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บทคัดยอ่
การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีของธุรกิจขนาดย่อม เพื:อกําหนดรูปแบบบัญชี : กรณีศกึ ษากิจการ
การผลิต ในเขตจังหวัดนครปฐม ข้อมูลการวิจยั รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผ่านแบบสอบถามกับเจ้าของกิจการ
่ ญชี และพนักงานบัญ ชี ซึ:ง มีธุร กิจ 3 ประเภท ดังนี\ ธุ รกิจ ผลิต อาหาร 20 แห่ ง ธุ ร กิจ ผลิต
ผู้จ ัด การฝายบั
เฟอร์นิเจอร์ 8 แห่ง ธุรกิจโรงสีขา้ ว 8 แห่ง รวมทัง\ สิน\ จํานวน 36 กิจการ
จากการศึกษาข้อมูลทัวไปของกิ
:
จการ พบว่า กิจการส่วนใหญ่มรี ะยะเวลาในการดําเนินธุรกิจมาแล้ว
ประมาณ 5-10 ปี ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท สินทรัพย์รวมไม่เกิน 5 ล้านบาท รายได้รวมไม่เกิน 5 ล้าน
บาทต่อปี จํานวนพนักงานของกิจการส่วนใหญ่ต:ํากว่า 10 คน จํานวนพนักงานบัญชีประมาณ 1-5 คน ระดับ
การศึกษาของพนักงานบัญชีอยู่ในระดับปริญญาตรี
ั บนั ของธุรกิจขนาดย่อม พบว่า กิจการส่วนใหญ่ให้
จากการศึกษารูปแบบบัญชีของกิจการทีใ: ช้อยู่ในปจจุ
พนักงานบัญชีลงบัญชีอย่างง่ายและส่งมอบเอกสารให้กบั สํานักงานบัญชีทําบัญชีต่อไป ระบบคอมพิวเตอร์ท:ี
นํ ามาใช้ในงานบัญชีเป็ นบัญชีรายรับและรายจ่าย บัญชีลูกหนี\และเจ้าหนี\ บัญชีสนิ ค้าคงเหลือ บัญชีเงินเดือน
บัญชีสนิ ทรัพย์และบัญชีอ:นื ๆ สมุดบัญชีทใ:ี ช้ลงรายการ ส่วนใหญ่ลงในสมุดรายวันทัวไป
: ภาษีทเ:ี สียคือ ภาษีเงิน
ได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล งบการเงินทีจ: ดั ทํา คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน ระยะเวลาการจัดทํางบ
การเงินคือ ทุกสิน\ เดือน การประมาณอายุการใช้สนิ ทรัพย์ยดึ ตามหลักการบัญชีท:รี บั รองทัวไป
: การคิดค่าเสื:อม
ราคาสินทรัพย์ใช้วธิ เี ส้นตรง การตีราคาสินค้าคงเหลือใช้วธิ เี ข้าก่อน - ออกก่อน การควบคุมบัญชีลูกหนี\จาก
่ ญชีทุกเดือน การประมาณการค่าเผื:อหนี\สงสัยจะสูญจากยอดบัญชีลูกหนี\ พิจารณาการให้
รายงานของฝายบั
เครดิตลูกค้าจากประวัติเก่าของลูกหนี\แต่ละราย กิจการมีการเปรียบเทียบราคาทีซ: \อื มาหลาย ๆ ครัง\ ในการ
จัดซือ\ วัสดุทใ:ี ช้ผลิตจะประมาณความต้องการใช้ก่อนจัดซือ\ ทุกครัง\ สินค้ามีตําหนิ ชํารุดจะขายในราคาตํ:าลง การ
ควบคุมค่าแรงงาน จะกําหนดปริมาณงานที:ผลิตได้ในแต่ละวัน กิจการมีการพิจารณาเงินทุนหมุนเวียนในการ
ชําระหนี\แต่ละเดือน กิจการผลิตอาหารมีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีมากทีส: ุดคิดเป็ น 47.10 % กิจการผลิต
เฟอร์นิเจอร์ คิดเป็ น 30.63 % และโรงสีขา้ ว คิดเป็ น 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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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 %
ิ ย
1.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการวจั
เพื:อศึกษาการใช้ประโยชน์ขอ้ มูลบัญชีของธุรกิจ
ขนาดย่ อ ม เพื:อ กํ า หนดรู ป แบบบัญ ชีกิจ การการผลิต
อาหาร การผลิตเฟอร์นิเจอร์ และโรงสีขา้ ว ในเขตจังหวัด
นครปฐม
ิ
1.3 แนวคดทฤษฎี
การจัดทําบัญชีทียอมรับทัวไป
การจั ด ทํ า บั ญ ชี ใ ห้ ย อมรั บ เป็ นกฎกว้ า ง ๆ
ทางการบัญ ชีท:ีไ ด้ ร ับ การปรับ ปรุ ง และยอมรับ ในหมู่
นั ก วิ ช าชี พ ทางการบัญ ชี เพื: อ ให้ บ ัญ ชี เ หมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมและความจําเป็ นของผู้ใช้ข้อมูล ซึ:งต้อง
อาศัยแนวคิดขัน\ พืน\ ฐาน หรือข้อสมมุตฐิ านทางการบัญชี
และมีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ โดยการพิสจู น์ตวั เลข
คณิตศาสตร์ การศึกษาทางการบัญชีจงึ ไม่อาจท่องจําได้
หมด ต้องบันทึกข้อมูลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และศึกษา
ข้อมูลจากมาตรฐานการบัญชีเพื:อให้เป็ นมาตรฐานสากล
เดียวกันทุกกิจ การ ร่วมกับประมวลรัษฎากรเพื:อความ
ถูกต้องในการเสียภาษีให้กบั รัฐบาล
ิ
1.4 แนวคดทฤษฎี
การใช้ประโยชน์ข้อมูลบัญชี
ธุ ร กิจ มีก ารจัด ทํ า ข้อ มูล บัญ ชีใ นแต่ ล ะวัน และ
รวบรวมสรุปเป็ นรายเดือน การนําข้อมูลบัญชีมา

ใช้ประโยชน์ เพื:อเป็ นเครื:องมือช่วยวัดความสําเร็จใน
การดําเนินธุรกิจ ช่วยในการวางแผนและตัดสินใจ
เหตุการณ์ทค:ี าดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทศิ ทาง
และสร้า งความเชื:อ มัน: ช่ว ยควบคุ ม ค่า ใช้จ่ า ยของ
บริ ษั ท และต้ น ทุ น การผลิ ต ให้ ล ดลงและไม่ เ บิ ก
จ่า ยเงิน ซํ\า ซ้อ น มีข อ้ มูล ช่ว ยในการหาแหล่ง เงิน ทุ
เพิม: จากสถาบันการเงิน ช่วยในการวางแผนเสียภาษี
อากรได้อย่างถูกต้อง และช่วยควบคุมการดําเนินงาน
ภายในของกิจการ เป็ นการส่งสัญญาณเตือนภัยของ
กิจ การ บ่ งบอกการทุจ ริต หาจุด บกพร่อ ง จุด อ่อ น
และจุดรัวไหล
:
ิ
1.5 แนวคดทฤษฎี
รปู แบบบัญชี และรายงานทาง
บัญชี
รูปแบบบัญชีของธุรกิจขนาดย่อม ซึง: ยังไม่
มี ก ารกํ า หนดเป็ นหลั ก เกณฑ์ ท:ี ช ั ด เจนและเป็ น
มาตรฐานแน่นอน แต่กฎหมายกําหนดให้ธุรกิจทีเ: ป็ น
บุ ค คลธรรมดา และนิ ติ บุ ค คลต้ อ งเสีย ภาษี ต าม
กฎหมายประมวลรัษ ฎากร ซึ:ง ต้ อ งมีห น้ า ที:จ ัด ทํ า
บัญชีตาม พ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 ดังนัน\ บัญชีท:ี
ธุรกิจต้องจัดทําคือ 1.บัญชี รายวัน ซึง: ประกอบด้วย
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บัญชีเงินสด บัญชีธนาคาร บัญชีรายวันซื\อ บัญชีรายวัน
ข า ย บั ญ ชี ร า ย วั น ทั ว: ไ ป 2. บั ญ ชี แ ย ก ป ร ะ เภ ท
ประกอบด้ว ย บัญ ชีแ ยกประเภทสิน ทรัพ ย์ หนี\ส ิน ทุ น
รายได้ และค่ า ใช้จ่ า ย 3.บัญ ชี สิ นค้ า และบัญ ชี พิ เศษ
ิ ิ ขึน\ อยู่กบั ประเภทของธุรกิจ ที:ต้องจดทําบัญชี
เพมเตม
ซึ:งธุรกิจผลิตอาหารและเฟอร์นิเจอร์ ต้องจัดทํารายงาน
สินค้าและวัตถุดบิ ธุรกิจโรงสีขา้ วต้องจัดทําบัญชีรบั และ
จ่ายข้าวเปลือกและวัตถุดบิ พลอยได้จากการสีขา้ ว ซึง: การ
จัดทําบัญชีดงั กล่าวต้องนํ ามาสรุปรวมเป็ นรายงานทาง
การเงิน ออกมาในรูปแบบงบการเงิน คือ งบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกําไรสะสม งบกระแสเงินสด เป็ นต้น
ิ การวจัิ ย
2.วธี
การวิ จ ัย ครัง\ นี\ ใ ช้ วิ ธี ก ารสัม ภาษณ์ โ ดยผ่ า น
่ ญชี และ
แบบสอบถามกับเจ้าของกิจการ ผูจ้ ดั การฝายบั
พนักงานบัญชี ซึง: ประกอบด้วย ธุรกิจผลิตอาหาร 20 แห่ง
ธุรกิจผลิตเฟอร์นิเจอร์ 8 แห่ง ธุรกิจโรงสีขา้ ว 8 แห่ง
รวมธุ รกิจ ทัง\ สิ\นจํานวน 36 กิจ การ โดยมีขนั \ ตอน ดัง นี\
1.ศึ ก ษาเอกสาร บทความและงานวิ จ ั ย ที: เ กี: ย วข้ อ ง
2. รวบรวมข้อมูลทําแบบสัมภาษณ์ ธุรกิจจํานวน 2 – 5
แห่ง เพื:อสร้างแบบสอบถาม 3. จัดทําแบบสอบถามและ
นํ า ไปทดลองหาค่ า ความเชื: อ มัน: และนํ า ไปปรับ ปรุ ง
4. สัม ภาษณ์ โ ดยใช้ แ บบสอบถามเพื:อ รวบรวมการใช้
ประโยชน์จากข้อมูลบัญชีของธุรกิจขนาดย่อมและรูปแบบ
บัญชีทก:ี จิ การใช้อยู่ 5. สรุปผล
ิ
3. ผลการศึกษาและอภปรายผล
ธุรกิจขนาดย่อมในเขตจังหวัดนครปฐม กิจการ
ผลิตอาหาร กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์ และโรงสีขา้ ว รวม
ทัง\ สิน\ 36 แห่ง ซึง: ในแต่ละวันรายการทีเ: กิดขึน\ กับกิจการ
คือ การจัด ซื\อ การขาย การผลิต และสรุ ป ตัว เลขทาง
การเงิน กิจการนํ าข้อมูลดังกล่าวมาสรุปจัดทําบัญชีจาก
การศึกษา กิจการให้ความสําคัญข้อมูลบัญชีตามลําดับ
ิ มีการจัดทํามาก
ต่อไปนี\ ลําดับที 1 ข้อมูลด้านการผลต
ทีส: ดุ ในบัญชีคุมวัตถุดบิ รองลงมาตามลําดับคือ บัญชีคุม
ค่าแรงทางตรง สมุดบัญชีคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต สมุด
บัญ ชี ส ิน ค้ า สํ า เร็ จ รู ป และสมุ ด บัญ ชี ง านระหว่ า งทํ า
ลําดับที 2 ข้อมูลด้านการขาย จัดทํามากในสมุดรายวัน
รับเงินสําหรับลงบัญชีการขายเงินสด รองลงมาตามลําดับ

คือ สมุดรายวันขาย สําหรับลงบัญชีการขายเงินเชื:อ
กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์และโรงสีขา้ วมีการขายเป็ น
เงิน เชื:อมาก กิจการผลิตอาหารส่ว นใหญ่ ข ายเป็ น
เงินสด สมุดบัญชีแยกประเภทลูกหนี\ทุกกิจการจัดทํา
เพียงเล็กน้ อย ลําดับ ที 3 ข้อมูลด้านการจัดซืD อ
จัดทํามากในสมุดรายวันจ่ายเงินสําหรับลงบัญชีการ
ซือ\ เงินสด ส่วนสมุดรายวันซือ\ สําหรับลงบัญชีการซือ\
เงินเชื:อ กิจการผลิตเฟอร์นิเจอร์และโรงสีขา้ วมีการ
ซือ\ เป็ นเงินเชื:อมาก กิจการผลิตอาหารส่วนใหญ่ซ\อื
เป็ นเงินสด สมุดบัญชีแยกประเภทเจ้าหนี\มกี ารจัดทํา
มากในกิจการผลิตอาหารและผลิตเฟอร์นิเจอร์ ส่วน
กิจ การโรงสีข้า วมีก ารจัด ทํ า น้ อ ยมาก ลํา ดับ ที 4
ิ ทุ ก กิจ การจะจัด ทํ า งบกํ า ไร
ข้อ มู ล ด้ า นการเงน
ขาดทุ น และงบดุ ล มากที:สุ ด เนื: อ งจากมีก ฎหมาย
บังคับให้จ ดั ทํา ส่วนงบต้นทุนการผลิตกิจการจะให้
ความสําคัญ เพราะสรุปค่าใช้จ่ายในการผลิตทัง\ หมด
ในรายงานภาษีซอ\ื และภาษีขายกิจการทีจ: ดั ทําต้องมี
รายได้ต่ อ ปี เ กิน 1,800,000 บาทขึ\น ไป กิจ การ
เฟอร์นิเจอร์จะจัดทําเป็ นส่วนใหญ่ งบกระแสเงินสด
และงบอื: น ๆ ทุ ก กิ จ การมี ก ารจั ด ทํ า น้ อ ยมาก
ซึง: สามารถสรุปได้จากตารางที: 1
ตารางที 1
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จากผลการวิจยั กิจการมีการใช้ประโยชน์ จาก
ข้อมูลบัญชีดงั นี กิจการการผลิตอาหารมีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลทางบัญชีมากทีส! ุด คิดเป็ น 47.10 % รองลงมา
คือ กิจ การผลิตเฟอร์นิเจอร์ คิดเป็ น 30.63 % และ
โรงสีขา้ วมีการใช้ประโยชน์น้อยที!สุด คิดเป็ น 22.27 %
ซึง! สรุปได้ในตารางที! 2

ขัน\ ตอนรูปแบบการบันทึกบัญชี เป็ นดัง นี\
เมื:อ ซื\อ หรือ ขายจะได้ร ับ ใบสํา คัญ รับ เงิน จ่ า ยเงิน
นํามาวิเคราะห์รายการ ลงในสมุดรายวันขัน\ ต้น ผ่าน
ไปที: บ ั ญ ชี แ ยกประเภท เพื: อ สรุ ป ข้ อ มู ล จั ด ทํ า
งบทดลอง และจัด ทํา งบการเงิน ซึ:ง สามารถสรุ ป
ขัน\ ตอนได้ในแผนภูมิ 1

ตารางที 2

ิ
่
สรุปรูปแบบบัญชีทีเหมาะสมกับธุรกจขนาดยอม

จากผลการวิจยั รูปแบบบัญชี ธุรกิจขนาดย่อม
กิจ การการผลิตอาหาร ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และโรงสีข้า ว
ยัง ไม่ มีก ารกํ า หนดเป็ น หลัก เกณฑ์ ท:ีช ัด เจนและเป็ น
มาตรฐานแน่ นอน แต่ผู้วจิ ยั ได้รวบรวมเหตุการณ์และ
รายการที:เกิดขึน\ ในแต่ละวัน ดังนี\ การซื\อ การขาย การ
ผลิต และสรุ ป ข้ อ มู ล ออกมาในรู ป ตั ว เลขคื อ จัด ทํ า งบ
การเงินต่าง ๆ

แผนภูมิ 1
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ิ ยและข้อเสนอแนะ
4. สรุปผลการศึกษาวจั
การวิจยั ครัง\ นี\พบว่าธุรกิจขนาดย่อม กิจการการ
ผลิตอาหาร ผลิตเฟอร์นิเจอร์ และโรงสีข้าว ส่วนใหญ่ มี
ทุ น จดทะเบีย นไม่ เ กิน 5 ล้า นบาท สิน ทรัพ ย์ร วมและ
รายได้รวมไม่เกิน 5 ล้านบาท พนักงานบัญชีไม่เกิน 1- 5
คน กิจ การจะรวบรวมเอกสารใบสําคัญและจัดทําบัญชี
แบบไม่ ส มบู ร ณ์ และลงบัญ ชีอ ย่ า งง่ า ยในสมุ ด รายวัน
ทัวไปเพี
:
ยงเล่มเดียวและส่งมอบเอกสารใบสําคัญให้กบั
สํานักงานบัญชีเป็ นผูจ้ ดั ทําต่อไป ซึง: ข้อมูลดังกล่าวไปอยู่
ทีส: าํ นักงานบัญชีทําให้มกี ารใช้ประโยชน์จากข้อมูลบัญชี
ได้น้อยมากหรือกิจการบางแห่งไม่เคยมีการใช้ประโยชน์
จากข้อมูลบัญชีเลย แต่อาศัยประสบการณ์ หรือแนวคิด
ของตนในการบริหาร วางแผน คาดการณ์ วิเคราะห์ ทํา
ให้เกิดความเสีย: งสูงในการดําเนินงาน และแนวโน้มทีจ: ะ
คงอยู่ต่อไปในภาวะเศรษฐกิจ แบบถดถอย จําเป็ นต้อ ง
ต่อสูก้ บั คู่แข่งขันอย่างมาก
สํา หรับ กิจ การที:มีทุ น จดทะเบีย นเกิน 5 ล้า น
บาท สินทรัพย์และรายได้รวมเกิน 5 ล้านบาท กิจการมี
พนักงานบัญชีเกิน 1 – 5 คน การจัดทําบัญชีจะสมบูรณ์
และเต็มรูปแบบ มีการจัดซื\อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน
บัญชีมาทําบัญชีและ มีการเสียภาษีโดยตนเอง กิจการจะ
มีการสรุปข้อมูลทุกเดือน แต่ยงั คงต้องขอคําปรึกษาและ
้
คําแนะนําจากผูต้ รวจสอบบัญชีอย่างสมํ:าเสมอ เพื:อปองกั
การผิดพลาดในการยื:นเสียภาษีและเป็ นไปตามมาตรฐาน
การบัญชีกาํ หนดไว้
ข้อเสนอแนะ
กิจการควรจัดทําข้อมูลบัญชีโดยตนเอง เพื:อนํา
ข้อมูลมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และตามวัตถุประสงค์
ที:ต้ อ งการเพื:อ เกิด ประโยชน์ ใ นการวางแผน สัง: การ
ควบคุมและตัดสินใจได้ถูกต้อง และทันเหตุการณ์ มีการ
ดํา เนิ นงานได้อย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและเจริญเติบ โตได้
อย่างมันคง
:
สําหรับกิจการที:ให้สํานักงานบัญชีเป็ นผู้จ ดั ทํา
ควรติดตามการจัดทําบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ท:ีกฎหมายกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ
บัญชี พ.ศ. 2543

ิ
่ าเนนการ
ภาพถายดํ
สัมภาษณ์งานวจัิ ย

ิ ิ รมประกาศ
5. กตตกร
โครงงานวิจยั นี\ได้รบั การสนับสนุ นทุนวิจยั
ในโครงการความร่ ว มมือ ระหว่ า ง มรภ. - สกว.
ภายใต้โครงการ “โครงการวิจยั ร่วมกับการเรียนการ
สอนบูร ณาการศาสตร์เ พื:อ เรีย นรู้ก ารพัฒ นาพื\น ที:
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและ ปริญญาโท (Area
Based
Collaborative
Research
for
Undergraduate and Master Students (ABCPUS/MAG)) ประจําปี 2551”
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