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การวิจยั เรื องนีเป็ นวิจยั เชิงสํารวจความต้องการในการ
ฝึ กอบรมด้า นการบัญ ชี ข องผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ขนาดย่อ มกลุ่ ม
กิจการค้า ในจังหวัดนครปฐม มีวตั ถุประสงค์ เพือศึกษาความ
ต้อ งการในการฝึ กอบรมด้า นการบัญ ชี ข องผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ
ขนาดย่อมกลุ่มกิ จการค้า ในจังหวัดนครปฐม เพือศึ กษาความ
ต้องการด้านหลักสู ตร เพือศึ กษาด้านอัตราค่าธรรมเนี ยม ด้าน
สถานที ฝึ กอบรม ด้านเอกสารอื นๆ ด้านประสบการณ์ และ
คุ ณ ภาพของผู ้อ บรม(วิ ท ยากร) เพื อนํา ผลการวิ จัย ที ได้ม า
วิเ คราะห์ แ ละประยุก ต์ใ ช้เ ป็ นแนวทางและตอบสนองความ
ต้ อ งการ สํ า หรั บ การจั ด ฝึ กอบรมด้ า นการบั ญ ชี ให้ กั บ
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จขนาดย่อมกลุ่มกิ จการค้าทุกประเภท ใน
จังหวัดนครปฐมในอนาคต
ผลการวิจยั พบว่า
1. ผู ้ต อบแบบสอบถาม มี ค วามต้อ งการในการ
ฝึ กอบรมด้า นการบัญ ชี ด้า นความเชื อมันในเรื องความรู ้
ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอด รองลงมาคือ ด้าน
หลักสูตร ในเรื องความถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี ด้าน
เอกสารและอื นๆในเรื องมี เอกสารประกอบการอบรม ด้า น
อัตราค่าธรรมเนี ยม ในเรื องค่าธรรมเนี ยมเข้ารับการอบรมมี
ราคาตํากว่าหน่ วยงานอื น และด้านสถานที อบรมให้อบรมที
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
2. ผูต้ อบแบบสอบถาม มีปัญหาด้านการบัญชี คือ เมือ
เจ้าหน้าทีกรมสรรพากรเข้าตรวจแต่ละทีมมีมาตรฐานการบัญชี

ไม่เท่ากันทําให้สับสนทางการทําบัญชี ทีถูกต้อง ลงบัญชี ผิด
มาตรฐานมี การเปลี ยนแปลงบ่ อ ย ไม่เ ข้าใจระบบบัญชี ได้
ใบกํากับภาษีล่าช้า ไม่สามารถวางแผนทางการเงิ นได้ สต๊อก
สิ นค้าตรวจนับไม่ตรง มี ปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในการทํา
บัญชี อุปสรรคด้านการบัญชี คือ พนักงานยังขาดความรู ้ความ
เข้าใจเกียวกับกฎหมายการบัญชี ไม่มีความระมัดระวังในการ
ทํางาน ปั ญหาในการจัดเก็บเอกสาร ขาดบุคคลากรทางด้านการ
บัญชี
3. ผูต้ อบแบบสอบถาม มีแนวโน้มว่าจะเข้าฝึ กอบรม
ด้านการบัญชี ในอนาคต และมี ความต้องการในการฝึ กอบรม
ด้านการบัญชี ด้านความเชื อมันในเรื องความรู ้ความสามารถ
ของวิทยากรในการถ่ายทอด
4. ข้อเสนอแนะเกียวกับความต้องการในการฝึ กอบรม
ด้านการบัญชี คือ ขอทราบรายละเอียดก่อนการอบรม ต้องการ
แนวคิดใหม่เพิมเติมทางด้านการบัญชี และต้องการทําบัญชีให้มี
ประสิ ทธิภาพ
คําหลัก : ความต้องการ,การฝึ กอบรม,การบัญชี,ธุรกิจขนาดย่อม
Keyword : need, training, accounting, SMEs

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
ในปั จจุบนั จากนโยบายการส่ งเสริ มและสนับสนุนการ
ลงทุนในการประกอบธุรกิจขนาดย่อมของภาครัฐ เพือพัฒนา
เศรษฐกิ จของชุมชนและเศรษฐกิ จของประเทศชาติ ไปสู่ โลก
อุตสาหกรรมในอนาคต เพือสร้างเศรษฐกิจให้กบั ชุมชนสร้าง
รายได้ใ ห้กับ ครอบครั ว เพือการหมุน เวีย นทางเศรษฐกิ จใน
ชุ ม ชน อัน จะนํา ไปสู่ ก ารพัฒ นาที ยังยื น และชุ ม ชนมี ค วาม
เข้มแข็งสามารถพึงตนเองได้

ประโยชน์ในการควบคุม การตัดสิ นใจ ตลอดจนการ
บริ หารธุ รกิ จ โดยมีผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชี เพือประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ ตามความต้องการ แต่ขอ้ มูลทางบัญชีเหล่านันจะเกิด
ประโยชน์ต่อผูใ้ ช้ก็ต่อเมือข้อมูลเหล่านันเป็ นข้อมูลที ถูกต้อง
ตรงกับความต้องการใช้ ดังนันเพือให้ผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาด
ย่อมมีความรู ้ทีถูกต้องเกียวกับการบัญชี ทีมีการเปลียนแปลงไป
(คณะกรรมการเทคโนโลยีวิชาชีพ,2544) เพือให้การดําเนิ นการ
บริ หารจัดการธุรกิจขนาดย่อมเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิภาพและมี
ประสิ ทธิผล
จากผลการศึกษาวิจยั เกียวกับธุรกิจขนาดย่อมพบว่า การ
จัด การของธุ ร กิ จ ขนาดย่อ มยัง จัด ทํา บัญ ชี ที ไม่ ถู ก ต้อ งตาม
หลักการบัญชีทีรับรองโดยทัวไป ธุรกิจขนาดย่อมจํานวนมาก
ทีประกอบธุรกิจโดยไม่จดั ทําบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี
มีการจดบันทึกรายการไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงภาษีทีต้องชําระ
ให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ทีกฎหมายกําหนดไว้ โดยผูว้ ิจยั เล็งเห็น
ความสําคัญในการจัดฝึ กอบรมทางการบัญชี ให้กบั ผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ ขนาดย่อ ม ในจัง หวัด นครปฐมในอนาคต อัน จะเป็ น
รากฐานองค์ความรู ้ และประโยชน์ในการประกอบกิจการธุรกิจ
ซึ งผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อมส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความรู ้
ความชํานาญในด้านการจัดทําการบัญชี อีกทังพนักงานบัญชี มี
การหมุ น เวี ย นเข้า ออกอยู่ต ลอดเวลา มี ผ ลทํา ให้ เ กิ ด ปั ญ หา
มากมายในด้านการบัญชี โดยเฉพาะการจัดทํางบการเงิ นเพือ
ยืนต่อกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ตามกฎหมายและ
การบัญชี ภาษีอากร การจัดทํางบการเงิ น การกรอกแบบและ
ยืนแบบเพือชําระภาษีอากรต่างๆ โดยเฉพาะเมือกรมสรรพากร
เรี ย กต ร วจ สอบ ส่ วนใ ห ญ่ พ บ ข้ อ ผิ ดพ ล าด ซึ งทํ า ใ ห้
ผูป้ ระกอบการธุ รกิ จต้องเสี ยเบี ยปรั บและเงิ นเพิมเป็ นจํานวน
มาก
2. งานวิจยั ทีเD กียD วข้ อง
จากการศึกษาพบว่ามีงานวิจยั ทีเกียวกับความต้องการใน
การฝึ กอบรบดังนี
ธีระยุทธ ตันเดียว, อรุ ณ ปิ ติเขต (2545) โครงงานพิเศษ
เรื อง การศึ กษาปั ญหาและความต้องการในการฝึ กอบรมของ
โรงงานอุตสาหกรรม กรณี ศึกษา : โรงงานอุตสาหกรรมใน
จังหวัดปราจี นบุรีและพืนที ใกล้เคี ยง โรงงงานอุตสาหกรรม
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ส่ วนใหญ่ทาํ การผลิตชินส่ วนรถยนต์ ผลิตภัณฑ์สิงทอ เสื อผ้า
สํา เร็ จ รู ป ปั ญ หาที เกิ ด ขึ นในการฝึ กอบรมของโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เกิดจากปั ญหาของค่าใช้จ่ายในด้านทีพัก
ปั ญ หาทางด้า นวิท ยากรฝึ กอบรมให้ค วามรู ้ ไ ด้ไ ม่ เต็ม ที และ
ปั ญหาทางด้านสถานทีฝึ กอบรมอยูห่ ่ างไกล ความต้องการด้าน
การฝึ กอบรมของโรงงานอุต สาหกรรมในหมวดการบริ หาร
คุณภาพส่วนใหญ่มีความต้องการฝึ กอบรมในหัวข้อ การบริ หาร
คุณภาพทัวทังองค์กร รองลงมา คือ ระบบคุณภาพสู่ มาตรฐาน
สิ งแวดล้อมโลก ISO 14000 และต้นทุ นแห่ งคุณภาพ ความ
ต้องการด้านการฝึ กอบรมของโรงงานอุตสาหกรรม ในหมวด
การเพิมผลผลิตส่วนใหญ่มีความต้องการฝึ กอบรมในหัวข้อ การ
บํารุ งรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่ วม (TPM) รองลงมา คือ
การปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพอย่า งต่ อ เนื อง (Kaizen) และเทคนิ ค
วิศวกรรมอุตสาหการเพือการเพิมผลผลิต (IE) ความต้องการใน
ด้านการฝึ กอบรมของโรงงานอุตสาหกรรมในหมวดการจัดการ
สิ งแวดล้อมอาชี วอนามัยและความปลอดภัย ส่ วนใหญ่มีความ
ต้องการฝึ กอบรมในหัวข้อ การบ่งชีอนั ตรายและประเมินความ
เสี ยง รองลงมาคือการบริ หารเหตุฉุกเฉิ น และระบบการจัดการ
อาชีวอนามัย ISO 18000 ความต้องการในด้านการฝึ กอบรมของ
โรงงานอุตสาหกรรม ในหมวดการบริ หารทรัพยากรบุคคลส่ วน
ใหญ่มี ความต้องการฝึ กอบรมในหัวข้อ การสอนงานอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ รองลงมา คื อ การสร้ างสัม พันธ์ ในงานตาม
แนวทาง TWI และการประชุ ม อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ความ
ต้องการด้านการฝึ กอบรมของโรงงานอุตสาหกรรม ในหมวด
การบริ หารจัดการ ส่ วนใหญ่มีความต้องการฝึ กอบรมในหัวข้อ
การฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการเส้นทางสู่องค์กรคุณภาพด้วยเทคนิ ค
การประเมินตนเอง รองลงมา คือ การสร้างดัชนีช ีวดั ความสําเร็ จ
ของงาน และเทคนิคการแก้ปัญหาอย่างมีประสิ ทธิผล
อัญ ชนา เหมวงศ์กุล (2545)ได้ศึ ก ษาเรื อง การศึ ก ษา
ทัศนคติของผูป้ ระกอบการในการจัดทําบัญชีสําหรับธุ รกิจนิ ติ
บุคคลในจังหวัดลําปาง ผูป้ ระกอบการใช้ขอ้ มูลทางการบัญชี
เป็ นเครื องมือในการบริ หาร ต้องการมีความรู ้ทางบัญชีในระดับ
บริ หาร และมี ทัศ นคติ ที ต้อ งการใช้ข ้อ มู ล ทางบัญ ชี โดยมี
พฤติกรรมต้องการจัดทําบัญชีอย่างเป็ นระบบ ตังแต่การจัดเรี ยง
เอกสารและการบันทึกรายการบัญชี ตลอดจนการนําข้อมูลไป
ใช้ในการวางแผนการตัดสิ นใจ แต่ผปู ้ ระกอบการส่วนใหญ่ไม่มี

ความรู ้ทางบัญชีจึงจําเป็ นต้องพึงพาสํานักบัญชี เพราะไม่แน่ใจ
ในคุ ณภาพของพนักงานบัญชี และมองว่าความสามารถของ
นักศึ กษาทางบัญชี ทีเพิมจบการศึ กษายังตํากว่าที คาดหวัง ไม่
สามารถปฏิบตั ิงานจริ งในการจัดทํางบการเงินได้อย่างถูกต้อง
ข้ อ เสนอแนะคื อ การพัฒ นาวิ ช าชี พ การบั ญ ชี ใ ห้
ผูป้ ระกอบการสามารถใช้ป ระโยชน์ ไ ด้ท ัง การบริ ห าร ทาง
กฎหมายบัญชี และกฎหมายภาษีอากร โดยผูป้ ระกอบการต้อง
พร้ อ มที จะทําบัญ ชี อ ย่างถูก ต้องตามความเป็ นจริ ง และผูท้ ํา
บัญชีตอ้ งมีคุณภาพ ซึ งสถานศึกษาควรมีการพัฒนาโครงสร้าง
การศึ ก ษา เพือผลิ ต นักบัญ ชี ที มี ค วามรู ้ ความสมารถ มุ่ งเน้น
การศึ กษาและการฝึ กประสบการณ์ เพือให้สามารถปฏิ บตั ิงาน
ได้อย่างแท้จริ ง
ไพศาล ริ วธงชัย (2551)ได้ศึกษาเรื อง การศึ กษาความ
ต้องการในการพัฒนากลุ่มผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัด
พิษณุ โลก อาชี พหลักคือเกษตรกรรม กลุ่มส่ วนใหญ่ได้จดั ตัง
ขึ นในช่ ว งปี พ.ศ.2546-2550 จากการรวมตัว กันของสมาชิ ก
เพราะต้องการมีอาชีพและมีรายได้เสริ มโดยมีสาํ นักงานพัฒนา
ชุ ม ชนเป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการส่ ง เสริ มการจั ด ตัง กลุ่ ม
สําหรับการดําเนิ นงานและความต้องการของกลุ่มในภาพรวม
จํา แนกตามประเภทผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละกลุ่ ม ดาว ส่ ว นใหญ่ ไ ม่
แตกต่างกัน การดําเนิ นงานของกลุ่มด้านเงินทุน สมาชิ กส่ วน
ใหญ่ ร่ วมกั น ลงทุ น โดยการซื อหุ ้ น ๆ ละ100 บาทและมี
หน่ วยงานภาครั ฐ ให้ก ารสนับ สนุ น เงิ นทุ น มี ก ารเข้า รั บการ
อบรมสัมมนาเรื องเกี ยวกับการทําบัญชีตามที หน่ วยงานจัด ทํา
ให้มีความรู ้ความเข้าใจและสามารถนําไปปฏิบตั ิได้ กลุ่มมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินให้แก่สมาชิกได้ทราบอย่างสมําเสมอ
เมื อมี ก ารประชุ ม กลุ่ ม ประมาณปี ละ 2 ครั ง มี ก ารจดบัน ทึ ก
ตัวเลขทางการเงินทีชัดเจนและเป็ นมาตรฐานด้านการผลิตส่ วน
ใหญ่ไ ด้รับการถ่ ายทอดวิธีก ารผลิ ตจากผูร้ ู ้ ใ นชุ ม ชนและจาก
หน่วยงาน สําหรับวัตถุดิบทีใช้มีอยูใ่ นชุมชนแต่มีบางส่วนทีซื อ
จากร้านค้า หรื อโรงงานทัวไป ด้านการตลาด ผูซ้ ื อส่ วนใหญ่
เป็ นผู ้ ซื อในชุ ม ชนและมี ห น่ ว ยงานช่ ว ยรั บ ไปจํ า หน่ า ย
ผลิตภัณฑ์ทีผลิตออกจําหน่ายเป็ นผลิตภัณฑ์ดงเดิ
ั มที ชุมชนได้
ทําสื บทอดกันมา มีการควบคุมคุณภาพตามความรู ้ทีได้รับจาก
การฝึ กอบรมมา ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มส่ วนใหญ่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน มผช. กลุ่มมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ยการปรับปรุ ง
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เปลียนแปลงคุณภาพ รู ปแบบ และบรรจุภณ
ั ฑ์ สําหรับบรรจุ
ภัณฑ์ทีใช้ส่วนใหญ่เป็ นถุงหรื อกล่องธรรมดาที หาซื อได้ตาม
ร้านค้าทัวไป และมีหน่วยงานทีให้การสนับสนุนจัดทําให้มาก
ทีสุ ด ได้แก่ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด/ภาค สําหรับการ
กําหนดราคาใช้วิธีคิดคํานวณจากต้นทุ นบวกกําไรที ต้องการ
เป็ นราคาขาย มีการจัดทําโฆษณาประชาสัมพันธ์ดว้ ยแผ่นพับ
และใช้วธิ ี การบอกต่อต่อกัน ด้านการบริ หารจัดการ สถานทีที
ใช้ในการดําเนินงานส่วนใหญ่เป็ นบ้านของประชาชนกลุ่ม การ
ดํา เนิ น งานของกลุ่ ม ที ยัง คงดํา เนิ น งานเป็ นปกติ ส่ว นใหญ่ มี
ผลงานอยู่ใ นระดับ ดี สํา หรั บกลุ่ ม ที หยุด ดํา เนิ น งานแล้ว ไม่
แน่ใจว่าจะกลับมาดําเนินงานใหม่หรื อไม่ การดําเนิ นงานจะยึด
มติของกลุ่มเป็ นหลัก มีการแบ่งหน้าทีตามความถนัด สําหรับ
คุณลักษณะของผูน้ าํ กลุ่มทีดีตอ้ งเป็ นทียอมรับของคนในชุมชน
แรงงานทีใช้เป็ นสมาชิกของกลุ่มส่ วนใหญ่มีทกั ษะทีดี สมาชิก
มีการเข้าอบรมในการดําเนิ นงานของกลุ่ม กลุ่มส่ วนใหญ่ไม่มี
การจัดทําระเบียบข้อบังคับเป็ นเอกสารแต่จะใช้วิธีพูดคุยแบบ
ไม่เป็ นทางการและมีความร่ วมมือเป็ นเครื อข่ายกับกลุ่มอืน ๆ
กลุ่มมี แผนการดําเนิ นงานและได้ปฏิ บัติตามแผนที ทําไว้ ใน
การพัฒ นาใช้วิธีการเรี ย นรู ้ กัน เองภายในกลุ่มและเข้า รั บการ
ฝึ กอบรมจากหน่ วยงาน ความต้องการในการพัฒนาของกลุ่ม
ส่วนใหญ่ตอ้ งการเข้ารับการฝึ กอบรมจากหน่วยงานภาครัฐเพือ
พัฒนาด้านการเงิน การขอรับคําปรึ กษาเกียวกับการลงทุนและ
แหล่งทุ น การปรั บปรุ งคุณภาพผลิตภัณฑ์ และต้องการให้มี
ราคามาตรฐานกลางสําหรั บผลิ ตภัณฑ์ชนิ ดเดี ยวกัน มี แหล่ง
ขายที ชัดเจนทังในและนอกพืนที และต้องการให้หน่ วยงาน
ภาครัฐจัดทําเอกสารแนะนําผลิตภัณฑ์ให้
3. วิธีดาํ เนินการและเครืDองมือทีใD ช้ ในงานวิจยั
ในการวิจยั ความต้องการในการฝึ กอบรมด้านการบัญชี
ของผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ ขนาดย่ อ มกลุ่ ม กิ จ การค้า ในจัง หวัด
นครปฐม ได้กาํ หนดขันตอนในการดําเนิ นการศึ กษาค้นคว้า
ด้านต่าง ๆ ดังนี
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื องมือทีใช้ในการวิจยั
3. การหาคุณภาพของเครื องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล

5. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ขอ้ มูล
6. สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. การกําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
1.1 ประชากร
ผูป้ ระกอบการที เป็ นเจ้า ของกิ จ การธุ ร กิ จ ขนาดย่อ มกลุ่ ม
กิจการค้า ในจังหวัดนครปฐม จากรายงานประจําปี 2550 - 2551
ของหอการค้าจังหวัดนครปฐม มีจาํ นวน 1,021 ราย
1.2 กลุ่มตัวอย่ าง
ผูป้ ระกอบการที เป็ นเจ้าของกิ จการธุ รกิ จขนาดย่อมกลุ่ม
กิจการค้า ในจังหวัดนครปฐม โดยกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้
วิธีการเปิ ดตาราง ตามสัดส่ วนสําเร็ จรู ปของทาโร ยามาเน (
Taro Yamane.1967:886) ทีระดับความเชือมัน 95% และยอม
ให้เกิดความคลาดเคลือนในการเลือกตัวอย่างไม่เกิ นร้อยละ 5
ได้จาํ นวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจยั ครังนีเท่ากับ 290 ราย
1.3 วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
1.3.1 การสุ่ มแบบชัJนภูมิ (Stratified random sampling)
โดยแบ่ งกลุ่มผูป้ ระกอบการที เป็ นเจ้าของกิ จการธุ รกิ จขนาด
ย่อมกลุ่มกิ จการค้า ในจังหวัดนครปฐม ทังหมด 1,021 ราย
ออกเป็ น 4 กลุ่ม ตามสัดส่วนของชันภูมิ (Propotional) ดังนี
ประเภทของธุรกิจ
พาณิ ชยกรรม
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรม
การท่องเทียวและบริ การ
รวม

จํานวนธุรกิจ
331
207
266
217
1,021

จํานวนตัวอย่ าง
94
59
76
61
290

โดยเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ที ได้ จ ากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที ส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณี ย ์ แต่ได้แบบสอบถามกลับคืนมารวม
ทังสิน 79 ราย ผูว้ จิ ยั ได้สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนําเสนอ
ผลการวิเคราะห์ในรู ปตารางประกอบความเรี ยง
2. การสร้ างเครืDองมือทีใD ช้ ในการวิจยั
เครื องมือที ใช้ในการวิจยั ครังนี เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั
สร้างขึนจากการรวบรวมข้อมูลทีได้จากทฤษฎี และงานวิจยั ที

The 2nd NPRU National Conference Nakhon Pathom Rajabhat University on 15th – 17th of June, 2010 in Nakhon Pathom, Thailand

เกียวข้อง แล้วนํามาประยุกต์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 5 ส่วนคือ
ส่ วนทีD 1 เป็ นแบบสอบถามข้ อ มู ล ทั วไปลั ก ษณะ
ประชากรศาสตร์เกียวกับผูต้ อบแบบสอบถาม มีลกั ษณะคําถาม
ปลายปิ ดชนิดเลือกตอบ (Check list) จํานวน 9 ข้อ
ส่ วนทีD 2 เป็ นแบบสอบถามความต้อ งการในการ
ฝึ กอบรมด้านการบัญ ชี โดยมี ล ัก ษณะเป็ นแบบการประเมิ น
ระดับความคิดเห็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับสเกลวัด
แบบ Likert Scale จํานวน 24 ข้อ
ส่ วนทีD 3 เป็ นแบบสอบถามปั ญหาและอุปสรรค ของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการการค้าในจังหวัดนครปฐม
ด้านการบัญชี โดยมีลกั ษณะคําถามปลายเปิ ดชนิ ดให้คาํ แนะนํา
เพือให้ตอบแบบสอบถามได้อย่างอิสระ ในด้านของปั ญหาและ
อุปสรรค
ส่ วนทีD4 เป็ นแบบสอบถามข้อ มู ล การตัด สิ น ใจใน
อนาคตว่า ท่ า นจะเข้า ฝึ กอบรมด้า นการบัญ ชี ห รื อ ไม่ โดยมี
ลักษณะคําถามปลายปิ ดชนิ ดเลือกตอบ (Check list) จํานวน 5
ข้อ และมี ล ัก ษณะคํา ถามปลายเปิ ดชนิ ด ให้ เ หตุ ผ ลในการ
ตัดสิ นใจเลือกจะเข้าฝึ กอบรมด้านการบัญชี
ส่ ว นทีD 5 เป็ นแบบสอบถามคํา แนะนํา เพือนําความ
ต้องการของผูป้ ระกอบการมาจัดฝึ กอบรมด้านการบัญชี โดยมี
ลัก ษณะคํา ถามปลายเปิ ดชนิ ด ให้ ค ํา แนะนํา เพื อให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ ในด้านอืน ๆ ที
เกียวกับความต้องการในการฝึ กอบรมด้านการบัญชี
3. การหาคุณภาพของเครืDองมือ
3.1 หาค่าความเทียงตรงเชิงเนือหาของแบบสอบถามโดย
ใช้การประชุมเชิงปฏิบตั ิการจากผูเ้ ชียวชาญและผูเ้ กียวข้องใน
การวิจยั ร่ วมพิจารณา จํานวน 5 ท่าน
3.2 หาค่าความเชือมันของแบบสอบถาม Aifa coefficiency โดยนําแบบสอบถามไปทดลองสัมภาษณ์กบั ผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ทีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 10 ราย
ได้ค่า Aifa co-efficiency เท่ากับ 0.82
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลทีใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 2

ส่วนได้แก่
4.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใช้แบบสอบถาม
ผูว้ ิจัย สร้ างขึ น จากการรวบรวมข้อ มูล ที ได้จ ากทฤษฎี และ
งานวิจัยที เกี ยวข้อง แล้วนํามาประยุกต์ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย ซึ งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างตามเขตพืนที ที ได้
กําหนดไว้จนครบตามจํานวน แต่จากงานวิจยั ที ผ่านมาการส่ ง
แบบสอบถามไปทางไปรษณี ยจ์ ะได้รับตอบกลับน้อย ผูว้ ิจยั จึ ง
ไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองประเภทละ 2 ราย จากจํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจยั ครังนี เท่ากับ 290 ราย แต่ได้รับกลับคืนมา
และมีความสมบูรณ์เพียง 79 ราย
4.2 ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็ นข้อมูลทีอยู่
ในรู ปเอกสาร บทความทางวิชาการโดยการค้นคว้าหาข้อมูล
จากหนังสื อ วารสาร สิ งพิมพ์ และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้อง
5. การจัดกระทําและการวิเคราะห์ ข้อมูล
5.1 การจัดกระทําข้ อมูล ทดสอบแบบสอบถามทีได้ทาํ
การออกแบบไว้ (Pre-test) แล้วดําเนิ นการแก้ไขข้อบกพร่ อง
ของแบบสอบถามพร้อมตรวจความเชือมันของแบบสอบถาม
แล้วนําแบบสอบถามที แก้ไขข้อบกพร่ องเรี ยบร้อยแล้ว ออก
เก็ บ ข้อ มู ล จริ ง โดยรวบรวมแบบสอบถามเฉพาะที มี ค วาม
สมบูรณ์เท่านัน มาลงรหัส (Coding) ในแบบลงรหัสสําหรั บ
ประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไป
5.2 การวิเคราะห์ ข้อมูล การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา
(Descriptive Statistic) เพืออธิบายข้อมูลเบืองต้นเกียวกับ
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) การวิเคราะห์ ค วามต้อ งการในการ
ฝึ กอบรมด้านการบัญชีของผูต้ อบแบบสอบถามทีมีต่อปั จจัยทัง
5 ด้า นโดยการหาค่ า เฉลี ย (Mean) ค่ า เบี ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เป็ นรายด้านและรายข้อ ซึ งการประเมิน
ผลการวิจยั ของลักษณะแบบสอบถามที ใช้ระดับการวัดข้อมูล
ประเภทอัน ตรภาคชัน (Interval Scale)โดยมี เ กณฑ์ ก ารให้
คะแนน 5 ระดับ
ระดับความต้ องการ
ระดับคะแนน
มากทีสุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
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น้อย
น้อยที

2
1

6. สถิตทิ ใีD ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
6.1 สถิตพิ นืJ ฐาน ได้แก่ ค่าสถิติร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลีย (Arithmetic mean) ค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
6.2 สถิติทีDใช้ ในการหาความสั มพันธ์ หาความสัมพันธ์
ระหว่างลักษณะประชากรศาสตร์ ประเภทของธุรกิจ รู ปแบบ
ของธุ ร กิ จ ความต้อ งการในการฝึ กอบรมด้า นการบัญ ชี กับ
ความต้อ งการในการฝึ กอบรมด้า นการบัญ ชี ข องผูป้ ระกอบ
ธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการการค้า ในจังหวัดนครปฐม โดยใช้
ตารางความถีสองทาง เพือวิเคราะห์ความสัมพันธ์
4. ผลการวิจยั
การวิจยั ในครังนีมีวตั ถุประสงค์เพือศึกษาความต้องการ
ในการฝึ กอบรมด้านการบัญชี ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อม
กลุ่มกิจการการค้า ในจังหวัดนครปฐม โดยสรุ ปผลการการวิจยั
แบ่งเป็ น 5 ส่วน ดังนี
ส่ วนทีD 1 ข้อมูลทัวไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ผู ้ต อบแบบสอบถาม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นเพศหญิ ง มี อ ายุ
ระหว่าง 31- 40 ปี มีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบธุรกิจ
ประเภทพาณิ ชยกรรมมากที สุ ด รองลงมาคื อประกอบธุ รกิ จ
ประเภทอุตสาหกรรม ประกอบธุรกิจประเภทเกษตรกรรม และ
ประกอบธุรกิจประเภทท่องเทียวและบริ การน้อยทีสุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม ประกอบธุรกิจรู ปแบบเจ้าของคน
เดียวมากทีสุ ด รองลงมาคือประกอบธุรกิจรู ปแบบบริ ษทั จํากัด
ประกอบธุ รกิ จรู ปแบบห้างหุ ้นส่ วนจํากัด และประกอบธุ รกิ จ
รู ปแบบห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคลน้อยทีสุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม ปั จจุบนั มี ตาํ แหน่ งเจ้าหน้าที มาก
ทีสุด รองลงมาคือตําแหน่งเจ้าของกิจการ และตําแหน่งผูบ้ ริ หาร
น้อยทีสุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีประสบการณ์ในการทํางาน 1 5 ปี มากทีสุด และมีประสบการณ์ในการทํางาน 11 - 15 ปี น้อย
ทีสุด

ผูต้ อบแบบสอบถาม มีจาํ นวนพนักงานบัญชีของธุรกิจ
มากทีสุดคือไม่มีพนักงานบัญชี และมีจาํ นวนพนักงานบัญชี 10
คนขึนไป น้อยสุด
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีทุนจดทะเบี ยนจํานวนตํากว่า 5
ล้านบาทมากทีสุด และจํานวน 11 - 30 ล้านบาทน้อยทีสุด
ส่ วนทีD2 ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อความ
ต้องการในฝึ กอบรมด้านการบัญชี ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาด
ย่อม ด้านความเชือมันมากทีสุ ด มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมากทีสุ ด
4.02 รองลงมาคือ ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.90
ด้านเอกสารและอืนๆ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.86 ด้านอัตรา
ค่าธรรมเนี ยม มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.64 และด้านสถานที
อบรม น้อยทีสุด มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.56 มีความต้องการ
ในการฝึ กอบรมด้านการบัญชีในภาพรวม มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับ
มากเท่ากับ 3.80 โดยมีความต้องการต่อปั จจัยย่อยในแต่ละด้าน
ดังนี
1. ด้ านความเชืDอมันD
ผู ้ต อบแบบสอบถาม มี ค วามความต้อ งการในการ
ฝึ กอบรมด้านการบัญ ชี ของผูป้ ระกอบธุ ร กิ จ ขนาดย่อ ม ด้า น
ความเชือมัน ความรู ้ความสามารถของวิทยากรในการถ่ายทอด
มากที สุ ด มี ค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมากที สุ ด 4.16 รองลงมาคื อ
คุณวุฒิของวิทยากรตรงตามหลักสูตร มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
ทีสุ ด 4.04 และความมีชือเสี ยงของวิทยากรน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลีย
อยูใ่ นระดับมาก 3.85
2. ด้ านหลักสู ตร
ผู ้ต อบแบบสอบถาม มี ค วามความต้อ งการในการ
ฝึ กอบรมด้านการบัญชี ของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนาดย่อม ด้าน
หลักสู ตร ต้องมี ความถูกต้องตรงตามมาตรฐานการบัญชี มาก
ทีสุ ด มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมากที สุ ด 4.01 รองลงมาคือ การ
จัด ทํา รายงานทางการเงิ น การรั บ รู ้ ร ายได้ท างการบัญ ชี มี
ค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.96 การจัดทําสต๊อกสิ นค้า การป้ องกัน
การทุจริ ตในธุรกิจโดยระบบการควบคุมภายในทีดี มีค่าเฉลียอยู่
ในระดับมาก 3.95 การบัญชีเกี ยวกับต้นทุน การใช้โปรแกรม
สํ า เร็ จ รู ปทางการบั ญ ชี การตรวจนั บ สิ น ค้า คงเหลื อ ให้ มี
ประสิ ทธิ ภาพ มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.91 กฎหมายเกียวกับ
การบัญชี มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.85 การวางระบบบัญชีใน
การทํางาน มี ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก 3.84 การวางแผนภาษี
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อากร มีค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก 3.80 และการปรับปรุ งบัญชี
น้อยทีสุด มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.71
3. ด้ านเอกสารและอืนD ๆ
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อความต้องการใน
ฝึ กอบรมด้านการบัญชี ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อม ด้าน
เอกสารและอืน ๆ ประกอบการอบรมมากทีสุ ด มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมาก 3.96 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์ พร้อมเครื องพิมพ์มี
ค่าเฉลียอยู่ในระดับมาก 3.82 และแผ่น CD หลักสู ตรที อบรม
น้อยสุด มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.80
4. ด้ านอัตราค่ าธรรมเนียม
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อความต้องการใน
ฝึ กอบรมด้านการบัญชี ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อม ด้าน
อัตราค่าธรรมเนี ยมเข้ารับการอบรมมีราคาตํากว่าหน่วยงานอืน
และค่าธรรมเนียมเหมาะสมกับเนือหามากทีสุด มีค่าเฉลียอยูใ่ น
ระดับมาก 3.65 และเลื อกเงื อนไขการชํา ระค่ าธรรมเนี ย มได้
เช่น อบรม 10 คนฟรี 1 คนน้อยทีสุ ด มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก
3.61
5. ด้ านสถานทีฝD ึ กอบรม
ผูต้ อบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นต่อความต้องการใน
ฝึ กอบรมด้านการบัญชี ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อม ด้าน
สถานที ฝึ กอบรม อบรมที มหาวิทยาลัย ราชภัฎนครปฐมมาก
ที สุ ด มี ค่าเฉลี ยอยู่ในระดับมาก 3.95 รองลงมาคื อ อบรมที
โรงแรม มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.62และอบรมทีต่างจังหวัด
น้อยทีสุด มีค่าเฉลียอยูใ่ นระดับมาก 3.11
ส่ วนทีD 3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกียวกับปั ญหาและ
อุปสรรคของผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการการค้าใน
จังหวัดนครปฐม ด้านการบัญชี ดังนี
พบปัญหาด้ านการบัญชี
- เมือเจ้าหน้าทีกรมสรรพากรเข้าตรวจแต่ละทีม
มาตรฐานไม่เท่ากัน ทําให้สบั สนทางการทําบัญชีทีถูกต้อง
- ลงบัญชีผิด ไม่ทาํ ตามระบบมาตรฐานการบัญชี
- มีการเปลียนแปลงเกียวกับมาตรฐานการบัญชีอยูบ่ ่อย
- มีค่าใช้จ่ายเพิมขึนแต่รายได้ลดลง แต่ยงั คงจ่ายภาษี
มากเหมือนเดิม
- ได้ใบกํากับภาษีล่าช้า ไม่สามารถจัดการวางแผน
การเงินได้ถูกต้อง

- สต๊อกสิ นค้ากับสิ นค้าทีตรวจนับไม่ตรงกัน
- มีปัญหาเกียวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในการทําบัญชี
พบอุปสรรคด้ านการบัญชีดงั นีJ
- พนักงานบัญชียงั มีความรู ้ความสามารถไม่เท่าทัน
เจ้าหน้าทีทีเข้าตรวจสอบบัญชี
- ไม่เข้าใจในกฎหมายทางบัญชีอย่างเพียงพอ
- ความไม่ถูกต้องของแหล่งข้อมูล
- ไม่มีความระมัดระวังในการทํางาน
- เอกสารทางบัญชีมีปัญหาในการจัดเก็บ
- ขาดบุคลากรในการทํางานด้านการบัญชี
- มีระบบบัญชีทีไม่ดี
ส่ วนทีD4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี ยวกับการตัดสิ นใจเข้า
ฝึ กอบรมด้านการบัญชีในอนาคตของผูป้ ระกอบการธุรกิจขนาด
ย่อม มีแนวโน้มว่าจะเข้าฝึ กอบรมมากที สุ ด คิดเป็ นร้อยละ
41.80 รองลงมาคือ ไม่แน่ใจ คิดเป็ นร้อยละ 31.60 เข้าฝึ กอบรม
แน่นอน คิดเป็ นร้อยละ 17.71 ไม่เข้าฝึ กอบรมอย่างแน่นอน คิด
เป็ นร้อยละ 5.10 และมีแนวโน้มว่าจะไม่เข้าฝึ กอบรมน้อยทีสุ ด
คิดเป็ นร้อยละ 3.80
ส่ วนทีD5 ความต้องการอืน ๆทีเกียวข้องในการฝึ กอบรม
ด้านการบัญชี
- ขอทราบรายละเอียดก่อนเข้าอบรม เช่น ข้อมูล
หลักสูตรการเข้าอบรมและระยะเวลาในการอบรม
- เพือจะได้รับความรู ้ แนวคิดใหม่ ๆเพิมเติมทางด้าน
บัญชี
- ต้องการทราบถึงการเปลียนแปลงของ
กรมสรรพากร เพือเป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งธุรกิจของตนเอง
- ระบบบัญชีทีมีประสิ ทธิภาพ
5. บทสรุปและงานวิจยั ทีจD ะทําต่ อไป
การวิจยั ความต้องการในการเข้าฝึ กอบรมด้านการบัญชี
ของผูป้ ระกอบธุ รกิจขนาดย่อม ในจังหวัดนครปฐม ผูศ้ ึกษานํา
ประเด็นทีน่าสนใจอภิปรายผลดังนี
ความต้องการในการเข้าฝึ กอบรมด้านการบัญชี ของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดย่อม ในจังหวัดนครปฐมแยกตามปั จจัยการ
เข้าฝึ กอบรมด้านบัญชีมี 5 ด้านโดยเรี ยงระดับความสําคัญ คือ มี
ความสํา คัญในระดับมากในด้านความเชื อมัน ด้านหลักสู ต ร

The 2nd NPRU National Conference Nakhon Pathom Rajabhat University on 15th – 17th of June, 2010 in Nakhon Pathom, Thailand

ด้านเอกสารและอืน ๆ ด้านอัตราค่าธรรมเนียม และด้านสถานที
อบรม
จากข้อมูลเกียวกับความต้องการในการเข้าฝึ กอบรมด้าน
การบั ญ ชี ข องผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ กลุ่ ม กิ จ การค้า ในจั ง หวัด
นครปฐมในอนาคต พบว่า จํา นวนและร้ อ ยละของผู ้ต อบ
แบบสอบถามมีแนวโน้มว่าจะเข้าฝึ กอบรม และจะเข้าฝึ กอบรม
แน่นอน แสดงว่าผูป้ ระกอบธุรกิจขนาดย่อมกลุ่มกิจการค้า ใน
จังหวัดนครปฐม มีแนวโน้มว่าจะเข้าฝึ กอบรม ด้านการบัญชีใน
อนาคต
ข้ อเสนอแนะ
ด้ านหลักสู ตร
ปั จ จัย ด้า นหลัก สู ต รในการเข้า ฝึ กอบรมด้า นการบัญ ชี
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสําคัญเป็ นลําดับที สอง ซึ งถื อว่า
เป็ นลําดับต้น ๆ ดังนันผูท้ ีจะจัดการฝึ กอบรมควรนําเอาเรื องทีผู ้
ต้องการเข้าฝึ กอบรม เปิ ดฝึ กอบรม โดยเนื อหาถูกต้องตรงตาม
มาตรฐานการบัญชี เพือให้ผูป้ ระกอบการที เข้าฝึ กอบรมได้รับ
ความพึงพอใจมากทีสุด
ด้ านอัตราค่ าธรรมเนียม
ปั จจัยด้านอัตราค่าธรรมไม่ค่อยมีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ
เข้าฝึ กอบรมด้านการบัญชีมากนัก ดังนันจึง ควรกําหนดกลยุทธ์
ในด้ า นค่ า ธรรมเนี ยมให้ เ หมาะสม เพื อเปิ ดโอกาสกั บ
ผูป้ ระกอบการทีมีฐานะทางการเงินทีน้อยสามารถเข้าฝึ กอบรม
ได้ ซึ งในการกําหนดค่าธรรมเนี ยมควรพิจารณาถึงเนื อหาและ
เวลาในการฝึ กอบรม
ด้ านความเชืDอมันD
ปั จ จัย ด้า นความเชื อมันในเรื องคุ ณ วุฒิ ของวิทยากร คื อ
ความรู ้ความสามารถในการถ่ายถอด รองลงมาคือ คุณวุฒิของ
วิท ยากรตรงตามหลัก สู ต รและความมี ชื อเสี ย งของวิท ยากร
ดังนัน ผูจ้ ดั การอบรมควรหาวิทยากรที มีความรู ้ความสามารถ
ในการถ่ายถอด เพือเผยแพร่ ความรู ้ แก่ ผูม้ าอบรม พร้ อมทังมี
คุ ณวุฒิตรงตามหลักสู ต ร และเป็ นวิทยากรที มี ชื อเสี ยงเป็ นที
เชือถือและยอมรับของบุคคลทัวไป เพือเพิมความเชือมันในการ
ตัดสิ นใจเข้าฝึ กอบรม
ด้ านสถานทีอD บรม
ปั จ จัย ด้า นสถานที อบรมมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การตัด สิ น ใจเข้า
ฝึ กอบรมด้านการบัญชี ดังนันผูจ้ ดั ฝึ กอบรมควรเลือกสถานที

อบรมให้สะดวกใกล้สถานประการ และให้สอดคล้องกับความ
ต้ อ งการของผู ้ ป ระกอบการธุ รกิ จที จะเข้ า ฝึ กอบรมที
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมากกว่าไปจัดนอกสถานที หรื อ
ต่างจังหวัด
ด้ านเอกสารและอืนD ๆ
ปั จจัยด้านเอกสารและอืนๆนัน ผูจ้ ดั ฝึ กอบรมในอนาคต
ควรเพิมเอกสารประกอบการอบรม พร้อมทังคอมพิวเตอร์ และ
แผ่น CD ของหลักสูตร เพือให้ผปู ้ ระกอบการทีเข้าฝึ กอบรมมี
ความเข้าใจเนือหาได้ง่าย
ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ครัJงต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาถึงความต้องการของธุรกิจทีตัดสิ นใจ
ในการฝึ กอบรมด้านอืน นอกเหนื อจากด้านบัญชีในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม เพือจะได้ตอบสนองความต้องการของ
ชุมชนให้ครบทุกด้านเช่น ด้านบริ หารการจัดการ ฯ
2. ควรมี ก ารศึ กษาถึ งความต้อ งการและความคิ ด เห็ น
ของผูป้ ระกอบธุ รกิ จขนาดย่อมอย่างต่อเนื อง เพือนํามาใช้ใน
พัฒ นาและปรั บปรุ ง ในด้า นการให้บ ริ ก ารฝึ กอบรมด้า นการ
บัญชี และด้านอืน ๆ เพือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู ้
ประกอบธุรกิจขนาดย่อมในปั จจุบนั
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