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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัเรื�องนี� เป็นวจิยัเชิงสาํรวจความตอ้งการในการ
ฝึกอบรมด้านการบัญชีของผู ้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมกลุ่ม
กิจการคา้  ในจงัหวดันครปฐม  มีวตัถุประสงค ์ เพื�อศึกษาความ
ต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชีของผูป้ระกอบธุรกิจ
ขนาดย่อมกลุ่มกิจการคา้ ในจงัหวดันครปฐม เพื�อศึกษาความ
ตอ้งการดา้นหลกัสูตร เพื�อศึกษาดา้นอตัราค่าธรรมเนียม ดา้น
สถานที�ฝึกอบรม  ด้านเอกสารอื�นๆ  ด้านประสบการณ์และ
คุณภาพของผู ้อบรม(วิทยากร) เพื�อนําผลการวิจัยที�ได้มา
วิเคราะห์และประยุกต์ใช้เป็นแนวทางและตอบสนองความ
ต้อ ง ก า ร  สํา ห รั บ ก า รจัด ฝึ ก อ บ รม ด้า น ก า รบัญ ชีใ ห้กับ
ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการคา้ทุกประเภท  ใน
จงัหวดันครปฐมในอนาคต  
  ผลการวจิยัพบวา่   
 1. ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความต้องการในการ
ฝึกอบรมด้านการบัญชี ด้านความเชื�อมั�นในเรื� องความรู้
ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอด รองลงมาคือ ดา้น
หลกัสูตร ในเรื�องความถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานการบญัชี  ดา้น
เอกสารและอื�นๆในเรื� องมีเอกสารประกอบการอบรม  ด้าน
อตัราค่าธรรมเนียม ในเรื�องค่าธรรมเนียมเขา้รับการอบรมมี
ราคาตํ�ากว่าหน่วยงานอื�น และด้านสถานที�อบรมให้อบรมที�
มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม 
              2. ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาดา้นการบญัชี คือ เมื�อ
เจา้หนา้ที�กรมสรรพากรเขา้ตรวจแต่ละทีมมีมาตรฐานการบญัชี

ไม่เท่ากันทาํให้สับสนทางการทาํบัญชีที�ถูกตอ้ง ลงบญัชีผิด 
มาตรฐานมีการเปลี�ยนแปลงบ่อย ไม่เขา้ใจระบบบัญชี ได้
ใบกาํกับภาษีล่าชา้ ไม่สามารถวางแผนทางการเงินได้ สต๊อก
สินคา้ตรวจนับไม่ตรง มีปัญหาการใชค้อมพิวเตอร์ในการทาํ
บญัชี  อุปสรรคดา้นการบญัชี คือ พนกังานยงัขาดความรู้ความ
เขา้ใจเกี�ยวกบักฎหมายการบญัชี ไม่มีความระมดัระวงัในการ
ทาํงาน ปัญหาในการจดัเก็บเอกสาร ขาดบุคคลากรทางดา้นการ
บญัชี 
 3. ผูต้อบแบบสอบถาม   มีแนวโนม้วา่จะเขา้ฝึกอบรม
ดา้นการบญัชีในอนาคต และมีความตอ้งการในการฝึกอบรม
ดา้นการบญัชี ดา้นความเชื�อมั�นในเรื�องความรู้ความสามารถ
ของวทิยากรในการถ่ายทอด 
      4.  ขอ้เสนอแนะเกี�ยวกบัความตอ้งการในการฝึกอบรม
ดา้นการบญัชี คือ ขอทราบรายละเอียดก่อนการอบรม  ตอ้งการ
แนวคิดใหม่เพิ�มเติมทางดา้นการบญัชี และตอ้งการทาํบญัชีใหมี้
ประสิทธิภาพ 
 
คาํหลกั : ความตอ้งการ,การฝึกอบรม,การบญัชี,ธุรกิจขนาดยอ่ม 
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Abstract 
 

This objective of survey research is to study SMEs 
entrepreneurs’ need on the account training in Nakhonpathom 
province. and focus on the business curriculum, tuition fee, 
training place, documents and experience. The outcome of the 
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research will be analysed and applied for respondence of the 
SMEs entrepreneurs’ need on the account training in 
Nakhonphathom province in the future.  

The summation of this research as follows ; 
1. The most of the questionnaire answers would like 

the account training and believe in the knowledge of the 
lecturer. Follow by curriculum which is correct on the account 
standard, the document for training, the lower tuition fee and 
the training location (They would like to train at Ratchapat 
Nakhonpathom University). 

2. For the problems in the training, the questionnaire 
answers have the account problem. Especially, when the 
revenue department’s officers inspect the account, each team 
have different account standard. This made them confuse the 
way to audit the account such as wrong audit, inconsistency 
account standard, lack of understanding in account system, 
late way-bill tax, no financial plan, wrong stock counting and 
computer problem. The account obstacles are the employees 
lack of account law knowledge, incautious in work, the 
keeping documents problem and lack of accountants. 

3. The questionnaire answers trend to attain account 
training in the future and would like the account training 
including believe in the knowledge of the lecturer 

4. The questionnaire answers suggest that they 
should know details about training before. They need more 
new account concept and more efficienctcy account. 
 
1. บทนํา 

 
 ในปัจจุบนั จากนโยบายการส่งเสริมและสนบัสนุนการ
ลงทุนในการประกอบธุรกิจขนาดยอ่มของภาครัฐ  เพื�อพฒันา
เศรษฐกิจของชุมชนและเศรษฐกิจของประเทศชาติไปสู่โลก
อุตสาหกรรมในอนาคต  เพื�อสร้างเศรษฐกิจให้กบัชุมชนสร้าง
รายได้ให้กับครอบครัว  เพื�อการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจใน
ชุมชน อันจะนําไปสู่การพัฒนาที�ย ั�งยืนและชุมชนมีความ
เขม้แขง็สามารถพึ�งตนเองได ้

 ประโยชน์ในการควบคุม  การตดัสินใจ ตลอดจนการ
บริหารธุรกิจ  โดยมีผูใ้ชข้อ้มูลทางการบญัชีเพื�อประโยชน์ใน
ดา้นต่างๆ ตามความตอ้งการ แต่ขอ้มูลทางบญัชีเหล่านั�นจะเกิด
ประโยชน์ต่อผูใ้ช้ก็ต่อเมื�อขอ้มูลเหล่านั�นเป็นขอ้มูลที�ถูกตอ้ง
ตรงกบัความตอ้งการใช ้ ดงันั�นเพื�อให้ผูป้ระกอบธุรกิจขนาด
ยอ่มมีความรู้ที�ถูกตอ้งเกี�ยวกบัการบญัชี ที�มีการเปลี�ยนแปลงไป 
(คณะกรรมการเทคโนโลยวีิชาชีพ,2544) เพื�อให้การดาํเนินการ
บริหารจดัการธุรกิจขนาดยอ่มเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
 จากผลการศึกษาวจิยัเกี�ยวกบัธุรกิจขนาดยอ่มพบวา่ การ
จัดการของธุรกิจขนาดย่อมยงัจัดทําบัญชีที�ไม่ถูกต้องตาม
หลกัการบญัชีที�รับรองโดยทั�วไป  ธุรกิจขนาดยอ่มจาํนวนมาก 
ที�ประกอบธุรกิจโดยไม่จดัทาํบญัชีใหถู้กตอ้งตามหลกัการบญัชี 
มีการจดบนัทึกรายการไม่สมบูรณ์  รวมไปถึงภาษีที�ตอ้งชาํระ
ใหถู้กตอ้งตามกฎเกณฑที์�กฎหมายกาํหนดไว ้โดยผูว้ิจยัเล็งเห็น
ความสําคญัในการจดัฝึกอบรมทางการบญัชีให้กบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนาดย่อม  ในจังหวดันครปฐมในอนาคต อันจะเป็น
รากฐานองคค์วามรู้ และประโยชน์ในการประกอบกิจการธุรกิจ 
 ซึ� งผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อมส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้
ความชาํนาญในดา้นการจดัทาํการบญัชี อีกทั�งพนักงานบญัชีมี
การหมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอดเวลา มีผลทําให้เกิดปัญหา
มากมายในดา้นการบญัชี  โดยเฉพาะการจดัทาํงบการเงินเพื�อ
ยื�นต่อกรมทะเบียนการคา้  กระทรวงพาณิชยต์ามกฎหมายและ
การบญัชีภาษีอากร  การจดัทาํงบการเงิน  การกรอกแบบและ
ยื�นแบบเพื�อชาํระภาษีอากรต่างๆ โดยเฉพาะเมื�อกรมสรรพากร
เ รี ย ก ต ร ว จ ส อ บ   ส่ ว น ใ ห ญ่ พ บ ข้อ ผิ ด พ ล า ด ซึ� ง ทํ า ใ ห้
ผูป้ระกอบการธุรกิจตอ้งเสียเบี� ยปรับและเงินเพิ�มเป็นจาํนวน
มาก  

   
2. งานวจิยัทีDเกีDยวข้อง 
 

 จากการศึกษาพบวา่มีงานวจิยัที�เกี�ยวกบัความตอ้งการใน
การฝึกอบรบดงันี�  

ธีระยทุธ ตนัเดี�ยว, อรุณ ปิติเขต (2545)  โครงงานพิเศษ  
เรื�อง การศึกษาปัญหาและความตอ้งการในการฝึกอบรมของ
โรงงานอุตสาหกรรม  กรณีศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมใน
จงัหวดัปราจีนบุรีและพื�นที�ใกลเ้คียง โรงงงานอุตสาหกรรม
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ส่วนใหญ่ทาํการผลิตชิ�นส่วนรถยนต์ ผลิตภณัฑ์สิ�งทอ เสื�อผา้
สําเร็จรูป ปัญหาที� เ กิดขึ� นในการฝึกอบรมของโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาของค่าใชจ่้ายในดา้นที�พกั 
ปัญหาทางด้านวิทยากรฝึกอบรมให้ความรู้ได้ไม่เต็มที� และ
ปัญหาทางดา้นสถานที�ฝึกอบรมอยูห่่างไกล ความตอ้งการดา้น
การฝึกอบรมของโรงงานอุตสาหกรรมในหมวดการบริหาร
คุณภาพส่วนใหญ่มีความตอ้งการฝึกอบรมในหวัขอ้ การบริหาร
คุณภาพทั�วทั�งองคก์ร รองลงมา คือ ระบบคุณภาพสู่มาตรฐาน
สิ�งแวดลอ้มโลก ISO 14000 และตน้ทุนแห่งคุณภาพ ความ
ตอ้งการดา้นการฝึกอบรมของโรงงานอุตสาหกรรม ในหมวด
การเพิ�มผลผลิตส่วนใหญ่มีความตอ้งการฝึกอบรมในหวัขอ้ การ
บาํรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (TPM) รองลงมา คือ 
การปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื�อง (Kaizen) และเทคนิค
วศิวกรรมอุตสาหการเพื�อการเพิ�มผลผลิต (IE) ความตอ้งการใน
ดา้นการฝึกอบรมของโรงงานอุตสาหกรรมในหมวดการจดัการ
สิ�งแวดลอ้มอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ส่วนใหญ่มีความ
ตอ้งการฝึกอบรมในหัวขอ้ การบ่งชี�อนัตรายและประเมินความ
เสี�ยง รองลงมาคือการบริหารเหตุฉุกเฉิน และระบบการจดัการ
อาชีวอนามยั ISO 18000 ความตอ้งการในดา้นการฝึกอบรมของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในหมวดการบริหารทรัพยากรบุคคลส่วน
ใหญ่มี ความตอ้งการฝึกอบรมในหัวขอ้ การสอนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รองลงมา คือ การสร้างสัมพนัธ์ในงานตาม
แนวทาง TWI และการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ ความ
ตอ้งการดา้นการฝึกอบรมของโรงงานอุตสาหกรรม ในหมวด
การบริหารจดัการ ส่วนใหญ่มีความตอ้งการฝึกอบรมในหัวขอ้ 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเสน้ทางสู่องคก์รคุณภาพดว้ยเทคนิค
การประเมินตนเอง รองลงมา คือ การสร้างดชันีชี�วดัความสาํเร็จ
ของงาน และเทคนิคการแกปั้ญหาอยา่งมีประสิทธิผล  
 อัญชนา เหมวงศ์กุล (2545)ได้ศึกษาเรื� อง การศึกษา
ทศันคติของผูป้ระกอบการในการจดัทาํบญัชีสําหรับธุรกิจนิติ
บุคคลในจงัหวดัลาํปาง ผูป้ระกอบการใช้ขอ้มูลทางการบญัชี
เป็นเครื�องมือในการบริหาร ตอ้งการมีความรู้ทางบญัชีในระดบั
บริหาร และมีทัศนคติที�ต้องการใช้ข้อมูลทางบัญชี โดยมี
พฤติกรรมตอ้งการจดัทาํบญัชีอยา่งเป็นระบบ ตั�งแต่การจดัเรียง
เอกสารและการบนัทึกรายการบญัชี  ตลอดจนการนาํขอ้มูลไป
ใชใ้นการวางแผนการตดัสินใจ แต่ผูป้ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มี

ความรู้ทางบญัชีจึงจาํเป็นตอ้งพึ�งพาสาํนกับญัชี เพราะไม่แน่ใจ
ในคุณภาพของพนักงานบัญชี และมองว่าความสามารถของ
นักศึกษาทางบัญชีที�เพิ�มจบการศึกษายงัตํ�ากว่าที�คาดหวงั ไม่
สามารถปฏิบติังานจริงในการจดัทาํงบการเงินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 ข้อ เสนอแนะคือ การพัฒนาวิชา ชีพการบัญชีให้
ผูป้ระกอบการสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั� งการบริหาร  ทาง
กฎหมายบญัชี  และกฎหมายภาษีอากร โดยผูป้ระกอบการตอ้ง
พร้อมที�จะทําบัญชีอย่างถูกตอ้งตามความเป็นจริง  และผูท้ ํา
บญัชีตอ้งมีคุณภาพ  ซึ� งสถานศึกษาควรมีการพฒันาโครงสร้าง
การศึกษา  เพื�อผลิตนักบัญชีที� มีความรู้ความสมารถ มุ่งเน้น
การศึกษาและการฝึกประสบการณ์ เพื�อให้สามารถปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
           ไพศาล  ริ� วธงชัย (2551)ได้ศึกษาเรื� อง การศึกษาความ
ตอ้งการในการพฒันากลุ่มผูผ้ลิตผลิตภณัฑ์ชุมชนของจงัหวดั
พิษณุโลก อาชีพหลกัคือเกษตรกรรม  กลุ่มส่วนใหญ่ไดจ้ดัตั�ง
ขึ�นในช่วงปี พ.ศ.2546-2550 จากการรวมตวักันของสมาชิก
เพราะตอ้งการมีอาชีพและมีรายไดเ้สริมโดยมีสาํนกังานพฒันา
ชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการจัดตั� งกลุ่ม  
สาํหรับการดาํเนินงานและความตอ้งการของกลุ่มในภาพรวม  
จําแนกตามประเภทผลิตภัณฑ์และกลุ่มดาว ส่วนใหญ่ไม่
แตกต่างกนั การดาํเนินงานของกลุ่มดา้นเงินทุน สมาชิกส่วน
ใหญ่ร่วมกันลงทุนโดยการซื� อหุ้น  ๆ ละ100 บาทและมี
หน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนเงินทุน  มีการเขา้รับการ
อบรมสัมมนาเรื�องเกี�ยวกบัการทาํบญัชีตามที�หน่วยงานจดั ทาํ
ใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและสามารถนาํไปปฏิบติัได ้ กลุ่มมีการ
เปิดเผยขอ้มูลทางการเงินให้แก่สมาชิกไดท้ราบอยา่งสมํ�าเสมอ
เมื�อมีการประชุมกลุ่มประมาณปีละ 2 ครั� ง  มีการจดบันทึก
ตวัเลขทางการเงินที�ชดัเจนและเป็นมาตรฐานดา้นการผลิตส่วน
ใหญ่ได้รับการถ่ายทอดวิธีการผลิตจากผูรู้้ในชุมชนและจาก
หน่วยงาน  สาํหรับวตัถุดิบที�ใชมี้อยูใ่นชุมชนแต่มีบางส่วนที�ซื�อ
จากร้านคา้ หรือโรงงานทั�วไป  ดา้นการตลาด  ผูซื้�อส่วนใหญ่
เ ป็นผู ้ซื� อในชุมชนและมีหน่วยงานช่วย รับไปจําหน่าย  
ผลิตภณัฑ์ที�ผลิตออกจาํหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์ดั�งเดิมที�ชุมชนได้
ทาํสืบทอดกนัมา  มีการควบคุมคุณภาพตามความรู้ที�ไดรั้บจาก
การฝึกอบรมมา  ผลิตภณัฑข์องกลุ่มส่วนใหญ่ไดรั้บการรับรอง
มาตรฐาน  มผช. กลุ่มมีการพฒันาผลิตภณัฑ์ดว้ยการปรับปรุง
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เปลี�ยนแปลงคุณภาพ  รูปแบบ  และบรรจุภณัฑ ์ สาํหรับบรรจุ
ภณัฑ์ที�ใช้ส่วนใหญ่เป็นถุงหรือกล่องธรรมดาที�หาซื�อไดต้าม
ร้านคา้ทั�วไป  และมีหน่วยงานที�ให้การสนบัสนุนจดัทาํให้มาก
ที�สุด  ไดแ้ก่  สาํนักงานอุตสาหกรรมจงัหวดั/ภาค  สําหรับการ
กาํหนดราคาใช้วิธีคิดคาํนวณจากตน้ทุนบวกกาํไรที�ตอ้งการ
เป็นราคาขาย  มีการจดัทาํโฆษณาประชาสัมพนัธ์ดว้ยแผ่นพบั  
และใชว้ธีิการบอกต่อต่อกนั  ดา้นการบริหารจดัการ  สถานที�ที�
ใชใ้นการดาํเนินงานส่วนใหญ่เป็นบา้นของประชาชนกลุ่ม  การ
ดําเนินงานของกลุ่มที�ยงัคงดําเนินงานเป็นปกติส่วนใหญ่มี
ผลงานอยู่ในระดับดี  สําหรับกลุ่มที�หยุดดําเนินงานแล้วไม่
แน่ใจวา่จะกลบัมาดาํเนินงานใหม่หรือไม่  การดาํเนินงานจะยึด
มติของกลุ่มเป็นหลกั  มีการแบ่งหนา้ที�ตามความถนดั  สาํหรับ
คุณลกัษณะของผูน้าํกลุ่มที�ดีตอ้งเป็นที�ยอมรับของคนในชุมชน  
แรงงานที�ใชเ้ป็นสมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่มีทกัษะที�ดี  สมาชิก
มีการเขา้อบรมในการดาํเนินงานของกลุ่ม  กลุ่มส่วนใหญ่ไม่มี
การจดัทาํระเบียบขอ้บงัคบัเป็นเอกสารแต่จะใชว้ิธีพูดคุยแบบ
ไม่เป็นทางการและมีความร่วมมือเป็นเครือข่ายกบักลุ่มอื�น ๆ 
กลุ่มมีแผนการดาํเนินงานและได้ปฏิบัติตามแผนที�ทาํไว ้ ใน
การพฒันาใช้วิธีการเรียนรู้กันเองภายในกลุ่มและเขา้รับการ
ฝึกอบรมจากหน่วยงาน ความตอ้งการในการพฒันาของกลุ่ม  
ส่วนใหญ่ตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเพื�อ
พฒันาดา้นการเงิน  การขอรับคาํปรึกษาเกี�ยวกบัการลงทุนและ
แหล่งทุน  การปรับปรุงคุณภาพผลิตภณัฑ์  และตอ้งการให้มี
ราคามาตรฐานกลางสําหรับผลิตภณัฑ์ชนิดเดียวกัน  มีแหล่ง
ขายที�ชัดเจนทั� งในและนอกพื�นที�  และตอ้งการให้หน่วยงาน
ภาครัฐจดัทาํเอกสารแนะนาํผลิตภณัฑใ์ห ้

 
3. วธีิดาํเนินการและเครืDองมอืทีDใช้ในงานวจิยั 
          
 ในการวจิยั ความตอ้งการในการฝึกอบรมดา้นการบญัชี
ของผู ้ประกอบธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการค้า ในจังหวัด
นครปฐม ไดก้าํหนดขั�นตอนในการดาํเนินการศึกษาคน้ควา้
ดา้นต่าง  ๆ  ดงันี�  
 1.  การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  การสร้างเครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
       3.  การหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 5.  การจดักระทาํและการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 6.  สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
   1. การกาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 1.1  ประชากร 
      ผูป้ระกอบการที�เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจขนาดย่อมกลุ่ม
กิจการคา้ ในจงัหวดันครปฐม จากรายงานประจาํปี 2550 - 2551 
ของหอการคา้จงัหวดันครปฐม มีจาํนวน 1,021 ราย   
       1.2  กลุ่มตวัอย่าง       
        ผูป้ระกอบการที�เป็นเจา้ของกิจการธุรกิจขนาดย่อมกลุ่ม
กิจการคา้ ในจงัหวดันครปฐม โดยกาํหนดขนาดตวัอยา่งโดยใช้
วิธีการเปิดตาราง   ตามสัดส่วนสําเร็จรูปของทาโร  ยามาเน ( 
Taro  Yamane.1967:886) ที�ระดบัความเชื�อมั�น  95%  และยอม
ให้เกิดความคลาดเคลื�อนในการเลือกตวัอยา่งไม่เกินร้อยละ  5 
ไดจ้าํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัครั� งนี� เท่ากบั  290 ราย 
        1.3  วธีิการสุ่มตวัอย่าง 

              1.3.1 การสุ่มแบบชัJนภูมิ (Stratified random sampling) 
โดยแบ่งกลุ่มผูป้ระกอบการที�เป็นเจ้าของกิจการธุรกิจขนาด
ย่อมกลุ่มกิจการคา้ ในจงัหวดันครปฐม ทั�งหมด 1,021 ราย
ออกเป็น 4  กลุ่ม ตามสดัส่วนของชั�นภูมิ (Propotional) ดงันี�  
 

ประเภทของธุรกจิ จาํนวนธุรกจิ จาํนวนตวัอย่าง 

พาณิชยกรรม  331 94 
เกษตรกรรม  207 59 
อุตสาหกรรม  266 76 
การท่องเที�ยวและบริการ 217 61 

          รวม 1,021 290 

   
 โดยเ ก็บรวบรวมข้อ มูลที� ได้จากกลุ่มตัวอย่างที� ส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์แต่ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมารวม
ทั�งสิ�น 79 ราย ผูว้จิยัไดส้รุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลและนาํเสนอ 
ผลการวเิคราะห์ในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
      2. การสร้างเครืDองมอืทีDใช้ในการวจิยั 
         
           เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัครั� งนี� เป็นแบบสอบถาม ผูว้ิจยั
สร้างขึ�นจากการรวบรวมขอ้มูลที�ไดจ้ากทฤษฎี และงานวิจยัที�
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เกี�ยวขอ้ง แลว้นาํมาประยกุตต์ามวตัถุประสงคข์องการวิจยัโดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วนคือ 
         ส่วนทีD 1 เ ป็นแ บบสอ บถาม ข้อ มูล ทั�วไป ลักษณะ
ประชากรศาสตร์เกี�ยวกบัผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะคาํถาม
ปลายปิดชนิดเลือกตอบ (Check  list) จาํนวน  9  ขอ้ 
   ส่วนทีD2 เป็นแบบสอบถามความต้องการในการ
ฝึกอบรมด้านการบัญชี โดยมีลักษณะเป็นแบบการประเมิน
ระดบัความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัสเกลวดั
แบบ Likert  Scale จาํนวน 24 ขอ้  
 ส่วนทีD 3  เป็นแบบสอบถามปัญหาและอุปสรรค ของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่มกลุ่มกิจการการคา้ในจงัหวดันครปฐม  
ดา้นการบญัชี โดยมีลกัษณะคาํถามปลายเปิดชนิดให้คาํแนะนาํ
เพื�อใหต้อบแบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ ในดา้นของปัญหาและ
อุปสรรค 
 ส่วนทีD4 เป็นแบบสอบถามข้อมูลการตัดสินใจใน
อนาคตว่าท่านจะเข้าฝึกอบรมด้านการบัญชีหรือไม่  โดยมี
ลกัษณะคาํถามปลายปิดชนิดเลือกตอบ (Check  list) จาํนวน 5 
ข้อ และมีลักษณะคําถามปลายเปิดชนิดให้เหตุผลในการ
ตดัสินใจเลือกจะเขา้ฝึกอบรมดา้นการบญัชี 
 ส่วนทีD 5 เป็นแบบสอบถามคาํแนะนําเพื�อนําความ
ตอ้งการของผูป้ระกอบการมาจดัฝึกอบรมดา้นการบญัชี  โดยมี
ลักษณะคําถามปลายเปิดชนิดให้ค ําแนะนําเพื�อให้ผู ้ตอบ
แบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็นอยา่งอิสระ ในดา้นอื�น ๆ ที�
เกี�ยวกบัความตอ้งการในการฝึกอบรมดา้นการบญัชี 
 
    3.  การหาคุณภาพของเครืDองมอื 
 
 3.1 หาค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถามโดย
ใชก้ารประชุมเชิงปฏิบติัการจากผูเ้ชี�ยวชาญและผูเ้กี�ยวขอ้งใน
การวจิยัร่วมพิจารณา จาํนวน 5 ท่าน 
   3.2  หาค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม  Aifa  co-
efficiency โดยนาํแบบสอบถามไปทดลองสมัภาษณ์กบัผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม  ที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 10 ราย  
ไดค้่า Aifa  co-efficiency  เท่ากบั  0.82 
 
       4. การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
      

 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลที�ใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ย 2  

ส่วนไดแ้ก่  
    4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชแ้บบสอบถาม 
ผูว้ิจัยสร้างขึ�นจากการรวบรวมข้อมูลที�ได้จากทฤษฎี และ
งานวิจัยที� เกี�ยวขอ้ง แลว้นาํมาประยุกต์ตามวตัถุประสงค์ของ
การวิจัย ซึ� งจะเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างตามเขตพื�นที�ที�ได้
กาํหนดไวจ้นครบตามจาํนวน แต่จากงานวิจยัที�ผ่านมาการส่ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณียจ์ะไดรั้บตอบกลบันอ้ย ผูว้ิจยัจึง
ไปเก็บขอ้มูลด้วยตนเองประเภทละ 2 ราย จากจาํนวนกลุ่ม
ตวัอยา่งในการวิจยัครั� งนี�   เท่ากบั 290 ราย แต่ไดรั้บกลบัคืนมา
และมีความสมบูรณ์เพียง 79 ราย  
 4.2  ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) เป็นขอ้มูลที�อยู่
ในรูปเอกสาร บทความทางวิชาการโดยการคน้ควา้หาขอ้มูล
จากหนงัสือ วารสาร สิ�งพิมพ ์และเอกสารต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 
       5.  การจดักระทาํและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
            5.1  การจัดกระทําข้อมูล ทดสอบแบบสอบถามที�ไดท้าํ
การออกแบบไว ้ (Pre-test) แลว้ดาํเนินการแก้ไขขอ้บกพร่อง
ของแบบสอบถามพร้อมตรวจความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
แลว้นําแบบสอบถามที�แกไ้ขขอ้บกพร่องเรียบร้อยแลว้  ออก
เก็บข้อมูลจริง โดยรวบรวมแบบสอบถามเฉพาะที� มีความ
สมบูรณ์เท่านั�น มาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสสําหรับ
ประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ต่อไป  
 5.2 การวเิคราะห์ข้อมูล การวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive  Statistic)  เพื�ออธิบายขอ้มูลเบื�องตน้เกี�ยวกบั 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย  (Mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard  Deviation) การวิเคราะห์ความตอ้งการในการ
ฝึกอบรมดา้นการบญัชีของผูต้อบแบบสอบถามที�มีต่อปัจจยัทั�ง  
5 ด้านโดยการหาค่าเฉลี�ย  (Mean) ค่าเ บี� ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation) เป็นรายดา้นและรายขอ้  ซึ� งการประเมิน
ผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที�ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูล
ประเภทอันตรภาคชั� น(Interval  Scale)โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน  5  ระดบั 
        ระดบัความต้องการ            ระดบัคะแนน 
   มากที�สุด                                 5 

มาก                                         4 
ปานกลาง                                3 
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นอ้ย                      2 
นอ้ยที�                   1 

 
     6. สถิตทิีDใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

6.1  สถิตพิืJนฐาน  ไดแ้ก่ ค่าสถิติร้อยละ  (Percentage) 
ค่าเฉลี�ย (Arithmetic mean) ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
        6.2  สถิติทีDใช้ในการหาความสัมพันธ์ หาความสัมพนัธ์
ระหวา่งลกัษณะประชากรศาสตร์ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบ
ของธุรกิจ  ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชี กับ
ความต้องการในการฝึกอบรมด้านการบัญชีของผูป้ระกอบ
ธุรกิจขนาดยอ่มกลุ่มกิจการการคา้ ในจงัหวดันครปฐม  โดยใช้
ตารางความถี�สองทาง เพื�อวเิคราะห์ความสมัพนัธ์  
  
4. ผลการวจิยั 
 

การวจิยัในครั� งนี� มีวตัถุประสงคเ์พื�อศึกษาความตอ้งการ
ในการฝึกอบรมด้านการบญัชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม
กลุ่มกิจการการคา้ ในจงัหวดันครปฐม โดยสรุปผลการการวิจยั 
แบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี�  
 ส่วนทีD 1 ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
           ผู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง 31- 40 ปี มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบธุรกิจ
ประเภทพาณิชยกรรมมากที�สุด รองลงมาคือประกอบธุรกิจ
ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจประเภทเกษตรกรรม และ
ประกอบธุรกิจประเภทท่องเที�ยวและบริการนอ้ยที�สุด  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบธุรกิจรูปแบบเจา้ของคน
เดียวมากที�สุด รองลงมาคือประกอบธุรกิจรูปแบบบริษทัจาํกดั 
ประกอบธุรกิจรูปแบบห้างหุ้นส่วนจาํกัด และประกอบธุรกิจ
รูปแบบหา้งหุน้ส่วนสามญันิติบุคคลนอ้ยที�สุด  
 ผูต้อบแบบสอบถาม ปัจจุบนัมีตาํแหน่งเจา้หน้าที�มาก
ที�สุด รองลงมาคือตาํแหน่งเจา้ของกิจการ และตาํแหน่งผูบ้ริหาร
นอ้ยที�สุด  
 ผูต้อบแบบสอบถาม มีประสบการณ์ในการทาํงาน  1 - 
5  ปีมากที�สุด และมีประสบการณ์ในการทาํงาน  11 - 15  ปีนอ้ย
ที�สุด  

 ผูต้อบแบบสอบถาม มีจาํนวนพนกังานบญัชีของธุรกิจ
มากที�สุดคือไม่มีพนกังานบญัชี และมีจาํนวนพนกังานบญัชี 10 
คนขึ�นไป นอ้ยสุด  
 ผูต้อบแบบสอบถาม  มีทุนจดทะเบียนจาํนวนตํ�ากว่า 5 
ลา้นบาทมากที�สุด และจาํนวน 11 -  30 ลา้นบาทนอ้ยที�สุด  
           ส่วนทีD2 ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นต่อความ
ตอ้งการในฝึกอบรมดา้นการบญัชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาด
ยอ่ม ดา้นความเชื�อมั�นมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมากที�สุด 
4.02 รองลงมาคือ ดา้นหลกัสูตร มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.90 
ดา้นเอกสารและอื�นๆ มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.86 ดา้นอตัรา
ค่าธรรมเนียม มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.64 และดา้นสถานที�
อบรม นอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.56 มีความตอ้งการ
ในการฝึกอบรมดา้นการบญัชีในภาพรวม มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบั
มากเท่ากบั  3.80 โดยมีความตอ้งการต่อปัจจยัยอ่ยในแต่ละดา้น 
ดงันี�   
 1.  ด้านความเชืDอมัDน 
    ผู ้ตอบแบบสอบถาม มีความความต้องการในการ
ฝึกอบรมด้านการบัญชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม ด้าน
ความเชื�อมั�น ความรู้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอด
มากที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมากที�สุด 4.16 รองลงมาคือ 
คุณวฒิุของวทิยากรตรงตามหลกัสูตร มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก
ที�สุด 4.04 และความมีชื�อเสียงของวิทยากรนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ย
อยูใ่นระดบัมาก 3.85   
 2.  ด้านหลกัสูตร 
           ผู ้ตอบแบบสอบถาม  มีความความต้องการในการ
ฝึกอบรมดา้นการบญัชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม  ดา้น
หลกัสูตร ตอ้งมีความถูกตอ้งตรงตามมาตรฐานการบัญชีมาก
ที�สุด  มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมากที�สุด 4.01 รองลงมาคือ การ
จัดทํารายงานทางการเงิน การรับรู้รายได้ทางการบัญชี มี
ค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.96 การจดัทาํสตอ๊กสินคา้ การป้องกนั
การทุจริตในธุรกิจโดยระบบการควบคุมภายในที�ดี มีค่าเฉลี�ยอยู่
ในระดบัมาก 3.95 การบญัชีเกี�ยวกบัตน้ทุน การใชโ้ปรแกรม
สําเ ร็จรูปทางการบัญชี การตรวจนับสินค้าคงเหลือให้มี
ประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.91 กฎหมายเกี�ยวกบั
การบญัชี มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.85 การวางระบบบญัชีใน
การทาํงาน มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก 3.84 การวางแผนภาษี
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อากร มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก 3.80 และการปรับปรุงบญัชี
นอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.71  
 3.  ด้านเอกสารและอืDน ๆ  
 ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นต่อความตอ้งการใน
ฝึกอบรมดา้นการบัญชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม ด้าน
เอกสารและอื�น ๆ ประกอบการอบรมมากที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดบัมาก 3.96 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์พร้อมเครื�องพิมพมี์
ค่าเฉลี�ยอยู่ในระดบัมาก 3.82 และแผ่น CD หลกัสูตรที�อบรม
นอ้ยสุด  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.80 
 4.  ด้านอตัราค่าธรรมเนียม 
    ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นต่อความตอ้งการใน
ฝึกอบรมดา้นการบัญชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม ด้าน
อตัราค่าธรรมเนียมเขา้รับการอบรมมีราคาตํ�ากวา่หน่วยงานอื�น 
และค่าธรรมเนียมเหมาะสมกบัเนื�อหามากที�สุด  มีค่าเฉลี�ยอยูใ่น
ระดับมาก 3.65 และเลือกเงื�อนไขการชาํระค่าธรรมเนียมได ้
เช่น อบรม 10 คนฟรี 1 คนนอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 
3.61  
 5.  ด้านสถานทีDฝึกอบรม 
        ผูต้อบแบบสอบถาม  มีความคิดเห็นต่อความตอ้งการใน
ฝึกอบรมดา้นการบัญชีของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อม ด้าน
สถานที�ฝึกอบรม อบรมที�มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมมาก
ที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยู่ในระดับมาก 3.95 รองลงมาคือ อบรมที�
โรงแรม มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.62และอบรมที�ต่างจงัหวดั
นอ้ยที�สุด มีค่าเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก 3.11  
 ส่วนทีD 3 การวเิคราะห์ความคิดเห็นเกี�ยวกบัปัญหาและ
อุปสรรคของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่มกลุ่มกิจการการคา้ใน
จงัหวดันครปฐม ดา้นการบญัชี  ดงันี�  
 พบปัญหาด้านการบัญชี 
    -  เมื�อเจา้หนา้ที�กรมสรรพากรเขา้ตรวจแต่ละทีม
มาตรฐานไม่เท่ากนั ทาํใหส้บัสนทางการทาํบญัชีที�ถูกตอ้ง 
     -  ลงบญัชีผิด ไม่ทาํตามระบบมาตรฐานการบญัชี 
     -  มีการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวกบัมาตรฐานการบญัชีอยูบ่่อย  
     -  มีค่าใชจ่้ายเพิ�มขึ�นแต่รายไดล้ดลง แต่ยงัคงจ่ายภาษี
มากเหมือนเดิม 
     -  ไดใ้บกาํกบัภาษีล่าชา้ ไม่สามารถจดัการวางแผน
การเงินไดถู้กตอ้ง 

     -  สตอ๊กสินคา้กบัสินคา้ที�ตรวจนบัไม่ตรงกนั 
     -  มีปัญหาเกี�ยวกบัการใชค้อมพิวเตอร์ในการทาํบญัชี 
 พบอุปสรรคด้านการบัญชีดงันีJ 
      -  พนกังานบญัชียงัมีความรู้ความสามารถไม่เท่าทนั
เจา้หนา้ที�ที�เขา้ตรวจสอบบญัชี 
  -  ไม่เขา้ใจในกฎหมายทางบญัชีอยา่งเพียงพอ 
  -  ความไม่ถูกตอ้งของแหล่งขอ้มูล 
  -  ไม่มีความระมดัระวงัในการทาํงาน 
  -  เอกสารทางบญัชีมีปัญหาในการจดัเก็บ 
       -  ขาดบุคลากรในการทาํงานดา้นการบญัชี 
  -  มีระบบบญัชีที�ไม่ดี 
 ส่วนทีD4 การวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัการตดัสินใจเขา้
ฝึกอบรมดา้นการบญัชีในอนาคตของผูป้ระกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม มีแนวโน้มว่าจะเขา้ฝึกอบรมมากที�สุด คิดเป็นร้อยละ 
41.80 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 31.60 เขา้ฝึกอบรม
แน่นอน คิดเป็นร้อยละ 17.71 ไม่เขา้ฝึกอบรมอยา่งแน่นอน คิด
เป็นร้อยละ 5.10 และมีแนวโนม้วา่จะไม่เขา้ฝึกอบรมนอ้ยที�สุด 
คิดเป็นร้อยละ 3.80  
 ส่วนทีD5 ความตอ้งการอื�น ๆที�เกี�ยวขอ้งในการฝึกอบรม
ดา้นการบญัชี 
     -  ขอทราบรายละเอียดก่อนเขา้อบรม เช่น ขอ้มูล 
หลกัสูตรการเขา้อบรมและระยะเวลาในการอบรม 

-  เพื�อจะไดรั้บความรู้ แนวคิดใหม่ ๆเพิ�มเติมทางดา้น 
บญัชี 
                 -  ตอ้งการทราบถึงการเปลี�ยนแปลงของ
กรมสรรพากร เพื�อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงธุรกิจของตนเอง 

-  ระบบบญัชีที�มีประสิทธิภาพ 
 
5. บทสรุปและงานวจิยัทีDจะทาํต่อไป 
 
 การวจิยั  ความตอ้งการในการเขา้ฝึกอบรมดา้นการบญัชี
ของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ในจงัหวดันครปฐม ผูศึ้กษานาํ
ประเด็นที�น่าสนใจอภิปรายผลดงันี�  

ความตอ้งการในการเขา้ฝึกอบรมด้านการบัญชีของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่ม ในจงัหวดันครปฐมแยกตามปัจจยัการ
เขา้ฝึกอบรมดา้นบญัชีมี 5 ดา้นโดยเรียงระดบัความสาํคญั คือ มี
ความสําคญัในระดับมากในด้านความเชื�อมั�น ด้านหลกัสูตร 
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ดา้นเอกสารและอื�น ๆ ดา้นอตัราค่าธรรมเนียม และดา้นสถานที�
อบรม   
 จากขอ้มูลเกี�ยวกบัความตอ้งการในการเขา้ฝึกอบรมดา้น
การบัญชีของผู ้ประกอบธุรกิจกลุ่มกิจการค้า  ในจังหวัด
นครปฐมในอนาคต  พบว่า จํานวนและร้อยละของผู ้ตอบ
แบบสอบถามมีแนวโนม้วา่จะเขา้ฝึกอบรม และจะเขา้ฝึกอบรม
แน่นอน  แสดงวา่ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดยอ่มกลุ่มกิจการคา้  ใน
จงัหวดันครปฐม  มีแนวโนม้วา่จะเขา้ฝึกอบรม ดา้นการบญัชีใน
อนาคต 
 

ข้อเสนอแนะ 

         ด้านหลกัสูตร 
         ปัจจัยด้านหลักสูตรในการเข้าฝึกอบรมด้านการบัญชี 
ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสําคญัเป็นลาํดับที�สอง ซึ� งถือว่า
เป็นลาํดบัตน้ ๆ ดงันั�นผูที้�จะจดัการฝึกอบรมควรนาํเอาเรื�องที�ผู ้
ตอ้งการเขา้ฝึกอบรม เปิดฝึกอบรม โดยเนื�อหาถูกตอ้งตรงตาม
มาตรฐานการบญัชี เพื�อให้ผูป้ระกอบการที�เขา้ฝึกอบรมไดรั้บ
ความพึงพอใจมากที�สุด 
 ด้านอตัราค่าธรรมเนียม 
         ปัจจยัดา้นอตัราค่าธรรมไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
เขา้ฝึกอบรมดา้นการบญัชีมากนกั ดงันั�นจึง ควรกาํหนดกลยทุธ์
ในด้านค่ าธรรมเ นียมให้ เหมาะสม เ พื� อ เ ปิดโอกาสกับ
ผูป้ระกอบการที�มีฐานะทางการเงินที�นอ้ยสามารถเขา้ฝึกอบรม
ได ้ซึ� งในการกาํหนดค่าธรรมเนียมควรพิจารณาถึงเนื�อหาและ
เวลาในการฝึกอบรม 
 ด้านความเชืDอมัDน  
         ปัจจัยด้านความเชื�อมั�นในเรื� องคุณวุฒิของวิทยากร คือ
ความรู้ความสามารถในการถ่ายถอด  รองลงมาคือ คุณวฒิุของ
วิทยากรตรงตามหลักสูตรและความมีชื�อเสียงของวิทยากร 
ดงันั�น ผูจ้ดัการอบรมควรหาวิทยากรที�มีความรู้ความสามารถ
ในการถ่ายถอด เพื�อเผยแพร่ความรู้แก่ผูม้าอบรม พร้อมทั� งมี
คุณวุฒิตรงตามหลักสูตร และเป็นวิทยากรที�มีชื�อเสียงเป็นที�
เชื�อถือและยอมรับของบุคคลทั�วไป เพื�อเพิ�มความเชื�อมั�นในการ
ตดัสินใจเขา้ฝึกอบรม 
         ด้านสถานทีDอบรม 
        ปัจจัยด้านสถานที�อบรมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้า
ฝึกอบรมดา้นการบญัชี ดงันั�นผูจ้ดัฝึกอบรมควรเลือกสถานที�

อบรมใหส้ะดวกใกลส้ถานประการ และให้สอดคลอ้งกบัความ
ต้อ ง ก า ร ข อ ง ผู ้ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธุ ร กิ จ ที� จ ะ เ ข้า ฝึ ก อ บ ร ม ที�
มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมมากกว่าไปจดันอกสถานที�หรือ
ต่างจงัหวดั  
 ด้านเอกสารและอืDน ๆ  

ปัจจยัดา้นเอกสารและอื�นๆนั�น ผูจ้ดัฝึกอบรมในอนาคต
ควรเพิ�มเอกสารประกอบการอบรม พร้อมทั�งคอมพิวเตอร์ และ
แผน่ CD ของหลกัสูตร เพื�อใหผู้ป้ระกอบการที�เขา้ฝึกอบรมมี
ความเขา้ใจเนื�อหาไดง่้าย  
 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจิยัครัJงต่อไป 
 
 1. ควรมีการศึกษาถึงความตอ้งการของธุรกิจที�ตดัสินใจ 
ในการฝึกอบรมดา้นอื�น นอกเหนือจากดา้นบญัชีในเขตอาํเภอ
เมือง จงัหวดันครปฐม  เพื�อจะไดต้อบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนใหค้รบทุกดา้นเช่น ดา้นบริหารการจดัการ ฯ 
 2. ควรมีการศึกษาถึงความตอ้งการและความคิดเห็น
ของผูป้ระกอบธุรกิจขนาดย่อมอย่างต่อเนื�อง เพื�อนาํมาใช้ใน
พฒันาและปรับปรุงในด้านการให้บริการฝึกอบรมด้านการ
บญัชีและดา้นอื�น ๆ  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดยอ่มในปัจจุบนั 
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