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บทคัดยอ

การวิจัยนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อทดสอบผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธทมี่ ีตอ
ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมระดับสี่และหาดาวในประเทศไทย ประยุกตใชแนวคิดตามทฤษฎี
การบริหารเชิงสถานการณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูบริหารฝาย
การบัญชีของธุรกิจโรงแรมระดับสี่และหาดาวในประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 118 คน การทดสอบสมมติฐานการวิจัยใช
สถิติการวิเคราะหสหสัมพันธแบบพหุคูณและการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ ผลการวิจยั พบวา ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเชิงกลยุทธดา นการจัดการคูแขงมีผลกระทบและความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ
ดานมุมมองลูกคา และระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธดา นการจัดการลูกคามีผลกระทบและความสัมพันธ
เชิงบวกตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพในทุกดาน ไดแก มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมอง
ดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา อยางไรก็ตามระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ
ดานการจัดการตนทุนบริการไมมผี ลกระทบและความสัมพันธเชิงบวกตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ ผลลัพธของ
การศึกษาดังกลาวมุงหวังใหผูบริหารธุรกิจโรงแรมไดเล็งเห็นถึงความสําคัญและประโยชนจากการใชระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีในการบริหารจัดการองคกรเชิงกลยุทธ สามารถสรางความไดเปรียบทางดานขอมูลทีเ่ หนือกวาอันจะ
นําไปสูการสรางศักยภาพที่แข็งแกรงทางการแขงขันในเชิงธุรกิจและการบรรลุผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ
คําสําคัญ : ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ การจัดการตนทุนบริการ การจัดการคูแขงขัน
การจัดการลูกคา ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ
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Abstract

This research aims to test the effects of strategic accounting information systems (SAIS) on the
balanced scorecard performance of four and five and star hotel businesses in Thailand by applying the
concept of contingency theory. The questionnaire was a tool used for data collection from executive
accountants at 118 four and five star hotels businesses in Thailand. Research hypothesis testing using
multiple correlation analysis and multiple regression analysis. The results show that SAIS in the dimension
of competitor management has a significant positive effect and correlation on BSC performance of the
customer perspective, and SAIS in the dimensions of customer management has a significant positive
effecting and correlation on BSC performance in all aspects include the financial perspective, customer
perspective, internal process perspective, and learning and growth perspective. However, SAIS in the
dimensions of service cost management has no significant positive effect and correlation on BSC
performance. The result of the study aimed at hotel business executives to recognize the importance and
benefits of using accounting information systems in strategic organizational management can create a
superior data advantage that leads to building strong business competitiveness and achieving balanced
scorecard performance.
Keywords : Strategic accounting information system, Service cost management, Competitor management,
Customer management, Balance scorecard

1. บทนํา

หลายชวงทศวรรษที่ผานมาธุรกิจโรงแรมเปนสวนหนึ่งในอุตสาหกรรมทองเที่ยวและบริการที่มีบทบาท
สําคัญในการสรางมูลคาการเจริญเติบโตและการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยจากการสรางรายไดเขาสูประเทศและ
เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการสรางงานและสรางอาชีพใหแกคนในชุมชนอยางตอเนื่อง จากขอมูล
รายไดภาคธุรกิจการโรงแรมในป 2562 มีมูลคาสูงถึง 1.03 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวน 6.1% ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ (วิจัยกรุงศรี, 2564) และในป 2563 การลงทุนของธุรกิจโรงแรมระดับสี่และหาดาวยังมีอยูแมไม
ขยายตัวมาก (ศูนยวิจยั ธนาคารออมสิน, 2563) ในเชิงโครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย การคงอยูและการ
เติบโตของธุรกิจโรงแรมระดับสี่และหาดาวชวยใหเกิดการจางงานจํานวนมาก สนับสนุนใหการผลิตผลิตภัณฑสินคา
และบริการเขาสูระบบเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและประเทศ ที่สาํ คัญเปนการสรางรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติเขา
สูประเทศ อยางไรก็ตาม ในสถานการณปจจุบันการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล (Digital Disruption) ที่ทําใหคุณภาพ
และความรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศกลายเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ ทําใหธุรกิจโรงแรมระดับสี่
และหาดาวตองปรับตัวและเปลี่ยนแปลงองคกร (Business Transformation) ใหสอดรับกับยุคดิจิทลั การเติบโตของ
แพลตฟอรมการจองหองพัก การรีวิวบริการที่พักโรงแรม รวมถึงธุรกรรมการเงินออนไลน ทําใหคูแขงรายใหมที่เปน
โรงแรมระดับสามดาวหรือต่ํากวาสามดาวมีศักยภาพสูง ดวยสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขาถึงลูกคาไมตางจาก
โรงแรมระดับสี่ดาวและหาดาว ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ สงผลตอความไมมั่นใจของผูบริหารในการนําพาองคกรใหบรรลุผล
สําเร็จไดตามเปาหมายทีว่ างไวทงั้ ในปจจุบันและอนาคต
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (Accounting Information System: AIS) เปนสวนหนึ่งของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจัดการองคกร บทบาทหนาทีห่ ลักของ AIS คือการจัดการขอมูลทางบัญชีดว ยการรวบรวม ประมวลผล และจัดทํา
รายงานสําหรับผูใชขอมูล นอกจากนั้น บทบาทของ AIS อาจแตกตางกันไปขึ้นอยูกับวิสัยทัศนของผูบริหารและรูปแบบ
การดําเนินธุรกิจ (Business Model) ขององคกร อยางไรก็ตาม ระบบสารสนเทศทางการบัญชีแบบเดิมอาจมีสภาพไม
เขากับเงื่อนไขของสภาพแวดลอมของธุรกิจที่เปลี่ยนสภาพไป แมวา ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศจะทําให
ระบบและกลไกการทํางานภายใน AIS เปนไปโดยอัตโนมัติ มีความแมนยําและรองรับปริมาณงานไดจํานวนมากก็ตาม
(Wisna, 2013) ดวยเหตุผลที่วา การออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ จึง
จะสามารถผลิตสารสนเทศทีเ่ ปนประโยชนและเพียงพอที่จะชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดตามตองการ (Mndzebele,
2013; Soudani, 2012) นอกจากนี้ AIS จะสามารถเปนเครื่องมือสําคัญของผูบริหารในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ (Doinea,
et al., 2011; Xu, 2009) องคกรตองออกแบบให AIS มุงเนนเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหและนําเสนอสารสนเทศในดานที่
เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรที่เปนสมรรถนะหลัก (Core Competency) ขององคกรจะทําใหสรางความสามารถ
ทางการแขงขันขององคกรไดดียิ่งขึ้น (Laonamtha & Aobthong, 2017; Xu, 2009) สําหรับการใช AIS ในธุรกิจโรงแรม
งานวิจัยของ Tarigan และ Putri (2015) ชี้วาการใช AIS สนับสนุนการดําเนินธุรกิจโรงแรมและรานอาหารในประเทศ
อินโดนีเซีย ชวยใหผูบริหารสามารถตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล ทําใหธุรกิจอยูรอดแมในสถานการณที่มีการแขงขัน
ทางธุรกิจอยางรุนแรง นอกจากนี้ การใชงาน AIS ยังมีความสัมพันธเชิงบวกตอขนาดของบริษัทและองคกรแหงการ
เรียนรู จากการทบทวนงานวิจยั การใชระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธของธุรกิจโรงแรม พบวาผูบริหารธุรกิจโรงแรมให
ความสําคัญกับขอมูลตนทุนการใหบริการ ขอมูลลูกคาและคูแ ขงขัน (Albayrak, 2015; Rajabi et al., 2018, Singjai
et al., 2018; Ussahawanitchakit, 2017)
การวัดผลเชิงดุลภาพหรือ Balanced Scorecard (BSC) เปนกลยุทธในการบริหารงานที่ไดรับความนิยม
ในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรม (Chen et al., 2011; Elbanna et al.,2015; Fisher et al., 2010; Sainaghi et al., 2013;
Sitawati et al., 2015) นอกจากนั้น ยังมีผลการวิจัยสนับสนุนวา BSC เปนเครื่องมือที่เหมาะสมของผูบริหารธุรกิจ
โรงแรมในการสรางประสิทธิผลทางการบริหาร BSC เปนระบบการวัดผลการปฏิบัติงานที่มงุ การเชือ่ มโยงกลยุทธของ
องคกร (Chenhall, 2008; Kaplan & Norton, 1996) แนวคิดหลักที่เปนจุดเดนของ BSC คือการเปนระบบการจัดการ
แบบบูรณาการทีใ่ หความสําคัญกับขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชขอมูลทางการเงินไปพรอมกัน เปนการวัดผลทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว (Ahrens & Chapman, 2006; Ribeiro & Scapens, 2006; Rothenberg, 2007) อยางไรก็
ตาม ปจจัยความสําเร็จของการนํา BSC มาประยุกตใชในองคกร ผูบริหารตองมีระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเชื่อมโยงขอมูลทั้งสี่มมุ มอง (มุมมองดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดาน
กระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา) เขาดวยกันอยางกลมกลืน เพื่อมาสนับสนุนการบริหารกล
ยุทธ (Lamelas & Filipe, 2012) ใหบรรลุผล
จากความสําคัญของปญหาและเหตุผลที่กลาวมาขางตน นําไปสูคาํ ถามการวิจยั คือ "ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเชิงกลยุทธควรมีองคประกอบอยางไร ที่จะมีผลกระทบตอการบรรลุผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของ
ธุรกิจโรงแรมระดับสี่และหาดาวในประเทศไทย” ดังนั้น งานวิจัยนี้ จึงกําหนดวัตถุประสงคเพื่อทดสอบความสัมพันธ
และผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธทมี่ ีตอ ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรม
ระดับสี่และหาดาวในประเทศไทย ซึ่งผลลัพธการวิจัยที่ไดจะชวยสรางองคความรูใ หมเกี่ยวกับองคประกอบของระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธที่สามารถสนับสนุนใหเกิดการบรรลุผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจ
โรงแรมระดับสี่และหาดาวในประเทศไทย
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2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและสมมติฐานของการวิจัย

งานวิจัยนี้ประยุกตใชทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ (Contingency Theory) เพื่ออธิบายการเชือ่ มโยง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาง ๆ ตามกรอบแนวคิดทางการวิจัย ดวยทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณเสนอวาใน
การดําเนินงานทางธุรกิจของผูบริหารองคกรนั้น ไมมีกลยุทธหรือวิธีการแกปญหาใดที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงาน แตทงั้ นี้
ยอมขึ้นอยูก ับการเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณทกี่ ําลังเผชิญอยูทั้งจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอก
องคกร (Fiedler, 1973; 2006; Nicolaou, 2000) ดังนั้น วัตถุประสงคการวิจยั ในครัง้ นี้จงึ มุงแสวงหาองคความรูใ หม
ภายใตความกดดันทางสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยฉับพลันของผูบริหารธุรกิจโรงแรมระดับสี่และหาดาวใน
ประเทศไทย บทบาทและความสําคัญของการวางแผนเชิงกลยุทธเพื่อรับมือตอคูแ ขงขันจํานวนมากที่มีศักยภาพเพิม่
สูงขึ้น อิทธิพลดานพฤติกรรมและความตองการของลูกคา และพลวัตทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่สงผลใหการดําเนินงาน
ขององคกรในปจจุบันมีความแตกตางไปจากอดีตโดยสิน้ เชิง อีกทัง้ เพื่อเปนการตอยอดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีใหเปนเครื่องมือที่มคี ุณภาพของผูบริหารในการจัดการและวางกลยุทธขององคกรในทุกมิติที่อาจไมใชแค
การเชื่อมโยงขอมูลหรือการอํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานเชนอดีตที่ผานมา แตหากคือการสรางคุณคาทีเ่ หนือกวา
ใหแกองคกรจากการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้น ผลลัพธของการศึกษานั่นคือการพัฒนาตัวแปรใหมและทบทวน
คุณลักษณะตัวแปรที่เหมาะสมของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธตามแนวคิดของทฤษฎีการบริหารเชิง
สถานการณ สรุปกรอบแนวคิดการวิจยั ไดดงั นี้
รูปภาพประกอบ 1
โมเดลของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธและผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ
1. ดานการจัดการตนทุนบริการ (AIS)
2. ดานการจัดการคูแ ขงขัน (AIP)
3. ดานการจัดการลูกคา (AIC)

ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ
1. มุมมองดานการเงิน (FP)
2. มุมมองดานลูกคา (CP)
3. มุมมองดานกระบวนการภายใน (PP)
4. มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (LP)

จากกรอบแนวคิดการวิจัยขางตน ผูวิจัยไดกําหนดใหระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธเปนตัวแปร
อิสระและผลการดําเนินงานเชิงดุลภาพเปนตัวแปรตาม ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ (Strategic accounting information system: SAIS)
หมายถึง วิธีการหรือกระบวนการบริหารจัดการองคกรเชิงกลยุทธดว ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ การตัดสินใจ
ทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนและพัฒนาการปฏิบตั งิ านที่สรางความสมดุลในการดําเนินงานทางธุรกิจไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวย ดานการจัดการตนทุนบริการ ดานการจัดการคูแขงขัน และดานการจัดการ
ลูกคา (Albayrak, 2015; Rajabi et al., 2018; Singjai et al., 2018; Thapayom, 2019; Ussahawanitchakit, 2017)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธสามารถสรางความไดเปรียบดานขอมูลใหแกองคกร สอดรับตามบริบท
ของสภาพการณแขงขันทางธุรกิจที่มีความรุนแรงในปจจุบัน การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเปนทรัพยากรและ
เครื่องมือที่สําคัญในการวางแผนกลยุทธเพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายดานผลการดําเนินงานทัง้ ทางการเงินและไมใช
ทางการเงิน สามารถชวงชิงความไดเปรียบทางแขงขันที่เหนือกวา และสรางมูลคาเพิม่ ใหแกองคกรในอนาคต
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5

1.1 ดานการจัดการตนทุนบริการ (Service cost management: AIS) หมายถึง ระบบการใช
สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อวิเคราะหขอมูลดานตนทุนการบริการ การกําหนดกลยุทธผูนําดานตนทุน การสรางความ
แตกตางทางตนทุน การบริหารตนทุนคุณภาพและตนทุนกิจกรรมการใหบริการ การควบคุมและลดความเสี่ยงดาน
ตนทุน (Singjai et al., 2018) วิธีที่ธุรกิจโรงแรมสรางความไดเปรียบในการแขงขันสามารถทําได โดยการเปนผูนําดาน
ตนทุนต่ําผานการลดราคาและอีกวิธีคือการสรางคุณภาพการบริการที่แตกตางผานการสงมอบประสบการณที่ไม
เหมือนใครใหกับลูกคา (Ooi, 2014) อยางไรก็ตาม แมวา การจัดการตนทุนต่ําผานการลดราคาจะชวยเพิม่ สวนแบง
การตลาดของโรงแรมเปนไดแคเพียงระยะสั้น แตก็อาจสงผลกระทบในทางลบตอการทํากําไรในระยะยาว (MaslankaWieczorek, 2014) ดังนั้น โรงแรมจึงตองมีขอมูลหรือสารสนเทศเพื่อใชในการทบทวนและปรับปรุงตนทุนคุณภาพของ
ผลิตภัณฑและบริการ เพื่อความไดเปรียบดานตนทุนต่าํ และยังคงรักษาสัดสวนกําไรไดตามเปาหมายอยางตอเนื่อง
(Dimanche, 2014) ที่สําคัญ ความสามารถในการควบคุมตนทุนในกระบวนการบริการที่ซับซอนและหลากหลายทําได
อยางมีประสิทธิภาพทั่วทัง้ ระบบ จะสงผลใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุผลสําเร็จไดในทุกมุมมอง (Kokina et al.,
2017) ดังนั้น งานวิจัยนี้จงึ กําหนดสมมติฐานที่ 1 ดังนี้
H1: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ ดานการจัดการตนทุนบริการมีความสัมพันธและผลกระทบ
เชิงบวกตอการบรรลุผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ 1) มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานลูกคา 3) มุมมองดาน
กระบวนการภายใน 4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา
1.2 ดานการจัดการคูแขงขัน (Competitor management: AIP) หมายถึง กระบวนการรวบรวม
ขอมูลคูแขงขัน การวิเคราะหศักยภาพการดําเนินงานของคูแขงในอุตสาหกรรมเดียวกัน และการติดตามแนวโนมสินคา
หรือบริการทดแทนในตลาด เพื่อใหไดสารสนเทศสําหรับการกําหนดกลยุทธในการสรางความแตกตางทีเ่ หนือกวาคูแ ขง
และปองกันคูแขงรายใหม (Albayrak, 2015; Thapayom, 2019) งานวิจัยของ Fong และ Wong (2012) กลาววา
บทบาทของระบบการบัญชีบริหารสมัยใหมตองสามารถเชื่อมโยงขอมูลทางบัญชีกับกลยุทธองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การวิเคราะหความเสี่ยงและพยากรณสถานการณแนวโนมการแขงขันทางธุรกิจในอนาคต จะชวยเพิ่มประสิทธิผล
การตัดสินใจของผูบริหารในการจัดการกลยุทธองคกร ขณะที่ความสามารถในการประเมินศักยภาพในการบริหาร
ตนทุนของคูแขง และการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของคูแขง มีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถ
ทางการตลาดและความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร (Phornlaphatrachakorn, 2017) นอกจากนี้ การติดตาม
ตําแหนงทางการแขงขันของผลิตภัณฑและบริการของคูแขงทางธุรกิจ และการประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของคูแขง มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญตอความไดเปรียบในการแขงขันขององคกร (Thapayom, 2019) ดังนั้น
งานวิจัยนีจ้ ึงกําหนดสมมติฐานที่ 2 ดังนี้
H2: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ ดานการจัดการคูแ ขงขันมีความสัมพันธและผลกระทบเชิง
บวกกับการบรรลุผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ 1) มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานลูกคา 3) มุมมองดาน
กระบวนการภายใน 4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา
1.3 ดานการจัดการลูกคา (Customer management: AIC) หมายถึง ระบบการเชื่อมโยงขอมูล
ลูกคา จากระบบการตลาด ระบบการขาย และระบบบริการ เพื่อวิเคราะหยอดขายผลิตภัณฑและรายไดคา บริการทีเ่ กิด
จากลูกคาแตละกลุม การศึกษาพฤติกรรมของลูกคาแตละประเภท สําหรับเปนสารสนเทศในการตัดสินใจเลือกหรือ
มุงเนนตอบสนองกลุมลูกคาเปาหมาย(Customer Segmentation) รวมถึงการเก็บขอมูลเชิงลึกลูกคา (Customer
Insight) เพื่อการทําความเขาใจปญหาทีล่ ูกคาพบเจอหรือความคาดหวังใหม ที่จะนําไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑ
และสินคา
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ที่ตอบสนองลูกคาในอนาคต (Ussahawanitchakit, 2017; Thapayom, 2019) งานวิจัยพบวา การบัญชีตนทุนลูกคา
(Customer Cost Accounting) เปนเทคนิคของการบัญชีบริหาร ซึง่ มุงเนนการใหสารสนเทศทีช่ วยผูบริหารในการรับรู
และแกไขปญหาของลูกคา รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการสรางความสัมพันธระหวางลูกคากับองคกร นอกจากนี้
ยังชวยในการกําหนดความสามารถในการทํากําไรควบคูไปกับหลีกเลี่ยงตนทุนที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของ
การสงมอบบริการแกลูกคาใหเปนศูนยหรือนอยที่สุด (Lew et al., 2017) สอดคลองกับงานวิจัยที่กลาววา การเสนอ
ขอมูลเกี่ยวกับคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการที่ลูกคาจะไดรับและราคาเหมาะสม ชัดเจน จะนําไปสูการเพิ่มขึ้น
ของความเชื่อมั่นและความเต็มใจของลูกคาในการจายคาผลิตภัณฑหรือจายคาบริการนั้น ๆ (Huang et al., 2013)
นอกจากนั้น สภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมธุรกิจที่รุนแรง องคกรตองเรียนรูและติดตามพฤติกรรมลูกคาทีม่ ี
โอกาสที่จะเปลี่ยนไปใชสินคาหรือบริการในรูปแบบใหมหรือสินคาทดแทนได (Li & Liu. 2018) ดังนั้น งานวิจัยนี้
จึงกําหนดสมมติฐานที่ 3 ดังนี้
H3: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ ดานการจัดการลูกคามีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวก
กับการบรรลุผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ 1) มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานลูกคา 3) มุมมองดานกระบวนการ
ภายใน 4) มุมมองดานการเรียนรูแ ละพัฒนา
2. ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard Performance: BSC)
การวัดผลดําเนินงานเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard: BSC) หมายถึง แนวคิดสําหรับการวางแผน
เชิงกลยุทธใหกับองคกร โดยมีตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance indicator: KPI) เปนตัวชวยในการติดตามวัดและ
ประเมินผล ซึ่งการจัดทํา KPI นั้น ตองวัดความสําเร็จแบบสมดุล ครอบคลุมมุมมองทางการเงินและที่ไมใชตวั เงิน
(Kaplan & Norton, 1992) โดยแบงออกเปน 4 มุมมอง ดังนี้
1) มุมมองทางดานการเงิน (Financial Perspective: FP) หมายถึง การวัดผลการดําเนินงานทีใ่ ห
ความสําคัญกับการบรรลุผลตอบแทนทางการเงินที่คุมคาตอความเสี่ยง การใชประโยชนจากทรัพยสินไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน รายไดที่เพิ่มขึ้น ตนทุนที่ลดลง ผลประกอบการเกิดกําไร
2) มุมมองทางดานลูกคา (Customer Perspective: CP) หมายถึง การวัดผลการดําเนินงานที่ให
ความสําคัญกับการบรรลุผลการใหบริการที่มคี ุณภาพสรางความพึงพอใจของลูกคา การรักษาสวนแบงทางการตลาด
รวมถึงการเจาะตลาดหรือการหาลูกคาใหมไดอยางตอเนื่อง
3) มุมมองทางดานกระบวนการภายใน (Internal Process Perspective: PP) หมายถึง การวัดผล
การดําเนินงานที่ใหความสําคัญกับการบรรลุผลระบบการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการ
ทรัพยากรภายในตาง ๆ ที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด กระบวนการทํางานทําไดตามระยะเวลาที่กาํ หนด ขั้นตอน
การปฏิบัติงานทําไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน
4) มุมมองทางดานการเรียนรูและพัฒนา (Learning and Growth Perspective: LP) หมายถึง
การวัดผลการดําเนินงานทีใ่ หความสําคัญกับทรัพยากรมนุษย ความรู ความสามารถ ทักษะและความชํานาญในงาน
ที่ปฏิบัติ วัฒนธรรมองคกรที่ทุกคนมีทัศนคติและแรงจูงใจในการเรียนรูส่ิงใหม การนําเสนอสินคาหรือบริการใหม ๆ
อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
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3. วิธีดําเนินงานวิจัย

7

ประชากรกลุมตัวอยาง
ประชากรกลุม ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารฝายบัญชีของธุรกิจโรงแรมระดับสี่ดาวและหาดาว
ในประเทศไทย จํานวนรวมทั้งสิ้น 639 คน (การทองเที่ยวแหงประเทศไทย, 2561: เว็บไซต) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยผูวิจัยไดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย จํานวน 639 ชุด ไดรับคืนแบบสอบถาม
ที่มีความสมบูรณของขอมูลทั้งหมด จํานวน 118 ฉบับ คิดเปนอัตราตอบกลับ 18.47% เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวน
แบบสอบถามที่สงไปยังประชากรกลุมตัวอยางทั้งหมด ซึ่งสอดคลองกับ Kallis และ Giglierano (1992) และ
Thistlethwaite และ Finlay (1993) ไดเสนอวา การสงแบบสอบถามการวิจัยตองมีอัตราตอบกลับอยางนอย 18%
จึงจะถือวายอมรับได มีความเหมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะใชวเิ คราะหขอมูลตอไป ในการนี้ ผูวิจยั ไดพยายามเพิ่มอัตรา
ตอบกลับโดยดําเนินการติดตาม (Follow-up) รวมระยะเวลาในการจัดสง ติดตามและรวบรวมแบบสอบถามทั้งสิ้น
90 วัน
การวัดคุณภาพลักษณะของตัวแปร
การวัดและการประเมินผลการตอบสนองไดรับการพัฒนาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย
ที่เกี่ยวของโดยใชคํานิยามจากนามธรรมมาสรางเปนขอคําถาม แตละตัวแปรในกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใชมาตรวัด
แบบลิเคิรท 5 ระดับ (5-Point Likert Scale) ตั้งแต 1 (นอยที่สุด) ถึง 5 (มากที่สุด) การวัดตัวแปรของงานวิจยั นี้ มี
ดังตอไปนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ (SAIS) ถูกกําหนดใหเปนกระบวนการจัดการขอมูลทางการบัญชี
เพื่อนําเสนอชุดสารสนเทศในการลดตนทุนในการดําเนินธุรกิจ ทําใหสามารถเขาใจลูกคาและคูแขงขัน ทําใหเกิดสินคา
และบริการใหม ๆ ซึง่ มุง เนนสนับสนุนการตัดสินใจแกปญหาและชวงชิงโอกาสในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธของ
องคกรใหทําไดอยางรวดเร็วและแมนยํา โดยวัดจากแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 15 ขอ ซึ่งได
จัดแบงออกเปน 3 มิติองคประกอบ ดังนี้ 1) ดานการจัดการตนทุนบริการ (AIS) ถูกวัดดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ
เกี่ยวกับกระบวนการรวบรวม ระบุ วัดคาและการวิเคราะหตนทุนคุณภาพและตนทุนกิจกรรมการใหบริการความสามารถ
ในการใชขอมูลตนทุนบริการในการตัดสินใจเชิงกลยุทธความเปนผูนําดานตนทุน ความสามารถในการการติดตาม
ประเมินและควบคุมตนทุนใหไดตามมาตรฐานที่วางไว การจัดการความสูญเสียหรือกิจกรรมที่ไมสรางมูลคา
2) ดานการจัดการคูแขงขัน (AIP) ถูกวัดดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ เกี่ยวกับกระบวนการรวบรวมขอมูลคูแขงขันที่
เปนปจจุบัน การประเมินศักยภาพการดําเนินงานของคูแขง การวิเคราะหแนวโนมสภาวการณแขงขันในตลาด
ความสามารถในการใชขอมูลคูแขงมากําหนดกลยุทธในการสรางความแตกตางที่เหนือกวาคูแขงและปองกันคูแขง
รายใหม และ 3) ดานการจัดการลูกคา (AIC) ถูกวัดดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ เกี่ยวกับระบบการเชื่อมโยงขอมูล
จากระบบการตลาด การขาย และการบริการ การวิเคราะหจัดกลุม ทางการเงินและพฤติกรรมของลูกคาแตละประเภท
การตัดสินใจเลือกหรือมุงเนนบริหารกลุมลูกคาที่สรางกําไร การทําความเขาใจปญหาที่ลูกคาพบเจอและความคาดหวัง
ใหมเพื่อการสรางสรรคบริการหรือสินคาที่ตอบสนองลูกคาในอนาคต
ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ (BSC) ถูกกําหนดใหเปนการบรรลุผลการดําเนินงานที่มคี วามสมดุล
โดยมีตวั ชีว้ ัดผลงาน (KPI) ครอบคลุมมุมมองทางการเงินและที่ไมใชทางการเงิน เปนเครื่องมือติดตามและประเมินผล
โดยวัดจากแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ ซึ่งไดจัดแบงออกเปน 4 มุมมอง ดังนี้
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1) มุมมองดานการเงิน (FP) ถูกวัดดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ เกีย่ วกับกิจการมีผลตอบแทนจากการลงทุนไดตาม
คาดหวัง การเติบโตของรายไดที่เพิ่มขึ้น และคาใชจา ยลดลงเปนไปตามเปาหมาย อัตราสภาพคลองทางการเงินสูง
และฐานะทางการเงินที่มั่นคง 2) มุมมองดานลูกคา (CP) ถูกวัดดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ เกี่ยวกับกิจการไดรับการ
สะทอนถึงความพึงพอใจสูงสุดจากลูกคาอยูเ สมอ การยอมรับจากลูกคา การคงอยูของลูกคารายเกา และการเพิ่มขึ้น
ของลูกคารายใหมทาํ ไดอยางตอเนื่อง 3) มุมมองดานกระบวนการภายใน (PP) ถูกวัดดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ
เกี่ยวกับกิจการมีการจัดการทรัพยากรภายในตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม เกิดความคุมคาและไดประโยชนสูงสุด
กระบวนการทํางานทําไดตามระยะเวลาที่กาํ หนด ขั้นตอนการปฏิบัติงานทําไดอยางถูกตองตามมาตรฐาน และ
4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (LP) ถูกวัดดวยขอคําถามจํานวน 5 ขอ เกี่ยวกับความรู ความสามารถ
ของบุคลากร ความชํานาญและวัฒนธรรมองคกรที่ทุกคนมีทัศนคติและแรงจูงใจในการปรับตัวเรียนรูสิ่งใหม
สรางวิธกี ารทํางาน การนําเสนอสินคาหรือบริการใหม ๆ อยางตอเนื่อง รวมถึงมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
คุณภาพของเครื่องมือวัด
ผูวิจัยไดทาํ การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาผานการพิจารณาจากผูเชีย่ วชาญ และการหาคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือ (Reliability) โดยใชคา สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค
(Cronbach) พบวา มีคา คะแนนอยูระหวาง 0.880 - 0.936 ซึ่งอยูใ นระดับมากกวา 0.7 แสดงวาเครื่องมือมีความ
เชื่อมั่นสูงสามารถนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลกับประชากรกลุมตัวอยางได (Hair et al., 2010) การพิจารณาคา
ความเที่ยงตรงเชิงองคประกอบ (Factorial Validity) โดยใชเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory
Factor Analysis: CFA) พบวา ผลลัพธมีระดับคาคะแนนระหวาง 0.650 - 0.934 ซึ่งมีระดับที่มากกวา 0.40 บงชี้เครื่อง
มีที่ใชในการศึกษามีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางที่ยอมรับได (Nunnally & Bernstein, 1994) นอกจากนี้ ผูวจิ ัยไดทํา
การทดสอบความลําเอียงจากการไมตอบแบบสอบถามกลับมา (Non-response bias) ดวยการทดสอบที (t-test)
โดยนําขอมูลทุนจดทะเบียน จํานวนพนักงาน และระยะเวลาในการดําเนินธุรกิจของกลุมตัวอยางทีส่ งคืนแบบสอบถาม
เร็วและชา พบวา ไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05 แสดงวา การวิจัยนี้ไมมีปญหาเกี่ยวกับ
ความลําเอียงจากการไมตอบแบบสอบถามกลับมา (Armstrong & Overton, 1977)
ตาราง 1 คาน้ําหนักองคประกอบและคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวัด
ตัวแปร
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีดา นการจัดการตนทุนบริการ (AIS)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีดา นการจัดการคูแขงขัน (AIP)
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีดา นการจัดการลูกคา (AIC)
ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพมุมองดานการเงิน (FP)
ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพมุมองดานลูกคา (CP)
ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพมุมองดานกระบวนการภายใน (PP)
ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพมุมองดานการเรียนรูและพัฒนา (LP)

คาน้ําหนัก
องคประกอบ
(Factor Loadings)
.650 - .890
.849 - .916
.822 - .906
.781 - .899
.810 - .934
.861 - .932
.842 - .909

คาสัมประสิทธิ์
แอลฟา
(Cronbach’s Alpha)
.880
.908
.911
.911
.918
.936
.919
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สถิติที่ใชในการวิจัย
งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจยั ไดทําการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณทดสอบผลกระทบของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีเชิงกลยุทธที่มตี อผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมระดับสี่ดาวและหาดาวในประเทศไทย
ซึ่งเขียนสมการไดดังนี้
Equation 1: FP = β01 +β1AIS +β2AIP +β3AIC+β4AGE + β5SIZE +ε1
Equation 2: CP = β02 +β6AIS + β7AIP + β8AIC+ β9AGE + β10SIZE +ε2
Equation 3: PP = β03 +β11AIS + β12AIP + β13AIC+β14AGE + β15SIZE + ε3
Equation 4: LP = β04 + β16AIS + β17AIP+ β18AIC+β19AGE + β20SIZE + ε4
เมื่อกําหนดให :
AIS แทน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดานการจัดการตนทุนบริการ
AIP แทน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดานการจัดการคูแขงขัน
AIC แทน ระบบสารสนเทศทางการบัญชี ดานการจัดการลูกคา
FP แทน ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ มุมมองดานการเงิน
CP แทน ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ มุมมองดานลูกคา
PP แทน ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ มุมมองดานกระบวนการภายใน
LP แทน ผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา
FA แทน ระยะเวลาดําเนินงาน
FS แทน ขนาดของกิจการ

4. ผลลัพธการวิจัยและการอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธที่มีตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ
ของธุรกิจระดับสี่และหาดาวในประเทศไทย ผลการวิจยั อธิบายได ดังตอไปนี้
ตาราง 2 การวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธกับตัวแปรผลการ
ดําเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมระดับสี่ดาวและหาดาวในประเทศไทย
ตัวแปร
AIS
AIP
AIC
FP
CP
PP
LG
4.09
4.08
4.14
3.75
3.94
3.94
3.92
𝑋𝑋𝑋𝑋�
S.D.
.71
.71
.70
.65
.64
.70
.67
AIS
1
AIP
.821**
1
AIC
.705**
.808**
1
FP
.502**
.541**
.555**
1
CP
.554**
.629**
.649**
.702**
1
PP
.492**
.521**
.608**
.638**
.822**
1
**
**
**
**
**
LG
.544
.578
.661
.642
.770
.852**
1
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05

156

วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 ต.ค.-ธ.ค. 64

VIFs

3.249
5.101
3.142
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จากตาราง 2 พบวา คาสัมประสิทธิ์สหพันธภายในระหวางตัวแปรอิสระในแตละดาน พบวา มีความสัมพันธ
กับตัวแปรตามมีคา ระหวาง .492 - .661 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สําหรับคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ มีคาระหวาง .705-.821 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งอาจทําใหเกิดปญหา
Multicollinearity ดังนั้น ผูวิจัยจึงทําการทดสอบโดยใชคา VIFs ปรากฏวาคาของตัวแปรอิสระ มีคา ตั้งแต 3.142 –
5.101 ซึ่งเปนคาที่นอยกวา 10 แสดงวาตัวแปรอิสระมีความสัมพันธกันแตไมเกิดปญหา Multicollinearity (Hair et al.,
2010) ดังนั้น ผูวิจยั จึงไดทําการทดสอบสมมติฐานตอไป
ตาราง 3 การวิเคราะหคา สัมประสิทธิ์การถดถอยแบบพหุคุณ
ตัวแปรตาม: ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ
ตัวแปรอิสระ
มุมมองดาน
มุมมองดาน
มุมมองดาน มุมมองดานการ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
การเงิน (FP)
ลูกคา (CP)
กระบวนการ
เรียนรูและ
เชิงกลยุทธ
Equation 1
Equation 2
ภายใน (PP)
พัฒนา (LP)
Equation 3
Equation 4
ดานการจัดการตนทุนบริการ (AIS)
.130
.068
.096
.117
ดานการจัดการคูแ ขงขัน (AIP)
ดานการจัดการลูกคา (AIC)
ตัวแปรควบคุม
ระยะเวลาดําเนินงาน (AGE)
ขนาดของธุรกิจ (SIZE)
Adjusted R2
Maximum VIF

(.135)

(.119)

(.131)

(.125)

.230
(.169)
.240*
(.133)
.271
(.161)
.253
(.166)
.344
5.101

.273*
(.149)
.295**
(.117)
.307
(.142)
.393
(.146)
.492
5.101

.078
(.165)
.449***
(.129)
.342
(.157)
.507
(.162)
.379
5.101

.087
(.157)
.449***
(.123)
.228
(.149)
-.012
(.154)
.437
5.101

*มีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ P<0.10 **มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.05, ***มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.01

ตาราง 3 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวา ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ ดานการจัดการตนทุน
บริการ (AIS) ไมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ 1) มุมมองดานการเงิน
2) มุมมองดานลูกคา 3) มุมมองดานกระบวนการภายใน 4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (β1 = 0.130,
p > 0.10, β6 = 0.068, p > 0.10, β11 = 0.096, p > 0.10, β16 = 0.117, p > 0.10) ตามลําดับ จากผลลัพธการวิจยั
ปฏิเสธสมมุติฐานที่ 1 ชี้วาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธดานการจัดการตนทุนบริการไมมีความสัมพันธและ
ผลกระทบตอการบรรลุผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพของธุรกิจโรงแรมระดับสี่ดาวและหาดาวในประเทศไทย แมวา
งานวิจัยในอดีต การที่ธุรกิจโรงแรมใช AIS ในการสนับสนุนสารสนเทศเพื่อการทบทวนและปรับปรุงตนทุนคุณภาพของ
สินคาและบริการในกลยุทธสรางความไดเปรียบในการแขงขันดานตนทุนต่ําใหเกิดผลกําไรของกิจการทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว (Ooi, 2014; Maslanka-Wieczorek, 2014; Dimanche, 2014) อยางไรก็ตาม ในบริบทของธุรกิจโรงแรม
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11

การนําระบบสารสนเทศทางการบัญชีเขาไปการจัดการตนทุนบริการ อาจมีปจจัยหลายอยางที่เปนขอจํากัด สอดคลอง
กับงานวิจยั ของ Kokina และคณะ (2017) ที่ชี้วาภายใตกระบวนการจัดการขอมูลจํานวนมาก (Big data) ใหเกิด
ประโยชนสูงสุดภายในองคกรที่มคี วามซับซอน กิจกรรมการทํางานมีหลายขั้นตอนในและหลากหลายรูปแบบ
จําเปนตองอาศัยทัง้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่เพียงพอและผูปฏิบัติงานที่มีความเชีย่ วชาญจึงจะสามารถแปลงขอมูลดิบ
เชื่อมตอและสามารถทําการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ (Big Data Analytics) และแปลผลไดอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิผลสูง ดังนั้น สรุปไดวาปฏิเสธสมมุติฐานที่ 1
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวา ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ ดานการจัดการคูแขงขัน
(AIP) มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพตอมุมมองดานลูกคา (β7 = 0.273,
p < 0.10) เพียงดานเดียวเทานั้น ไมมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอ 1) มุมมองดานการเงิน 3) มุมมองดาน
กระบวนการภายใน และ 4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (β2 = 0.230, p > 0.10, β12 = 0.078, p > 0.10,
β17 = 0.087, p > 0.10) ตามลําดับ จากผลลัพธการวิจยั ปฏิเสธสมมุติฐานที่ 2 ระบุวาระบบสารสนเทศทางบัญชี
เชิงกลยุทธดา นการจัดการคูแขง พบวามีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ มุมมอง
ดานลูกคา สอดคลองกับงานวิจัยกอนหนาที่ที่ยืนยันวา การที่ผูบริหารองคกรใหความสําคัญกับการใชสารสนเทศเกี่ยวกับ
คูแขงขันทางธุรกิจ ผนวกกับการประเมินปจจัยที่เกี่ยวของกับสถานการณการแขงขันในตลาด มาชวยในการตัดสินใจ
เชิงกลยุทธ มีอิทธิพลเชิงบวกอยางมีนยั สําคัญตอความสามารถทางการแขงขันดานการรักษาลูกคาใหคงอยู สามารถ
ครองสวนแบงทางการตลาดไดตามเปาหมาย (Thapayom, 2019) ซึ่งเมื่อพิจารณาในบริบทการเลือกกลยุทธในการ
แขงขันของธุรกิจโรงแรม การที่ลกู คามีทัศนคติที่ดีตอตราสินคา (Brand Loyalty) ที่ไดมาตรฐานระดับสี่และหาดาว
เปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหลูกคาเกิดจากความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานการบริการ การนึกถึงและหรือตรงใจจึง
เหนือกวาคูแขงที่เปนระดับมาตรฐานต่าํ กวา ถือเปนจุดแข็งทีเ่ กิดจากกลยุทธทมี่ ุงการเปนผูนําดานการวางตําแหนง
สินคาและบริการโดยใชมาตรฐานเปนเครื่องหมายการันตีคุณภาพ อยางไรก็ตาม ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ
ดานการจัดการคูแ ขงขัน ไมมคี วามสัมพันธและผลกระทบตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพมุมมองดานการเงิน
มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา ผลลัพธที่เกิดขึ้นสามารถอธิบายในแงหลักการ
ของทฤษฎีการบริหารเชิงสถานการณ อาจเกิดจากสาเหตุความสามารถในการเขาถึงขอมูลคูแ ขงซึง่ เปนความลับ
ทางธุรกิจ ผนวกกับหลายปจจัยทีม่ ีผลกระทบตอการแขงขันในอุตสาหกรรมธุรกิจโรงแรมมีความไมแนนอน สงผลให
คุณภาพสารสนเทศทีเ่ กี่ยวกับคูแ ขงขันไมสมบูรณเพียงพอที่ผูบริหารจะนํามาใชตัดสินใจไดอยางมีประสิทธิผล
นอกจากนี้ งานวิจยั ของ Albayrak (2015) ไดทาํ การศึกษาธุรกิจใหบริการ ระบุวาการติดตามและวิเคราะหขอมูลคูแ ขง
ขึ้นอยูกับความสามารถในการออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี ขณะที่การประยุกตใชระบบการบัญชีคูแขงขัน
(Competitor-focused accounting) อาจมีขอจํากัดของผูบริหารองคกรในการรับรูความสําคัญและเล็งเห็นประโยชน
ของการใชขอ มูลหรือสารสนเทศของคูแขงขัน (Anderson & Guilding, 2006) ดังนั้น สรุปไดวาสนับสนุนสมมุติฐานที่ 2
บางมุมมอง
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบวา ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธ ดานการจัดการลูกคามี
ความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกกับผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ 1) มุมมองดานการเงิน 2) มุมมองดานลูกคา
3) มุมมองดานกระบวนการภายใน 4) มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา (β3 = 0.240, p < 0.10, β8 = 0.295,
p < 0.05, β13 = 0.449, p < 0.01, β18 = 0.449, p < 0.01) ตามลําดับ จากผลลัพธการวิจัยสนับสนุนสมมุติฐานที่ 3
ระบบสารสนเทศทางบัญชีเชิงกลยุทธดานการจัดการลูกคา มีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงาน
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เชิงดุลยภาพครอบคลุมทุกมุมมอง สอดคลองกับงานวิจัยของ Porter (2008) เชื่อวาการที่กจิ การจะมีกําไรและอยูรอด
ในระยะยาวในตลาดการแขงขันที่รุนแรง กิจการตองมีขอมูลในการเฝาระวังและติดตามอํานาจตอรองของลูกคาอยาง
สม่ําเสมอ เนื่องดวยสภาพการแขงขันภายในอุตสาหกรรมที่รุนแรงลูกคามีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใชผลิตภัณฑหรือบริการ
ของคูแขงรายใหมได นอกจากนัน้ การที่ผบู ริหารใหความสําคัญกับการใชขอมูลการซื้อของลูกคา จะชวยใหกิจการ
สามารถวางแผนตนทุนของผลิตภัณฑและกําหนดราคาขายไดตรงความตองการลูกคา ก็จะนําไปสูการเพิ่มความเชื่อมั่น
และเพิ่มความเต็มใจของลูกคาในการยินดีทจี่ ะซื้อหรือจายชําระคาผลิตภัณฑหรือบริการที่องคกรกําหนด (Huang
et al., 2013) ระบบสารสนเทศทางการบัญชีทใี่ หความสําคัญกับการเก็บ การประมวลผลขอมูลลูกคา จะชวยให
ตอบสนองความตองการใหกับลูกคาไดอยางถูกตอง (Qamruzzaman, 2014) ขณะที่ยังชวยในการกําหนดความสามารถ
ในการทํากําไรควบคูไปกับหลีกเลี่ยงตนทุนที่อาจจะเกิดจากความผิดพลาดของการสงมอบบริการแกลูกคาใหเปนศูนย
หรือนอยที่สุด (Lew et al., 2017) ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูขององคกร ดวยเปน
เครื่องมือในการอํานวยความสะดวกในกระบวนการแบงปนความรูและความเชีย่ วชาญ ซึ่งจะไปชวยปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานและสรางความไดเปรียบในการแขงขันใหกบั องคกร (Romney & Steinbart, 2016)
นอกจากนั้น การทําความเขาใจปญหาที่ลูกคาพบเจอหรือความคาดหวังใหม ที่จะนําไปสูการสรางสรรคผลิตภัณฑ
และสินคาที่ตอบสนองลูกคาในอนาคต (Ussahawanitchakit, 2017; Thapayom, 2019) กลาวโดยสรุป งานวิจัยนี้
ไดยืนยันวาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธที่มงุ เนนดานการจัดการลูกคามีศักยภาพสูงสุด เมื่อเทียบกับ
สารสนเทศดานการจัดการอื่นในระบบสารสนเทศทางการบัญชี จึงถือวาเปนกลยุทธหรือทางเลือกที่ดีที่สุดใน
สถานการณที่ธุรกิจโรงแรมกับประสบอยู ผูบริหารธุรกิจโรงแรมควรตระหนักรูและนําไปใชเพื่อใหองคกรบรรลุผล
การดําเนินงานเชิงดุลยภาพตามเปาหมาย ดังนั้น สรุปไดวาสนับสนุนสมมุติฐานที่ 3 ครอบคลุมทุกมุมมอง

5. ขอจํากัดของงานวิจัยและงานวิจัยในอนาคต

5.1 ขอจํากัดของงานวิจัย
การวิจยั ครั้งนีม้ ีขอจํากัดอัตราตอบกลับรอยละ 18.74 ซึ่งอางอิง Kallis และ Giglierano (1992) และ
Thistlethwaite และ Finlay (1993) ในการยอมรับได อยางไรก็ตามยังต่ํากวาเกณฑของ Aaker และคณะ (2001)
ที่ไดเสนอวา การสงแบบสอบถามตองมีอัตราตอบกลับอยางนอยรอยละ 20 จึงจะถือวายอมรับได ในการนี้ ผูวจิ ัยได
พยายามติดตามและวิเคราะหสาเหตุการตอบกลับต่าํ อาจเนื่องมาจากวิธกี ารสงและตอบกลับแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย ผนวกกับวิธีการที่ผูตอบแบบสอบถามตองระบุคาํ ตอบในกระดาษเขียนตอบ อาจไมสอดคลองกับบริบท
การทํางานและการสื่อสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศปจจุบัน สงผลใหผูตอบแบบสอบถามขาดแรงจูงใจและเปน
การเพิม่ ภาระงาน ซึ่งในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยควรปรับปรุงวิธีการจัดสงและติดตามแบบสอบถามการวิจัยใหมี
ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
5.2 งานวิจัยในอนาคต
5.2.1 จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธดานการจัดการลูกคามีตอผล
การดําเนินงานเชิงดุลภาพในทุกมุมมอง ดังนั้น งานวิจัยตอไป ควรศึกษาปจจัยที่สนับสนุนหรือเสริมแรงใหการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธดา นการจัดการลูกคาสัมฤทธิ์ผล ซึ่งอาจจะศึกษาตัวแปรปจจัยภายในองคกร
เชน เทคโนโลยีที่ใช หรือการเรียนรูขององคกรและตัวแปรปจจัยภายนอก เชนเทคโนโลยีสารสนเทศหรือแรงกดดันจาก
การแขงขันทางธุรกิจ เปนตน
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5.2.2 การวิจยั ครั้งนี้ ประชากรกลุมตัวอยางทีใ่ ชในการวิจยั ไดแก ธุรกิจโรงแรมระดับสีด่ าวและหาดาว
ในประเทศไทย ซึง่ ในการวิจัยตอไปอาจทําการศึกษาธุรกิจโรงแรมระดับสามดาวหรือต่ํากวาสามดาวในประเทศไทย
เนื่องดวยวามีโรงแรมเหลานี้มีบริบทที่แตกตางจากระดับสี่ดาวและหาดาว ดวยลักษณะเปนธุรกิจขนาดเล็กและขนาด
กลาง การใชขอมูลเพื่อการบริหารองคกรยังไมเปนระบบ และขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถดานการจัดการ
ขอมูลเชิงธุรกิจ ซึ่งธุรกิจโรงแรมเหลานี้กําลังขยายตัวขึ้นในภูมิภาคที่เปนแหลงทองเที่ยวของประเทศไทย ควรสงเสริม
ใหมีความเขมแข็งเพื่อสรางการหมุนเวียนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคตอไป

6. ประโยชนในการวิจัย

6.1 ประโยชนในเชิงทฤษฎี
จากผลการวิจัยทฤษฎีบริหารเชิงสถานการณสามารถสนับสนุนและขยายองคความรูเ กี่ยวกับระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี เปนการยกระดับของบทบาทระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการไปสูระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ
ในสภาวะการณที่เทคโนโลยีสารสนเทศสงผลตอการดําเนินธุรกิจของโรงแรมระดับสี่และหาดาวในประเทศไทย ที่ทําให
รูปแบบธุรกิจและพฤติกรรมของลูกคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ผลทําใหระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร
โรงแรมที่ใชอยูในองคกรไมเหมาะสมที่จะสามารถนําไปใชเผชิญกับรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจใหม ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศทางการบัญชีแบบเดิมหรือองคความรูเดิมมีสภาพไมเขากับเงื่อนไขของสภาพแวดลอม
ใหม ผูบริหารตองปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ดังนั้น การขอคนพบในวิจยั ครั้งนี้
นําไปสูการสรางกระบวนทัศนการศึกษาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธ ที่รองรับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมดานเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณปจ จุบัน
6.2 ประโยชนในเชิงปฏิบัติ
ผูบริหารธุรกิจโรงแรมระดับสี่ดาวและหาดาวในประเทศไทย สามารถนําไปปฏิบัติในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี เพื่อเปนสารสนเทศสําหรับการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่มงุ ผลสําเร็จผลการดําเนินงานเชิงดุลย
ภาพ ประการที่หนึ่งควรมุง เนนรวบรวมสารสนเทศของลูกคา เพื่อกําหนดวิธกี ารรักษากลุมลูกคาที่สรางผลกําไรใหกับ
โรงแรม รวมถึงทําการวิเคราะหและพยากรณกลุมลูกคาใหมทมี่ ีโอกาสสรางรายไดใหกับโรงแรมในอนาคต จะชวยให
ผูบริหารสรางกลยุทธหรือทุมทรัพยากรใหไดผลลัพธในการดึงดุดลูกคากลุมนี้ นอกจากนั้น การติดตามขอมูลพฤติกรรม
ลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อนํามาวิเคราะหและวัดผลความพึงพอใจ สําหรับการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธดานการ
ตอบสนองลูกคาใหไดผลและแมนยํามากยิง่ ขึ้น ประการที่สองควรตระหนักถึงการแสวงหาและวิเคราะหขอมูลคูแขงขัน
เพื่อเปนสารสนเทศในการตัดสินใจกําหนดกลยุทธเชิงรับในการปองกันคูแขงและเชิงรุกในการมุง พัฒนาทรัพยากรที่เปน
เอกลักษณเฉพาะที่สามารถสรางความไดเปรียบคูแขงสําหรับโอกาสในอนาคต

7. สรุปผลการวิจัย

ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธดานการจัดการตนทุนบริการไมมีความสัมพันธตอผลการดําเนินงาน
เชิงดุลยภาพ ดานการจัดการคูแขงขันมีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพเฉพาะ
มุมมองดานลูกคา ขณะที่ผลลัพธการวิจัยที่นาสนใจพบวา ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิงกลยุทธดานการจัดการ
ลูกคามีความสัมพันธและผลกระทบเชิงบวกตอผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพครอบคลุมครบ 4 มุมมอง ไดแก มุมมอง
ดานการเงิน มุมมองดานลูกคา มุมมองดานกระบวนการภายใน และมุมมองดานการเรียนรูและการพัฒนา ดังนั้น
ผูบริหารธุรกิจโรงแรมระดับสี่ดาวและหาดาวในประเทศไทย ควรมุง เนนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีเชิง
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กลยุทธโดยมุง เนนดานการจัดการลูกคา อันที่จะเปนระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเชิงกลยุทธในการวางแผน
ควบคุม และการดําเนินงาน ชวยใหผูบริหารบรรลุผลสําเร็จผลการดําเนินงานเชิงดุลยภาพ มากไปกวานั้น การคงอยู
และการเติบโตของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยยังชวยใหเกิดการจางงาน การผลิตสินคาและบริการเขาสูระบบ
เศรษฐกิจทัง้ ในสวนภูมิภาคและของประเทศไทย และที่สําคัญเปนการสรางรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติเขาสู
ประเทศ
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