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ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

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

 
กนกวรรณ  วฒุิกนกกาญจน 1 

 
บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชความรูวิชาชีพบัญชี ปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บัญชี การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสํานักงานบัญชี การใชความรูวิชาชีพบัญชีที่มีผลตอ
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของผูทําบัญชี จํานวน 158 ราย ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเก็บ
รวบรวมขอมูล ต้ังแตเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
และสถิติเชิงอนุมาน ผลการวิจัยพบวา ผูทําบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทยมีความคิดเห็นในการใชความรูวิชาชีพภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไป
หานอย คือ ดานการทําบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการวางระบบบัญชี อีกทั้งพบวา ความคิดเห็น
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ
ดานมาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ดานลูกคา นอกจากนี้ไดทดสอบความสัมพันธระหวางขอมูลสวน
บุคคล ขอมูลสํานักงานบัญชี และการใชความรูวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชี ที่มีผลตอปญหาและอุปสรรคใน
การจัดทําบัญชี พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลในภาพรวม ดานลูกคา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ง
ประสบการณการทําบัญชียังมีอุปสรรคในสวนลูกคา การใชมาตรฐานการบัญชี  ขณะที่คุณวุฒิการศึกษา
ทางบัญชีที่แตกตางกันก็สงผลตอการปฏิบัติงาน สวนการใชความรูวิชาชีพบัญชีมีผลตอปญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชี โดยดานการบัญชีบริหาร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี มีผลตอการ
จัดทําบัญชีของผูทําบัญชีมากที่สุด 

 นอกจากนี้ยังมีขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินการในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชี ดังนี้    
1) ดานลูกคา ควรจัดเตรียมเอกสารมาใหครบ จัดหมวดหมูเอกสารใหถูกตอง และใหความสําคัญตอ
                                                                 
1 ผูชวยศาสตราจารยประจําโปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา               
ถนนสุรนารายณ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000   
  งานวิจัยนี้ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปงบประมาณ 2558 
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เอกสารประกอบการจัดทําบัญชีเพื่อยื่นงบการเงินและเพื่อเสียภาษีอากร 2) ดานมาตรฐานการบัญชี 
เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีมีการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับสภาวการณทาง
เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ควรศึกษาติดตามการปรับปรุงแกไขมาตรฐานการบัญชีอยางสม่ําเสมอ       
3) ดานภาษีอากร ควรปรับปรุงงานดานภาษีใหทันตอเหตุการณและศึกษาแนวโนมของภาษีไมใหมีชองวาง 
4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มอุปกรณใหมากขึ้น และโปรแกรมควรมีความทันสมัย 5) ดานการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชี ควรมีการอบรมความรูวิธีการทางบัญชี หลักวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบ
เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชในการวางระบบบัญชีไดอยางรัดกุม 
 
คําสําคัญ:  ปญหาและอุปสรรค, การจัดทําบัญชี, สํานักงานบัญชี 
 
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 
 
บทนํา 

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ (2557) มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพ
บัญชี ไดปรับปรุงแกไขมาตรฐานการบัญชีใหมีความเหมาะสมกับสภาพธุรกิจในประเทศไทยและสอดคลอง
มาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ (International Accounting Standard) ดวยเหตุนี้ ผูทําบัญชีจึงตอง
ศึกษาและติดตามการปรับปรุงแกไขมาตรฐานการบัญชีดังกลาวเพื่อนําไปใชในการจัดทําบัญชีและงบ
การเงินใหแกผูใชงบการเงินทั้งภายในและภายนอกองคกร  

 ในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กที่ดําเนินการในการทําบัญชีสวนใหญมักใชบริการจากสํานักงาน
บัญชีในฐานะที่ใหบริการทางดานบัญชีและภาษีอากร ดวยเหตุนี้ สํานักงานบัญชี จึงมีอิทธิพลอยางมากตอ
นโยบายการทําบัญชีและการเสียภาษีของธุรกิจ โดยมีผูทําบัญชีมีหนาที่รับผิดชอบในการทําบัญชีของธุรกิจ
ใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ขอกําหนดตางๆ ในการทําบัญชีที่ตองอาศัยความรูความสามารถทาง
วิชาชีพบัญชี แตเนื่องจากผูทําบัญชีมีจํานวนมาก แตละคนมีมาตรฐานในการทําบัญชีที่แตกตางกัน 
กอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชี ดังนั้น ผูศึกษาจึงสนใจปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
ของสํานักงานบัญชีในดานการใชความรูในวิชาชีพบัญชีตลอดจนปญหาและอุปสรรคที่สําคัญเพื่อเปน
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แนวทางในการพัฒนาของผูทําบัญชี อีกทั้งเปนประโยชนตอการพัฒนาการเรียนการสอนนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ในการเรียนรูการใชวิชาชีพไดอยางถูกตอง สามารถทราบปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชี โดยศึกษาเฉพาะกลุมผูทําบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จํานวน 20 จังหวัด เนื่องจากเปนกลุมของจังหวัดที่มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปนเขต
เมืองชายแดนที่รัฐบาลใหความสําคัญตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-
2559) การศึกษาดังกลาวจะทําใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชี อันจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพและความสามารถของผูทําบัญชีตอไป 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรค 
 1.1 ปญหาในทางปฏิบัติการของการพัฒนาองคการสรุปได 3 ประเด็น ดังนี้คือ (DuBrin,1984) 
  1.1.1 จุดเริ่มตนการพัฒนาองคการ การพัฒนาองคการตองไดรับการสนับสนุนและมี
จุดเริ่มตนจากผูบริหารระดับสูง แตในทางปฏิบัติมักจะเกิดขึ้นจากระดับลาง ตอมาผูบริหารระดับสูง
เห็นชอบ กรณีเชนนี้ทําใหผูบริหารระดับสูงไมไดผูกพันและทุมเทใหกับการพัฒนาองคการอยางแทจริง 
  1.1.2 คานิยมของการพัฒนาองคการ มุงใหสมาชิกกลุมมีความเปดเผย ไววางใจซึ่งกัน
และกัน มีสวนรวมในการใชอํานาจและกลาเผชิญหนามากขึ้น โปรแกรมการพัฒนาองคการจึงกําหนด
คานิยมเปนเปาหมาย สมาชิกที่ผานการอบรมตามโปรแกรมพัฒนาองคการ มักประสบปญหาปรับตัวใน
การทํางาน เนื่องจากทัศนคติและพฤติกรรมอยางเปดเผยของคนเหลานั้น  
  1.1.3 ปญหาการตอตานการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองคการมักประสบปญหาการ
ตอตานการเปลี่ยนแปลงมาก ในแงปริมาณ ความรุนแรง ความซับซอน ซึ่งจะฝงรากลึกอยูในทุกๆ ระดับ
ขององคการ  
 1.2 ปญหาอื่นๆ ที่ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาองคการ จําแนกไดดังนี้ (สุนันทา เลาหนันทน, 2544) 
  1.2.1 เกิดจากองคการ เชน องคการที่มีระบบการใหแรงจูงใจต่ํา 
  1.2.2 เกิดจากฝายบริหารระดับสูง เชน ผูบริหารระดับสูงไมไดใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
ตอการนําแนวความคิดการพัฒนาองคการไปปฏิบัติ 
  1.2.3 เกิดขึ้นจากผูนําการเปลี่ยนแปลง เชน ทําหนาที่ผิดบทบาท เปนผูสอนมากกวาการ
ใหคําปรึกษา ขาดประสบการณในการแกปญหาและตัดสินใจ 
  1.2.4 เกิดจากการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง เชน ขาดความรวมมือจากผูปฏิบัติ รีบเรง
ในการแกปญหาเร็วเกินไป ปราศจากการวินิจฉัย ใชเทคนิคไมถูกตอง 
  1.2.5 เกิดจากหนวยเหนือขององคการ เชน ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณ 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการจัดทํางบการเงิน 
  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ ไดออกกรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทาง
การเงินเพื่อกําหนดแนวคิดที่ใชเปนเกณฑในการจัดทําและนําเสนองบการเงินสําหรับผูใชภายนอก เพื่อให
ผูใชงบการเงินมีความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน ดังนี้ (ธารี หิรัญรัศมี และคณะ, 
2559) 
  2.1 วัตถุประสงคของงบการเงิน เพื่อใหขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน การดําเนินงาน การ
เปลี่ยนแปลงในฐานะการเงินของกิจการ และแสดงขอมูลที่เปนประโยชนตอผูใชในการตัดสินใจของธุรกิจ 
  2.2 ฐานะทางการเงิน ถูกผลกระทบจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่กิจการควบคุม
โครงสรางทางการเงิน สภาพคลอง ความอยูรอดของกิจการ และสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลง
ในสภาพแวดลอมที่ดําเนินอยู โดยมีงบแสดงฐานะการเงินใหขอมูลฐานะทางการเงินของกิจการ 
  2.3 ผลการดําเนินงาน เปนความสามารถของกิจการที่จะสรางกําไรจากทรัพยากรที่ลงทุน 
  2.4 การเปลี่ยนแปลงในฐานะการเงิน ผูใชตองการทราบขอมูลกิจกรรมดําเนินงาน การ
ลงทุนการจัดหาเงินที่เกิดขึ้นในระหวางงวดบัญชี  ขอมูลเหลานี้ชวยผูใชประเมินไดวาสามารถกอใหเกิดเงิน
สดและรายการเทียบเทาเงินสดไดดีเพียงใด รวมไปถึงไดใชกระแสเงินสดเหลานี้ไดอยางไร 
  2.5 หมายเหตุและขอมูลเพิ่มเติม ในงบการเงินตองมีหมายเหตุและขอมูลเพิ่มเติมอธิบาย
รายการตางๆ ที่ปรากฏ และการเปดเผยความเสี่ยงความไมแนนอนตางๆ ที่มีผลกระทบตอกิจการ 
  2.6 ขอสมมุติในการจัดทํางบการเงิน กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินได
กําหนดขอสมมุติในการจัดทํางบการเงิน ภายใตเกณฑคงคางและการดําเนินงานตอเนื่อง  
  2.7 ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน ประกอบดวยลักษณะเชิงคุณภาพ 4 ประการ 
ไดแก เขาใจได เกี่ยวของกับการตัดสินใจ เชื่อถือได และเปรียบเทียบกันได  
  2.8 ขอจํากัดของขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับการตัดสินใจและความเชื่อถือได
ประกอบดวย ทันตอเวลา ความสมดุลระหวางประโยชนที่ไดรับกับตนทุนที่เสียไป และความสมดุลลักษณะ
เชิงคุณภาพ 
  2.9 องคประกอบของงบการเงิน ประกอบดวย องคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดฐานะ
การเงินและองคประกอบที่เกี่ยวของกับการวัดผลการดําเนินงาน 
  2.10 การรับรูองคประกอบของงบการเงิน เปนกระบวนการที่บันทึกหรือรวบรวมรายการที่
เปนไปตามคําจํากัดความขององคประกอบตางๆ ในงบแสดงฐานะการเงินหรืองบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
โดยกิจการสามารถวัดคาหรือมูลคาของรายการนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 
  2.11 การวัดคาองคประกอบของงบการเงิน สามารถวัดคาโดยใชเกณฑราคาทุนเดิม ราคา
ทุนปจจุบัน มูลคาที่คาดวาจะไดรับ และมูลคาปจจุบัน 
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  2.12 ประโยชนของขอมูลทางการบัญชี ผูประกอบธุรกิจตองจัดทําบัญชีเพื่อยื่นงบการเงิน
ตอทางราชการและเพื่อเสียภาษีใหถูกตอง ใชประโยชนจากขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจ วางแผน 
ประเมินผลการดําเนินงาน พยากรณผลการปฏิบัติงาน และควบคุมการดําเนินงาน 
 3. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
  พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2543 ทํา
ใหประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 285 ถูกยกเลิกไป ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไดกําหนดแบงแยกหนาที่
และความรับผิดชอบของบุคคลที่เกี่ยวของในการทําบัญชีของธุรกิจไว 2 ฝาย คือ ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี กับ
ผูทําบัญชี ดังนี้ 
  3.1 ผูมีหนาที่จัดทําบัญชี ไดแก หางหุนสวนจดทะเบียน บริษัทจํากัด บริษัทมหาชนจํากัด 
นิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายตางประเทศประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการรวมคา สถานที่ประกอบ
กิจการเปนประจํา และบุคคลธรรมดา 
  3.2 ผูทําบัญชี ไดแก ผูอํานวยการฝายบัญชี สมุหบัญชี หัวหนาแผนกบัญชี บุคคลที่เปนผู
รับจางทําบัญชีอิสระ หัวหนาสํานักงาน บุคคลในคณะบุคคล กรรมการหรือผูเปนหุนสวนซึ่งรับผิดชอบใน
การใหบริการรับทําบัญชี ผูชวยทําบัญชีตามที่กําหนด 
 4. พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
  พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2547 
เปนตนมา ฐานะเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพบัญชี ซึ่งวิชาชีพ
บัญชี หมายความถึง วิชาชีพดานการทําบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานการบัญชีบริหาร ดานการวางระบบ
บัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี มีโครงสรางองคกรกํากับดูแล
วิชาชีพบัญชี โดยการแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ กํากับดูแล พัฒนาความรู สงเสริมมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพบัญชีใหมีคุณภาพ ควบคุมจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการใชความรูดานวิชาชีพบัญชีของสํานักงานบัญชีในเขตภาคะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
 2. เพื่ อ ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทํ าบัญชีของสํ านักงานบัญชี ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 3. เพื่ อ ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทํ าบัญชีของสํ านักงานบัญชี ใน เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล และขอมูลสํานักงานบัญชี 
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 4. เพื่อศึกษาการใชความรูดานวิชาชีพบัญชีที่มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของ
สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
สมมติฐานในการวิจัย 
 1. ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ดานลูกคา ดานมาตรฐานการ
บัญชี ดานภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 

 2. ปจจัยขอมูลสํานักงานบัญชีมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ดานลูกคา ดาน
มาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี และดาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 

 3. ปจจัยดานการใชความรูในวิชาชีพบัญชีมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ดาน
ลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี 
และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
จํานวน 20 จังหวัด คือ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย มหาสารคาม 
มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร  สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจรญิ อุดรธานี 
อุบลราชธานี จํานวน 310 ราย (กรมพัฒนาธุรกิจการคา, 2557) กําหนดขนาดกลุมตัวอยางใชวิธีสุม
ตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยวิธีของ Taro Yamane (1973) ที่ระดับความ
ความคลาดเคลื่อน 0.05 ไดขนาดตัวอยางเทากับ 175 รายจากกลุมตัวอยางจํานวน 175 ราย ผูวิจัยได
จัดสงแบบสอบถามดําเนินการได 2 วิธี คือ วิธีที่หนึ่ง ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองโดยการขอ
ความรวมมือกับสํานักงานบัญชีและรอรับแบบสอบถามกลับเพื่อใหครบตามกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไว วิธี
ที่สอง สงแบบสอบถามทางไปรษณียไปใหกลุมตัวอยางและใหผูตอบสงแบบสอบถามกลับมายังผูวิจัยโดย
การใสซองติดแสตมปลงทะเบียนไปและกลับตามที่อยูของสํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยแตละจังหวัด เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสงกลับคืนมาเมื่อกรอกแบบสอบถามเสร็จแลว ใช
เวลาประมาณ 3 เดือน ในชวงเดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 และสรุปขอมูลที่ได โดยได
แบบสอบถามที่สมบูรณรวบรวมได 158 ราย คิดเปนอัตราการตอบกลับรอยละ 90.29 ซึ่งสูงกวาอัตราการ
ตอบกลับรอยละ 57 ถือวาผานเกณฑการเชื่อถือได (สุทิติ ขัตติยะ และ วิไลลักษณ สุวจิตตานนท, 2554) 
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สําหรับการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากการที่นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอใหผูเชี่ยวชาญดูวาครอบคลุมเนื้อหา
หรือไมเพียงใด รวมไปถึงการตรวจสอบดานภาษา ขอคําถาม คําชี้แจงตางๆ จากนั้นนําแบบสอบถามที่
ไดมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ และนําแบบสอบถามที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น พิจารณาจากคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) โดยการนําแบบสอบถามไปทดลองกอนเก็บขอมูลจริง (Pre-test) 
กับกลุมตัวอยางที่มีลักษณะเชนเดียวกับประชากรตัวอยางจํานวน 30 ตัวอยาง ไปวิเคราะหหาคาความ
เชื่อมั่นดวยวิธีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.804 สามารถอธิบายเปนราย
ประเด็น พบวา ทุกรายประเด็นมีคามากกวา 0.7 ถือวาผานเกณฑการยอมรับได (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 
2550) 

สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแกคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติเชิงอนุมาน ไดแก สถิติวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One–Way Anova) การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) สําหรับสมมติฐานขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 3 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                   ตัวแปรอิสระ                                             ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1  แสดงความสมัพนัธของตัวแปรที่ใชในการศึกษา 
 
ผลการวิจัย 

สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามและขอมูลสํานักงานบัญชี จํานวน 
158 ชุด พบวาผูทําบัญชีสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 95 คน คิดเปนรอยละ 60.1 มีอายุมากกวา 50 ป
ข้ึนไปจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 76.6 ปฏิบัติหนาที่มีระยะเวลามากกวา 10 ปข้ึนไป จํานวน 101 คน 
คิดเปนรอยละ 63.9 หนาที่ความรับผิดชอบหลักของผูทําบัญชี คือ มีหนาที่จัดทําบัญชีและออกงบการเงิน 
จัดทํารายงานยื่นกรมสรรพากร จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 88.0 

ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. ประสบการณทําบัญชี 
5. หนาที่ความรับผิดชอบ 

ขอมูลสํานักงานบัญชี 
1. รูปแบบสถานประกอบการ 
2. คุณวุฒิผูทําบัญชี 
3. ระยะเวลาประกอบการ 
4. จํานวนลูกคา 

การใชความรูในวิชาชีพของผูทําบัญชี 
1.  ดานการทําบัญชี 
2.  ดานการสอบบัญชี 
3.  ดานการบัญชีบริหาร 
4.  ดานการวางระบบบัญชี 
5.  ดานการบัญชีภาษีอากร 
6.  ดานการศึกษาและเทคโนโลยกีารบัญช ี

ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของ 
สํานักงานบัญชีในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
1. ดานลูกคา 
2. ดานมาตรฐานการบัญช ี
3. ดานภาษีอากร 
4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. ดานการปฏิบตัิงานของผูทําบญัชี 
6. ดานอื่นๆ ที่เกีย่วของกับการบญัชี 
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นอกจากนี้สํานักงานบัญชี สวนใหญจดทะเบียนในรูปของบุคคลธรรมดา จํานวน 90 ราย คิดเปน
รอยละ 57.0 พนักงานบัญชีสวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี จํานวน 144 
ราย คิดเปนรอยละ 91.1 ดําเนินธุรกิจมามากกวา 15 ป จํานวน 91 ราย คิดเปนรอยละ 57.6 จํานวนลูกคา
ที่เขามาใชบริการอยูระหวาง 51-100 รายจํานวน 59 ราย คิดเปนรอยละ 37.3 
 สวนที่ 2 การใชความรูดานวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชี  
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชความรูในวิชาชีพบัญชี 
 

การใชความรูในวิชาชีพของผูทําบัญชี X̄  S.D. ระดับการใชความรูในวิชาชีพ 
1.  ดานการทําบัญชี 4.43 0.544 มากที่สุด 
2.  ดานการบัญชีภาษีอากร 4.43 0.592 มากที่สุด 
3.  ดานการวางระบบบัญชี 4.00 0.785 มาก 
4.  ดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี 3.99 0.848 มาก 
5.  ดานการสอบบัญชี 3.97 0.820 มาก 
6.  ดานบัญชีบริหาร 3.95 0.861 มาก 

รวม 4.13 0.546 มาก 

 
 จากตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชความรูในวิชาชีพบัญชีของผูทําบัญชี  
พบวา ดานการทําบัญชี ดานการบัญชีภาษีอากร อยูในระดับมากที่สุด และดานการวางระบบบัญชี ดาน
การศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ดานการสอบบัญชี ดานบัญชีบริหาร อยูในระดับมาก 
 สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี 
 
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี 
 

ปญหาและอุปสรรคในการจดัทําบัญชี X̄  S.D. ระดับปญหาและอุปสรรค 
1.  ดานมาตรฐานการบัญชี 3.34 0.842 ปานกลาง 
2.  ดานภาษีอากร 3.33 0.828 ปานกลาง 
3.  ดานลูกคา 3.26 0.854 ปานกลาง 
4.  ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.23 1.054 ปานกลาง 
5.  ดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี 3.08 0.912 ปานกลาง 
6.  ดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทําบัญชี 3.05 1.006 ปานกลาง 

รวม 3.21 0.727 ปานกลาง 
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 จากตารางที่ 2 ผลการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี พบวา อยูในระดับปานกลาง 
 สวนที่ 4 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที ่1 ปจจัยสวนบุคคลมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญช ีดานลูกคา ดาน
มาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญช ีและดาน
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการทาํบญัชี ของสํานักงานบัญช ี
 
ตารางที่ 3 สรุปผลการเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลที่มีตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี 
 

ตัวแปร 

ปญหาและอุปสรรคในการจดัทําบัญชี 
ภาพ 
รวม 

ลูกคา มาตรฐา
นการ
บัญชี 

ภาษี
อากร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

การ
ปฏิบัติงาน 

อื่นๆ 

1. เพศ - - - - - - - 
2. อายุ √* √** - - √* - - 
3. ระดับการศึกษา - - - - - - - 
4. ประสบการณการทําบัญชี  √** √** - - - - 
5. หนาที่ความรับผิดชอบ 
  5.1 รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 
หรือเปล่ียนแปลงการจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

- - - - - √*  

  5.2 จัดทําบัญชี ออกงบการเงิน 
จัดทํารายงานการยื่นกรมสรรพากร 

- - - - - - √* 

  5.3 วางระบบบัญชี - √* √** - - - - 
  5.4 ใหคําปรึกษาทางดานการเงิน
และวเิคราะหงบการเงิน 

√** √** - √** - - - 

  5.5 ใหคําปรึกษาและแนะนําดาน
การวางแผนภาษีอากร 

- - - - - - - 

  5.6 หนาที่ความรับผิดชอบอื่นๆ - - - - - - - 
 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย √  แสดงถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 
                                   -  แสดงถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 
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 จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอปญหาและอุปสรรคใน
การจัดทําบัญชีในภาพรวม ดานลูกคา การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งประสบการณการทําบัญชี ยังมี
อุปสรรคตอการจัดทําบัญชีในสวนของลูกคา การใชมาตรฐานการบัญชี สําหรับสัดสวนหนาที่ความ
รับผิดชอบดานการวางระบบบัญชีมีผลตอการจัดทําบัญชีในดานลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี และในการ
ใหคําปรึกษาทางดานการเงินและวิเคราะหงบการเงินมีผลตอการจัดทําบัญชีในภาพรวม ดานลูกคา และ
ดานภาษีอากร 
 สมมติฐานที่ 2 ปจจัยขอมูลสํานักงานบัญชีมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ดาน
ลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี 
และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทําบัญชีของสํานักงานบัญชี 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลความแตกตางของปจจัยขอมูลสํานักงานบัญชีที่มีความสัมพันธกบัปญหาและอุปสรรค
ในการจัดทําบัญชี 
 

ตัวแปร 
ปญหาและอุปสรรคในการจดัทําบัญชี 

ภาพรวม ลูกคา มาตรฐาน
การบัญชี 

ภาษี
อากร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 การปฏิบัติ
     งาน 

อื่นๆ 

1. รูปแบบการจดทะเบียนของ 
   สถานประกอบการ 

- - - - - - - 

2. ระดับคุณวุฒิการศึกษาดานบัญชี - - - - - - - 
   2.1 ระดับ ปวช. - - - - - - - 
   2.2 ระดับ ปวส. - - - - - - - 
   2.3 ระดับปริญญาตรี - - - - - - - 
   2.4 สูงกวาระดับปริญญาตรี - - - - - √* - 
3. ระยะเวลาในการดําเนินงาน - - - - - - - 
4. จํานวนลูกคาที่ใหบริการรับทําบัญชี - - - - - - - 

 

หมายเหตุ  เครื่องหมาย √  แสดงถึง มีนัยสําคัญทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 
                                   -  แสดงถึง ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ **P<0.05, *P<0.10 
 
 จากตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา ระดับคุณวุฒิการศึกษาดานบัญชีที่สูงกวาระดับ
ปริญญาตรีที่แตกตางจะกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี
กับการทําบัญชีที่แตกตางกัน 
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 สมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานการใชความรูในวิชาชีพบัญชีมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี 
ดานลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงานของผูทํา
บัญชี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทําบัญชี 
 
ตารางที่ 5 สรุปขนาดการตอบสนองของปจจัยการใชความรูดานวิชาชีพบัญชีที่มีผลตอปญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชี 
 

 
ตัวแปร 

ขนาดการตอบสนอง (ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี) 
ภาพรวม ลูกคา มาตร 

ฐานการ
บัญชี 

ภาษี
อากร 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

การ
ปฏิบัติ
งาน 

อื่นๆ 

1. การใชความรูดานการทําบัญชี - - - - - -0.323* -0.401* 
2. การใชความรูดานการสอบบัญชี - - - - -  - 
3. การใชความรูดานการบัญชีบริหาร - - - 0.186* 0.306** 0.230* 0.233* 
4. การใชความรูดานการวาง ระบบบัญชี -0.202* -0.244* -0.395** -0.230* - - - 
5. การใชความรูดานการบัญชีภาษีอากร - - - - - - - 
6. การใชความรูดานการศึกษา 
     และเทคโนโลยีการบัญชี 

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

 

** หมายถึงที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ * หมายถึงที่ระดับนัยสําคัญ 0.10 
 
 จากตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวาการใชความรูดานบัญชีบริหาร มีผลตอปญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชี ดานภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงาน และดานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของกับการทําบัญชีในทิศทางเดียวกัน โดยมีขนาดการตอบสนอง เทากับ 0.186  0.306  0.230 และ 
0.233 ตามลําดับ และการใชความรูดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีมีผลตอปญหาและอุปสรรคใน
การจัดทําบัญชีในภาพรวม ดานลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ในทิศทางเดียวกันเชนกัน 
โดยมีขนาดการตอบสนองเทากับ 0.156  0.251  0.285 และ 0.156 ตามลําดับ ในขณะที่การใชความรูดาน
การวางระบบบัญชีและการใชความรูดานการทําบัญชี มีผลตอปญหาและอุปสรรคในภาพรวม ดานลูกคา 
ดานมาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ดานการปฏิบัติงาน และดานอื่นๆ ในทิศทางตรงกันขาม โดยมีขนาด
การตอบสนองเทากับ 0.202  0.244  0.395  0.230  0.323 และ 0.401 ตามลําดับ 
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ประโยชนที่ไดรับ 
 1. เพื่อใหผูทําบัญชี สํานักงานบัญชี สถาบันการศึกษา และหนวยงานที่เกี่ยวของทราบถึงปญหา
และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของสํานักงานบัญชี อันจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพผูทําบัญชี
หรือบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด 
 2. เพื่อใหผูทําบัญชี สํานักงานบัญชี ทราบถึงปจจัยในการใชความรูดานวิชาชีพบัญชีที่สงผลตอ
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี เพื่อประโยชนในการวางแผนและตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชบริการ 
 
การอภิปรายผล 

1. ระดับความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอการใชความรูวิชาชีพบัญชี พบวา ผูทําบัญชีมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการใชความรูวิชาชีพภาพรวมอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ย
จากมากไปหานอย คือ ดานทําบัญชี เนื่องจากผูทําบัญชีใชความรูในการทําบัญชีเพื่อจดัทํางบการเงิน ดาน
บัญชีภาษีอากร ใชความรูในการจัดเตรียมภาษีเพื่อนําสงกรมสรรพากรรายปพรอมทั้งยื่นแบบแสดงรายการ
ชําระภาษี ดานวางระบบบัญชีใชความรูการวางระบบบัญชีในการออกแบบ รวมทั้งดานการศึกษาและ
เทคโนโลยีบัญชี นิยมใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีในการทําบัญชีและออกงบการเงินมากขึ้น สอดคลอง
กับสุภาพร เพงพิศ (2553) ที่วา ผูทําบัญชีสวนใหญมีการใชความรูทางการทําบัญชีมากที่สุดในการจัดทํา
งบ รองลงมาเปนการใชความรูดานการบัญชีภาษีอากรในการยื่นแบบภาษีเพื่อนําสงกรมสรรพากร และการ
ใชความรูดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี ในการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ และลูกคาสวนใหญมี
ความพึงพอใจตอการจัดทําบัญชมีากที่สุดคือดานภาษีอากร (ปริยาภรณ ศุภธนาทรัพย, 2547) 
 2. ระดับความคิดเห็นของผูทําบัญชีที่มีตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี พบวา ผูทําบัญชี 
มีความคิดเห็นภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหา
นอย คือ ดานมาตรฐานการบัญชี เนื่องจากผูทําบัญชีมีความเห็นวามาตรฐานบางฉบับมีความยุงยากใน
การปฏิบัติงาน รวมทั้งมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงบอย รองลงมาเปนดานภาษีอากรเนื่องจาก
ระยะเวลาในการเก็บรักษาเอกสารไมเหมาะสม หรือไมเพียงพอตอการจัดทําบัญชี ดานลูกคา มีความ
คิดเห็นในเรื่องลูกคาสงเอกสารหลักฐานในการจัดทําบัญชีลาชา ขอมูลไมครบถวน เปนตน สอดคลองกับ
มาริษา ทิพยอักษร (2554) ที่วา ผูทําบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีปญหาดานภาษีอากร ดาน
ลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี และดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากลูกคาไมไดเตรียมเอกสารมาให
ครบ สวนทางดานภาษีมีการปรับปรุงฐานภาษีตลอดเวลา และระยะเวลาในการจัดทําภาษีอากรสั้น สําหรับ
ดานมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานสวนใหญเปนระดับสากลทําใหยากตอการทําความเขาใจ อีกทั้งดาน
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เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณไมเพียงพอ โปรแกรมไมสนับสนุน เนื่องจากอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวก
ตางๆ มีความลาสมัย เปนตน 
 3. การเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลขอมูลสํานักงานบัญชีที่มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีของผูทําบัญชีสรุปไดดังนี้ 
  3.1 สรุปผลการเปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคลที่มีตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี
พบวา อายุที่แตกตางกันมีผลตอปญหาและอุปสรรคในภาพรวมการทํางาน ดานลูกคา การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทั้งประสบการณการทําบัญชียังมีอุปสรรคตอการทําบัญชี ดานลูกคา ดานมาตรฐานการ
บัญชีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 สอดคลองกับ วัชรี ฮั่นวิวัฒน (2554) ที่วา ประสบการณในการ
ทํางานผูจัดทําบัญชีมีความสัมพันธกับระดับปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  3.2 สรุปผลความแตกตางของขอมูลสํานักงานบัญชีที่มีความสัมพันธกับปญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชี พบวาสํานักงานบัญชี ที่มีคุณสมบัติดานคุณวุฒิการศึกษาดานบัญชีสูงกวา
ระดับปริญญาตรีที่แตกตางกันกอใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการทําบัญชีดานการปฏิบัติงานของผูทํา
บัญชีกับการทําบัญชีของผูทําบัญชีที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.10 สอดคลองกับ สุภาพร 
เพงพิศ (2553) ที่วา ระดับการศึกษามีผลตอปญหาทุกดาน ไดแก ดานการประสานกับลูกคา ดานการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชี ดานการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทํา
บัญชี และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี 
 4. ศึกษาการใชความรูวิชาชีพบัญชีที่มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชี ดังนี้ 
  4.1 ผูทําบัญชีที่มีการใชความรูดานบัญชีบริหาร มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
ดานบัญชีภาษีอากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานการปฏิบัติงาน และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการทํา
บัญชี ในทิศทางเดียวกัน โดยมีขนาดการตอบสนองเทากับ 0.186  0.306  0.230  และ 0.233 ตามลําดับ 
จากการปฏิบัติทางดานภาษีอากร เชน ภาษีเงินไดนิติบุคคล ภาษีมูลคาเพิ่มมีบางหลักเกณฑในการปฏิบัติ
ที่แตกตางกัน อีกทั้งการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีบางประเด็นมีความแตกตางกันกับการ
ปฏิบัติทางภาษีอากร จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดความผิดพลาดในการจัดทําบัญชี หรือการปรับปรุง
รายงานเพื่อยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดนิติบุคคล และอาจเกิดความสับสนกับการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีมูลคาเพิ่มได (จินจิรา สันติชัยรัตน, 2549) 
  4.2 ผูทําบัญชีที่มีการใชความรูดานการทําบัญชี มีผลตอปญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บัญชีดานการปฏิบัติงาน และดานอื่นๆ ในทิศทางตรงกันขาม โดยมีขนาดการตอบสนองเทากับ 0.323 และ 
0.401 ตามลําดับ สาเหตุจากผูบริหารและผูที่เกี่ยวของไมไดใหความสําคัญกับเอกสารที่จะนํามาบันทึก
บัญชี ไมมีความรูทางบัญชีเทาที่ควร ทําใหไมสามารถเขาใจขอมูลในงบการเงินที่ผูทําบัญชีนําเสนอ เปนตน 



สยามวิชาการ ปที่ 18 เลมที่ 2 ฉบับที่ 31 สิงหาคม 2560 – ธันวาคม 2560 
Siam Academic Review Vol.18, No.2, Issue 31, August 2017 – December 2017 

 

 
 

- 16 -

สอดคลองกับสุภาพร เพงพิศ (2553) ที่วา การใชความรูดานวิชาชีพบัญชีบริหาร และการใชความรูดานการ
วางระบบบัญชีมีผลตอปญหาในการจัดทําบัญชีทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานการประสานงานกับลูกคา ดานการ
ปฏิบัติงานของผูทําบัญชี ดานการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการทําบัญชี 
และดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําบัญชี ซึ่งสอดคลองกับจันทิมา สุขุตมตันติ (2554) ที่วา ปญหาในการ
ปฏิบัติงานดานบัญชีบริหารของผูจัดการฝายบัญชี คือ การใชขอมูล การกําหนดนโยบายบัญชีที่ไมชัดเจน 
การใชงบประมาณในการควบคุมดําเนินงาน การจัดทํารายงานวิเคราะห การใชระบบสารสนเทศ  รวมถึง
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคที่วางไว และสอดคลองกับศิริวรรณ สุมเล็ก (2546) ที่วา 
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีของธุรกิจ คือปญหาดานความรูความสามารถของพนักงานบัญชีซึ่ง
ขาดความรูความสามารถในการจัดทําบัญชีอยางถูกตองครบถวน ทําใหไมสามารถใหคําแนะนําผูบริหารใน
การใชขอมูลทางบัญชีเพื่อตัดสินใจได 
  4.3 ผูทําบัญชีที่มีการใชความรูดานการวางระบบบัญชีมีผลตอปญหาและอุปสรรคในการ
จัดทําบัญชีในภาพรวมดานลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี และดานภาษีอากร ในทิศทางตรงกันขาม โดยมี
ขนาดการตอบสนองเทากับ 0.202  0.244  0.395  และ 0.230 ตามลําดับ เนื่องจากการประกอบธุรกิจที่
ขายสินคา หรือใหบริการกอนหรือหลังจากการดําเนินกิจการ มักประสบปญหาขอมูลทางบัญชีและเอกสาร
ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริหารบุคคลภายนอก ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
เนื่องจากการรวบรวมขอมูลทางดานบัญชีและภาษีอากรขาดการบริหารจัดการในการวางระบบบัญชีที่ดีทํา
ใหการจัดทํางบการเงินเพื่อภาษีอากรผิดพลาดคลาดเคลื่อนอันเกิดจากการวางระบบบัญชีของธุรกิจ
สอดคลองกับชัดตา รัตนานนท (2548) ที่วา วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและระบบบัญชีของวัดไทยใน
กรุงเทพมหานคร ยังไมเหมาะสมตามแนวการปฏิบัติทางบัญชีและขาดการควบคุมภายในที่ดี โดยเฉพาะ
ระบบการจายเงิน และทรัพยสิน ผูจัดทําบัญชีสวนใหญขาดประสบการณและความรูดานบัญชี 
  4.4 ผูทําบัญชีทีมีการใชความรูดานการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี มีผลตอปญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีในภาพรวม ดานลูกคา ดานมาตรฐานการบัญชี ดานภาษีอากร ในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีขนาดการตอบสนองเทากับ 0.156  0.251  0.285  และ 0.156 ตามลําดับ สอดคลองกับ
มาริษา ทิพยอักษร (2554) ที่วา ปญหาของผูทําบัญชีมากที่สุด คือ การเลือกใชโปรแกรมทางบัญชีที่
เหมาะสมตอการสภาพการทํางาน หรือเกิดจากอุปกรณส่ิงอํานวยความสะดวกขาดความทันสมัยสงผลให
การบริการเกิดความไมสะดวก ลาชา สําหรับมาตรฐานการบัญชีมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและ
เทคโนโลยี ทําใหผูทําบัญชีไมสามารถเขารับการฝกอบรมไดสอดคลองกับประภัสสร กิตติมโนรม (2551) 
ที่วา ปญหาที่สํานักงานบัญชีพบมากที่สุดคือ ปญหาดานมาตรฐานการบัญชีซึ่งบางฉบับยากแกการตีความ
และนํามาปฏิบัติ 
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ขอเสนอแนะ 
 ผลการศึกษา พบวา 
 1. ดานลูกคา ควรจัดเตรียมเอกสารมาใหครบและจัดหมวดหมูเอกสารใหถูกตองเพื่อความสะดวก
รวดเร็ว ควรใหความสําคัญตอเอกสารหลักฐานประกอบการจัดทําบัญชี เพื่อยื่นงบการเงินและเสียภาษีให
ถูกตอง รวมไปถึงการใชประโยชนจากขอมูลทางบัญชีในการตัดสินใจ การวางแผนการลงทุน และควบคุม
การดําเนินงานของผูบริหาร  
 2. ดานมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการบัญชีมีการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหมีความเหมาะสม
และสอดคลองกับสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปจจุบัน ผูทําบัญชีควรจะศึกษาติดตามการปรับปรุง
แกไขมาตรฐานการบัญชีสม่ําเสมอ และควรปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหงายตอความเขาใจและการ
ตีความ นอกจากนี้ ผูทําบัญชีมีหนาที่รับผิดชอบการทําบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี ระเบียบ 
ขอกําหนดตางๆ ในการจัดทําบัญชีที่ตองอาศัยความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชี อยางไรก็ตาม ผูทํา
บัญชีอาจมีมาตรฐานในการจัดทําบัญชีที่แตกตางกัน ดังนั้น ควรมีการฝกอบรมผูทําบัญชีใหมีแนวคิด
ปฏิบัติที่สอดคลองกัน 
 3. ดานภาษี ควรปรับปรุงใหทันตอเหตุการณและศึกษาแนวโนมของภาษีไมใหมีชองวาง เพิ่ม
ระยะเวลาในการจัดทําภาษีอากรใหมากขึ้น 
 4. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพิ่มอุปกรณใหมากขึ้น อัพเดทโปรแกรมใหทันสมัยขึ้นและเพิ่ม
ทักษะในการใชคอมพิวเตอรความรูเกี่ยวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่นํามาใชในการจัดทําบัญชีของผูทํา
บัญชี ซึ่งผูบริหารควรใหความสนใจที่รวมทั้งการใหการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเพียงพอ
ตอความตองการ 
 5. ดานการปฏิบัติงานของผูทําบัญชี สําหรับผูที่ทํางานดานการวางระบบบัญชีนั้น การอบรม
ความรูดานวิธีการบัญชีและประสบการณที่ไดเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ ยังตองมีความรูเกี่ยวกับ
ระบบงานประจําของสํานักงาน การจัดสายงาน รวมไปถึงหลักการและวิธีปฏิบัติการตรวจสอบเพื่อให
สามารถนําขอมูลที่เกี่ยวของมาใชในการวางระบบบัญชีไดอยางรัดกุม 
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