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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) ระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (2) ระดับของปญหาการทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (3) ความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับ
ปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุมตัวอยางที่
ใชในการวิจัย คือ ผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมจํานวน 399 ราย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปน
แบบสอบถามและสถิติท่ีใชในการวิจัย คือ การวิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการ
วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา (1) ระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงาน
ในหนาที่ ดานความสามารถพิเศษ และดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (2) ระดับปญหา
การทําบัญชี ดานลูกคา ดานภาษีอากร ดานมาตรฐานการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานความรับผิดชอบ
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก และ
(3) ขอกําหนดของผูทําบัญชีมีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี
คําสําคัญ : ขอกําหนดของผูทําบัญชี, ปญหาการทําบัญชี
ABSTRACT
This research is aimed to: 1) study the level of the accountant’s requirements in small
and medium size enterprises (SMEs) locating in Amphoe Sri Racha, Chonburi province, 2)
study the level of accounting problems of SMEs in Sri Racha district, Chonburi province, and
3) study the relationship between the requirements of the accountant and the accounting
problems found in SMEs in Sri Racha district, Chonburi province. The sample size consists
of 399 accountants working in SMEs businesses. The questionnaires are used to collect the
data. The descriptive statistical data include percentage, mean, and standard deviation. The
data are also analyzed by using Pearson product-moment correlation coefficient.
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The findings showed that (1) the overall value of accountant’s requirements in terms
of knowledge, competency, obligation, special skills, human relations skills, and participation
in profession is at the high level, (2) the overall value of accounting problems in terms of
client, taxes, accounting standard, information technology, obligation, and accountability of
SMEs in Sri Racha district, Chonburi province is at the high level, and (3) there is a positive
relationship between the accountant’s provision and accounting problems.
Keywords : The requirements of accountant, accounting problems, small and medium
enterprise (SMEs)

บทนํา
การดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises หรือ SMEs)
มี เป น จํ า นวนมาก มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในระบบเศรษฐกิ จ ไม ว า จะเป น การพั ฒ นาความสามารถในการประกอบ
การระดมทุน การจางงาน การกระจายอํานาจทางเศรษฐกิจ และการจัดหาบริการและสิ่งตาง ๆ ใหกับธุรกิจขนาด
ใหญ อี ก ทั้ ง ยั ง เป น ตลาดและจํ า หน า ยสิ น ค า ของธุ ร กิ จ ขนาดใหญ ด ว ย วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
จะเจริญเติบโตเปนธุรกิจขนาดใหญไดนนั้ ตองอาศัยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ในปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมยังประสบกับปญหาและขอจํากัดในการประกอบธุรกิจหลายประการไมวาจะเปนปญหาดานการ
จัดการ ดานการตลาด ดานแรงงาน ดานเทคโนโลยีการผลิต โดยเฉพาะการเงินและบัญชี การจัดทําบัญชียังไม
สมบูรณและไมสามารถนําตัวเลขที่ไดมาใช ในการวางแผนและตัดสินใจ โดยเฉพาะธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปหาง
หุนสวนและบริษัทยังมีการดําเนินการเปนแบบครอบครัว บุคลากรที่มียังมีความรูความสามารถดานการบัญชีไม
เพียงพอ ไมสามารถดําเนินงานรวบรวมขอมูลทางบัญชีไดอยางถูกตอง
ผูประกอบการสวนมากประกอบการในรูปของบุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือหางหุนสวนสามัญที่มิใชนิติ
บุคคล หางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด หรือกิจการรวมคา ซึ่งจะประกอบธุรกิจขายสินคา ผลิตสินคา หรือใหบริการ
หนวยงานตาง ๆ ในประเทศไทยมักจะกําหนดลักษณะตามกฎกระทรวงอุตสาหกรรม กําหนดจํานวนการจางงาน
และมูลคาสินทรัพยของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2545 สําหรับกรมสรรพากร ประมวลรัษฎากร
ไมไดมีคํานิยามวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ไววามีลักษณะอยางไร แตไดอาศัยอํานาจตามประมวลรัษฎากร
ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เชน ลดอัตราภาษีเงินได ยกเวนภาษีเงินได
การหั ก ค า สึ ก หรอและค า เสื่ อ มราคาในอั ต ราเร ง เป น ต น ลั ก ษณะวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และตามประมวลรัษฎากร สรุปไดดังนี้
(กรมสรรพากร, 2562)
กรมตรวจบัญชีสหกรณ มีการอบรมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตั้งแตปงบประมาณ 2548 ถึงปงบประมาณ
2556 พบวา วิสาหกิจบางสวนที่ไดรับการอบรมไมสามารถจัดทําบัญชีไดตามแนวทางที่กรมตรวจบัญชีสหกรณได
วางไวหรือไมสามารถใชประโยชนจากการจัดทําบัญชีไดแตมีวิสาหกิจบางสวนที่สามารถจัดทําบัญชีตามแนวที่กรม
ตรวจบัญชีสหกรณไดวางไว สามารถนํารายงานทางการเงินไปปรับปรุงและพัฒนากิจการใหดําเนินธุรกิจไดอยาง
มั่นคง ดังนั้นการที่วิสาหกิจชุมชนแตละแหงจะดําเนินธุรกิจตอไปไดอยางมั่นคงและยั่งยืน การจัดทําบัญชีเปนปจจัย
สําคัญที่จะทําใหวิสาหกิจเหลานั้นประสบความสําเร็จ วิสาหกิจที่ไดรับการจดทะเบียนในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวน
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2,014 แหงในปงบประมาณ 2557-2558 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดทําการคัดเลือกวิสาหกิจชุมขนจํานวน 19 แหงที่
มีความพรอมใหการสงเสริมการจัดทําบัญชีตามแนวทางของกรมตรวจบัญชีสหกรณเพื่อนําความรูไดไปพัฒนา
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนให เกิ ด ประโยชน อย า งยั่ ง ยื น วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนมี เ ป น จํ า นวนมากไม ป ระสบความสํ า เร็ จ ตามที่ ไ ด
ตั้งเปาหมายไวและประสบปญหาในการประกอบธุรกิจหลายประการ ไมวาจะเปนดานการจัดการ ดานการตลาด
ดานแรงงาน ดานเทคโนโลยีการผลิต และดานการเงินและการบัญชี โดยเฉพาะปญหาทางดานบัญชี ยังมีการจัดทํา
บัญ ชีที่ ไม เป นระบบและไมส ามารถนํ า ตัว เลขที่ ได มาใช ใ นการวางแผนและตัด สิน ใจได เนื่องจากเมื่อได รับ ทุ น
สนับสนุนจากภาครัฐแลวก็ดําเนินงานโดยขาดการวางแผนและขาดการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งเปนผลมาจาก
ขาดการใหความสําคัญตอการจัดทําบัญชีเพื่อเปนขอมูลสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจในการดําเนินงาน
ดังนั้นเมื่อเงินทุนหมดลงก็มักจะเลิกดําเนินงานในที่สุด (ขวัญชนก หานนิมิตกุลชัย, 2556)
หนวยงานภาครัฐและเอกชนหลายแหงจึงไดใหความสนใจและใหการสนับ สนุนทางดานขอมูลในการ
ดําเนินงานและแหลงเงินทุน มีการออกกฎหมายสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีสาระสําคัญในการ
เขาชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม รวมทั้งจัดตั้งสถาบันที่
เกี่ยวของกับการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ขึ้นมาอีกหลายแหง เชน สถาบันสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) การปรับบทบาทของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมมีขนาดกลางและขนาดยอม (บอย.)
เปนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม เปนตน ขณะเดียวกันธนาคารพาณิชย ตาง ๆ ก็มีนโยบายให
ความสําคัญกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมากขึ้น เนื่องจากหากกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมมีความแข็งแกรงสามารถยืนหยัดและแขงขันกับสินคาตางประเทศไดก็จะกลายเปนรากฐานสําคัญตอการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป
สําหรับกลุมผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ดําเนินกิจการในรูปแบบนิติบุคคลนั้น เปน
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีตองมีการจัดทํางบ
การเงิน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงิน
ของกิ จ การ ซึ่ ง งบการเงิ น ต อ งส ง เสริ ม การนํ า เสนอข อ มู ล ที่ มี ป ระโยชน ต อ การตั ด สิ น ใจเชิ ง เศรษฐกิ จ เพิ่ ม
ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุนใหงายขึ้น สงเสริมใหเกิดความสม่ําเสมอและเปรียบเทียบกันไดชว ยใหผูใชงบ
การเงินเกิดความเชื่อมั่น นําไปสูการเติบโตของธุรกิจและระบบเศรษฐกิจโดยรวม แตดวยขอจํากัดของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ยั งมีปญหาหลายประการ โดยเฉพาะปญหาด านการเงินที่สํ าคัญ คื องบการเงินไม
นาเชื่อถือ ขาดระบบบัญชีที่ดีและไมเก็บเอกสารการคา (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2551) จึงสงผลใหความ
นาเชื่อถือของงบการเงินในกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีแนวโนมที่จะลดลง
จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชี
กับปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเสนอเปน
แนวทางการพัฒนาแกไขขอบกพรอง นําไปสูการจัดทําบัญชีที่มีประสิทธิผลและนําไปพัฒนาระบบบัญชีสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จขององคกร
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วัตถุประสงค
ในการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคของการวิจัยดังนี้
1. เพื่อศึกษาระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่อําเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี
2. เพื่อศึกษาระดับของปญหาการทําบัญชี ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาของการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

สมมติฐานของการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบงานใน
หนาที่ มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี
สมมติฐานที่ 2 (H2) ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความสามารถพิเศษ มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหา
การทําบัญชี
สมมติ ฐ านที่ 3 (H3) ข อ กํ า หนดของผู ทํ า บั ญ ชี ด า นการมี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ แ ละการมี ส ว นร ว มใน
วงการวิชาชีพ มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของขางตน ผูวิจัยไดพัฒนากรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจัยจาก
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ การศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหา
การทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งผูวิจัยไดทําการสรุป
และสรางเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้
ตัวแปรอิสระ (Independent)

ตัวแปรตาม (Dependent)

ขอกําหนดของผูทําบัญชี
1. ดานความ รูความสามารถ และความ
รับผิดชอบงานในหนาที่
2. ดานความสามารถพิเศษ
3. ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวน
รวมในวงการวิชาชีพ

ปญหาการทําบัญชี
1. ปญหาดานลูกคา
2. ปญหาดานภาษีอากร
3. ปญหาดานมาตรฐานการบัญชี
4. ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. ปญหาดานความรับผิดชอบ
6. ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรีจํานวน 67,551 ราย (ขอมูลจากกรมการปกครองสวนทองถิ่น อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 2561)
กลุมตัวอยาง วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยผูวิจัยใช
สูตรคํานวณของ Taro Yamane (1976) ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 และคาความคลาดเคลื่อนที่ระดับรอยละ
0.05 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 399 ราย ดังนี้
n
=
N
1+N(e)2
=
67,551
1 + (67,551)(0.05)2
=
399 คน
เมื่อ n
แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N
แทน ขนาดของประชากร
e
แทน คาความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง
วิธีการสุมตัวอยางแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งจะแจกแบบสอบถามเฉพาะกลุมตัวอยาง
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จนครบตามจํานวนที่กําหนดไว ผูวิจัย
ขอเก็บแบบสอบถามจํานวน 399 ชุด
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยแบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน ตําแหนงงาน สาขาวิชาที่ศึกษา การฝกอบรมของผูจัดทําบัญชี และ
รายไดเฉลี่ย
สวนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี ไดแก ดานความรู ความสามารถและความ
รับผิดชอบงานในหนาที่ ดานความสามารถพิเศษ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพของ
ผูทําบัญชีตอปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
ส ว นที่ 3 แบบสอบถามป ญ หาการทํ า บั ญ ชี ข องวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ มได แ ก ป ญ หา
ดานลูกคา ปญหาดานภาษีอากร ปญหาดานมาตรฐานการบัญชี ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและปญหาดาน
ความรับผิดชอบ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะ
โดยใชคาเฉลี่ยเลขาคณิต (x�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อธิบายระดับความคิดเห็นในแตละดาน
เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ยดังนี้
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5
คะแนน
หมายถึง
เห็นดวยมากที่สุด
4
คะแนน
หมายถึง
เห็นดวยมาก
3
คะแนน
หมายถึง
เห็นดวยปานกลาง
2
คะแนน
หมายถึง
เห็นดวยนอย
1
คะแนน
หมายถึง
เห็นดวยนอยที่สุด
จากนั้นนํามาเทียบกับเกณฑคาคะแนนโดยกําหนดความหมาย ดังนี้
4.50-5.00
หมายถึง
เห็นดวยอยูในระดับมากที่สุด
3.50-4.49
หมายถึง
เห็นดวยอยูในระดับมาก
2.50-3.49
หมายถึง
เห็นดวยอยูในระดับปานกลาง
1.50-2.49
หมายถึง
เห็นดวยอยูในระดับนอย
0.50-1.49
หมายถึง
เห็นดวยอยูในระดับนอยที่สุด
การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินงานดังนี้
1. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับปญหาการทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่
อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และสรางแบบสอบถามจากประเด็นที่ไดจํานวน 1 ชุด
2. ใหอาจารยที่ปรึกษาวิจัยตรวจสอบแบบสอบถาม หากไมสอดคลองผูวิจัยจะทําการแกไขหรือเพิ่มเติม
เพื่อใหแบบสอบถามมีความสอดคลองกับการวิจัยมากที่สุด
3. นําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบจากอาจารยที่ปรึกษาวิจัยแลวไปใหกลุมตัวอยางตอบ แบบสอบถาม
ตามความจริงเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล
4. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดจากงานวิจัย และประมวลผลการวิจัย
5. สรุปผลการวิเคราะหและจัดทํารายงานวิจัย
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดแจกแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ โดยใชสถิติวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดวยการแจกแจงความถี่ (Frequency) รอยละ
(Percentage) ใชอธิบายขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อศึกษาระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชี และปญหาการทําบัญชี คาเฉลี่ยเลขคณิต
(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใชในการแปลความหมายของขอมูลตาง ๆ เพื่อสรุป
และอธิบายลักษณะของตัวแปร
3. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน เพื่อใชในการวิเคราะหระหวางคุณภาพของขอกําหนดของผูทําบัญชี
(ขอมูลเชิงปริมาณ) กับปญหาการทําบัญชี (ขอมูลเชิงปริมาณ) สําหรับนัยสําคัญในทางสถิติที่ใชในการวิเคราะห
กําหนดไวที่ 0.05 โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะมีคาระหวาง -1 ≤ r + 1 ความหมายคา r คือ
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- คา r เปนลบ แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกัน
- คา r เปนบวก แสดงวา x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
- คา r มีคาเขาใกล1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและความสัมพันธมาก
- คา r มีคาเขาใกล-1 หมายถึง x และ y มีความสัมพันธในทิศทางตรงขามกันและมีความสัมพันธมาก
- คา r=0 แสดงวา x และ y ไมมีความสัมพันธกัน
- คา r เขาใกล 0 แสดงวา x และ y มีความสัมพันธกันนอย
- การอานความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ r
0.01-0.20
มีความสัมพันธกันในระดับต่ํา
0.21-0.40
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ํา
0.41-0.60
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
0.61-0.80
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
0.81-1.00
มีความสัมพันธกันในระดับสูง

ผลการวิจัย
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอกําหนดของผูทําบัญชีโดยรวม
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
S.D. คาระดับ
x�
ขอกําหนดของผูทําบัญชี
3.88
0.43
มาก
ดานความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบงานในหนาที่
3.96
0.48
มาก
ดานความสามารถพิเศษ
3.82
0.47
มาก
ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ
3.86
0.50
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา กลุมตัวอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรี
ราชา จั ง หวั ด ชลบุ รี ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก (x�=3.88) และเมื่ อ พิ จ ารณาเป น ด า น พบว า ด า นความรู
ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ และ
ดานความสามารถพิเศษ อยูในระดับมาก (x�=3.96, 3.86 และ 3.82) ตามลําดับ
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปญหาการทําบัญชีโดยรวม
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
x�
ปญหาการทําบัญชี
3.90
ปญหาดานลูกคา
4.02
ปญหาดานภาษีอากร
3.92
ปญหาดานมาตรฐานการบัญชี
3.83
ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.84
ปญหาดานความรับผิดชอบ
3.94
ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง
3.92

S.D.
0.45
0.50
0.62
0.60
0.51
0.57
0.55

คาระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
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จากตารางที่ 2 พบวา กลุมตัวอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.90) และเมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ปญหาดานลูกคา มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (x�= 4.02) รองลงมาไดแก ปญหาดานความรับผิดชอบ ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง ปญหา
ดานภาษีอากร ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและปญหาดานมาตรฐานการบัญชี (x�= 4.02, 3.94, 3.92, 3.92,
3.84 และ 3.83) ตามลําดับ
ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ตัวแปรที่ใชในการศึกษา
(x1 )
(x2 )
(x3 ) (Y)
1
ความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบงานในหนาที่ (x1 )
0.692**
1
ดานความสามารถพิเศษ (x2 )
0.709** 0.702**
1
ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ (x3 )
ปญหาการทําบัญชีของธุรกิจ SMEs (Y)
0.804** 0.765** 0.770** 1
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้ง 3 ดาน คือ ดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่
ดานความสามารถพิเศษและดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ มีความสัมพันธกับปญหา
การทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกัน หมายถึง หากมีขอกําหนดของผูทําบัญชีมากขึ้นหรือลดลง ปญหาของการทําบัญชีจะมากขึ้นหรือ
ลดลงในทิศทางเดียวกันเสมอ โดยดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่ มีความสัมพันธ
ทางบวกกั บป ญหาการทํ าบั ญ ชีข องวิ สาหกิ จขนาดกลางและขนาดย อม มากที่ สุ ดเทา กับ 0.804 รองลงมา คื อ
ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพเทากับ 0.770 และดานความสามารถพิเศษเทากับ 0.765

สรุปผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามการวิจัย ผูวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยไดเปน 3 สวน คือ
(1) สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม (2) ผลการวิเคราะหระดับของขอกําหนดของผูทํา
บัญชีและระดับปญหาของการทําบัญชี (3) สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
1. สรุปผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล
จากการศึกษากลุมตัวอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 288 คน คิดเปนรอยละ 72.2 สวนใหญมีอายุอยูที่ 26-30 ป จํานวน
126 คน คิดเปนรอยละ 31.5 ระดับการศึกษาสวนใหญศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา จํานวน 197 คน
คิดเปนรอยละ 49.4 ประสบการณในการทํางานสวนใหญมีประสบการณอยูท่ี 1-3 ป จํานวน 135 คน คิดเปนรอยละ
33.8 ตําแหนงงาน สวนใหญดํารงตําแหนงงานเปนผูชวยผูทําบัญชีในสํานักงานบริการรับทําบัญชีจํานวน 171 คน
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คิดเปนรอยละ 42.9 สาขาวิชาที่ศึกษาสวนใหญศึกษาในสาขาการบัญชี จํานวน 280 คน คิดเปนรอยละ 70.2 การ
ฝกอบรมของผูจัดทําบัญชี สวนใหญเคยฝกอบรมของผูจัดทําบัญชี จํานวน 1-3 ครั้ง จํานวน 266 คน คิดเปนรอยละ
66.7 และรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูที่ 12,001-15,000 บาท จํานวน 131 คน คิดเปน
รอยละ 32.8
2. สรุปผลการวิเคราะหระดับของขอกําหนดของผูทําบัญชีและปญหาการจัดทําบัญชีของธุรกิจ SMEs
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลขอกําหนดของผูทําบัญชีและปญหาการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังนี้
2.1 ผลการวิ เคราะห ระดั บ ข อกํ า หนดของผู ทํ า บั ญ ชี ได แ ก ด า นความรู ความสามารถและ
ความรับผิดชอบงานในหนาที่ ดานความสามารถพิเศษและดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการ
วิชาชีพ พบวา กลุมตัวอยางผูทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x�=3.88) และเมื่อพิจารณาเปนดาน พบวาดานความรู ความสามารถ และความ
รับผิดชอบงานในหนาที่ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ และดานความสามารถพิเศษ
อยูในระดับมาก (x�=3.96, 3.86 และ 3.82) ตามลําดับ
2.2 ผลวิเคราะหระดับปญหาการทําบัญชี ไดแก ปญหาดานลูกคา ปญหาดานภาษีอากร ปญหา
ดานมาตรฐานการบัญชี ปญหาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ปญหาดานความรับผิดชอบ พบวา กลุมตัวอยางผูทําบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในเขตพื้นที่อํา เภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในภาพรวมอยูในระดับมาก
(x�=3.90) และเมื่อพิจารณาเปนดาน พบวา ปญหาดานลูกคา มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x�= 4.02) รองลงมา ไดแก ปญหา
ดานความรับผิดชอบ ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง ปญหาดานภาษีอากร ปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและปญหาดานมาตรฐานการบัญชี (x�= 4.02, 3.94, 3.92, 3.92, 3.84 และ3.83) ตามลําดับ
3. สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
การทดสอบสมมติฐานของการศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชี
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี สามารถสรุปผลไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่
มีความสัมพันธเชิงบวกับปญหาการทําบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัยเชิง
ปริมาณสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย หมายความวา ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความรู ความสามารถและความ
รับผิดชอบงานในหนาที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี
สมมติฐานที่ 2 ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความสามารถพิเศษ มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทํา
บัญชี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัยเชิงปริมาณสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย
หมายความวา ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานความสามารพิเศษมีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี
สมมติฐานที่ 3 ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชี พ
มีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ขอมูลเชิงประจักษจากการวิจัยเชิง
ปริมาณสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย หมายความวา ขอกําหนดของผูทําบัญชี ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมี
สวนรวมในวงการวิชาชีพมีความสัมพันธเชิงบวกกับปญหาการทําบัญชี
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อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบัญชีกับปญหาการทําบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยจากผลการวิเคราะหขอมูลสามารถ
อภิปรายผลการวิจัยและตีความขอมูลตาง ๆ ดังนี้
1. ปจจัยระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี
ปจจัยระดับขอกําหนดของผูทําบัญชี ผลการศึกษาวิจัย พบวา โดยรวมแลวผูทําบัญชีมีระดับขอกําหนดของ
ผูทําบัญชีอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา ขอกําหนดของผูทําบัญชีดานความรู ความสามารถและ
ความรับผิดชอบงานในหนาที่มากที่สุด รองลงมาคือ ดานการมีมนุษยสัมพันธและการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ
และดานความสามารถพิเศษ จากผลการศึกษาวิจัยที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ขอกําหนดของผูทําบัญชีดานความรู
ความสามารถและความรับผิดชอบงานในหนาที่เปนสิ่งที่ผูทําบัญชีสวนใหญใหความสําคัญมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของมาริษา ทิพยอักษร (2558) พบวา การจัดทําบัญชีมีระยะเวลาที่กําหนด กระบวนการทํานั้นมีหลาย
ขั้นตอน และมีการประสานงานกับบุคคลอื่น จัดทําเอกสารประกอบการลงบัญชี เชน บันทึก หนังสือ ที่ใชเปน
หลักฐานในการลงรายการในบัญชีและความถูกตองครบถวนของเอกสารหลักฐานทางบัญชี
2. ปจจัยระดับปญหาการทําบัญชี
ปจจัยระดับปญหาการทําบัญชี ผลการศึกษาวิจัย พบวา โดยรวมแลวผูทําบัญชีมีระดับปญหาการทําบัญชี
โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียด พบวา ปญหาการทําบัญชีดานลูกคามากที่สุด รองลงมาคือ
ปญหาดานความรับผิดชอบ ปญหาดานการอบรมพัฒนาความรูตอเนื่อง ปญหาดานภาษีอากร ปญหาดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและปญหาดานมาตรฐานการบัญชี ซึ่งสอดคลองกับมาริษา ทิพยอักษร (2558) พบวา ปญหาของผูทํา
บัญชีในการปฏิบัติงานอยูในระดับปญหาปานกลาง เรียงตามลําดับ คือ ในดานความรับผิดชอบในการทําบัญชี
ปญหาด านการอบรมพัฒนาความรูอยางต อเนื่อง ดานภาษีอากร ดา นลูกค า ดานมาตรฐานการบัญชีแ ละดา น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นจึงสรุปไดวาขอกําหนดของผูทําบัญชีดานความรู ความสามารถและความรับผิดชอบใน
หนาที่ ดานความสามารถพิเศษ ดานการมีมนุษยสัมพันธ และการมีสวนรวมในวงการวิชาชีพ มีความสัมพันธกับ
ปญหาการทําบัญชีโดยรวม

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จาการศึก ษาเรื่องการศึกษาความสั มพันธระหวางขอกําหนดของผูทําบั ญชีกับปญ หาการทํ าบัญชีของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้
1. ภาครัฐควรจัดใหมีเจาหนาที่ ใหความรู ความสําคัญของการจัดทําบัญชีและเกิดความรูสึกตองการจะทํา
บัญชี โดยใหแตละกลุม จัดหาผูจัดทําบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ที่มีความรูความสามารถดาน
บัญชี เพื่อจัดทํารายงานทางการเงินที่ถูกตองเสนอใหหนวยงานภาครัฐทราบเพื่อขออนุมัติงบประมาณสนับสนุน
รวมทั้งอุปกรณคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยในการจัดทําบัญชี
2. มีการวางระบบบัญชีที่ไดมาตรฐาน มีการควบคุมภายในที่ดี พนักงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ผูบริหารทราบถึงผลการดําเนินงานไดต ลอดเวลา ขั้นตอนตอจากนี้ ธุรกิจควรมีการติดตามและ
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ประเมินผล เพื่อใหแนใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไวนั้นไดมีการปฏิบัติอยางเครงครัด ซึ่งการติดตามเพื่อ
ประเมินผลนี้อาจทําอยางตอเนื่องหรือเปนครั้งคราวแลวแตความจําเปนในแตละกรณี
3. การมีระบบบัญชีที่ไดมาตรฐาน คือ ระบบการควบคุมภายในที่ดี ธุรกิจสามารถวางแผนกําไร ควบคุม
คาใชจายตาง ๆ ใหเปนไปตามประมาณการที่ไดกําหนดไว และการควบคุมภายในที่ดียังชวยปองกันการทุจริตที่อาจ
เกิดขึ้นได การนําเอกสารที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจมาบันทึกบัญชีอยางครบถวนถูกตอง ยังสามารถชวยใหธุรกิจ
ทราบถึงสิ่งผิดปกติ จุดบกพรอง จุดออนและจุดรั่วไหลที่อาจเกิดขึ้น ธุรกิจสามารถเตรียมการปองกัน และแกไข
ปญหาไดทันเวลา
4. แสดงบั น ทึ กบั ญ ชีที่ ไ ดม าตรฐาน ถื อว า เปน ข อมู ล ที่น า เชื่อถื อและเป น ที่ย อมรั บ ตอบุ ค คลภายนอก
งบการเงินของธุรกิจ จะแสดงใหเห็นถึงผลการดําเนินงาน ฐานะทางการเงินและความมั่นคงของธุรกิจ สามารถใช
ขอมูลในการประเมินความสามารถในอนาคต เปนเครื่องมือในการวางแผน การตัดสินใจและการหาแหลงเงินทุน
5. ในการศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาเฉพาะนักบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตพื้นที่อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
เทานั้น ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไป หากศึกษาจากจังหวัดอื่น ๆ อาจไดผลการศึกษาที่แตกตางกันออกไป ซึ่งจะทําให
ไดผลการศึกษาที่เปนประโยชนตอสํานักงานบัญชีและตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการพัฒนาคุณภาพสํานักงานบัญชี
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