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ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบญัชีของส านักงานบญัชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

Problems and Obstacles in Accounting Operation of Accounting 
Offices in Northeastern Region of Thailand 

 
กนกวรรณ  วฒุิกนกกาญจน์ 1 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ความรู้วิชาชีพบญัชี ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
บญัชี การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส านักงานบญัชี การใช้ความรู้วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลต่อ
ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชีของผู้ท าบญัชี จ านวน 158 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บ
รวบรวมข้อมลู ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนมุาน ผลการวิจยัพบว่า ผู้ท าบญัชีของส านกังานบญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยมีความคิดเห็นในการใช้ความรู้วิชาชีพภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการท าบญัชี ด้านการบญัชีภาษีอากร ด้านการวางระบบบญัชี อีกทัง้พบว่า ความคิดเห็น
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบญัชีภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ
ด้านมาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านลกูค้า นอกจากนีไ้ด้ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างข้อมลูส่วน
บคุคล ข้อมลูส านกังานบญัชี และการใช้ความรู้วิชาชีพบญัชีของผู้ท าบญัชี ท่ีมีผลตอ่ปัญหาและอปุสรรคใน
การจดัท าบญัชี พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลในภาพรวม ด้านลูกค้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้
ประสบการณ์การท าบญัชียงัมีอุปสรรคในส่วนลูกค้า การใช้มาตรฐานการบญัชี  ขณะท่ีคณุวฒุิการศกึษา
ทางบัญชีท่ีแตกต่างกันก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ส่วนการใช้ความรู้วิชาชีพบัญชีมีผลต่อปัญหาและ
อปุสรรคในการจดัท าบญัชี โดยด้านการบญัชีบริหาร ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี มีผลต่อการ
จดัท าบญัชีของผู้ท าบญัชีมากท่ีสดุ 

 นอกจากนีย้ังมีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในการจดัท าบญัชีของส านักงานบญัชี ดงันี ้    
1) ด้านลูกค้า ควรจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบ จัดหมวดหมู่เอกสารให้ถูกต้อง และให้ความส าคัญต่อ

                                                                 
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ าโปรแกรมวชิาการบญัชี คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา               
ถนนสรุนารายณ์ อ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสมีา 30000   
  งานวิจยันีไ้ด้รับทนุอดุหนนุการวิจยัจากมหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสมีา ปีงบประมาณ 2558 
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เอกสารประกอบการจัดท าบัญชีเพ่ือย่ืนงบการเงินและเพ่ือเสียภาษีอากร 2) ด้านมาตรฐานการบัญชี 
เน่ืองจากมาตรฐานการบญัชีมีการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ทาง
เศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบัน ควรศึกษาติดตามการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบัญชีอย่างสม ่าเสมอ       
3) ด้านภาษีอากร ควรปรับปรุงงานด้านภาษีให้ทนัตอ่เหตกุารณ์และศกึษาแนวโน้มของภาษีไมใ่ห้มีชอ่งวา่ง 
4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มอุปกรณ์ให้มากขึน้ และโปรแกรมควรมีความทันสมัย 5) ด้านการ
ปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี ควรมีการอบรมความรู้วิธีการทางบัญชี หลักวิธีปฏิบตัิเก่ียวกับการตรวจสอบ
เพ่ือให้สามารถน าข้อมลูมาใช้ในการวางระบบบญัชีได้อยา่งรัดกมุ 
 
ค ำส ำคัญ:  ปัญหาและอปุสรรค, การจดัท าบญัชี, ส านกังานบญัชี 
 
Abstract 

The objectives of this study were: to investigate the use of accounting professional 
knowledge, problems and obstacles in accounting operation, to compare personal data and 
accounting office data that affected the problems and obstacles in accounting operation, and to 
explore the effects of the use of accounting professional knowledge on the problems and 
obstacles in accounting operation. The data were collected from 158 accountants between 
March and May 2015 using questionnaires and analyzed for descriptive and inferential 
statistics. The results showed that accountants of accounting offices in the Northeastern Region 
Thailand had the overall opinion on the use of accounting professional knowledge at the ‘High’ 
level. The highest mean score for the opinion was on accounting operation, followed by tax 
accounting, and setting up accounting. The overview of the opinions on the problems and 
obstacles in accounting operation was at the ‘Moderate’ level, with the highest mean score on 
accounting standards, followed by tax accounting, and customer. Moreover, the investigation of 
relationships between personal data, accounting office data, and accountants’ use of 
accounting professional knowledge that affected the problems and the obstacles in accounting 
operation revealed that age differences had effects on the overall problems and obstacles in 
accounting operation as well as the customer and technology utilization. Additionally, 
experiences in accounting were also obstacles in accounting operations related to customers 
and the use of accounting standards, while differences in accounting educational qualifications 
influenced work performance. Lastly, the use of accounting professional knowledge affected the 
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problems and obstacles in accounting operation, where problems and obstacles regarding 
managerial accounting, education, and accounting technology affected accounting operation of 
the accountants the most. 

Apart from that, the research findings suggested the following guidelines for the 
accounting operations. 1) Customers: Customers should prepare all the required documents 
and arrange them in the correct order. Customers should also give importance to accompanied 
documents to submit as financial budgeting and to file the tax correctly. 2) Accounting 
Standards: As the accounting standards are being updated continuously, accountants should 
get updated and make regular changes to those standards. 3) Taxation: There should be 
improvement on taxation according to changes of related current situations and the future 
trends to reduce the taxation gaps. 4) Information Technology: Information technologies need to 
be increased in numbers and accounting software should be updated. 5) Accountant Practices: 
Accounts should receive trainings on proper accounting knowledge and auditing principles in 
order to use the data for effective accounting plans. 
 
Keywords:  problem and obstacle, accounting operation, accounting office 
 
บทน า 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2557) มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
บญัชี ได้ปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบญัชีให้มีความเหมาะสมกบัสภาพธุรกิจในประเทศไทยและสอดคล้อง
มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ (International Accounting Standard) ด้วยเหตุนี ้ผู้ท าบญัชีจึงต้อง
ศึกษาและติดตามการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าบญัชี และงบ
การเงินให้แก่ผู้ใช้งบการเงินทัง้ภายในและภายนอกองค์กร  

 ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีด าเนินการในการท าบญัชีส่วนใหญ่มกัใช้บริการจากส านกังาน
บญัชีในฐานะท่ีให้บริการทางด้านบญัชีและภาษีอากร ด้วยเหตนีุ ้ส านกังานบญัชี จงึมีอิทธิพลอยา่งมากตอ่
นโยบายการท าบญัชีและการเสียภาษีของธุรกิจ โดยมีผู้ท าบญัชีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการท าบญัชีของธุรกิจ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ข้อก าหนดต่างๆ ในการท าบญัชีท่ีต้องอาศยัความรู้ความสามารถทาง
วิชาชีพบัญชี แต่เน่ืองจากผู้ ท าบัญชีมีจ านวนมาก แต่ละคนมีมาตรฐานในการท าบัญชีท่ีแตกต่างกัน 
ก่อให้เกิดปัญหาและอปุสรรคในการท าบญัชี ดงันัน้ ผู้ศกึษาจึงสนใจปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี
ของส านักงานบัญชีในด้านการใช้ความรู้ในวิชาชีพบญัชีตลอดจนปัญหาและอุปสรรคท่ีส าคญัเพ่ือเป็น
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แนวทางในการพัฒนาของผู้ ท าบัญชี อีกทัง้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษา
สาขาวิชาการบญัชี ในการเรียนรู้การใช้วิชาชีพได้อย่างถูกต้อง สามารถทราบปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดท าบัญชีของส านักงานบัญชี โดยศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้ ท าบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จ านวน 20 จงัหวดั เน่ืองจากเป็นกลุ่มของจงัหวดัท่ีมีการขยายตวัทางเศรษฐกิจและเป็นเขต
เมืองชายแดนท่ีรัฐบาลให้ความส าคญัตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 11 (พ.ศ. 2555-
2559) การศกึษาดงักลา่วจะท าให้ทราบถึงปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชีของส านกังานบญัชี อนัจะ
เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาคณุภาพและความสามารถของผู้ท าบญัชีตอ่ไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. แนวคิดเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรค 
 1.1 ปัญหาในทางปฏิบตักิารของการพฒันาองค์การสรุปได้ 3 ประเดน็ ดงันีคื้อ (DuBrin,1984) 
  1.1.1 จุดเร่ิมต้นการพัฒนาองค์การ การพัฒนาองค์การต้องได้รับการสนับสนุนและมี
จุดเร่ิมต้นจากผู้ บริหารระดับสูง แต่ในทางปฏิบัติมักจะเกิดขึน้จากระดับล่าง ต่อมาผู้ บริหารระดับสูง
เห็นชอบ กรณีเชน่นีท้ าให้ผู้บริหารระดบัสงูไมไ่ด้ผกูพนัและทุม่เทให้กบัการพฒันาองค์การอยา่งแท้จริง 
  1.1.2 ค่านิยมของการพัฒนาองค์การ มุ่งให้สมาชิกกลุ่มมีความเปิดเผย ไว้วางใจซึ่งกัน
และกัน มีส่วนร่วมในการใช้อ านาจและกล้าเผชิญหน้ามากขึน้ โปรแกรมการพัฒนาองค์การจึงก าหนด
ค่านิยมเป็นเป้าหมาย สมาชิกท่ีผ่านการอบรมตามโปรแกรมพฒันาองค์การ มักประสบปัญหาปรับตวัใน
การท างาน เน่ืองจากทศันคตแิละพฤตกิรรมอยา่งเปิดเผยของคนเหลา่นัน้  
  1.1.3 ปัญหาการต่อต้านการเปล่ียนแปลง การพัฒนาองค์การมักประสบปัญหาการ
ต่อต้านการเปล่ียนแปลงมาก ในแง่ปริมาณ ความรุนแรง ความซบัซ้อน ซึ่งจะฝังรากลึกอยู่ในทุกๆ ระดบั
ขององค์การ  
 1.2 ปัญหาอ่ืนๆ ท่ีไมเ่อือ้อ านวยตอ่การพฒันาองค์การ จ าแนกได้ดงันี ้(สนุนัทา เลาหนนัทน์, 2544) 
  1.2.1 เกิดจากองค์การ เชน่ องค์การท่ีมีระบบการให้แรงจงูใจต ่า 
  1.2.2 เกิดจากฝ่ายบริหารระดบัสงู เช่น ผู้บริหารระดบัสงูไม่ได้ให้การสนบัสนนุอยา่งจริงจงั
ตอ่การน าแนวความคดิการพฒันาองค์การไปปฏิบตัิ 
  1.2.3 เกิดขึน้จากผู้น าการเปล่ียนแปลง เช่น ท าหน้าท่ีผิดบทบาท เป็นผู้สอนมากกว่าการ
ให้ค าปรึกษา ขาดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาและตดัสินใจ 
  1.2.4 เกิดจากการวางแผนเพ่ือการเปล่ียนแปลง เช่น ขาดความร่วมมือจากผู้ปฏิบตัิ รีบเร่ง
ในการแก้ปัญหาเร็วเกินไป ปราศจากการวินิจฉยั ใช้เทคนิคไมถ่กูต้อง 
  1.2.5 เกิดจากหนว่ยเหนือขององค์การ เชน่ ขาดการสนบัสนนุด้านงบประมาณ 
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2. แนวคิดเก่ียวกับการจัดท างบการเงนิ 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกกรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทาง
การเงินเพ่ือก าหนดแนวคิดท่ีใช้เป็นเกณฑ์ในการจดัท าและน าเสนองบการเงินส าหรับผู้ ใช้ภายนอก เพ่ือให้
ผู้ ใช้งบการเงินมีความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบตัิในแนวทางเดียวกัน ดงันี  ้(ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 
2559) 
  2.1 วตัถปุระสงค์ของงบการเงิน เพ่ือให้ข้อมูลเก่ียวกับฐานะการเงิน การด าเนินงาน การ
เปล่ียนแปลงในฐานะการเงินของกิจการ และแสดงข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ตอ่ผู้ใช้ในการตดัสินใจของธุรกิจ 
  2.2 ฐานะทางการเงิน ถูกผลกระทบจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจท่ีกิจการควบคุม
โครงสร้างทางการเงิน สภาพคลอ่ง ความอยู่รอดของกิจการ และสามารถปรับตวัให้เข้ากบัการเปล่ียนแปลง
ในสภาพแวดล้อมท่ีด าเนินอยู ่โดยมีงบแสดงฐานะการเงินให้ข้อมลูฐานะทางการเงินของกิจการ 
  2.3 ผลการด าเนินงาน เป็นความสามารถของกิจการท่ีจะสร้างก าไรจากทรัพยากรท่ีลงทนุ 
  2.4 การเปล่ียนแปลงในฐานะการเงิน ผู้ ใช้ต้องการทราบข้อมูลกิจกรรมด าเนินงาน การ
ลงทนุการจดัหาเงินท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งงวดบญัชี  ข้อมลูเหล่านีช้่วยผู้ ใช้ประเมินได้ว่าสามารถก่อให้เกิดเงิน
สดและรายการเทียบเทา่เงินสดได้ดีเพียงใด รวมไปถึงได้ใช้กระแสเงินสดเหลา่นีไ้ด้อยา่งไร 
  2.5 หมายเหตแุละข้อมลูเพิ่มเติม ในงบการเงินต้องมีหมายเหตแุละข้อมลูเพิ่มเติมอธิบาย
รายการตา่งๆ ท่ีปรากฏ และการเปิดเผยความเส่ียงความไมแ่นน่อนตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่กิจการ 
  2.6 ข้อสมมุติในการจัดท างบการเงิน กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินได้
ก าหนดข้อสมมตุใินการจดัท างบการเงิน ภายใต้เกณฑ์คงค้างและการด าเนินงานตอ่เน่ือง  
  2.7 ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ประกอบด้วยลักษณะเชิงคุณภาพ 4 ประการ 
ได้แก่ เข้าใจได้ เก่ียวข้องกบัการตดัสินใจ เช่ือถือได้ และเปรียบเทียบกนัได้  
  2.8 ข้อจ ากัดของข้อมูล ท่ี มีความเก่ียวข้องกับการตัดสินใจและความเช่ือถือได้
ประกอบด้วย ทนัตอ่เวลา ความสมดลุระหว่างประโยชน์ท่ีได้รับกบัต้นทนุท่ีเสียไป และความสมดลุลกัษณะ
เชิงคณุภาพ 
  2.9 องค์ประกอบของงบการเงิน ประกอบด้วย องค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับการวัดฐานะ
การเงินและองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัการวดัผลการด าเนินงาน 
  2.10 การรับรู้องค์ประกอบของงบการเงิน เป็นกระบวนการท่ีบนัทึกหรือรวบรวมรายการท่ี
เป็นไปตามค าจ ากัดความขององค์ประกอบต่างๆ ในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
โดยกิจการสามารถวดัคา่หรือมลูคา่ของรายการนัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ 
  2.11 การวดัคา่องค์ประกอบของงบการเงิน สามารถวดัคา่โดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิม ราคา
ทนุปัจจบุนั มลูคา่ท่ีคาดวา่จะได้รับ และมลูคา่ปัจจบุนั 
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  2.12 ประโยชน์ของข้อมลูทางการบญัชี ผู้ประกอบธุรกิจต้องจดัท าบญัชีเพ่ือย่ืนงบการเงิน
ต่อทางราชการและเพ่ือเสียภาษีให้ถูกต้อง ใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบญัชีในการตดัสินใจ วางแผน 
ประเมินผลการด าเนินงาน พยากรณ์ผลการปฏิบตังิาน และควบคมุการด าเนินงาน 
 3. พระราชบัญญัตกิารบัญชี พ.ศ. 2543 
  พระราชบญัญตัิการบญัชี พ.ศ. 2543 มีผลใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ท า
ให้ประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 285 ถูกยกเลิกไป ในพระราชบญัญัติฉบบันี ้ได้ก าหนดแบ่งแยกหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของบคุคลท่ีเก่ียวข้องในการท าบญัชีของธุรกิจไว้ 2 ฝ่าย คือ ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี กับ
ผู้ท าบญัชี ดงันี ้
  3.1 ผู้ มีหน้าท่ีจดัท าบญัชี ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากัด 
นิติบุคคลท่ีตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า สถานท่ีประกอบ
กิจการเป็นประจ า และบคุคลธรรมดา 
  3.2 ผู้ท าบญัชี ได้แก่ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี สมห์ุบญัชี หวัหน้าแผนกบญัชี บคุคลท่ีเป็นผู้
รับจ้างท าบญัชีอิสระ หวัหน้าส านกังาน บุคคลในคณะบุคคล กรรมการหรือผู้ เป็นหุ้นส่วนซึ่งรับผิดชอบใน
การให้บริการรับท าบญัชี ผู้ชว่ยท าบญัชีตามท่ีก าหนด 
 4. พระราชบัญญัตวิิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
  พระราชบญัญัติวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ. 2547 
เป็นต้นมา ฐานะเป็นนิติบคุคลตามกฎหมาย มีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมและพฒันาวิชาชีพบญัชี ซึ่งวิชาชีพ
บญัชี หมายความถึง วิชาชีพด้านการท าบญัชี ด้านการสอบบญัชี ด้านการบญัชีบริหาร ด้านการวางระบบ
บัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี  มีโครงสร้างองค์กรก ากับดูแล
วิชาชีพบญัชี โดยการแตง่ตัง้คณะกรรมการตา่งๆ ก ากบัดแูล พฒันาความรู้ ส่งเสริมมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพบญัชีให้มีคณุภาพ ควบคมุจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชี 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือศกึษาการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีของส านกังานบญัชีในเขตภาคะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
 2. เพ่ื อศึกษาปัญ หาและอุปสรรคในการจัดท าบัญ ชีของส านักงานบัญ ชีใน เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 3. เพ่ื อศึกษาปัญ หาและอุปสรรคในการจัดท าบัญ ชีของส านักงานบัญ ชีใน เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจ าแนกตามข้อมลูสว่นบคุคล และข้อมลูส านกังานบญัชี 
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 4. เพ่ือศึกษาการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีของ
ส านกังานบญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
สมมตฐิานในการวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชี ด้านลกูค้า ด้านมาตรฐานการ
บัญชี ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบัติงานของผู้ ท าบัญชี และด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการท าบญัชีของส านกังานบญัชี 

 2. ปัจจัยข้อมูลส านักงานบัญชีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี ด้านลูกค้า ด้าน
มาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชี และด้าน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชีของส านกังานบญัชี 

 3. ปัจจัยด้านการใช้ความรู้ในวิชาชีพบญัชีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี ด้าน
ลกูค้า ด้านมาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชี 
และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชีของส านกังานบญัชี 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ส านกังานบญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
จ านวน 20 จงัหวัด คือ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม 
มกุดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร  สริุนทร์ หนองคาย หนองบวัล าภ ูอ านาจเจริญ อดุรธานี 
อุบลราชธานี จ านวน 310 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า , 2557) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบชัน้ภูมิ  (Stratified Random Sampling) โดยวิธีของ Taro Yamane (1973) ท่ีระดับความ
ความคลาดเคล่ือน 0.05 ได้ขนาดตวัอย่างเท่ากับ 175 รายจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 175 ราย ผู้ วิจัยได้
จดัส่งแบบสอบถามด าเนินการได้ 2 วิธี คือ วิธีท่ีหนึ่ง ผู้ วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการขอ
ความร่วมมือกบัส านกังานบญัชีและรอรับแบบสอบถามกลบัเพ่ือให้ครบตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีได้ก าหนดไว้ วิธี
ท่ีสอง ส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปให้กลุม่ตวัอย่างและให้ผู้ตอบส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผู้วิจยัโดย
การใส่ซองติดแสตมป์ลงทะเบียนไปและกลบัตามท่ีอยู่ของส านกังานบญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยแตล่ะจงัหวดั เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่งกลบัคืนมาเม่ือกรอกแบบสอบถามเสร็จแล้ว ใช้
เวลาประมาณ 3 เดือน ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 และสรุปข้อมูลท่ีได้ โดยได้
แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์รวบรวมได้ 158 ราย คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 90.29 ซึ่งสงูกว่าอตัราการ
ตอบกลบัร้อยละ 57 ถือวา่ผา่นเกณฑ์การเช่ือถือได้ (สทุิต ิขตัตยิะ และ วิไลลกัษณ์ สวุจิตตานนท์, 2554) 
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ส าหรับการสร้างแบบสอบถาม ผู้ วิจยัได้ตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบ
ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาจากการท่ีน าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญดวู่าครอบคลุมเนือ้หา
หรือไม่เพียงใด รวมไปถึงการตรวจสอบด้านภาษา ข้อค าถาม ค าชีแ้จงต่างๆ จากนัน้น าแบบสอบถามท่ี
ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ และน าแบบสอบถามท่ีได้มาวิเคราะห์หาคา่ความเช่ือมัน่ พิจารณาจากค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยการน าแบบสอบถามไปทดลองก่อนเก็บข้อมูลจริง (Pre-test) 
กับกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลกัษณะเช่นเดียวกับประชากรตวัอย่างจ านวน 30 ตวัอย่าง ไปวิเคราะห์หาค่าความ
เช่ือมัน่ด้วยวิธีค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค ได้คา่ความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.804 สามารถอธิบายเป็นราย
ประเด็น พบว่า ทกุรายประเด็นมีค่ามากกว่า 0.7 ถือว่าผ่านเกณฑ์การยอมรับได้ (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 
2550) 

สถิติท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  สถิติวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Anova) การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหคุณู (Multiple Regression 
Analysis) ส าหรับสมมตฐิานข้อ 1 ข้อ 2 และ ข้อ 3 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                   ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1  แสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษา 
 
ผลการวิจัย 

ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลส านกังานบญัชี จ านวน 
158 ชดุ พบว่าผู้ท าบญัชีส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 60.1 มีอายุมากกว่า 50 ปี
ขึน้ไปจ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 ปฏิบตัิหน้าท่ีมีระยะเวลามากกว่า 10 ปีขึน้ไป จ านวน 101 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.9 หน้าท่ีความรับผิดชอบหลกัของผู้ท าบญัชี คือ มีหน้าท่ีจดัท าบัญชีและออกงบการเงิน 
จดัท ารายงานย่ืนกรมสรรพากร จ านวน 139 คน คดิเป็นร้อยละ 88.0 

ข้อมลูสว่นบคุคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. ระดบัการศกึษา 
4. ประสบการณ์ท าบญัชี 
5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

ข้อมลูส านกังานบญัชี 
1. รูปแบบสถานประกอบการ 
2. คณุวฒุิผู้ท าบญัชี 
3. ระยะเวลาประกอบการ 
4. จ านวนลกูค้า 

การใช้ความรู้ในวิชาชีพของผู้ท าบญัชี 
1.  ด้านการท าบญัชี 
2.  ด้านการสอบบญัชี 
3.  ด้านการบญัชีบริหาร 
4.  ด้านการวางระบบบญัชี 
5.  ด้านการบญัชีภาษีอากร 
6.  ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี 

ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชีของ 
ส านกังานบญัชีในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
1. ด้านลกูค้า 
2. ด้านมาตรฐานการบญัชี 
3. ด้านภาษีอากร 
4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชี 
6. ด้านอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการบญัชี 
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นอกจากนีส้ านกังานบญัชี ส่วนใหญ่จดทะเบียนในรูปของบุคคลธรรมดา จ านวน 90 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 57.0 พนักงานบญัชีส่วนใหญ่มีคณุวุฒิการศึกษา ระดบัปริญญาตรี สาขาการบญัชี จ านวน 144 
ราย คิดเป็นร้อยละ 91.1 ด าเนินธุรกิจมามากกว่า 15 ปี จ านวน 91 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.6 จ านวนลกูค้า
ท่ีเข้ามาใช้บริการอยูร่ะหวา่ง 51-100 รายจ านวน 59 ราย คดิเป็นร้อยละ 37.3 
 สว่นท่ี 2 การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีของผู้ท าบญัชี  
 
ตารางท่ี 1 คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเก่ียวกบัการใช้ความรู้ในวิชาชีพบญัชี 
 

การใช้ความรู้ในวิชาชีพของผู้ท าบัญช ี X̄  S.D. ระดับการใช้ความรู้ในวิชาชีพ 

1.  ด้านการท าบญัชี 4.43 0.544 มากที่สดุ 
2.  ด้านการบญัชีภาษีอากร 4.43 0.592 มากที่สดุ 
3.  ด้านการวางระบบบญัชี 4.00 0.785 มาก 
4.  ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี 3.99 0.848 มาก 
5.  ด้านการสอบบญัชี 3.97 0.820 มาก 
6.  ด้านบญัชีบริหาร 3.95 0.861 มาก 

รวม 4.13 0.546 มาก 

 
 จากตารางท่ี 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้ความรู้ในวิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชี  
พบว่า ด้านการท าบญัชี ด้านการบญัชีภาษีอากร อยู่ในระดบัมากท่ีสุด และด้านการวางระบบบญัชี ด้าน
การศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี ด้านการสอบบญัชี ด้านบญัชีบริหาร อยูใ่นระดบัมาก 
 สว่นท่ี 3 ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี 
 
ตารางท่ี 2 คา่เฉล่ีย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญช ี X̄  S.D. ระดับปัญหาและอุปสรรค 

1.  ด้านมาตรฐานการบญัชี 3.34 0.842 ปานกลาง 
2.  ด้านภาษีอากร 3.33 0.828 ปานกลาง 
3.  ด้านลกูค้า 3.26 0.854 ปานกลาง 
4.  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.23 1.054 ปานกลาง 
5.  ด้านการปฏิบตังิานของผู้ท าบญัชี 3.08 0.912 ปานกลาง 
6.  ด้านอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชี 3.05 1.006 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.727 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 2 ผลการศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 สว่นท่ี 4 การทดสอบสมมตฐิาน 
 สมมตฐิานท่ี 1 ปัจจยัสว่นบคุคลมีผลตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี ด้านลกูค้า ด้าน
มาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบตังิานของผู้ท าบญัชี และด้าน
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชี ของส านกังานบญัชี 
 
ตารางท่ี 3 สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมลูส่วนบคุคลท่ีมีตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี 
 

ตัวแปร 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญช ี
ภาพ 
รวม 

ลูกค้า มาตรฐา
นการ
บัญชี 

ภาษี
อากร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การ
ปฏิบัตงิาน 

อ่ืนๆ 

1. เพศ - - - - - - - 
2. อาย ุ * ** - - * - - 

3. ระดบัการศกึษา - - - - - - - 
4. ประสบการณ์การท าบญัชี  ** ** - - - - 

5. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  5.1 รับจดทะเบียนจดัตัง้นิติบคุคล 
หรือเปลีย่นแปลงการจดทะเบียนนิติ
บคุคล 

- - - - - *  

  5.2 จดัท าบญัชี ออกงบการเงิน 
จดัท ารายงานการยื่นกรมสรรพากร 

- - - - - - * 

  5.3 วางระบบบญัชี - * ** - - - - 

  5.4 ให้ค าปรึกษาทางด้านการเงิน
และวิเคราะห์งบการเงิน 

** ** - ** - - - 

  5.5 ให้ค าปรึกษาและแนะน าด้าน
การวางแผนภาษีอากร 

- - - - - - - 

  5.6 หน้าทีค่วามรับผิดชอบอื่น  ๆ - - - - - - - 
 

หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย   แสดงถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 
                                   -  แสดงถึง ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 
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 จากตารางท่ี 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัท าบญัชีในภาพรวม ด้านลูกค้า การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทัง้ประสบการณ์การท าบญัชี ยงัมี
อุปสรรคต่อการจัดท าบัญชีในส่วนของลูกค้า การใช้มาตรฐานการบัญชี ส าหรับสัดส่วนหน้าท่ีความ
รับผิดชอบด้านการวางระบบบญัชีมีผลตอ่การจดัท าบญัชีในด้านลกูค้า ด้านมาตรฐานการบญัชี และในการ
ให้ค าปรึกษาทางด้านการเงินและวิเคราะห์งบการเงินมีผลต่อการจดัท าบญัชีในภาพรวม ด้านลกูค้า และ
ด้านภาษีอากร 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัข้อมูลส านักงานบัญชีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชี ด้าน
ลกูค้า ด้านมาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชี 
และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชีของส านกังานบญัชี 
 
ตารางท่ี 4 สรุปผลความแตกตา่งของปัจจยัข้อมลูส านกังานบญัชีท่ีมีความสมัพนัธ์กบัปัญหา และอปุสรรค

ในการจดัท าบญัชี 
 

ตัวแปร 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญช ี

ภาพรวม ลูกค้า มาตรฐาน
การบัญชี 

ภาษี
อากร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การปฏิบัติ 
     งาน 

อื่นๆ 

1. รูปแบบการจดทะเบียนของ 

   สถานประกอบการ 

- - - - - - - 

2. ระดบัคณุวฒุิการศกึษาด้านบญัชี - - - - - - - 

   2.1 ระดบั ปวช. - - - - - - - 

   2.2 ระดบั ปวส. - - - - - - - 

   2.3 ระดบัปริญญาตรี - - - - - - - 

   2.4 สงูกวา่ระดบัปริญญาตรี - - - - - * - 

3. ระยะเวลาในการด าเนินงาน - - - - - - - 

4. จ านวนลกูค้าทีใ่ห้บริการรับท าบญัชี - - - - - - - 
 

หมายเหต ุ เคร่ืองหมาย   แสดงถึง มีนยัส าคญัทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 
                                   -  แสดงถึง ไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 

 

 จากตารางท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ระดบัคณุวุฒิการศกึษาด้านบญัชีท่ีสงูกว่าระดบั

ปริญญาตรีท่ีแตกตา่งจะก่อให้เกิดปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชีด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชี

กบัการท าบญัชีท่ีแตกตา่งกนั 
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 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัด้านการใช้ความรู้ในวิชาชีพบญัชีมีผลตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี 

ด้านลูกค้า ด้านมาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท า

บญัชี และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการท าบญัชี 

 

ตารางท่ี 5 สรุปขนาดการตอบสนองของปัจจัยการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบัญชีท่ีมีผลต่อปัญหาและ

อปุสรรคในการจดัท าบญัชี 
 

 
ตัวแปร 

ขนาดการตอบสนอง (ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบัญชี) 
ภาพรวม ลูกค้า มาตร 

ฐานการ
บัญชี 

ภาษี
อากร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การ
ปฏิบัติ
งาน 

อื่นๆ 

1. การใช้ความรู้ด้านการท าบญัชี - - - - - -0.323* -0.401* 
2. การใช้ความรู้ด้านการสอบบญัชี - - - - -  - 
3. การใช้ความรู้ด้านการบญัชีบริหาร - - - 0.186* 0.306** 0.230* 0.233* 
4. การใช้ความรู้ด้านการวาง ระบบบญัชี -0.202* -0.244* -0.395** -0.230* - - - 
5. การใช้ความรู้ด้านการบญัชีภาษีอากร - - - - - - - 
6. การใช้ความรู้ด้านการศกึษา 
     และเทคโนโลยีการบญัชี 

0.156* 0.251** 0.285** 0.156* -  - 

 

** หมายถึงที่ระดบันยัส าคญั 0.05 และ * หมายถึงที่ระดบันยัส าคญั 0.10 
 
 จากตารางท่ี 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าการใช้ความรู้ด้านบญัชีบริหาร มีผลต่อปัญหาและ
อปุสรรคในการจดัท าบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการท าบญัชีในทิศทางเดียวกนั โดยมีขนาดการตอบสนอง เท่ากับ 0.186  0.306  0.230 และ 
0.233 ตามล าดบั และการใช้ความรู้ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบญัชีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคใน
การจดัท าบญัชีในภาพรวม ด้านลูกค้า ด้านมาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ในทิศทางเดียวกันเช่นกัน 
โดยมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.156  0.251  0.285 และ 0.156 ตามล าดบั ในขณะท่ีการใช้ความรู้ด้าน
การวางระบบบญัชีและการใช้ความรู้ด้านการท าบญัชี มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในภาพรวม ด้านลูกค้า 
ด้านมาตรฐานการบญัชี ด้านภาษีอากร ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านอ่ืนๆ ในทิศทางตรงกนัข้าม โดยมีขนาด
การตอบสนองเทา่กบั 0.202  0.244  0.395  0.230  0.323 และ 0.401 ตามล าดบั 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. เพ่ือให้ผู้ท าบญัชี ส านกังานบญัชี สถาบนัการศกึษา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการจดัท าบญัชีของส านกังานบญัชี อนัจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคณุภาพผู้ท าบญัชี
หรือบณัฑิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด 
 2. เพ่ือให้ผู้ท าบญัชี ส านักงานบญัชี ทราบถึงปัจจัยในการใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีท่ีส่งผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชี เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนและตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 
 
การอภปิรายผล 

1. ระดับความคิดเห็นของผู้ ท าบัญชีท่ีมีต่อการใช้ความรู้วิชาชีพบัญชี พบว่า ผู้ท าบญัชีมีความ
คดิเห็นเก่ียวกบัการใช้ความรู้วิชาชีพภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบัคา่เฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย คือ ด้านท าบญัชี เน่ืองจากผู้ท าบญัชีใช้ความรู้ในการท าบญัชีเพ่ือจดัท างบการเงิน ด้าน
บญัชีภาษีอากร ใช้ความรู้ในการจดัเตรียมภาษีเพ่ือน าสง่กรมสรรพากรรายปีพร้อมทัง้ย่ืนแบบแสดงรายการ
ช าระภาษี ด้านวางระบบบญัชีใช้ความรู้การวางระบบบญัชีในการออกแบบ รวมทัง้ด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีบญัชี นิยมใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีในการท าบัญชีและออกงบการเงินมากขึน้ สอดคล้อง
กบัสุภาพร เพ่งพิศ (2553) ท่ีว่า ผู้ท าบญัชีส่วนใหญ่มีการใช้ความรู้ทางการท าบญัชีมากท่ีสดุในการจดัท า
งบ รองลงมาเป็นการใช้ความรู้ด้านการบญัชีภาษีอากรในการย่ืนแบบภาษีเพ่ือน าสง่กรมสรรพากร และการ
ใช้ความรู้ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี ในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ และลกูค้าส่วนใหญ่มี
ความพงึพอใจตอ่การจดัท าบญัชีมากท่ีสดุคือด้านภาษีอากร (ปริยาภรณ์ ศภุธนาทรัพย์, 2547) 
 2. ระดบัความคิดเห็นของผู้ท าบญัชีท่ีมีตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี พบวา่ ผู้ท าบญัชี 
มีความคิดเห็นภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดบัคา่เฉล่ียจากมากไปหา
น้อย คือ ด้านมาตรฐานการบญัชี เน่ืองจากผู้ท าบญัชีมีความเห็นว่ามาตรฐานบางฉบบัมีความยุ่งยากใน
การปฏิบัติงาน รวมทัง้มีการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงบ่อย รองลงมาเป็นด้านภาษีอาก รเน่ืองจาก
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารไม่เหมาะสม หรือไม่เพียงพอต่อการจัดท าบัญชี ด้านลูกค้า มีความ
คิดเห็นในเร่ืองลูกค้าส่งเอกสารหลกัฐานในการจดัท าบญัชีล่าช้า ข้อมูลไม่ครบถ้วน เป็นต้น สอดคล้องกับ
มาริษา ทิพย์อกัษร (2554) ท่ีว่า ผู้ท าบญัชีในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่มีปัญหาด้านภาษีอากร ด้าน
ลูกค้า ด้านมาตรฐานการบญัชี และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เน่ืองจากลูกค้าไม่ได้เตรียมเอกสารมาให้
ครบ ส่วนทางด้านภาษีมีการปรับปรุงฐานภาษีตลอดเวลา และระยะเวลาในการจดัท าภาษีอากรสัน้ ส าหรับ
ด้านมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานส่วนใหญ่เป็นระดบัสากลท าให้ยากต่อการท าความเข้าใจ อีกทัง้ด้าน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ อปุกรณ์ไม่เพียงพอ โปรแกรมไม่สนบัสนนุ เน่ืองจากอปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ตา่งๆ มีความล้าสมยั เป็นต้น 
 3. การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส านักงานบัญชีท่ีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการ
จดัท าบญัชีของผู้ท าบญัชีสรุปได้ดงันี ้
  3.1 สรุปผลการเปรียบเทียบข้อมลูสว่นบคุคลท่ีมีตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี
พบว่า อายุท่ีแตกต่างกันมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในภาพรวมการท างาน ด้านลูกค้า การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทัง้ประสบการณ์การท าบญัชียังมีอุปสรรคต่อการท าบญัชี ด้านลูกค้า ด้านมาตรฐานการ
บญัชีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 สอดคล้องกับ วชัรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554) ท่ีว่า ประสบการณ์ในการ
ท างานผู้จดัท าบญัชีมีความสมัพนัธ์กบัระดบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชมุชนใน
จงัหวดันครศรีธรรมราช 
  3.2 สรุปผลความแตกต่างของข้อมูลส านักงานบัญชีท่ีมีความสัมพันธ์กับปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าบญัชี พบว่าส านกังานบญัชี ท่ีมีคณุสมบตัิด้านคณุวุฒิการศึกษาด้านบญัชีสูงกว่า
ระดบัปริญญาตรีท่ีแตกต่างกันก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการท าบญัชีด้านการปฏิบตัิงานของผู้ท า
บญัชีกบัการท าบญัชีของผู้ท าบญัชีท่ีแตกตา่งกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.10 สอดคล้องกับ สุภาพร 
เพ่งพิศ (2553) ท่ีว่า ระดับการศึกษามีผลต่อปัญหาทุกด้าน ได้แก่ ด้านการประสานกับลูกค้า ด้านการ
ปฏิบตัิงานของผู้ท าบญัชี ด้านการปฏิบตัิงานตามมาตรฐานการบญัชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท า
บญัชี และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าบญัชี 
 4. ศกึษาการใช้ความรู้วิชาชีพบญัชีท่ีมีผลตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชี ดงันี ้
  4.1 ผู้ท าบญัชีท่ีมีการใช้ความรู้ด้านบญัชีบริหาร มีผลตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท า
ด้านบญัชีภาษีอากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการปฏิบตัิงาน และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการท า
บญัชี ในทิศทางเดียวกัน โดยมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.186  0.306  0.230  และ 0.233 ตามล าดบั 
จากการปฏิบตัิทางด้านภาษีอากร เช่น ภาษีเงินได้นิติบคุคล ภาษีมลูคา่เพิ่มมีบางหลกัเกณฑ์ในการปฏิบตัิ
ท่ีแตกต่างกัน อีกทัง้การปฏิบตัิทางบญัชีตามมาตรฐานการบญัชีบางประเด็นมีความแตกต่างกันกับการ
ปฏิบตัิทางภาษีอากร จึงเป็นสาเหตสุ าคญัท่ีท าให้เกิดความผิดพลาดในการจดัท าบญัชี หรือการปรับปรุง
รายงานเพ่ือย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล และอาจเกิดความสับสนกับการย่ืนแบบแสดง
รายการภาษีมลูคา่เพิ่มได้ (จินจิรา สนัตชิยัรัตน์, 2549) 
  4.2 ผู้ท าบญัชีท่ีมีการใช้ความรู้ด้านการท าบญัชี มีผลตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท า
บญัชีด้านการปฏิบตังิาน และด้านอ่ืนๆ ในทิศทางตรงกนัข้าม โดยมีขนาดการตอบสนองเทา่กบั 0.323 และ 
0.401 ตามล าดบั สาเหตุจากผู้บริหารและผู้ ท่ีเก่ียวข้องไม่ได้ให้ความส าคญักับเอกสารท่ีจะน ามาบนัทึก
บญัชี ไม่มีความรู้ทางบญัชีเทา่ท่ีควร ท าให้ไมส่ามารถเข้าใจข้อมลูในงบการเงินท่ีผู้ท าบญัชีน าเสนอ เป็นต้น 
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สอดคล้องกบัสภุาพร เพง่พิศ (2553) ท่ีวา่ การใช้ความรู้ด้านวิชาชีพบญัชีบริหาร และการใช้ความรู้ด้านการ
วางระบบบญัชีมีผลตอ่ปัญหาในการจดัท าบญัชีทัง้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการประสานงานกบัลกูค้า ด้านการ
ปฏิบตังิานของผู้ท าบญัชี ด้านการปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชี ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการท าบญัชี 
และด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าบญัชี ซึง่สอดคล้องกบัจนัทิมา สขุตุมตนัติ (2554) ท่ีวา่ ปัญหาในการ
ปฏิบตัิงานด้านบญัชีบริหารของผู้จดัการฝ่ายบญัชี คือ การใช้ข้อมลู การก าหนดนโยบายบญัชีท่ีไม่ชดัเจน 
การใช้งบประมาณในการควบคมุด าเนินงาน การจดัท ารายงานวิเคราะห์ การใช้ระบบสารสนเทศ  รวมถึง
การรายงานผลการปฏิบตัิงานตามวตัถุประสงค์ท่ีวางไว้ และสอดคล้องกับศิริวรรณ สุ่มเล็ก (2546) ท่ีว่า 
ปัญหาและอปุสรรคในการจดัท าบญัชีของธุรกิจ คือปัญหาด้านความรู้ความสามารถของพนกังานบญัชีซึ่ง
ขาดความรู้ความสามารถในการจดัท าบญัชีอยา่งถกูต้องครบถ้วน ท าให้ไมส่ามารถให้ค าแนะน าผู้บริหารใน
การใช้ข้อมลูทางบญัชีเพ่ือตดัสินใจได้ 
  4.3 ผู้ท าบญัชีท่ีมีการใช้ความรู้ด้านการวางระบบบญัชีมีผลตอ่ปัญหาและอปุสรรคในการ
จดัท าบญัชีในภาพรวมด้านลกูค้า ด้านมาตรฐานการบญัชี และด้านภาษีอากร ในทิศทางตรงกนัข้าม โดยมี
ขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.202  0.244  0.395  และ 0.230 ตามล าดบั เน่ืองจากการประกอบธุรกิจท่ี
ขายสินค้า หรือให้บริการก่อนหรือหลงัจากการด าเนินกิจการ มกัประสบปัญหาข้อมลูทางบญัชีและเอกสาร
ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ บริหารบุคคลภายนอก ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เน่ืองจากการรวบรวมข้อมลูทางด้านบญัชีและภาษีอากรขาดการบริหารจดัการในการวางระบบบญัชีท่ีดีท า
ให้การจัดท างบการเงินเพ่ือภาษีอากรผิดพลาดคลาดเคล่ือนอันเกิดจากการวางระบบบัญชีของธุรกิจ
สอดคล้องกับชัดตา รัตนานนท์ (2548) ท่ีว่า  วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและระบบบัญชีของวัดไทยใน
กรุงเทพมหานคร ยงัไม่เหมาะสมตามแนวการปฏิบตัิทางบัญชีและขาดการควบคมุภายในท่ีดี โดยเฉพาะ
ระบบการจา่ยเงิน และทรัพย์สิน ผู้จดัท าบญัชีสว่นใหญ่ขาดประสบการณ์และความรู้ด้านบญัชี 
  4.4 ผู้ท าบญัชีทีมีการใช้ความรู้ด้านการศกึษาและเทคโนโลยีการบญัชี มีผลตอ่ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าบัญชีในภาพรวม ด้านลูกค้า ด้านมาตรฐานการบัญชี ด้านภาษีอากร ในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีขนาดการตอบสนองเท่ากับ 0.156  0.251  0.285  และ 0.156 ตามล าดบั สอดคล้องกับ
มาริษา ทิพย์อักษร (2554) ท่ีว่า ปัญหาของผู้ ท าบัญชีมากท่ีสุด คือ การเลือกใช้โปรแกรมทางบัญชีท่ี
เหมาะสมตอ่การสภาพการท างาน หรือเกิดจากอปุกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกขาดความทนัสมยัส่งผลให้
การบริการเกิดความไม่สะดวก ล่าช้า ส าหรับมาตรฐานการบญัชีมีการเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัยและ
เทคโนโลยี ท าให้ผู้ท าบญัชีไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้สอดคล้องกับประภัสสร กิตติมโนรม (2551) 
ท่ีวา่ ปัญหาท่ีส านกังานบญัชีพบมากท่ีสดุคือ ปัญหาด้านมาตรฐานการบญัชีซึง่บางฉบบัยากแก่การตีความ
และน ามาปฏิบตั ิ
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ข้อเสนอแนะ 
 ผลการศกึษา พบวา่ 
 1. ด้านลกูค้า ควรจดัเตรียมเอกสารมาให้ครบและจดัหมวดหมู่เอกสารให้ถกูต้องเพ่ือความสะดวก
รวดเร็ว ควรให้ความส าคญัตอ่เอกสารหลกัฐานประกอบการจดัท าบญัชี เพ่ือย่ืนงบการเงินและเสียภาษีให้
ถกูต้อง รวมไปถึงการใช้ประโยชน์จากข้อมลูทางบญัชีในการตดัสินใจ การวางแผนการลงทนุ และควบคมุ
การด าเนนิงานของผู้บริหาร  
 2. ด้านมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการบญัชีมีการพฒันาตลอดเวลา เพ่ือให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกบัสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ในปัจจบุนั ผู้ท าบญัชีควรจะศกึษาติดตามการปรับปรุง
แก้ไขมาตรฐานการบญัชีสม ่าเสมอ และควรปรับปรุงมาตรฐานการบญัชีให้ง่ายต่อความเข้าใจและการ
ตีความ นอกจากนี ้ผู้ท าบญัชีมีหน้าท่ีรับผิดชอบการท าบญัชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี ระเบียบ 
ข้อก าหนดต่างๆ ในการจดัท าบญัชีท่ีต้องอาศยัความรู้ความสามารถทางวิชาชีพบญัชี อย่างไรก็ตาม ผู้ท า
บญัชีอาจมีมาตรฐานในการจัดท าบญัชีท่ีแตกต่างกัน ดังนัน้ ควรมีการฝึกอบรมผู้ ท าบญัชีให้มีแนวคิด
ปฏิบตัท่ีิสอดคล้องกนั 
 3. ด้านภาษี ควรปรับปรุงให้ทันต่อเหตุการณ์และศึกษาแนวโน้มของภาษีไม่ให้มีช่องว่าง เพิ่ม
ระยะเวลาในการจดัท าภาษีอากรให้มากขึน้ 
 4. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มอุปกรณ์ให้มากขึน้ อพัเดทโปรแกรมให้ทนัสมยัขึน้และเพิ่ม
ทกัษะในการใช้คอมพิวเตอร์ความรู้เก่ียวกบัการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท่ีน ามาใช้ในการจดัท าบญัชีของผู้ท า
บญัชี ซึ่งผู้บริหารควรให้ความสนใจท่ีรวมทัง้การให้การสนบัสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกตา่งๆ ให้เพียงพอ
ตอ่ความต้องการ 
 5. ด้านการปฏิบัติงานของผู้ ท าบัญชี ส าหรับผู้ ท่ีท างานด้านการวางระบบบัญชีนัน้ การอบรม
ความรู้ด้านวิธีการบญัชีและประสบการณ์ท่ีได้เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี  ้ยงัต้องมีความรู้เก่ียวกับ
ระบบงานประจ าของส านักงาน การจัดสายงาน รวมไปถึงหลักการและวิธีปฏิบัติการตรวจสอบเพ่ือให้
สามารถน าข้อมลูท่ีเก่ียวข้องมาใช้ในการวางระบบบญัชีได้อยา่งรัดกมุ 
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