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บทคัดยอ 
 
  การคนควาแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความ
เขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปางเกี่ยวกับขอมูลการ
บัญชี โดยรวบรวมขอมูลจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบริษัทและหางหุนสวน      
นิติบุคคลในอําเภอเมืองลําปาง จํานวนท้ังหมด 320 ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีระยะเวลาดําเนินงานของกิจการ มากกวา 15 ป มีตําแหนงเปนผูจัดการ
ท่ัวไป/ผูบริหาร ลักษณะของกิจการนิติบุคคลสวนใหญเปนหางหุนสวนจํากัด โดยเปนกิจการ
บริการท่ีเขาลักษณะวิสาหกิจขนาดยอม 
   ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญมีท้ังการจัดทําบัญชีและใชบริการ
สํานักงานบัญชีมากท่ีสุด โดยการจัดทําบัญชีจะใชคอมพิวเตอรแตไมใชโปรแกรมสําเร็จรูป โดยให
ความสําคัญกับขอมูลทางการบัญชีประเภทรายไดมากท่ีสุด และใชรายงานการรับและจายเงินสด 
ในการบริหารงานโดยผูประกอบการสวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการดําเนินงานของ
กิจการในการจัดทําบัญชี ท้ังนี้วัตถุประสงคในการจัดทําบัญชีของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปาง ยังข้ึนอยูกับลักษณะของกิจการและระดับการศึกษาของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปาง ผลการศึกษายังพบวา        



 จ

ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการบัญชีโดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
ดังนั้นผลการศึกษานี้ยอมเปนประโยชนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรมสรรพากรซ่ึงเปน
หนวยงานท่ีเกี่ยวของการกํากับดูแลการเสียภาษีของผูประกอบการ หรือกรมพัฒนาธุรกิจการคาซ่ึง
เปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีกํากับดูแลผูประกอบธุรกิจ ควรสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
ผูประกอบการใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงบการเงินท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจเพื่อท่ีจะได
ปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย และจัดทํางบการเงินท่ีถูกตองตามความเปนจริง ซ่ึงจะชวยลดเวลา
และคาใชจายในการกํากับดูแลของภาครัฐได  
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Abstract 
  This independent study aimed to a investigate the accounting preparation, knowledge 
and understanding of small and medium enterprise entrepreneurs in Mueang Lampang District. 
This was conducted by collecting data from 320 small and medium enterprise in Lampang. Most 
of the entrepreneurs were working as general managers/or executives had graduated with a 
bachelor’s degree, and had a period of business operation of more than 15 years. Most of 
enterprises were carried with the juristic entity registration as a partnership and classified as small 
service business enterprises. 
   The results showed that most of the entrepreneurs employed both accounting 
preparation and the use of an accounting office. The accounting preparation used computers but 
did not use software. The most important element of the accounting information was income. 
Moreover, most of the entrepreneurs used revenue and expense reports of cash for operating. In 
management, the main purpose is the operation of business, however, the purpose of accounting 
preparation of small and medium enterprise entrepreneurs in Mueang Lampang District was still 
dependent upon the educational level of the entrepreneurs. The findings also showed that the most 
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entrepreneurs have a knowledge and understanding of accounting information which is at a 
medium level. Therefore, the result of this study would be useful for all concerned authorities, 
such as the Revenue Department that is responsible for the supervision of taxes of the 
entrepreneurs, or the Business Development Department which is responsible for business 
regulation. These authorities should promote and develop the entrepreneurs potential knowledge 
and understanding of the financial statements related to business operations, in order to comply 
with the law. The preparation of financial statements provided must be real thus, reducing the 
time and cost of supervision from the public sector 
 


