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บทคดัยอ่ 

 การใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูทางบญัชขีองธุรกจิขนาดย่อม เพื:อกําหนดรูปแบบบญัช ี: กรณีศกึษากจิการ
การผลติ ในเขตจงัหวดันครปฐม  ขอ้มลูการวจิยั รวบรวมจากการสมัภาษณ์ผ่านแบบสอบถามกบัเจา้ของกจิการ 
ผู้จ ัดการฝายบัญชี และพนักงานบัญชี ซึ:งมีธุรกิจ ่ 3 ประเภท ดังนี\ ธุรกิจผลิตอาหาร 20 แห่ง ธุรกิจผลิต 
เฟอรนิ์เจอร ์ 8 แห่ง   ธุรกจิโรงสขีา้ว 8 แห่ง รวมทั \งสิ\นจาํนวน 36 กจิการ  
 จากการศกึษาขอ้มูลทั :วไปของกจิการ พบว่า กจิการส่วนใหญ่มรีะยะเวลาในการดําเนินธุรกจิมาแล้ว 
ประมาณ 5-10 ปี ทุนจดทะเบยีนไม่เกนิ 5 ลา้นบาท สนิทรพัยร์วมไม่เกนิ 5 ลา้นบาท รายไดร้วมไม่เกนิ 5 ลา้น
บาทต่อปี จํานวนพนักงานของกจิการส่วนใหญ่ตํ:ากว่า 10 คน จํานวนพนักงานบญัชปีระมาณ 1-5 คน ระดบั
การศกึษาของพนกังานบญัชอียู่ในระดบัปรญิญาตร ี 
 จากการศกึษารปูแบบบญัชขีองกจิการที:ใชอ้ยู่ในปจจุบนัของธุรกจิขนาดย่อม พบว่า กจิการสว่นใหญ่ให้ั
พนักงานบญัชลีงบญัชอีย่างง่ายและส่งมอบเอกสารให้กบัสํานักงานบญัชทีําบญัชต่ีอไป ระบบคอมพวิเตอร์ที:
นํามาใช้ในงานบญัชเีป็นบญัชรีายรบัและรายจ่าย บญัชลีูกหนี\และเจ้าหนี\ บญัชสีนิค้าคงเหลอื บญัชเีงนิเดอืน 
บญัชสีนิทรพัยแ์ละบญัชอีื:น ๆ สมุดบญัชทีี:ใชล้งรายการ สว่นใหญ่ลงในสมุดรายวนัทั :วไป ภาษีที:เสยีคอื ภาษีเงนิ
ไดบุ้คคลธรรมดา และภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล งบการเงนิที:จดัทาํ คอื งบดุล งบกาํไรขาดทุน ระยะเวลาการจดัทํางบ
การเงนิคอื ทุกสิ\นเดอืน การประมาณอายุการใช้สนิทรพัยย์ดึตามหลกัการบญัชทีี:รบัรองทั :วไป การคดิค่าเสื:อม
ราคาสนิทรพัย์ใช้วธิเีสน้ตรง การตีราคาสนิค้าคงเหลอืใช้วธิเีขา้ก่อน - ออกก่อน การควบคุมบญัชลีูกหนี\จาก
รายงานของฝายบญัชีทุกเดอืน การประมาณการค่าเผื:่ อหนี\สงสยัจะสูญจากยอดบญัชลีูกหนี\ พิจารณาการให้
เครดติลูกค้าจากประวตัิเก่าของลูกหนี\แต่ละราย  กจิการมกีารเปรยีบเทยีบราคาที:ซื\อมาหลาย ๆ ครั \ง ในการ
จดัซื\อวสัดุที:ใชผ้ลติจะประมาณความตอ้งการใชก่้อนจดัซื\อทุกครั \ง สนิคา้มตีําหนิ ชาํรุดจะขายในราคาตํ:าลง  การ
ควบคุมค่าแรงงาน จะกําหนดปรมิาณงานที:ผลติไดใ้นแต่ละวนั กจิการมกีารพจิารณาเงนิทุนหมุนเวยีนในการ
ชําระหนี\แต่ละเดอืน กจิการผลติอาหารมกีารใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลบญัชมีากที:สุดคดิเป็น 47.10 % กจิการผลติ
เฟอรนิ์เจอร ์คดิเป็น 30.63 % และโรงสขีา้ว คดิเป็น 22.27 % 

Abstract 
 

The use of SME business accounting data to determine the accounting styles: the case study of   the  
production  businesses  in  Nakhon  Pathom   area.  The research data are collected by interviewing 
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1.2 วตัถปุระสงคแ์ละขอบเขตการวจยัิ  

 เพื:อศกึษาการใชป้ระโยชน์ขอ้มลูบญัชขีองธุรกจิ
ขนาดย่อม เพื:อกําหนดรูปแบบบัญชีกิจการการผลิต
อาหาร การผลติเฟอรนิ์เจอร ์และโรงสขีา้ว ในเขตจงัหวดั
นครปฐม 

1.3 แนวคดทฤษฎีการจดัทาํบญัชีที ยอมรบัทั  วไป  ิ  

 การจัดทําบัญชีให้ยอมรับเป็นกฎกว้าง ๆ 
ทางการบัญชีที:ได้รับการปรับปรุงและยอมรับในหมู่     
นักวิชาชีพทางการบัญชี เพื:อให้บัญชีเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นของผู้ใช้ข้อมูล ซึ:งต้อง
อาศยัแนวคดิขั \นพื\นฐาน หรอืขอ้สมมุตฐิานทางการบญัช ี
และมคีวามสมัพนัธก์บัวตัถุประสงค ์โดยการพสิจูน์ตวัเลข
คณิตศาสตร ์การศกึษาทางการบญัชจีงึไม่อาจท่องจําได้
หมด ต้องบนัทกึข้อมูลเป็นลายลกัษณ์อกัษร และศกึษา
ขอ้มูลจากมาตรฐานการบญัชเีพื:อใหเ้ป็นมาตรฐานสากล
เดียวกนัทุกกิจการ ร่วมกบัประมวลรษัฎากรเพื:อความ
ถูกตอ้งในการเสยีภาษใีหก้บัรฐับาล 

1.4 แนวคดทฤษฎีการใช้ประโยชน์ข้อมูลบญัชีิ  

 ธุรกิจมีการจัดทําข้อมูลบัญชีในแต่ละวันและ
รวบรวมสรุปเป็นรายเดอืน     การนําขอ้มลูบญัชมีา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใชป้ระโยชน์ เพื:อเป็นเครื:องมอืช่วยวดัความสาํเรจ็ใน
การดําเนินธุรกิจ ช่วยในการวางแผนและตัดสนิใจ
เหตุการณ์ที:คาดว่าจะเกดิในอนาคตไดอ้ย่างมทีศิทาง
และสร้างความเชื:อมั :น ช่วยควบคุมค่าใช้จ่ายของ
บริษัท และต้นทุนการผลิตให้ลดลงและไม่ เบิก
จ่ายเงินซํ\าซอ้น มขีอ้มลูช่วยในการหาแหล่งเงนิทุ
เพิ:มจากสถาบนัการเงนิ ช่วยในการวางแผนเสยีภาษี
อากรไดอ้ย่างถูกตอ้ง และช่วยควบคุมการดาํเนินงาน
ภายในของกจิการ เป็นการส่งสญัญาณเตอืนภยัของ
กิจการ บ่งบอกการทุจริต หาจุดบกพร่อง จุดอ่อน
และจุดรั :วไหล  
1.5 แนวคดทฤษฎีรปูแบบบญัชีและรายงานทางิ
บญัชี 

 รูปแบบบญัชขีองธุรกจิขนาดย่อม ซึ:งยงัไม่
มีการกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ที:ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานแน่นอน แต่กฎหมายกาํหนดใหธุ้รกจิที:เป็น
บุคคลธรรมดา และนิติบุคคลต้องเสียภาษีตาม
กฎหมายประมวลรัษฎากร ซึ:งต้องมีหน้าที:จ ัดทํา
บญัชตีาม พ.ร.บ.การบญัช ีพ.ศ. 2543 ดงันั \นบญัชทีี:
ธุรกจิต้องจดัทําคอื 1.บญัชีรายวนั ซึ:งประกอบดว้ย 

through the questionnaire with the business owners, the accounting managers, and the accountants in 3 
business areas: 20 food manufacturers, 8 furniture manufacturers, 8 rice mills, 36 businesses altogether. 
The study from the general business information found that most businesses have been established for    
5-10 years with each of their authorized capital no more than 5 million baht, total revenue no more than 5 
million baht per year, mostly less than 10 employees, 1-5 accountants with bachelor degree. 
The study from the current SME accounting styles of these businesses found that, in most businesses, the 
accountants do the simple task and submit their documents to the accounting offices for the rest.  The 
computer systems used in the business accounts are income-expense, debtor and creditor, inventory, 
salary, asset, and others.  Books mostly used are journal.  Taxes paid are personal income tax and 
company income tax.  Financial statements involved are balance sheet and income statement which are 
prepared at the end of each month.  The estimation of asset life period follows the generally accepted 
accounting standards.  The asset depreciation calculation is based on Straight Line Method.  First In-First 
Out Method is used for the inventory valuation.  How to control the debtor account depends on the monthly 
report prepared by their accountants.  The allowance for doubtful accounts is estimated from the debtor 
accounts.  The customer’s credit period is considered on each debtor’s background.  The businesses 
compare their buying product price.  Generally before purchasing, the demand for the materials is 
calculated.  Defective or imperfect products are sold at low price.  Wage control determines the work in 
production each day.  The working capital for paying debt is considered monthly. Utilizations of  accounting 
information in food manufacturers is 47.10 %, furniture manufacturers is 30.63 %, rice mills is 22.27 % 
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บญัชเีงนิสด บญัชธีนาคาร บญัชรีายวนัซื\อ บญัชรีายวนั
ข าย  บัญชี ร าย วันทั :ว ไป  2. บัญ ชี แ ย ก ป ร ะ เ ภ ท 
ประกอบด้วย บญัชีแยกประเภทสินทรพัย์ หนี\สิน ทุน 
รายได้ และค่าใช้จ่าย 3.บญัชีสนค้า และบญัชีพเศษิ ิ
เพมเตมิ ิ  ขึ\นอยู่กบัประเภทของธุรกจิ ที:ต้องจดทําบญัช ี
ซึ:งธุรกจิผลติอาหารและเฟอร์นิเจอร์ ต้องจดัทํารายงาน
สนิค้าและวตัถุดบิ ธุรกจิโรงสขีา้วต้องจดัทําบญัชรีบัและ
จ่ายขา้วเปลอืกและวตัถุดบิพลอยไดจ้ากการสขีา้ว ซึ:งการ
จดัทําบญัชีดงักล่าวต้องนํามาสรุปรวมเป็นรายงานทาง
การเงนิ ออกมาในรูปแบบงบการเงนิ คอื งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกาํไรสะสม งบกระแสเงนิสด เป็นตน้  
2.วธีการวจยัิ ิ  

 การวิจัยครั \งนี\ ใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผ่าน
แบบสอบถามกบัเจา้ของกจิการ ผูจ้ดัการฝายบญัช ีและ่
พนกังานบญัช ีซึ:งประกอบดว้ย ธุรกจิผลติอาหาร 20 แห่ง 
ธุรกจิผลติเฟอร์นิเจอร์  8 แห่ง  ธุรกจิโรงสขีา้ว 8 แห่ง 
รวมธุรกิจทั \งสิ\นจํานวน 36 กิจการ โดยมีข ั \นตอน ดงันี\   
1.ศึกษาเอกสาร บทความและงานวิจัยที: เกี:ยวข้อง           
2. รวบรวมขอ้มูลทําแบบสมัภาษณ์ธุรกจิจํานวน 2 – 5 

แห่ง เพื:อสร้างแบบสอบถาม 3. จดัทําแบบสอบถามและ
นําไปทดลองหาค่าความเชื:อมั :นและนําไปปรับปรุง        
4. สัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามเพื:อรวบรวมการใช้
ประโยชน์จากขอ้มลูบญัชขีองธุรกจิขนาดย่อมและรปูแบบ
บญัชทีี:กจิการใชอ้ยู่ 5. สรุปผล 

3. ผลการศึกษาและอภปรายผล ิ  

 ธุรกจิขนาดย่อมในเขตจงัหวดันครปฐม กจิการ
ผลติอาหาร กจิการผลติเฟอร์นิเจอร์ และโรงสขีา้ว รวม
ทั \งสิ\น 36 แห่ง ซึ:งในแต่ละวนัรายการที:เกดิขึ\นกบักจิการ 
คือ การจัดซื\อ การขาย การผลิตและสรุปตัวเลขทาง
การเงนิ กจิการนําขอ้มูลดงักล่าวมาสรุปจดัทําบญัชจีาก
การศึกษา กิจการให้ความสําคญัข้อมูลบญัชีตามลําดบั
ต่อไปนี\ ลาํดบัที  1 ขอ้มูลดา้นการผลติ มกีารจดัทํามาก
ที:สดุในบญัชคุีมวตัถุดบิ  รองลงมาตามลาํดบัคอื บญัชคีุม
ค่าแรงทางตรง  สมุดบญัชคุีมค่าใชจ้่ายในการผลติ  สมุด
บัญชีสินค้าสําเร็จรูป และสมุดบัญชีงานระหว่างทํา  
ลาํดบัที  2 ขอ้มูลดา้นการขาย จดัทํามากในสมุดรายวนั
รบัเงนิสาํหรบัลงบญัชกีารขายเงนิสด รองลงมาตามลาํดบั

คอื สมุดรายวนัขาย สําหรบัลงบญัชกีารขายเงนิเชื:อ 
กจิการผลติเฟอร์นิเจอร์และโรงสขีา้วมกีารขายเป็น
เงินเชื:อมาก กิจการผลิตอาหารส่วนใหญ่ขายเป็น 
เงนิสด สมุดบญัชแียกประเภทลกูหนี\ทุกกจิการจดัทํา
เพียงเล็กน้อย  ลาํดบัที  3 ข้อมูลด้านการจดัซืDอ 
จดัทํามากในสมุดรายวนัจ่ายเงนิสาํหรบัลงบญัชกีาร
ซื\อเงนิสด สว่นสมุดรายวนัซื\อ สาํหรบัลงบญัชกีารซื\อ
เงนิเชื:อ กจิการผลติเฟอร์นิเจอร์และโรงสขีา้วมกีาร
ซื\อเป็นเงนิเชื:อมาก กจิการผลติอาหารส่วนใหญ่ซื\อ
เป็นเงนิสด สมุดบญัชแียกประเภทเจา้หนี\มกีารจดัทํา
มากในกจิการผลติอาหารและผลติเฟอร์นิเจอร ์ส่วน
กิจการโรงสีข้าวมีการจัดทําน้อยมาก  ลําดับที  4 

ข้อมูลด้านการเงนิ  ทุกกิจการจะจัดทํางบกําไร
ขาดทุนและงบดุลมากที:สุด เนื:องจากมีกฎหมาย
บงัคบัให้จดัทํา ส่วนงบต้นทุนการผลิตกจิการจะให้
ความสาํคญั เพราะสรุปค่าใชจ้่ายในการผลติทั \งหมด 
ในรายงานภาษซีื\อและภาษีขายกจิการที:จดัทําต้องมี
รายได้ต่อปีเกิน 1,800,000 บาทขึ\นไป กิจการ
เฟอรนิ์เจอรจ์ะจดัทําเป็นส่วนใหญ่  งบกระแสเงนิสด
และงบอื: น  ๆ ทุกกิจการมีการจัดทํา น้อยมาก        
ซึ:งสามารถสรุปไดจ้ากตารางที: 1 

ตารางที  1 
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 จากผลการวจิยั กจิการมกีารใช้ประโยชน์จาก
ขอ้มลูบญัชดีงันี� กจิการการผลติอาหารมกีารใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลทางบญัชมีากที!สุด คดิเป็น 47.10 % รองลงมา
คอื กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็น 30.63 % และ     
โรงสขีา้วมกีารใช้ประโยชน์น้อยที!สุด คดิเป็น  22.27 % 
ซึ!งสรุปไดใ้นตารางที! 2  
 

ตารางที  2 

 
 

จากผลการวจิยัรูปแบบบญัช ี ธุรกจิขนาดย่อม 
กิจการการผลิตอาหาร ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และโรงสขี้าว   

ยังไม่มีการกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ที:ชัดเจนและเป็น
มาตรฐานแน่นอน  แต่ผู้วจิยัได้รวบรวมเหตุการณ์และ
รายการที:เกดิขึ\นในแต่ละวนั ดงันี\ การซื\อ การขาย การ
ผลิตและสรุปข้อมูลออกมาในรูปตัวเลขคือจัดทํางบ
การเงนิต่าง ๆ  

ขั \นตอนรูปแบบการบนัทึกบัญชี เป็นดงันี\  
เมื:อซื\อหรือขายจะได้รับใบสําคัญรับเงิน จ่ายเงิน 
นํามาวเิคราะหร์ายการ ลงในสมุดรายวนัขั \นต้น ผ่าน
ไปที:บัญชีแยกประเภท เพื: อส รุปข้อมูลจัดทํา        
งบทดลอง และจัดทํางบการเงิน ซึ:งสามารถสรุป
ขั \นตอนไดใ้นแผนภูม ิ1  
 

สรปุรปูแบบบญัชีที เหมาะสมกบัธรุกจขนาดยอมิ ่  

 
แผนภมู ิ 1 

 
 



 5 

4. สรปุผลการศึกษาวจยัและข้อเสนอแนะิ  

 การวจิยัครั \งนี\พบว่าธุรกจิขนาดย่อม กจิการการ
ผลติอาหาร ผลติเฟอร์นิเจอร์ และโรงสขี้าว ส่วนใหญ่มี
ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมและ
รายไดร้วมไม่เกนิ 5 ลา้นบาท พนักงานบญัชไีม่เกนิ 1- 5 
คน กิจการจะรวบรวมเอกสารใบสําคญัและจดัทําบญัชี
แบบไม่สมบูรณ์ และลงบัญชีอย่างง่ายในสมุดรายวัน
ทั :วไปเพยีงเล่มเดยีวและส่งมอบเอกสารใบสําคญัให้กบั
สาํนกังานบญัชเีป็นผูจ้ดัทาํต่อไป ซึ:งขอ้มูลดงักล่าวไปอยู่
ที:สาํนักงานบญัชทีําใหม้กีารใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลบญัชี
ไดน้้อยมากหรอืกจิการบางแห่งไม่เคยมกีารใชป้ระโยชน์
จากขอ้มูลบญัชเีลย แต่อาศยัประสบการณ์หรอืแนวคิด
ของตนในการบรหิาร วางแผน คาดการณ์ วเิคราะห์ ทํา
ใหเ้กดิความเสี:ยงสูงในการดําเนินงาน และแนวโน้มที:จะ
คงอยู่ต่อไปในภาวะเศรษฐกิจแบบถดถอย จําเป็นต้อง
ต่อสูก้บัคู่แขง่ขนัอย่างมาก 

 สําหรับกิจการที:มีทุนจดทะเบียนเกิน 5 ล้าน
บาท สนิทรพัยแ์ละรายได้รวมเกนิ 5 ล้านบาท กจิการมี
พนักงานบญัชเีกนิ 1 – 5 คน การจดัทําบญัชจีะสมบูรณ์
และเต็มรูปแบบ มกีารจดัซื\อโปรแกรมคอมพวิเตอรด์้าน
บญัชมีาทาํบญัชแีละ มกีารเสยีภาษีโดยตนเอง กจิการจะ
มกีารสรุปขอ้มูลทุกเดอืน แต่ยงัคงต้องขอคําปรกึษาและ
คาํแนะนําจากผูต้รวจสอบบญัชอีย่างสมํ:าเสมอ เพื:อปองกั้
การผดิพลาดในการยื:นเสยีภาษแีละเป็นไปตามมาตรฐาน
การบญัชกีาํหนดไว ้
 
ข้อเสนอแนะ 

 กจิการควรจดัทําขอ้มูลบญัชโีดยตนเอง เพื:อนํา
ขอ้มลูมาใชไ้ดอ้ย่างสะดวก รวดเรว็ และตามวตัถุประสงค์
ที:ต้องการเพื:อเกิดประโยชน์ในการวางแผน สั :งการ 
ควบคุมและตดัสนิใจไดถู้กต้อง และทนัเหตุการณ์ มกีาร
ดําเนินงานได้อย่างมีประสทิธิภาพและเจริญเติบโตได้
อย่างมั :นคง  
 สําหรบักิจการที:ให้สํานักงานบญัชเีป็นผู้จดัทํา 
ควรติดตามการจดัทําบญัชีให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม
หลกัเกณฑ์ที:กฎหมายกําหนดไว้ในพระราชบญัญัติการ
บญัช ีพ.ศ. 2543 
 

ภาพถายดาํเนนการ่ ิ สมัภาษณ์งานวจยัิ  

   
 

   
 

  
 

   
 

5. กตตกริ ิ รมประกาศ 

 โครงงานวจิยันี\ได้รบัการสนับสนุนทุนวจิยั
ในโครงการความร่วมมือระหว่าง มรภ. -  สกว. 
ภายใต้โครงการ “โครงการวจิยัร่วมกบัการเรยีนการ
สอนบูรณาการศาสตร์เพื:อเรียนรู้การพัฒนาพื\นที:
สําหรบันักศึกษาปรญิญาตรีและ ปริญญาโท (Area 
Based Collaborative Research for 
Undergraduate and Master Students (ABC-
PUS/MAG)) ประจาํปี 2551” 
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