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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวตั ถุ ป ระสงค์เพื่อศึ กษาความต้องการของผูป้ ระกอบการธุ รกิ จ
ขนส่ ง สิ น ค้า ทางถนนในภาคเหนื อ ตอนบนต่ อ การใช้ส ารสนเทศทางบัญ ชี เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามจากผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าทางถนนในสามจังหวัดของภาคเหนื อตอนบน
อันได้แก่ เชี ยงใหม่ เชี ยงราย และลาปาง จานวน 66 ฉบับ และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนาอันได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉลี่ย (Mean)
ผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนส่ งสิ นค้าทางถนนในภาคเหนื อตอนบนส่ วน
ใหญ่ เป็ นผูบ้ ริ ห ารที่ ไม่ ใช่ เจ้าของกิ จการ และมี ก ารศึ ก ษาในระดับปริ ญ ญาตรี ดาเนิ น ธุ รกิ จใน
รู ปแบบบริ ษทั จากัด และดาเนิ นการขนส่ งผลิ ตผลทางการเกษตรโดยรับจ้างขนส่ งเอง การจัดทา
บัญชีของธุ รกิจขนส่ งสิ นค้าทางถนนมีการจ้างพนักงานและสานักงานบัญชี โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ยืน่ ภาษีต่อสรรพากร
ส่ วนความต้องการใช้ข ้อมู ล สารสนเทศด้านบัญ ชี ก ารเงิ น พบว่า ผูป้ ระกอบการมี ค วาม
ต้องการรายงานสรุ ปรายรับ-รายจ่ายประจาเดือนและงบกาไรขาดทุนในระดับมากที่สุด ในขณะที่
ด้านบัญชี บริ หารผูป้ ระกอบการมี ความต้องการรายงานค่าตอบแทนรายเดื อนของพนักงานขับรถ
และพนัก งานขนสิ น ค้า และรายงานค่ าน้ ามันเชื้ อเพลิ งเพื่ อการบริ ห ารเชิ งกลยุท ธ์ในระดับ มาก
นอกจากนี้ ผปู้ ระกอบการมีความต้องการใช้รายงานประมาณงบกาไรขาดทุนเพื่อการวางแผนและ
ตัดสิ นใจในระดับมาก และยังมีความต้องการใช้รายงานปริ มาณและราคาน้ ามันที่ใช้ในแต่ละเที่ยว
เพื่ อการควบคุ ม ในระดับ มาก ตลอดจนมี ค วามต้องการใช้รายงานค่ าน้ ามัน เชื้ อเพลิ งเพื่ อการ
บริ หารจัดการการขนส่ ง ในระดับมากที่สุด
ง

ส่ วนปั ญหาการใช้สารสนเทศทางบัญชี ของผูป้ ระกอบการพบว่า มีปัญหาในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยเมื่อเรี ยงค่าเฉลี่ยระดับปั ญหาการใช้สารสนเทศทางการบัญชี พบว่า อันดับแรก
เป็ นปั ญ หาเกี่ ยวกับ ความถู ก ต้องของข้อมูล ที่ นาเสนออยู่ในระดับ ปานกลาง รองลงมาคื อความ
ยุง่ ยากในการพยากรณ์ ขอ้ มูลในอนาคตและขาดโปรแกรมที่สนับสนุ นการจัดทารายงานที่รวดเร็ ว
โดยมีปัญหาอยูใ่ นระดับปานกลางเช่นเดียวกัน
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ABSTRACT
The purpose of this study was to study the demand of road transportation carriers in
upper northern Thailand towards using accounting information. The data were collected by using
66 questionnaires given to road transportation carriers in three provinces located in upper
northern regions such as Chiang Mai, Chiang Rai, and Lampang. Descriptive statistical data
analysis was conducted by determination of frequency, percentage, and mean.
The results indicated that most of the upper northern Thailand road transportation carriers
were administrators, not the proprietors, graduated with bachelor’s degrees, operated businesses
in the type of limited companies and operated transportation of agricultural yields by themselves.
Preparation of transportation business accounting was done by hiring employees and accounting
offices for the objective of corporate income tax submission to the Revenue Department.
For the demand for using financial accounting information, it was found that the carriers
had demand in their monthly income/expense summary reports and income statements at the
highest level. Meanwhile, in managerial accounting, the carriers had demand in the reports of
monthly compensation for drivers and transportation staff and the reports of gasoline expenses for
strategic management at a high level. In addition, the carriers had demand in employing income
statements for planning and decision-making at a high level and also had demand in employing
the reports of gasoline amounts and prices which were used in each time for management at a
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high level. Additionally, there was demand in using the reports of gasoline for transportation
administration at the highest level.
For the problem of using accounting information of the carriers, it was found that
collective problems were at a moderate level. When the accounting information problems were
ranked by means, it was found that the first was the problems of presented information accuracy
at a moderate level. The next was difficulty in data forecasting and a lack of a program that
supports rapid report preparation. These types kind of problems were also at a moderate level.
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