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  วตัถปุระสงค์การวิจยั  เพ่ือศกึษาข้อมลูเก่ีย วกบัองค์ประกอบท่ีใช้ในการจดัท าข้อมลูต้นทนุ
เพ่ือการบริหารของอสุาหกรรมการผลิตชิน้สว่นอิเล็คทรอนิกส์  กระบวนการจดัท าข้อมลูต้นทนุเพ่ือ
การบริหาร  ปัญหาในการปฏิบตังิานด้านการบญัชี เพ่ือการบริหาร  กลุม่ประชากร  ได้แก่ ผู้จดัการ
ฝ่ายบญัชีหรือสมห์ุบญัชี หรือพนกังานบญัชีท่ีมีความเก่ียวข้องกบัการจดัท าข้อมลูต้นทนุเพ่ือการ
บริหารของอตุสาหกรรมการผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิกส์  ในเขตนิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา จ านวนทัง้สิน้ 119 คน จากกลุม่ตวัอยา่งใช้สตูรของยามาเน่  (Yamane) ได้
จ านวน 92 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมื อในการวิจยั ด้วยวิธีสุม่ ตามแบบง่าย  สถิตท่ีิใช้ใน
การวิเคราะห์ ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ f- test พบวา่ บคุลากร
ด้านงานบญัชีของกิจการสว่นใหญ่เป็น  เพศหญิง อาย ุ 25-30 ปี การศกึษาระดบัปริญญาตรี 
สถานภาพสมรส ต าแหนง่นกับญัชี ปฏิบตังิานด้านบญัชี ประสบการณ์ 5-10 ปี  ผลการวิจยั ข้อมลู
เก่ียวกบัองค์ประกอบท่ีใช้ในการจดัท าข้อมลูต้นทนุเพ่ือการบริหารของอสุาหกรรมการผลิตชิน้สว่น
อิเล็คทรอนิกส์   ด้านโครงสร้างและระบบการบริหารงาน ในองค์กรมีการก าหนดหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของแตล่ะหนว่ยงานชดัเจนคดิเป็นร้อยละ 84.8 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  กิจการ 
มีปริมาณเคร่ืองคอมพิวเ ตอร์ยงัไมเ่พียงพอกบัความต้องการ  ขาดความเช่ือมโยงข้อมลูระบบ
สารสนเทศทางการบั ญชีและระบบท่ีเก่ียวข้อง อยูใ่นระดบัมาก มีคา่ เฉล่ียเทา่กบั 3.70  ด้าน
งบประมาณ  กิจการมีการควบคมุงบประมาณโดยการวิเคราะห์ความแตกตา่งระหวา่งข้อมลูท่ี
เกิดขึน้จริงกบังบประมาณคดิเป็น  ร้อยละ 90.2 ด้านสภาพแวดล้อมภายในกิจการ  ผู้บริหารสว่น
ใหญ่มีระบบการบริหารงานของกิจการแบบกระจายอ านาจในการตดัสิน ใจไปยงัผู้ใต้บงัคับบญัชา             
มีความเห็นด้วยกบัการจดัท าบญัชีเพ่ือการจดัการ มีประโยชน์ตอ่ระบบการบริหารงานสมยัใหมค่ดิ
เป็นร้อยละ 76.1 ข้อมลูเก่ียวกบั กระบวนการจดัท าข้อมลูต้นทนุเพ่ือการบริหาร  การจดัเก็บข้อมลู
เพ่ือจดัท าต้นทนุเพ่ือการบริหาร มีการบนัทกึบญัชีสินค้าด้วยวิธีบนัทกึสินค้าเม่ือสิน้งวด คดิเป็นร้อย
ละ 53.3 การประมวลผลข้อมลูต้นทนุเพ่ือการบริหาร  สว่นใหญ่มีการรวบรวมข้อมลูต้นทนุจากศนูย์
ต้นทนุคดิเป็นร้อยละ 93.5 การน าเสนอข้อมลู เป็นการน าเสนอเม่ือผู้บริหารสัง่ให้ท าเม่ื อมีความ
ต้องการข้อมลูคดิเป็น ร้อยละ 42.4 การประเมินผลตอบแทนการลงทนุ มีการจดัท ารายงาน
วิเคราะห์ผลตา่งระหวา่งต้นทนุมาตรฐานกบัต้นทนุจริงคดิเป็นร้อยละ  91 ความต้องการน าไปใช้
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ประโยชน์ของการจดัท างบประมาณของกิจการ คือ การควบคมุงบประมาณโดยการวิเคราะห์ความ
แตกตา่งระหวา่งข้อมลูท่ีเกิดขึน้จริงกบังบประมาณ  ข้อมลูเก่ียวกบั ปัญหาการปฏิบตังิานในการ
จดัท าข้อมลูต้นทนุเพ่ือการบริหาร  ด้านการเก็บข้อมลู กิจการขาดนโยบายการจดั ท าข้อมลูทางการ
บญัชีโดยรวมอยูใ่น ระดบัมากมีคา่ เฉล่ียเทา่กบั 4.10 ด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีท่ีใช้ยงัไมเ่พียงพอมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.48 ด้านบริห ารงานด้านอ่ืนๆและหนว่ยงานอ่ืน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.05   ผลการเปรียบเทียบ ทศันคตติอ่ ปัญหาการจดัท า
ข้อมลูต้นทนุเพ่ือการบริหารของ  อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิน้สว่นในเขตนิคม
อตุสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัพระนครศรี  อยธุยา  จ าแนกตาม เพศ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์
ท างานตา่งกนัมีทศันคตติอ่ปัญหา การจดัท าข้อมลูต้นทนุเพ่ือการบริหาร ท่ีไมแ่ตกตา่งกนั สว่น อาย ุ
สถานภาพ ต าแหนง่งานตา่งกนัมีทศันคตติอ่ ปัญหาการปฏิบตังิานด้านการบญัชี เพ่ือการบริหาร
แตกตา่งกนั ท่ีระดบันยัส าคญั 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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