
บทที่ 5  
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
  การคนควาแบบอิสระเร่ือง การศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจของ
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปาง เกี่ยวกับขอมูลการบัญชี    
ผลการศึกษาสรุปผลไดดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 41-60 ป 
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีตําแหนงเปนผูจัดการท่ัวไป/ผูบริหาร ลักษณะของกิจการ        
นิติบุคคลสวนใหญเปนหางหุนสวนจํากัด และเปนกิจการบริการ โดยเปนกิจการท่ีเขาลักษณะ
วิสาหกิจขนาดยอม และมีระยะเวลาดําเนินงานมากกวา 15 ป 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับการจัดทําบัญชี 
  ผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดทําบัญชีโดยท้ังจัดทําบัญชีและใช
บริการสํานักงานบัญชี โดยวิธีการจัดทําบัญชีจะใชคอมพิวเตอรแตไมใชโปรแกรมสําเร็จรูป ระดับ
ความรูของนักบัญชีหรือพนักงานบัญชีของกิจการสวนใหญจบปริญญาตรี และกิจการสวนใหญมี
การจัดทํางบการเงินเปนรายปมากท่ีสุด นอกจากน้ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญกับ
ขอมูลบัญชีประเภทรายไดมากที่สุด รองลงมาเปนคาใชจาย และมีการใชขอมูลทางบัญชีประเภท
รายงานการรับและจายเงินสดในการบริหารงาน  
  ผลจากการวิเคราะหขอมูลการจัดทําบัญชีของผูประกอบการท้ังหมด 320 ราย โดย
จําแนกตามระดับการศึกษา ลักษณะของกิจการ และมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมที่ดิน) 
ปรากฏดังนี้ 
  เม่ือเปรียบเทียบขอมูลทางบัญชีท่ีนําไปใชในการบริหารงานโดยจําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา ผูประกอบการท่ีมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวาหรือท่ีมีระดับการศึกษา
ระดับ ปวช./ปวส. จํานวนมากกวารอยละ 90 ใชขอมูลทางบัญชีประเภทรายงานการรับและ 
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จายเงินสดในการบริหารงาน สวนผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน
มากกวา รอยละ 90 ใชขอมูลทางบัญชีประเภทรายงานรายได รายงานคาใชจายและรายงานการรับ
จายเงินสดในการบริหารงาน สวนผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน
มากกวารอยละ 90 ใชขอมูลทางบัญชีประเภทรายงานคาใชจาย รายงานรายได รายงานการรับและ
จายเงินสด รายงานการรับชําระหนี้และรายงานสินคาคงเหลือ 
  เม่ือเปรียบเทียบขอมูลทางบัญชีท่ีนําไปใชในการบริหารงานโดยจําแนกตามลักษณะ
ของกิจการพบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทจํากัด จํานวนมากกวารอยละ 90 ใชรายงานคาใชจาย 
รายงานรายได รายงานการรับและจายเงินสดและรายงานการขายในการบริหารงาน สวน
ผูประกอบการที่เปนหางหุนสวนจํากัด จํานวนมากกวารอยละ 90 ใชรายงานการรับและจายเงินสด 
รายงานรายไดและรายงานคาใชจายในการบริหารงาน ในขณะท่ีผูประกอบการท่ีเปนหุนสวนสามัญ
นิติบุคคล จํานวนมากกวารอยละ 90 ใชรายงานรายไดและรายงานคาใชจายในการบริหารงาน 
  เม่ือเปรียบเทียบขอมูลทางบัญชีท่ีนําไปใชในการบริหารงานโดยจําแนกตามระดับ
มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) พบวา ผูประกอบการที่มีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 
(ไมรวมท่ีดิน) ไมเกิน 1 ลานบาท จํานวนมากกวารอยละ 90 ใชขอมูลทางบัญชีประเภทรายงานการ
รับและจายเงินสดในการบริหารงาน สวนผูประกอบการท่ีมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวม
ท่ีดิน) 1,000,001-5,000,000 บาท จํานวนมากกวารอยละ 90 ใชขอมูลทางบัญชีประเภทรายงาน
รายงานการรับและจายเงินสด รายงานรายได และรายงานคาใชจายในการบริหารงาน สวน
ผูประกอบการท่ีมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 5,000,001-30,000,000 บาท จํานวน 
มากกวารอยละ 90 ใชขอมูลทางการบัญชีประเภทรายงานการรับและจายเงินสด รายงานรายได 
รายงานคาใชจาย รายงานการขาย และรายงานการรับชําระหนี้ สวนผูประกอบการที่มีมูลคา
สินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 30,000,001-50,000,000 บาท จํานวนมากกวารอยละ 90 ใช
ขอมูลทางการบัญชีประเภทรายงานการรับและจายเงินสด รายงานรายได รายงานคาใชจาย และ
รายงานการขาย ในขณะที่ผูประกอบการ 50,000,001-60,000,000 ลานบาท จํานวนมากกวารอยละ 
90 ใชขอมูลทางการบัญชีประเภทรายงานการับจายเงินสด รายงานรายได รายงานคาใชจาย รายงาน
การจัดซ้ือ รายงานการขาย รายงานสินคาคงเหลือ งบกําไรขาดทุน และงบดุลในการบริหารงาน 
สวนผูประกอบการที่มีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) ตั้งแต 60 ลานบาท จํานวน 
มากกวารอยละ 90 ใชขอมูลทางการบัญชีประเภทรายงานการรับและจายเงินสด รายงานรายได 
รายงานคาใชจาย และรายงานการรับชําระหนี้ 
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วัตถุประสงคของการจัดทําบัญชี 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาวัตถุประสงคในการจัดทําบัญชี  โดยรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.77)   โดยมีวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีเรียงตามคาเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ
ดังนี้ เพื่อทราบผลการดําเนินงานของกิจการ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.27) รองลงมาคือ เพ่ือใช
ประกอบการเสียภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.24) และเพ่ือใหเปนไป
ตามขอบังคับของกฎหมาย อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.02) 

เม่ือเปรียบเทียบวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีของผูประกอบการจําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา ผูประกอบการท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือตํ่ากวาและระดับ ปวช./ปวส. 
สวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบการเสียภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม สวนผูประกอบการที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการดําเนินงานของ
กิจการ 
  เม่ือเปรียบเทียบวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีของผูประกอบการจําแนกตาม
ลักษณะของกิจการพบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทจํากัด สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อทราบผล
การดําเนินงานของกิจการ ผูประกอบการที่เปนหางหุนสวนจํากัดและหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 
สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการเสียภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม 
  เม่ือเปรียบเทียบวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีของผูประกอบการจําแนกตามมูลคา
สินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) พบวาผูประกอบการท่ีมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวม
ท่ีดิน) ไมเกิน 1 ลานบาทและมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 5,000,001-10,000,000 
บาท สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อใชประกอบการเสียภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพิ่ม ผูประกอบการท่ี
มีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 1,000,001-5,000,000 บาท และมูลคาสินทรัพยไม
หมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) และมากกวา 30 ลานบาทข้ึนไป สวนใหญมีวัตถุประสงคเพื่อทราบผลการ
ดําเนินงานของกิจการ 

ประโยชนของการจัดทําบัญชี  
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการจัดทําบัญชีมีประโยชนโดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 3.96) โดยมีความคิดเห็นตอประโยชนของการจัดทําบัญชีเรียงตามลําดับคาเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลําดับดังนี้ เพ่ือใชเปนเคร่ืองมือวัดความสําเร็จในการดําเนินงานอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
4.15) รองลงมาคือเพื่อใชวางแผนภาษีในการเสียภาษีอยางถูกตองและประหยัดอยูในระดับมาก 
(คาเฉล่ีย 4.14) และเพื่อใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีเปนการปองกันการทุจริตและความผิดพลาดอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 4.07) 
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  เม่ือเปรียบเทียบประโยชนของการจัดทําบัญชีของผูประกอบการจําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวา ผูประกอบการที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือตํ่ากวาและระดับ ปวช./ปวส.      
สวนใหญเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อใชวางแผนภาษีในการเสียภาษีอยางถูกตองและ
ประหยัด ในขณะท่ีผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี สวนใหญเห็นประโยชนของการ
จัดทําบัญชีเพื่อใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จในการดําเนินงานและผูประกอบการที่มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท สวนใหญเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อใชในการวางแผนควบคุม
กําไร 
  เม่ือเปรียบเทียบประโยชนของการจัดทําบัญชีของผูประกอบการจําแนกตามลักษณะ
ของกิจการพบวา ผูประกอบการที่เปนบริษัทจํากัด สวนใหญเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อ
ใชเปนเครื่องมือวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน และเพ่ือใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีเปนการ
ปองกันการทุจริตและความผิดพลาด สวนผูประกอบการท่ีเปนหางหุนสวนจํากัดและหางหุนสวน
สามัญนิติบุคคล สวนใหญเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีเพ่ือใชในการวางแผนภาษีในการเสีย
ภาษีอยางถูกตองและประหยัด 
  เม่ือเปรียบเทียบประโยชนของการจัดทําบัญชีของผูประกอบการจําแนกตามมูลคา
สินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) พบวา ผูประกอบการที่มีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน        
(ไมรวมที่ดิน) ไมเกิน 1 ลานบาท และมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 10,000,001-
30,000,000 บาท สวนใหญเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อใชเปนเคร่ืองมือวัดความสําเร็จใน
การดําเนินงาน สวนผูประกอบการที่มีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 1,000,001-
5,000,000 บาท และมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) มากกวา 60 ลานบาท สวนใหญเห็น
ประโยชนของการจัดทําบัญชีเพ่ือใหมีระบบควบคุมภายในท่ีดีเปนการปองกันการทุจริตและความ
ผิดพลาด ในขณะท่ีผูประกอบการที่มีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 5,000,001-
10,000,000 บาท และมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 30,000,001-50,000,000 บาท สวนใหญเห็น
ประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อใชวางแผนภาษีในการเสียภาษีอยางถูกตองและประหยัด         
สวนผูประกอบการที่มีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน) 50,000,001-60,000,000 บาท 
สวนใหญเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีเพื่อใชเปนเคร่ืองมือวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน 
อีกทั้งเปนเคร่ืองมือชวยในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ รวมถึงการวางแผนควบคุมกําไรและ
เพื่อใหมีระบบควบคุมภายในที่ดีเปนการปองกันการทุจริตและความผิดพลาด 
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สวนท่ี 3 ความรูเก่ียวกับขอมูลทางการบัญช ี
  ผลจากแบบสอบถามพบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการ
บัญชีโดยรวมในระดับปานกลาง (คะแนนเฉล่ียรอยละ 64.87) โดยผูตอบแบบสอบถามมีความรู
ความเขาใจมากท่ีสุดคืองบกําไรขาดทุนเปนงบการเงินท่ีทําใหทราบวากิจการมีรายได คาใชจายและ
กําไรหรือขาดทุนสุทธิ (คะแนนเฉล่ียรอยละ 93.44) รองลงมา คืองบดุลประกอบดวยขอมูล
สินทรัพย หนี้สิน และสวนของเจาของ (คะแนนเฉล่ียรอยละ 91.56) และงบการเงินของบริษัท
ประกอบดวย   งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน (คะแนนเฉล่ียรอยละ 90.00) 
  นอกจากนี้เม่ือนําขอมูลความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถามมา
เรียงลําดับตามประเด็นความรูท่ีมีผูตอบถูกนอยท่ีสุดไปมากท่ีสุด สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 48  
 
ตารางท่ี 48 แสดงการเรียงลําดับความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลทางบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ตอบถูกนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด 

ลําดับ ความรูเก่ียวกับขอมูลทางการบัญชี 
รอยละของกลุม
ตัวอยางท่ีตอบถูก 

1 กําไรขั้นตนคือยอดขายสุทธิ หักดวยตนทุนขาย 17.81 
2 งบการเงินของกิจการจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 24.38 
3 กิจการจะบันทึกรายไดในการขายสินคาหรือบริการตอเมื่อมีการสงมอบสินคา 25.63 
4 สินคาคงเหลือในงบดุลวัดคาดวยราคาทุนหรือราคาตลาดแลวแตอยางใดจะตํ่า

กวา 
32.19 

5 ผูมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําบัญชีคือผูประกอบการ 38.44 
6 กิจการตองจัดใหมีผูทําบัญชีที่มีคุณวุฒิ ปวส. หรือปริญญาตรีทางบัญชี ตามแต 

ขนาดของธุรกิจ 
90.00 

7 การเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไวในสถานประกอบการ
ตองเก็บรักษาไวไมนอยกวา 5 ป 

49.06 

8 เมื่อทานอยากทราบวากําไรของกิจการเปนเทาไร สามารถดูไดจากงบกําไร
ขาดทุน 

50.31 

9 หากกิจการมีสินทรัพยรวมจํานวนมากขึ้นไมไดแสดงวากิจการมีสภาพคลอง
สูงเสมอไป 

55.55 

10 เมื่อทานอยากทราบวายอดขายของกิจการเปนเทาใดทานสามารถดูไดจากงบ
กําไรขาดทุน 

58.13 
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ตารางท่ี 48 แสดงการเรียงลําดับความรูความเขาใจเก่ียวกับขอมูลทางบัญชีท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ตอบถูกนอยท่ีสุดไปหามากท่ีสุด (ตอ) 
ลําดับ ความรูเก่ียวกับขอมูลทางการบัญชี รอยละของกลุม

ตัวอยางท่ีตอบถูก 
11 กิจการตองปดบัญชีและนําสงงบการเงินภายใน 5 เดือนแกกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา 
65.00 

12 คาใชจายจายลวงหนาเปนรายจายที่จายไปแลวและใหประโยชนตองวด
บัญชีถัดไป    

79.38 

13 อาคารและอุปกรณแสดงในงบดุลดวยราคาสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม 84.69 
14 การประเมินผลการดําเนินงานสามารถประเมินจากงบกําไรขาดทุนป

ปจจุบันเปรียบเทียบกับปกอน หรือเปรียบกับงบกําไรขาดทุนประมาณตาม
แผน 

85.31 

15 ตนทุนสินคาที่ขาย เปนขอมูลที่แสดงถึงตนทุนของสินคารวมราคาซื้อและ
คาใชจายที่ทําใหสินคาอยูในสภาพพรอมที่จะขาย 

86.56 

16 คาใชจายสวนตัวของผูบริหารหรือเจาของไมถือเปนคาใชจายของกิจการ 86.88 
17 งวดบัญชีของการจัดทําบัญชีตองปดบัญชีทุกรอบ 12 เดือน 88.44 
18 เจาหน้ีการคาคือการช้ือสินคาหรือบริการท่ีกิจการคางชําระคาสินคาหรือ

บริการ 
88.75 

19 สินทรัพยในงบดุลแบงเปนสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยไมหมุนเวียน 89.06 
20 งบการเงินของบริษัทประกอบดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
90.00 

21 งบดุลประกอบดวยขอมูลสินทรัพย หน้ีสิน และสวนของเจาของ 91.56 
22 งบกําไรขาดทุน เปนงบการเงินที่ทําใหทราบวากิจการมีรายได คาใชจาย

และกําไรหรือขาดทุนสุทธ ิ
93.44 

   
  จากตารางท่ี 48 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางบัญชี
นอยท่ีสุดเรียงตามลําดับดังนี้ มีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางบัญชีนอยสุดในเร่ืองกําไรขั้นตนคือ
ยอดขายสุทธิ หักดวยตนทุนขาย คิดเปนรอยละ 17.81 รองลงมาเปนงบการเงินของกิจการจัดทําข้ึน
ตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป คิดเปนรอยละ 24.38 และกิจการจะบันทึกรายไดในการขายสินคา
หรือบริการตอเม่ือมีการสงมอบสินคา คิดเปนรอยละ 25.63 
  เ ม่ือ เปรียบเทียบระดับความรูความเข าใจ เกี่ ยวกับขอมูลทางการบัญชีของ
ผูประกอบการจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา ผูประกอบการที่มีระดับการศึกษาปริญญาโท มี
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ระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีในระดับมีความรูมากท่ีสุด ผูประกอบการท่ีมี
ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มีระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีในระดับมี
ความรูมาก และผูประกอบการระดับการศึกษา ปวช./ปวส. ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากวา มีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีในระดับมีความรูปานกลาง 
 
สวนท่ี 4 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในการการจัดทําขอมูลทางการบัญชี  
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาการจัดทําขอมูลทางบัญชีโดยรวมในระดับ
ปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.85) โดยคาเฉล่ียระดับในการจัดทําขอมูลทางบัญชีของกิจการมีการเรียงลําดับ
ดังนี้ ประเด็นปญหาใชจายในการจัดทําบัญชี พบปญหาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.18) 
รองลงมาพบปญหาเร่ืองบุคลากรไมมีความรูความสามารถเพียงพอในการจัดทําบัญชี โดยพบปญหา
อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.93) และเร่ืองขอมูลทางบัญชีมีความลาชา โดยพบปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.86)  
  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพบปญหาความรูความเขาใจของผูประกอบการ
โดยรวมในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.80) โดยคาเฉล่ียระดับของปญหามีความรูความเขาใจมีการ
เรียงลําดับดังนี้ ปญหาไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงบการเงิน โดยพบปญหาอยูในระดับ        
ปานกลาง (คาเฉล่ีย3.05) รองลงมาพบปญหาเร่ืองไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีของนักบัญชี 
พบปญหาอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.76) และปญหาเร่ืองไมมีความรูเกี่ยวกับหนาท่ีของผูมี
หนาท่ีจัดทําบัญชี (คาเฉล่ีย 2.71)  
  เม่ือเปรียบเทียบปญหาการจัดทําขอมูลทางบัญชีจําแนกตามระดับการศึกษาพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามระดับการศึกษา มัธยมศึกษาหรือต่ํากวา ระดับการศึกษา ปวช./ปวส. ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี และระดับการศึกษาปริญญาโท มีความเห็นวาปญหาของการจัดทําขอมูลทาง
บัญชีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
  เม่ือเปรียบเทียบปญหาการจัดทําขอมูลทางบัญชีจําแนกตามลักษณะของกิจการพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล มีความเห็น
วาปญหาของการจัดทําขอมูลทางบัญชีโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
  เม่ือเปรียบเทียบปญหาการจัดทําขอมูลทางบัญชีจําแนกตามมูลคาสินทรัพยไม
หมุนเวียน (ไมรวมท่ีดิน)พบวา มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนโดยรวมอยูในระดับปานกลางยกเวน 
มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 50,000,001 – 60,000,000 บาท มูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนมากกวา 
60 ลานบาท มีความเห็นอยูในระดับนอย 
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  เม่ือเปรียบเทียบปญหาความรูความเขาใจของผูประกอบการจําแนกตามระดับ
การศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามทุกระดับการศึกษามีปญหาความรูความเขาใจในระดับ        
ปานกลาง 
  เม่ือเปรียบเทียบปญหาความรูความเขาใจของผูประกอบการจําแนกตามลักษณะ
กิจการพบวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนบริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล
มีปญหาความรูความเขาใจของผูประกอบการในระดับปานกลาง 
  เม่ือเปรียบเทียบปญหาความรูความเขาใจของผูประกอบการจําแนกตามมูลคา
สินทรัพยไมหมุนเวียนพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญท่ีมีมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียนโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง ยกเวนมูลคาสินทรัพยไมหมุนเวียน 30,000,001 – 50,000,000 บาท มูลคา
สินทรัพยไมหมุนเวียน 50,000,001 – 60,000,000 บาท มีความเห็นอยูในระดับนอย 
 
อภิปรายผลการศึกษา 
  จากการศึกษาเรื่อง การจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปางเกี่ยวกับขอมูลการบัญชี พบวา 
  1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชขอมูลการบัญชีไปใชในการบริหารงานประเภท
รายงานการรับและจายเงินสดมากท่ีสุด และมีวัตถุประสงคของการจัดทําบัญชีสูงสุดคือเพื่อทราบ
ผลการดําเนินงานของกิจการ ซ่ึงสอดคลองกับ สุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ และคณะ (2552) ไดศึกษา
เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีของกิจการท่ีไมใชนิติบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา 
จัดทําบัญชีสวนใหญเปนบัญชีรายรับและรายจาย ซ่ึงปจจัยท่ีทําใหกิจการมีการจัดทําบัญชี ไดแก 
ผูประกอบการตองการทราบขอมูลการดําเนินงานของกิจการ และผูประกอบการเห็นความสําคัญ
ของประโยชนของการจัดทําบัญชี 
  2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีโดยรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ในขณะท่ี นฤนาถ  ศราภัยวานิช และ อมรา  โกไศยกานนท (2552) ไดศึกษาเร่ือง 
ความสัมพันธระหวางความรูเกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชี และการจัดทําบัญชีของผูประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรู
เกี่ยวกับขอมูลทางการบัญชีโดยรวมอยูในระดับนอยท่ีสุด เนื่องจาก กลุมประชากรการศึกษาของ  
นฤนาถ  ศราภัยวานิช และ อมรา  โกไศยกานนท (2552) ใชกลุมประชากรท่ีเปนนิติบุคคลและไมใช
นิติบุคคล ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังนี้ใชกลุมประชากรเฉพาะท่ีเปนนิติบุคคล 
  3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ เห็นปญหาในการจัดทําบัญชีวามีคาใชจายในการ
จัดทําบัญชีสูงและผูประกอบการสวนใหญไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับงบการเงิน สอดคลองกับ
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สุวรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ และคณะ (2552) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีของกิจการท่ี
ไมใชนิติบุคคลในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวากิจการมีการจางผูทําบัญชีท่ีมีความรูดานบัญชีหรือนัก
บัญชีทําใหเสียคาใชจายสูง ในขณะเดียวกันผูประกอบการสวนใหญยังไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงบการเงิน 
  4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีบุคลากรทางบัญชีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาบัญชีมากท่ีสุด ในขณะท่ี ศักดา  ลักษณแสงวิไล (2549) ไดศึกษาเร่ือง ปญหาดานบุคลากร
ทางการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตอําเภอเมืองจังหวัดเชียงราย พบวา 
บุคลากรทางบัญชีสวนใหญจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
 
ขอคนพบ 
  จากการศึกษาเรื่อง การจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปางเกี่ยวกับขอมูลการบัญชี มีขอคนพบดังนี้ 
  1. ลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปาง จากกลุมตัวอยาง
พบวาสวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดยอม จํานวน 300 ราย เปนวิสาหกิจขนาดกลาง จํานวน 20 ราย 
โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสวนใหญเปนหางหุนสวนจํากัด   
  2. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจัดทําบัญชีโดยผูมีระดับการศึกษาปริญญาตรี สาขา
บัญชี จัดทําบัญชีโดยใชคอมพิวเตอรแตไมใชโปรแกรมสําเร็จรูป   
  3. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการจัดทํางบการเงินรายป ในขณะเดียวกันจะมีการ
จัดทํางบการเงินเปนรายเดือนดวย 
  4. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการจัดทําบัญชีและใชขอมูลทางการบัญชีในการ
บริหารงานเพ่ือทราบผลการดําเนินงานของกิจการ โดยผูประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรี มีการจัดทําบัญชีเพื่อใชประกอบการเสียภาษีเงินไดและภาษีมูลคาเพ่ิม ในขณะที่ผูมี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกวามีการจัดทําบัญชีเพื่อทราบผลการดําเนินงานของกิจการ 
นอกจากนี้ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนบริษัทจํากัด มีการจัดทําบัญชีเพื่อ
ทราบผลการดําเนินงาน ในขณะที่ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเปนหาง
หุนสวนจํากัด และหางหุนสวนสามัญนิติบุคคลมีการจัดทําบัญชีเพื่อใชประกอบการเสียภาษีเงินได
และภาษีมูลคาเพิ่ม 
  5. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความเห็นตอประโยชนในการจัดทําบัญชีเพ่ือใช
เปนเคร่ืองมือวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน โดยผูประกอบการที่มีการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มี
ความเห็นตอประโยชนในการจัดทําบัญชีเพื่อใชในการวางแผนภาษีในการเสียภาษีอยางถูกตองและ
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ประหยัด ในขณะท่ีผูท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความเห็นวาการจัดทําบัญชีเพื่อใชเปน
เคร่ืองมือวัดความสําเร็จในการดําเนินงาน และผูท่ีมีการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความเห็นวา
การจัดทําบัญชีมีประโยชนเพื่อใชในการวางแผนและควบคุมกําไร 
  6. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขอมูลการบัญชีโดย
รวมอยูในระดับปานกลาง   
  7. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นปญหาการจัดทําขอมูลทางบัญชีของกิจการวามี
คาใชจายในการจัดทําบัญชีสูง 
 
ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  ในการศึกษาการจัดทําบัญชีและความรูความเขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในอําเภอเมืองลําปางเก่ียวกับขอมูลการบัญชี ซ่ึงผูศึกษาไดรวบรวมและนํามา
เปนขอเสนอแนะ เพ่ือเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนแนวทางในการพัฒนาความรู
ความเขาใจของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ดังตอไป   
  1. ปญหาความรูความเขาใจของผูประกอบการสวนใหญ คือไมมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับงบการเงิน ดังนั้นหนวยงานท่ีเกี่ยวของควรสงเสริมหรือแนะนําใหความรูแกผูประกอบการ
ในเร่ืองความรูความเขาใจเกี่ยวกับงบการเงินเพื่อท่ีจะไดปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมาย และจัดทํางบ
การเงินท่ีถูกตองตามความเปนจริง และเพ่ือใหผูประกอบการนําไปประยุกตใชในการบริหาร
การเงินและตนทุนในธุรกิจ และเพื่อประโยชนตอการพัฒนาธุรกิจตอไป 
  2. ปญหาของการจัดทําบัญชีสวนใหญ คือคาใชจายในการจัดทําบัญชีสูง ดังนั้น
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ควรมีการใหบริการอบรมพัฒนาความรู และจัดทําแนวทางการจัดทําบัญชี
แบบงาย เพื่อใหผูประกอบการสนใจท่ีจะเขารวมอบรม ทําใหมีความรูเกี่ยวกับขอมูลทางบัญชีมาก
ขึ้น สงผลใหผูประกอบการเห็นประโยชนของการจัดทําบัญชีและสามารถนําขอมูลทางบัญชีมาใช
ประโยชนในการตัดสินใจในการดําเนินธุรกิจไดดีข้ึน และทําใหประสิทธิภาพการดําเนินงานสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  ในการศึกษาคร้ังนี้มุงศึกษาเฉพาะผูประกอบการวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม
ซ่ึงอยูในเขตอําเภอเมืองลําปาง ในการศึกษาคร้ังตอไปผูศึกษาเห็นวาควรทําการศึกษาในเขตพ้ืนท่ี
อ่ืนๆ เพื่อนําผลการศึกษาไปเปรียบเทียบวามีความสอดคลองหรือแตกตางกันกับผลการศึกษานี ้  
 


