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สารบัญ 
                      หนา 
กิตติกรรมประกาศ            ค 
บทคัดยอภาษาไทย            ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ            ฉ 
สารบัญ              ซ 
สารบัญตาราง             ญ 
สารบัญภาพ             ฑ 
บทท่ี 1  บทนํา          
 หลักการและเหตุผล           1 
 วัตถุประสงคของการศึกษา          3 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศกึษา          3 
 นิยามศัพท            3 
บทท่ี 2  แนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
 แนวคิดความรูความเขาใจ          4 
 แนวคิดเกีย่วกบัการจัดทําบัญชี          4 
 วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม       11 
 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ         12 
บทท่ี 3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ขอบเขตการศึกษา         14 
 วิธีการศึกษา          15 
 การวิเคราะหขอมูล         16 
บทท่ี 4  ผลการศึกษา 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม      18 
 สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี       27 
 สวนท่ี 3  ความรูเกี่ยวกับขอมูลการบัญชี       57 
 สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ     63 



 ฌ 

สารบัญ(ตอ) 
           หนา 
บทท่ี 5  สรุปผลการศึกษาและขอแสนอแนะ 
 สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ        76 
 อภิปรายผลการศึกษา          83 
 ขอคนพบ           84 
 ขอเสนอแนะ           85 
บรรณานุกรม            86 
ภาคผนวก            88 
 แบบสอบถาม           89 
ประวัติผูเขียน            95 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ญ 

สารบัญตาราง 
 

ตาราง                    หนา 
    1 ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม                  11 
    2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ               18 
    3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ                            19 
    4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับการศึกษา              19 
    5  แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามตําแหนง                         20 

ผูตอบแบบสอบถาม 
    6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของกิจการ 20 
    7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกจิการ  20 
    8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกจิการ   21 

และลักษณะของกิจการ 
    9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระยะเวลา  22 

การดําเนนิงานของกิจการ  
    10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามมูลคาสินทรัพย  22 

ไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) ของกิจการ 
    11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนพนักงาน  23 

ในกจิการ 
    12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกจิการ  24 

และมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) ของกจิการ 
    13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทกจิการ  25 

และจํานวนของพนักงานในกิจการ 
    14 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะ   26 

ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
    15 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจัดทําบัญชี  27 

ของกิจการ 
 



 ฎ

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตาราง                    หนา 

16 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจัดทําบัญชี  27 
ของกิจการและลักษณะของกิจการ 

    17 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจัดทําบัญชี  28 
ของกิจการและประเภทของกิจการ 

    18 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับความรูนักบัญชี 29 
หรือพนักงานบัญชีของกิจการ 

    19 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวิธีการจัดทําบัญชี  30 
ของกิจการ 

    20 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามลักษณะของกิจการ 30 
และวิธีการจัดทําบัญชีของกิจการ 

    21 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของกิจการ 31 
และวิธีการจัดทําบัญชีของกิจการ 

    22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการจัดทํางบการเงิน 32 
ของกิจการ 

    23 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ  33 
มากท่ีสุด 

    24 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ  33 
มากท่ีสุด จําแนกตามระดับการศึกษา 

    25 แสดงจํานวนและรอยละของประเภทขอมูลทางบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับ 34 
และนําไปใชในการบริหารงาน 

    26 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทางบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับ  36 
และนําไปใชในการบริหารงาน จําแนกตามระดับการศึกษา  

    27 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทางบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับ  39 
และนําไป ใชในการบริหารงาน จําแนกตามลักษณะของกิจการ 

    28 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลทางบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามไดรับและนําไปใช 41 
ในการบริหารงาน จําแนกตามมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดนิ) 

    29 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีของกิจการ 44 
ของผูตอบแบบสอบถาม 



 ฏ 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตาราง                    หนา 
    30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของ 45 

การจัดทําบัญชีของกิจการ จาํแนกตามระดับการศึกษา 
    31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของ 47 

การจัดทําบัญชี จําแนกตามลักษณะของกจิการ 
    32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามวัตถุประสงคของ 49 

การจัดทําบัญชี จําแนกตามมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวยีน (ไมรวมท่ีดนิ)   
    33 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอ  51 

ประโยชนของการจัดทําบัญชีของกิจการ       
    34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามประโยชนของการ 52 

จัดทําบัญชีของกิจการ จําแนกตามระดับการศึกษา 
    35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามประโยชนของการ 53 

จัดทําบัญชีของกิจการ จําแนกตามลักษณะของกิจการ 
    36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตามประโยชนของ 55 

การจัดทําบัญชีของกิจการ จาํแนกตามมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 
    37 แสดงจํานวนและรอยละความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีของผูตอบแบบสอบถาม 57 
    38 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับขอมูลทางการบัญชี 61 
    39 แสดงจํานวนและรอยละของระดับความรูความเขาใจเกีย่วกับขอมูลทางการบัญชี 62 

จําแนกตามระดับการศึกษา 
    40 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับ 63 

ปญหาในการจัดทําขอมูลทางการบัญชีของกิจการ 
    41 แสดงจํานวน รอยละและคาเฉล่ียความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ 64 

ปญหาความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามในฐานะผูประกอบการ 
    42 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาใน 65 

การจัดทําขอมูลทางการบัญชีของกิจการ จาํแนกตามระดับการศึกษา 
    43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาใน 66 

การจัดทําขอมูลทางการบัญชีของกิจการ จาํแนกตามลักษณะของกิจการ 
 
 



 ฐ

สารบัญตาราง(ตอ) 
ตาราง                    หนา 
    44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหา 68 

การจัดทําขอมูลทางบัญชีของกิจการ จําแนกตามมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวยีน 
(ไมรวมท่ีดิน) 

45 แสดงคาเฉล่ียและความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหา  70 
ความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามในฐานะผูประกอบการ จําแนกตาม 
ระดับการศึกษา 

    46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับปญหา 71 
ความรูความเขาใจของผูตอบแบบสอบถามในฐานะผูประกอบการ จําแนกตาม 
ลักษณะของกจิการ 

    47 แสดงคาเฉล่ียและระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา  73 
ความรูความเขาใจ จําแนกตามมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดนิ) 

    48     แสดงการเรียงลําดับความรูเกี่ยวกบัขอมูลทางการบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถาม  80 
ตอบถูกนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ฑ

สารบัญภาพ 
   รูป                      หนา 
    1 แผนภูมิสรุปการจัดทําบัญชีและงบการเงิน         8 
 


