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Abstract
Operation effectiveness is a key element that drives modern management techniques to
support waste elimination in accounting procedures. Lean accounting supports procedures to
enhance lean manufacturing which focuses on transpose of manufacturing value to customers.
Lean accounting requires supportive analysis and measurement, recording, and reporting financial
information that appropriately responds to executive needs. This paper aims to compare the
implementation of lean accounting among textile and garment firms. It also explores the impact
of lean accounting on firm performance. The results reveal that different firm types, total assets,
and number of employees have different implications on analyzing and measurement aspects,
recording aspects, and reporting aspect value. Furthermore, lean accounting implementation on
the recording aspect has a direct impact on financial and non-financial performance, while the
reporting aspect only has a direct impact on non-financial performance.
Keywords: lean accounting, cost management, textile and garment industry
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บทคัดย่อ
ประสิทธิผลการด�ำเนินงานเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดเทคนิคทางการบริหารสมัยใหม่ที่เน้นขจัด
ความสูญเปล่าของกระบวนการทางการบัญชี การบัญชีแบบลีนเป็นแนวคิดสนับสนุนการผลิตแบบลีนที่เน้น
การผลิตเพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจให้ลกู ค้า การบัญชีแบบลีนมุง่ เน้นการวิเคราะห์และวัดมูลค่า การบันทึกบัญชี และ
รายงานสารสนเทศทางการเงินทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้ ริหารได้เป็นอย่างดี งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษา
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และศึกษา
ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนต่อผลการด�ำเนินงานกิจการ ผลการศึกษาพบว่า กิจการทีม่ ปี ระเภท
ธุรกิจ มูลค่าสินทรัพย์รวม และจ�ำนวนพนักงานต่างกัน มีการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนด้านการวิเคราะห์และ
วัดมูลค่า ด้านการบันทึกบัญชี และด้าน การรายงาน แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังพบว่า การประยุกต์ใช้การบัญชี
แบบลีนด้านการบันทึกบัญชี มีผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานทั้งทางด้านการเงินและด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน
ส่วนด้านการรายงาน ยังส่งผลกระทบต่อผลการด�ำเนินงานด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงินอีกด้วย
ค�ำส�ำคัญ: การบัญชีแบบลีน การบริหารต้นทุน อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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บทน�ำ
การบริหารต้นทุนได้ขยายบทบาทจากการรายงานมูลค่าสินค้าและใช้ขอ้ มูลเพือ่ การวางแผนและควบคุม
ระยะสั้นไปสู่การใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสิทธิภาพการด�ำเนินงานในระยะยาว ส่งผลให้กิจการสามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ทั้งด้านราคา และคุณภาพ (Fullerton, Kennedy, & Widener, 2014) จากการพัฒนา
ระบบการผลิตตามแนวคิดแบบลีน กิจการเหล่านั้นต้องมีพัฒนาระบบการบัญชีให้สอดคล้องกับระบบการผลิต
เพื่อให้สามารถสะท้อนผลการด�ำเนินงานที่ถูกพัฒนานั้นได้อย่างเหมาะสม (Carnes & Hedin, 2005; Kocamis,
2015; Maskell & Baggaley, 2006) โดย Blocher, Stout, Juras, and Cokins (2013) ระบุว่า การบัญชี
แบบลีนเป็นแนวคิดที่มีวัตถุประสงค์ส�ำคัญเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ทันเวลา และเข้าใจในข้อมูลการด�ำเนินงาน
ของการผลิตแบบลีน ที่น�ำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ นอกจากนี้ การบัญชีแบบลีนยังถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อ
ลดการสูญเสียจากกิจกรรมที่ไม่เกิดคุณค่า แม้ การผลิตแบบลีนถูกยอมรับว่าเป็นแนวคิดส�ำคัญ แต่การท�ำวิจัย
เรื่องการบัญชีแบบลีนยังมีอยู่ในเพียงบางกลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้น (Maskell & Baggaley, 2006) งานวิจัยนี้
ใช้อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นอุตสาหกรรมตัวอย่าง เนื่องจากเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของ
ประเทศไทย ที่มีการเชื่อมโยงกิจกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน�้ำ กลางน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ ได้แก่
การผลิตเส้นใย ปั่นด้าย ทอผ้าและถักผ้า ฟอกย้อม พิมพ์ แต่งส�ำเร็จ และตัดเย็บเสื้อผ้าส�ำเร็จรูป อุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มมีความส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทย (ส�ำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, 2562) อย่างไรก็ตาม
แม้ประเทศไทยจะเป็นผู้น�ำในอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม แต่การประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารต้นทุนที่
เหมาะสมทีจ่ ะช่วยให้กจิ การสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมและบริบทของสังคมโลกทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปเพือ่
คงสถานะอุตสาหกรรมส�ำคัญต่อเศรษฐกิจไทยต่อไป
ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประยุกต์การบัญชีแบบลีนของกิจการในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และท�ำการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มที่มีประเภทธุรกิจ มูลค่าสินทรัพย์รวม และจ�ำนวนพนักงานต่างกัน รวมถึงวิเคราะห์ผล
กระทบของการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม ผลจากการวิจัยฉบับนี้จึงอาจใช้ข้อมูลเบื้องต้นให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มที่มีประเภทธุรกิจ มูลค่าสินทรัพย์ และจ�ำนวนพนักงานที่ต่างกัน รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของ
การประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
การบัญชีแบบลีน
   ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า
   ด้านการบันทึกบัญชี
   ด้านการรายงาน

➤

ผลการดำ�เนินงาน
     ด้านการเงิน
     ด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาผลกระทบของการบัญชีแบบลีน
ต่อผลการด�ำเนินงานของกิจการ

ทบทวนวรรณกรรม
1. การบริหารการผลิตแบบลีน
การบริหารแบบลีนถูกน�ำมาใช้ในการผลิตของโตโยต้าซึ่งผลิตรถยนต์ที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง
ด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพการออกแบบ การผลิต การตลาด และการบริการ โดยเน้นพัฒนากระบวนการและ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เพื่อส่งมอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า โดยระบบการผลิตดังกล่าวมุ่งเน้นประสิทธิภาพ
การไหลของงานโดยก�ำจัดความสูญเปล่าและเพิม่ คุณค่าให้กบั ตัวสินค้าอย่างต่อเนือ่ ง โดยระบบนัน้ มีองค์ประกอบ
5 ประการ (นิพนธ์ กาญจนพิพัฒน์กุล, 2554) ประกอบด้วย
1.1 การระบุคุณค่าของสินค้าหรือบริการ เป็นการก�ำหนดว่าสินค้ามีคุณค่าอยู่ที่ใดโดยใช้ในมุมของ
ลูกค้าในการพิจารณา ผลจากการระบุจะใช้กำ� หนดแนวทางในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าจึงเป็นปัจจัย
ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน รวมถึงใช้เป็นเครือ่ งมือในการลดความสูญเปล่าทีเ่ กิดขึน้ ในธุรกิจโดยอาศัยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน
1.2 การแสดงสายธารแห่งคุณค่า คือ การจัดท�ำผังแห่งคุณค่า โดยระบุกิจกรรมที่ต้องท�ำทั้งหมด
เพือ่ ให้มองเห็นความส�ำคัญของกิจกรรมทีม่ คี ณ
ุ ค่าซึง่ ต้องด�ำเนินการอย่างเต็มความสามารถ ในขณะทีบ่ างกิจกรรม
ที่ไม่ก่อให้เกิดคุณค่าแต่จ�ำเป็นต้องท�ำโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ นอกจากนี้ บางกิจกรรมที่ไม่มีคุณค่าและ
ไม่จ�ำเป็นก็ควรยกเลิกทันที
1.3 การท�ำให้คุณค่าเกิดการไหลอย่างต่อเนื่อง คือ การท�ำให้สายการผลิตสามารถปฏิบัติงานได้
อย่างสม�่ำเสมอตลอดเวลา โดยไม่มีการขัดขวาง หรือหยุดการผลิตด้วยเหตุอันใดก็ตาม การไหลของงานถือว่า
เป็นหัวใจของการผลิตแบบลีน และเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องท�ำให้เกิดขึ้นก่อนที่จะท�ำการติดตั้งระบบอื่นต่อไป
1.4 การให้ลกู ค้าเป็นผูด้ งึ คุณค่าจากกระบวนการ คือ การท�ำการผลิตเมือ่ ลูกค้ามี ความต้องการสินค้า
นัน้ และผลิตแค่เพียงพอกับทีล่ กู ค้าต้องการเท่านัน้ โดยหมายถึง ทัง้ ลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอก เป็นการผลิต
ที่ใกล้เคียงกับการผลิตตามสั่ง ไม่ใช่การผลิตเพื่อเก็บและรอการขายซึ่งถือเป็นความสูญเปล่าชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้น
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1.5 การสร้างคุณค่าและก�ำจัดความสูญเปล่าตามแนวคิดของ PDCA (Plan, Do, Check, Act)
เนื่องจากความสมบูรณ์แบบต้องเกิดขึ้นในทุกขั้นตอน การผลิตแบบลีนจึงครอบคลุมประเด็นการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การออกแบบกระบวนการ การวางโครงสร้างระบบไหล ระบบสินค้าคงคลัง การผลิตทันเวลาพอดี
และของเสียเป็นศูนย์ โดยทุกขั้นตอนล้วนค�ำนึงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
2. การบัญชีแบบลีน
นิพนธ์ กาญจนพัฒนกุล (2554) ระบุวา่ การบัญชีแบบลีน เป็นแนวคิดทางการการบัญชีเพือ่ สนับสนุน
การผลิตแบบลีนซึง่ เน้นการลดความสูญเปล่า เพือ่ เพิม่ ความพึงพอใจให้ลกู ค้าโดยใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า Haber
(2008) กล่าวเพิม่ เติมว่า การบัญชีแบบลีน เป็นเครือ่ งมือช่วยให้ขอ้ มูลผลิตภัณฑ์และรายงานทางการเงิน สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริหารได้ดีมากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับ Carnes and Hedin (2005) และ Maskell
and Baggaley (2006) ซึ่งระบุว่า การบัญชีแบบลีน เป็นกระบวนการน�ำเสนอข้อมูลอย่างทันเวลาโดยมีการระบุ
ความสูญเปล่า และมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดที่น�ำไปสู่การพัฒนา จากความหมายข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า
การบัญชีแบบลีน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานด้านการบัญชีเพื่อก�ำจัดความสูญเปล่า ปราศจากต้นทุนที่ไม่
จ�ำเป็น และตอบสนองความต้องการของผู้บริหารในการใช้ข้อมูล
2.1 การบัญชีแบบลีนถือเป็นส่วนส�ำคัญในการบริหารสมัยใหม่เพื่อขจัดความสูญเปล่าตามแนวคิด
หลักของการวิสาหกิจลีน ซึ่ง Haber (2008) และ Maskell and Baggaley (2006) ระบุว่า การบัญชีแบบ
ลีนมีองค์ประกอบส�ำคัญหลายประการ ได้แก่ การระบุ การประมวลผล และการรายงานเพื่อให้ข้อมูลในการ
วิเคราะห์คุณค่า ช่วยในการระบุความสูญเปล่า ระบุผู้รับผิดชอบได้อย่างชัดเจน และเชื่อมโยงกับการรายงาน
เพื่อการพัฒนา ตามแนวคิดการผลิตแบบลีนที่ได้ประยุกต์ใช้แล้ว จึงท�ำการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานทาง
บัญชีให้เหมาะสมกับระบบการผลิต แนวคิดดังกล่าวน�ำไปสู่การพัฒนาหลักการบัญชีแบบลีน 5 ประการ
(แจคสั น , 2553) ประกอบด้ ว ย การจั ด ท� ำ บั ญ ชี อ ย่ า งง่ า ย การใช้ ก ระบวนการทางบั ญ ชี ช ่ ว ยสนั บ สนุ น
การเปลี่ยนแปลงสู่ลีน การสื่อสารข้อมูลที่ชัดเจนและทันเวลา การวางแผนตลาด การด�ำเนินงาน และการเงิน
อย่างรวดเร็ว และการควบคุมภายในทางการบัญชีที่ดี
2.2 องค์ประกอบของการบัญชีแบบลีน
การบัญชีแบบลีนมีองค์ประกอบที่ครอบคลุมกระบวนการทางการบัญชีได้แก่ การบันทึก
การจ�ำแนก การสรุปข้อมูล และการรายงานทางการเงิน ทีแ่ สดงถึงผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินของธุรกิจ
โดยมุ่งการก�ำจัดความสูญเปล่าในกระบวนการจัดท�ำ  และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล (นิพนธ์
กาญจนพัฒนกุล, 2554) มีดังนี้
2.2.1 การวิเคราะห์และวัดมูลค่า หมายถึง การรวมรายการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
เมื่อรายการนั้นเป็นไปตามค�ำนิยามขององค์ประกอบและเข้าเกณฑ์การรับรู้รายการและมีมูลค่า ที่สามารถวัดได้
อย่างน่าเชื่อถือ โดยมุ่งหลักการก�ำจัดความสูญเปล่า ปราศจากต้นทุนที่ไม่จ�ำเป็น และตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริหารในการใช้ข้อมูล
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
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2.2.2 การบันทึกบัญชี หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลตามหลักการบัญชีที่ยอมรับได้โดยทั่วไป ซึ่ง
มีแนวคิดและหลักการบัญชีในเรื่องต่าง ๆ ที่ใช้เป็นหลักในการวิเคราะห์เหตุการณ์ทางการเงิน เพื่อให้สามารถ
บันทึกบัญชีได้ถูกต้องแม่นย�ำตามมาตรฐานการบัญชีที่กำ� หนดโดยมุ่งก�ำจัดความสูญเปล่า ปราศจากต้นทุนที่ไม่
จ�ำเป็น และตอบสนองความต้องการของผู้บริหาร ในการใช้ข้อมูล
2.2.3 การรายงาน หมายถึง การน�ำเสนอข้อมูลทางการเงินอย่างมี แบบแผน เพื่อแสดงฐานะ
การเงิน ผลการด�ำเนินงาน กระแสเงินสดและรายการอื่น ๆ ของหน่วยงาน ส�ำหรับรายงาน ทางการเงิน ณ ช่วง
เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมุ่งการก�ำจัดความสูญเปล่า ปราศจากต้นทุนที่ไม่จ�ำเป็น และตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริหารในการใช้ข้อมูล
กิจการที่มีการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีน โดยให้ความส�ำคัญกับการเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยลูกค้าเป็นผู้สร้างสรรค์และออกแบบที่เน้นครบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์
การบัญชีแบบลีนจึงถูกน�ำมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่สามารถลดต้นทุนตลอดอายุผลิตภัณฑ์
แสดงให้เห็นว่า หากสามารถควบคุมต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของลูกค้า (สันติชัย คชรินทร์, 2552; Chopra, 2013; Haber, 2008)
3. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สุภาภรณ์ ดาวสุก และเรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย (2558) ศึกษา ผลกระทบของแนวคิดลีนเพื่อเพิ่ม
ผลิตภาพโดยใช้กรณีศึกษาระบบจัดการสินค้ากลุ่มเบเกอรี่ของร้านสะดวกซื้อในประเทศไทย โดยใช้การทดลอง
น� ำ ระบบการสั่ งซื้อ และระบบการรับ สินค้า โดยผู้วิจัยน�ำเอาหลัก การท�ำงานแบบลีน เข้าไปท�ำการปรับปรุง
กระบวนการท�ำงาน พบว่า ท�ำให้ลดเวลาท�ำงานลงและยืนยันว่าแนวคิดลีนสามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพได้
Fullerton et al (2014) ศึกษา ผลกระทบของการผลิตแบบลีนกับผลด�ำเนินงานของกิจการ ใน
อุตสาหกรรมการผลิตของประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า การผลิตแบบลีน ส่งผลกระทบโดยตรงและเป็นทิศทาง
บวกต่อผลประกอบการ ด้านการด�ำเนินงาน โดยนักบัญชีต้องมีส่วนร่วมให้การผลิตแบบลีนประสบความส�ำเร็จ
ตามที่ตั้งไว้
Ward and Graves (2004) ศึกษา การบัญชีส�ำหรับกิจการที่ใช้ระบบลีน โดยผู้วิจัยสร้างกรอบ
แนวคิดในการวิจัยการบัญชีแบบลีนเป็น 3 ประเด็น คือ การต้นทุน การบัญชี และการวัดมูลค่า เพื่อให้ข้อมูล
ในการบริหารการผลิตแบบลีนในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนการบิน พบว่า การบัญชีที่สนับสนุนการผลิตแบบลีนนั้น มี
ส่วนท�ำให้กจิ การมีผลการด�ำเนินงานทีด่ ขี นึ้ ซึง่ เป็นผลโดยตรงจากการลดความสูญเปล่าซึง่ ถือเป็นแก่นส�ำคัญของ
การบริหารการผลิตแบบลีน
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วิธีด�ำเนินการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารด้านบัญชีของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย ตามฐานข้อมูลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จ�ำนวน 693 คน (กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2562) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารด้านบัญชีของกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มในประเทศไทย จ�ำนวน 248 โรงงาน ตามตาราง Taro Yamane โดยใช้วิธีการสุ่ม
อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอยแบบ
พหุคูณ

ผลการวิจัย
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 70.45) อายุ 41-45 ปี (ร้อยละ 36.36) การศึกษา
สูงสุด ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 68.18) ประสบการณ์ในการท�ำงานมากกว่า 15 ปี (ร้อยละ 68.18) ต�ำแหน่ง
งานปัจจุบันเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชี (ร้อยละ 50.00) โดยกิจการส่วนใหญ่เป็นบริษัทจ�ำกัด (ร้อยละ 77.27)
มูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 600 ล้านบาท (ร้อยละ 53.49) และมีพนักงานมากกว่า 600 คน (ร้อยละ 36.36)
1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนและผลการด�ำเนินงานกิจการ
ผู้บริหารด้านการบัญชีเห็นด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนของกิจการในอุตสาหกรรม
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า ด้านการบันทึกบัญชี และด้านการรายงาน ดังนี้
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่าโดยรวม อยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.4602) โดยอยู่ในระดับมาก
2 ข้อ ได้แก่ กิจการมีการวิเคราะห์และก�ำหนดตัวผลักดันต้นทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น (X = 3.5227) และกิจการ
ใช้กิจกรรม (Activity Base) เป็นตัวผลักดันในการปันส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม (X = 3.5000)
และ อยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ ได้แก่ กิจการมีการวิเคราะห์และก�ำหนดกลุ่มต้นทุนในรูปกิจกรรม และกิจการ
ค�ำนวณต้นทุนตามกิจกรรมมากกว่าตามรหัสบัญชี (X = 3.4091)
		
ด้านการบันทึกบัญชีโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.5364) โดยอยู่ในระดับมาก จ�ำนวน 4 ข้อ
เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ดังนี้ กิจการบันทึกค่าแรงงานทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าบัญชี
สินค้าแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง (X = 3.7727) กิจการสามารถค�ำนวณต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงของสินค้าได้อย่าง
รวดเร็ว (X = 3.7045) และกิจการบันทึกค่าใช้จ่ายการผลิตจากการปันส่วนตามฐานกิจกรรม (X = 3.6136) และ
มีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 1 ข้อ คือ เมื่อซื้อวัตถุดิบกิจการบันทึกเป็นต้นทุนงานทันทีโดยไม่ผ่าน
บัญชีวัตถุดิบ (X = 3.0455)
ด้านการรายงานโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.9148) โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ดังนี้ กิจการน�ำเสนอรายงานโดยใช้ค�ำศัพท์ที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย และ
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
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กิจการรายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาในการน�ำไปใช้ทุกครั้ง ในระดับมาก (X = 3.9318) และกิจการ
มีการวิเคราะห์ต้นทุนที่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานอย่างแท้จริงในระดับมาก (X = 3.9091)
ผู้บริหารด้านบัญชีเห็นด้วยเกี่ยวกับผลการด�ำเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้
ด้านการเงินโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.8318) โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�ำดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ดังนี้ กิจการสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกิจการสามารถ
บริหารหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 4.0000) กิจการสามารถบริหารลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X =
3.9773) และกิจการมีผลก�ำไรโดยรวมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง (X = 3.6591)
ด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงินโดยรวม อยู่ในระดับมาก (X = 3.7864) โดยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงล�ำดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ล�ำดับ ดังนี้ กิจการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้
กิจการสามารถผลิตสินค้าเสร็จทันตามเวลาทีก่ ำ� หนดทุกครัง้ และกิจการสามารถลดขัน้ ตอนและระยะเวลาในการ
ผลิตได้อย่างเหมาะสม (X = 3.8182) กิจการมีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง (X = 3.7727) และ
กิจการได้น�ำศักยภาพของบุคลากรมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (X = 3.7045)
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการบัญชีแบบลีน
การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนของกิจการที่มีประเภทของ
ธุรกิจ มูลค่าสินทรัพย์รวม และจ�ำนวนพนักงานต่างกัน ดังตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนเป็นรายด้านของกิจการที่
มีประเภทธุรกิจต่างกัน
การบัญชีแบบลีน

แหล่งของความ
แปรปรวน
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า Between Groups
Within Groups
ด้านการบันทึกบัญชี
Between Groups
Within Groups
ด้านการรายงาน
Between Groups
Within Groups

df

Sum of
Squares
2 16.3257
129 87.5280
2
3.6903
129 64.0313
2
5.5099
129 37.5938

Mean
Square
8.1628
0.6785
1.8452
0.4964
2.7550
0.2914

F

P-value

12.0305 0.0000***
3.7174

0.0269**

9.4535 0.0001***

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  *** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้บริหารด้านบัญชีของกิจการที่มีประเภทธุรกิจต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เกีย่ วกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนเป็นรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.01 และ 0.05
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า ด้านการรายงาน และด้านการบันทึกบัญชี ตามล�ำดับ จึงได้เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ เป็นรายคู่ พบว่า ผูบ้ ริหารด้านบัญชีของกิจการบริษทั มหาชนและบริษทั จ�ำกัดมีความคิดเห็น
ด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า และด้านการรายงาน มากกว่า
กิจการห้างหุ้นส่วน และประเภทธุรกิจที่เป็นบริษัทมหาชนจ�ำกัด มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้
การบัญชีแบบลีนด้านการรายงานมากกว่ากิจการบริษัทจ�ำกัด อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ ใช้การบัญชีแบบลีนเป็นรายด้านของกิจการที่มีมูลค่า
สินทรัพย์รวมต่างกัน
การบัญชีแบบลีน

แหล่งของความ
แปรปรวน
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า Between Groups
Within Groups
ด้านการบันทึกบัญชี
Between Groups
Within Groups
ด้านการรายงาน
Between Groups
Within Groups

df

Sum of
Squares
3 20.9661
128 82.8876
3
3.5511
128 64.1705
3
6.7868
128 36.3169

Mean
Square
6.9887
0.6476
1.1837
0.5013
2.2623
0.2837

F

P-value

10.7923

0.0000***

2.3611

0.0745

7.9734

0.0000***

*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้บริหารด้านบัญชีของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมต่างกัน มีความคิดเห็นด้วย
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนเป็นรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า และด้านการรายงาน จึงได้เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่
พบว่า ผู้บริหารด้านบัญชีของกิจการที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 600 ล้านบาท มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า และด้านการรายงาน มากกว่า ธุรกิจที่มีมูลค่า
สินทรัพย์รวม ไม่เกิน 200 ล้านบาท และ 201-400 ล้านบาท และมากกว่าธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 401-600
ล้านบาท ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกีย่ วกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนเป็นรายด้านของกิจการทีม่ จี ำ� นวน
พนักงานต่างกัน
การบัญชีแบบลีน

แหล่งของความ
แปรปรวน
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า Between Groups
Within Groups
ด้านการบันทึกบัญชี
Between Groups
Within Groups
ด้านการรายงาน
Between Groups
Within Groups

df
3
128
3
128
3
128

Sum of
Squares
24.8967
78.9570
9.6604
58.0612
10.8589
32.2448

Mean
Square
8.2988
0.6169
3.2201
0.4536
3.6196
0.2519

F

P-value

13.4536 0.0000***
7.0990

0.0002**

14.3686 0.0000***

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้บริหารด้านบัญชีกิจการที่มีจ�ำนวนพนักงานต่างกัน มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนเป็นรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า ด้านการรายงาน และด้านการบันทึกบัญชี ตามล�ำดับ จึงได้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ พบว่า ผู้บริหารด้านบัญชีของกิจการที่มีพนักงานมากกว่า 600 คน
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนทั้ง 3 ด้าน มากกว่า จ�ำนวนพนักงาน ไม่เกิน
200 คน มากกว่าจ�ำนวนพนักงาน 401-600 คน ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า และด้านการบันทึกบัญชี และ
มากกว่าจ�ำนวนพนักงาน 201-400 คน ด้านการรายงาน ส่วนผู้บริหารด้านบัญชีของกิจการที่มีจ�ำนวนพนักงาน
201-400 คน มีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับการบัญชีแบบลีนด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า มากกว่าจ�ำนวนพนักงาน
ไม่เกิน 200 คน อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการบัญชีแบบลีนต่อผลการด�ำเนินงาน
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการบัญชีแบบลีนต่อผลการด�ำเนินงานด้านการเงินและ
ผลการด�ำเนินงานด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านการเงิน ดังตารางที่ 4 และ 5
		
ด้านการเงิน
FIN = 1.4509 – 0.0734MEA + 0.5647REC + 0.1629REP
จากสมการที่ได้นี้ สามารถพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานได้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.01
(F = 29.4644) และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.3946 เมื่อน�ำไปทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนแต่ละด้านกับผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน พบว่า
การประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนด้านการบันทึกบัญชี (REC) มีผลกระทบ ต่อผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
(FIN) ดังนี้
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนที่มีต่อผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
การบัญชีแบบลีน
Intercept
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า (MEA)
ด้านการบันทึกบัญชี (REC)
ด้านการรายงาน (REP)
F = 29.4644 Adj R2 = 0.3946

ผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน (FIN)
สัมประสิทธิ์
ความคลาดเคลื่อน
การถดถอย
มาตรฐาน
1.4509
0.3169
-0.0734
0.0805
0.5647
0.1042
0.1629
0.1144

t
4.5777
-0.9113
5.4215
1.4238

P-value
0.0000***
0.3638
0.0000***
0.1569

*** มีนัยส�ำคัญทางสถิติทีระดับ 0.01

เมื่อน�ำการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนด้านการบันทึกบัญชี (REC) ไปสร้างสมการพยากรณ์ผล
การด�ำเนินงานด้านการเงิน ค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.3933 ได้สมการ
พยากรณ์ FIN = 1.7574 + 0.5866REC
ด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน
NFIN = 0.7184 + 0.0294MEA + 0.3888REC + 0.4064REP
จากสมการที่ได้นี้สามารถพยากรณ์ผลการด�ำเนินงานได้ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 และ
0.01 (F = 41.4437) และค่าสัมประสิทธิ์ของการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.4808 เมื่อน�ำไป
ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการบัญชีแบบลีนแต่ละด้านกับผลการด�ำเนินงานด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน พบการ
ประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีน ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า (MEA) และด้านการบันทึกบัญชี (REC) มีผล
กระทบต่อผลการด�ำเนินงานด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน (NFIN) ดังนี้
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนทีม่ ตี อ่ ผลการด�ำเนินงานด้านอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การเงิน
การบัญชีแบบลีน
Intercept
ด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า (MEA)
ด้านการบันทึกบัญชี (REC)
ด้านการรายงาน (REP)
F = 41.4437 Adj R2 = 0.4808

ผลการด�ำเนินงานด้านอื่น
ที่ไม่ใช่การเงิน (NFIN)
สัมประสิทธิ์การ ความคลาดเคลื่อน
ถดถอย
มาตรฐาน
0.7184
0.3086
0.0294
0.0784
0.3888
0.1014
0.4064
0.1114

t
2.3283
0.3757
3.8341
3.6487

P-value
0.0215**
0.7078
0.0002***
0.0004***

** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 *** มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

เมือ่ น�ำการบัญชีแบบลีนด้านการบันทึกบัญชี (REC) และด้านการรายงาน (REP) ไปสร้างสมการพยากรณ์
ผลการด�ำเนินงานด้านอืน่ ทีไ่ ม่ใช่การเงิน ค่าสัมประสิทธิข์ องการพยากรณ์ปรับปรุง (Adjusted R2) เท่ากับ 0.4843
ได้สมการพยากรณ์ NFIN = 0.6990 + 0.4094REC + 0.4188REP

อภิปรายผล
1. การบัญชีแบบลีนของกิจการในกลุม่ อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม พบว่า ผูบ้ ริหารด้านการบัญชี
มีความคิดเห็นด้วยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้การบัญชีแบบลีนด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่าอยู่ในระดับมาก โดย
กิจการมีการวิเคราะห์และก�ำหนดตัวผลักดันต้นทุนตามกิจกรรมที่เกิดขึ้น และมีการใช้กิจกรรม (Activity Base)
เป็นตัวผลักดันในการปันส่วนต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม ด้านการบันทึกบัญชี กิจการบันทึกค่าแรงงาน
ทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าบัญชีสินค้าแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง สามารถค�ำนวณต้นทุนที่เกิดขึน้ จริงของสินค้า
ได้อย่างรวดเร็ว และบันทึกค่าใช้จา่ ยการผลิตจากการปันส่วนตามฐานกิจกรรม อาจเนือ่ งมาจากการบัญชีแบบลีน
เหมาะส�ำหรับกิจการที่ใช้การผลิตแบบลีน เพื่อน�ำมาใช้ในค�ำนวณต้นทุนสินค้าและบริการได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม โดยกิจการต้องสามารถระบุกิจกรรม ตัวผลักดันต้นทุน และจัดสรรต้นทุนให้สินค้าได้อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ไลเคอร์ (2550) เรื่ององค์ประกอบของการผลิตแบบลีน ที่ระบุว่า
การผลิตแบบลีนมุ่งเน้นการไหลของงาน โดยก�ำจัดความสูญเปล่าและสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด ด้านการรายงาน กิจการน�ำเสนอรายงานโดยใช้ค�ำศัพท์ที่เหมาะสมและ
เข้าใจง่าย รายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและทันเวลาในการน�ำไปใช้ทุกครั้ง และมีการวิเคราะห์ต้นทุนที่สามารถ
สะท้อนให้เห็นถึงผลการด�ำเนินงานอย่างแท้จริง อาจเนือ่ งมาจากการบัญชีแบบลีนถูกระบุวา่ เป็นการบัญชีบริหาร
ผู้ต้องการใช้ข้อมูลจึงเป็นผู้บริหารกิจการที่ไม่ใช่นักบัญชี ดังนั้น การน�ำเสนอรายงานจึงต้องเข้าใจง่าย ทันเวลา
และสะท้อนถึงผลการด�ำเนินงานที่แท้จริง เพื่อการน�ำไปใช้ในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
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Haber (2008) ที่กล่าวว่า หลักการบัญชีแบบลีนถูกพัฒนาเพื่อช่วยให้เกิดความถูกต้อง ทันเวลา และเข้าใจใน
ข้อมูลการด�ำเนินงานของการผลิตแบบลีนที่กิจการน�ำมาใช้เพื่อการตัดสินใจ และแนวคิดหลักการส�ำคัญในการ
ปฏิบัติของการบัญชีแบบลีน ของ แจคสัน (2553) ประกอบด้วย 1) จัดท�ำบัญชีอย่างง่าย 2) มีกระบวนการทาง
บัญชีชว่ ยสนับสนุนการเปลีย่ นแปลงสูล่ นี เป็นการรายงานและวิธกี ารทางการบัญชีแบบลีน 3) มีการสือ่ สารข้อมูล
ที่ชัดเจนและทันเวลา 4) มีการวางแผนตลาด การด�ำเนินงาน และการเงิน และ 5) สร้างการควบคุมภายใน
ทางการบัญชีที่ดี
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์การบัญชีแบบลีน พบว่า ผู้บริหารด้านบัญชีของ
กิจการที่เป็นบริษัทมหาชน มีมูลค่าสินทรัพย์รวมมากกว่า 600 ล้านบาท และมีจ�ำนวนพนักงานมากกว่า 600 คน
มีความคิดเห็นด้วยเกีย่ วกับการบัญชีแบบลีนด้านการวิเคราะห์และวัดมูลค่า และด้านการรายงาน มากกว่า บริษทั
และห้างหุ้นส่วน ที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวม ไม่เกิน 600 ล้านบาท และ จ�ำนวนพนักงานไม่เกิน 600 คน อาจเนื่อง
มาจาก กิจการที่มีขนาดใหญ่ที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่เน้น
การบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เนื่องจากมีผู้มีส่วนได้เสีย
จ�ำนวนมากจึงต้องมีการก�ำกับดูแลที่ดี ต้องรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า ในขณะเดียวกันต้องให้ข้อมูลการตัดสินใจในเรื่องส�ำคัญของกิจการ ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดหลักการส�ำคัญในการปฏิบัติของการบัญชีแบบลีนของ แจคสัน (2553) ที่กล่าวว่า การบัญชีแบบลีน
เป็นการค้นหาวิธีการในการลดขั้นตอนต่าง ๆ ในการท�ำงานด้านบัญชีลง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการปรับปรุงกระบวนการ
ท�ำงาน การปรับปรุงการสื่อสารข้อมูลกับผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องให้มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ไม่เสียเวลา ท�ำให้ง่าย
และก่อให้เกิดความรวดเร็วในการวิเคราะห์รายการทางบัญชี น�ำไปสู่การบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง และการน�ำเสนอ
งบการเงินที่ทันต่อความต้องการของผู้บริหารน�ำไปใช้ในการตัดสินใจ และ Chopra (2013) ที่ระบุว่าการบัญชี
แบบลีน จัดเป็นองค์ประกอบส�ำคัญ ที่สนับสนุนให้การผลิตแบบลีนประสบความส�ำเร็จได้ เนื่องจากการบัญชี
แบบลีน เป็นเครื่องมือส�ำคัญ ในการสื่อสารข้อมูลที่ลดอุปสรรค์เรื่องวัฒนธรรมองค์การ ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์
อย่างมากในการตัดสินใจตั้งราคา การตัดสินใจลงทุน และการตัดสินใจอื่น โดยที่ระบบการบัญชีท่ีเหมาะสมจะ
ส่งผลให้กิจการมีผลการด�ำเนินงานที่ดี
3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และผลกระทบของการบัญชีแบบลีน พบว่า การบัญชีแบบลีนมีความ
สัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกต่อผลการด�ำเนินงาน ของกิจการ ทั้งด้านการเงิน (FIN) และด้านอื่นที่ไม่ใช่
การเงิน (NFIN) อาจเนื่องมาจาก การบัญชีแบบลีน เกิดจากการผลิตแบบลีนที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้าได้ไม่วา่ จะเป็นคุณภาพของสินค้าและราคาทีเ่ หมาะสม อีกทัง้ การบัญชีแบบลีนยังให้ขอ้ มูลทีม่ ปี ระโยชน์
ต่อการตัดสินใจตั้งราคาสินค้า การตัดสินใจลงทุน และ การตัดสินใจอื่นได้อย่างถูกต้อง ที่ส่งผลต่อผลการด�ำเนิน
งานของกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับจิรพัชร์ เหลาสา และกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์ (2559) พบว่า ผลกระทบของ
ประสิทธิภาพการวางแผนและประเมินผลทางการเงิน ด้านการจัดการสินทรัพย์ ด้านการจัดหาเงินทุนด้านความ
สามารถในการควบคุม ส่งผลต่อความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานของธุรกิจระบบท�ำความเย็นในภาคกลาง ด้านการ
เงิน ด้านลูกค้า ด้านกระบวนการภายใน และด้านการเรียนรู้และการเติบโต สุภาภรณ์ ดาวสุก และเรืองศักดิ์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มีนาคม 2563
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แก้วธรรมชัย (2558) พบว่า การท�ำงานแบบลีนท�ำให้ลดเวลาท�ำงานลงได้ถึงร้อยละ 47 และยืนยันว่าแนวคิดลีน
สามารถช่วยเพิ่มผลิตภาพได้ นอกจากนี้ Fullerton et al. (2014) พบว่า การผลิตแบบลีน ส่งผลกระทบโดยตรง
และเป็นทิศทางบวกต่อผลประกอบการด้านการด�ำเนินงาน และ Ward and Graves (2004) พบว่า การบัญชี
ที่สนับสนุนการผลิตแบบลีนนั้น มีส่วนท�ำให้กิจการมีผลการด�ำเนินงานที่ดีข้ึนเป็นผลโดยตรงจากการลดความ
สูญเปล่าซึ่ง Maskell and Baggaley (2006) สนับสนุนว่าผลลัพท์ที่เกิดจากการลดกิจกรรมทางการบัญชี
ด้วยการบัญชีแบบลีน สนับสนุนการเป็นวิสาหกิจแบบลีนนั่นเอง
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดของการศึกษา ผลกระทบของการบัญชีแบบลีนต่อ ผลการด�ำเนินงาน
สอดคล้องกับ Wahdiat (2016) ที่พบว่า การบัญชีแบบลีนมีผลกระทบต่อความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งกระตุ้น
กระบวนการภายในองค์การให้เกิดนวัตกรรมและการเรียนรู้ที่จะก�ำจัดความสิ้นเปลืองซึ่งส่งผลให้ผลการด�ำเนิน
งานทางการเงินดีขึ้น เช่นเดียวกับ Chopra (2013) ซึ่งพบว่า การบัญชีแบบลีนส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานดีขึ้น
เนื่องจากกระบวนการลีนจ�ำกัดความสูญเปล่าซึ่งจัดเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า รวมถึง Haber (2008)
ซึง่ ระบุวา่ การบัญชีแบบลีน ในส่วนของการสะสมข้อมูล การจัดท�ำรายการ และการรายงานข้อมูลเป็นสิง่ ทีจ่ ำ� เป็น
และส่งผลให้กิจการมีผลการด�ำเนินงานที่ดีนั่นเอง

ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยนี้เป็นเครื่องยืนยันให้ผู้บริหารตระหนักถึงความจ�ำเป็นและส�ำคัญของการบัญชีแบบลีน
ทีช่ ว่ ยเพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน และใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องใช้ประกอบการพิจารณา
สนับสนุนให้มีการน�ำการบัญชีแบบลีนไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวาง เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขัน
ของธุรกิจต่อไป อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษานี้เป็นการใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามเพียงอย่างเดียว
ดังนั้นผู้สนใจอาจเก็บข้อมูลเชิงลึก เช่น การสัมภาษณ์ผู้บริหาร การเก็บข้อมูลโดยใช้กรณีศึกษา หรือใช้
แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างในอุตสาหกรรมอื่น เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการบัญชีแบบลีนในการบริหารธุรกิจใน
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อีกด้วย
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