in gender, education, and work
experiences showed indifferent problems in the information of cost management. In
addition, age, status, and work position showed different attitudes towards problems of
working on accounting management at a significant level of 0.05.
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กิตติกรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั ฉบับนี ้สาเร็จลุลว่ งไปด้ วยดี ด้ วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก
ดร.ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดี สถาบันรัชต์ภาคย์ ที่สนับสนุนทุนการทาวิจยั
จนสาเร็จ ผู้วิจยั รู้สกึ ซาบซึ ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอ กาส
นี ้
ผู้วิจยั ขอขอบคุณท่านคณาจารย์ทกุ ท่านที่คอยให้ คาแนะนาและตรวจทานแก้ ไข
ข้ อบกพร่องต่างๆ ในการทาวิจยั อย่างดียิ่ง ขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านที่ให้ ความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลในการวิจยั ครัง้ นี ้
สุดท้ ายผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจยั ฉบับนี ้
ผู้เกี่ยวข้ องต่อไป

จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้สนใจและ
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สารบัญ
บทที่
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บทนา
ความสาคัญและที่มาของปั ญหาที่ทาการวิจยั
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
สมมติฐานการวิจยั
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้ รับ
วิธีการดาเนินการวิจยั
ขอบเขตในการวิจยั
นิยามศัพท์เฉพาะ
กรอบแนวคิดในการวิจยั
2
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ความเข้ าใจ
ความรู้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย วัตถุประสงค์ เกี่ยวกับการบัญชีบริหาร
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
3
วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการดาเนินการวิจยั
การกาหนดกลุม่ ประชากร
การสร้ างเครื่ องมือการวิจยั
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล สถิตใิ ช้ ในการวิจยั
4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ปั จจัยส่วนบุคคล
ข้ อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบการบริหารจัดทาต้ นทุน
ข้ อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร
การจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหารและการนาไปใช้ ประโยชน์
เปรี ยบเทียบความคิดเห็นปั ญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหารของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตอุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
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หน้ า
ลักษณะของบัญชีการเงินและบัญชีบริหาร
สรุปข้ อแตกต่างระหว่างการบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
ปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
การจัดทาข้ อมูลเพื่อการบริหาร
วิธีการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร
ค่าเฉลี่ยของการจัดทางบประมาณของกิจการ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการจัดทางบประมาณของกิจการ
ค่าร้ อยละของการจัดทางบประมาณของกิจการ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการควบคุมงบประมาณโดย
การวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างข้ อมูลที่เกิดขึ ้นจริงกับงบประมาณ
ร้ อยละการจัดทาการจัดทาบัญชีตามความรับผิดชอบ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการจัดทาบัญชีตามความรับผิดชอบ
ร้ อยละการจัดทารายงานแยกตามส่วนงาน
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียนงเบนมาตรฐานการจัดทารายงานแยกตามส่วนงาน
ร้ อยละการจัดทาการจัดทาต้ นทุนมาตรฐาน
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการจัดทาต้ นทุนมาตรฐาน
ร้ อยละการจัดทาการวัดผลในมุมมอง
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการวัดผลในมุมมอง
ร้ อยละการจัดทาการประเมินค่าโครงการลงทุน
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการประเมินค่าโครงการลงทุน
ร้ อยละการจัดทาการวิเคราะห์ต้นทุนปริมาณและกาไร
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์ต้นทุน
ปริมาณและกาไร
ร้ อยละการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานการจัดทาข้ อมูลต้ นทุน
เพื่อการวิเคราะห์
ร้ อยละการจัดทาวิธีการกาหนดราคา
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25 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบียงเบนมาตรฐานวิธีการกาหนดราคา
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26 ร้ อยละการจัดทาต้ นทุนที่ใช้ ในการกาหนดราคา
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28 เปรี ยบเทียบความแตกต่างการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหารของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค
จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามเพศ
60
29 เปรี ยบเทียบความแตกต่างปั ญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามอายุ
61
30 เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ปัญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหารของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามอายุ
62
31 เปรี ยบเทียบความแตกต่างปั ญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามระดับการศึกษา
63
32 เปรี ยบเทียบความแตกต่างปั ญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการ
บริหารของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคม
อุตสาหกรรมไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามสถานภาพ
64
33 เปรี ยบเทียบความแตกต่างปั ญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จาแนกตามตาแหน่งงาน
65
34 เปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ปัญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยา จาแนกตามตาแหน่งงาน
66
35 เปรี ยบเทียบความแตกต่างปั ญหาการจัดทาข้ อมูลต้ นทุนเพื่อการบริหาร
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิ ้นส่วนในเขตนิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จังหวัดพระนครศรี อยุธยาจาแนกตามประสบการณ์ทางาน
67

