
 

หัวข้อวิจัย ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชีในเขต   
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
ผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  วุฒิกนกกาญจน์  
หน่วยงาน โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ปีท่ีท าการวิจัยเสร็จเรียบร้อย พ.ศ. 2558 
 

บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการใช้ความรู้วิชาชีพบัญชี ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
บัญชี  การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลส านักงานบัญชี การใช้ความรู้วิชาชีพบัญชีที่มีผล            
ต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ท าบัญชี จ านวน 158 ราย ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2558 ถึงเดือนพฤษภาคม 2558 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ                 
เชิงพรรณนา และสถิติเชิ งอนุมาน ผลการวิจัย พบว่า ผู้ท าบัญชีของส านักงานบัญชีในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีความคิดเห็นในการใช้ความรู้วิชาชีพภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านการท าบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการวางระบบ
บัญชี อีกทั้งพบว่า ความคิดเห็นปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือด้านมาตรฐานการบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านลูกค้า นอกจากนี้ได้ทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส านักงานบัญชี และการใช้ความรู้วิชาชีพบัญชีของผู้ท าบัญชี 
ที่มีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี พบว่า อายุ ที่แตกต่างกันมีผลในภาพรวม ด้านลูกค้า               
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งประสบการณ์การท าบัญชียังมีอุปสรรคในส่วนลูกค้า การใช้มาตรฐาน
การบัญชี ขณะที่คุณวุฒิการศึกษาทางบัญชีที่แตกต่างกันก็ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ส่วนการใช้ความรู้
วิชาชีพบัญชีมีผลต่อปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี โดยด้านการบัญชีบริหาร ด้านการศึกษาและ
เทคโนโลยีการบัญชี มีผลต่อการจัดท าบัญชีของผู้ท าบัญชีมากที่สุด  
 นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินการในการจัดท าบัญชีของส านักงานบัญชี 
ดังนี้ 1) ด้านลูกค้า ควรจัดเตรียมเอกสารมาให้ครบ จัดหมวดหมู่เอกสารให้ถูกต้อง และให้ความส าคัญ
ต่อเอกสารประกอบการจัดท าบัญชีเพ่ือยื่นงบการเงินและเพ่ือเสียภาษีอากร 2) ด้านมาตรฐานการ
บัญชี เนื่องจากมาตรฐานการบัญชีมีการพัฒนาตลอดเวลาเพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ควรศึกษาติดตามการปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการบัญชี
อย่างสม่ าเสมอ 3) ด้านภาษีอากร ควรปรับปรุงงานด้านภาษีให้ทันต่อเหตุการณ์และศึกษาแนวโน้ม
ของภาษีไม่ให้มีช่องว่าง 4) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเพ่ิมอุปกรณ์ให้มากขึ้น และโปรแกรมควรมี
ความทันสมัย 5) ด้านการปฏิบัติงานของผู้ท าบัญชี ควรมีการอบรมความรู้วิธีการทางบัญชี หลักวิธี
ปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อให้สามารถน าข้อมูลมาใช้ในการวางระบบบัญชีได้อย่างรัดกุม 
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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 affect 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 a questionnaire 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 which affects 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 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 and 5) Accountant Practices: Accounts should 
receive trainings on proper accounting knowledge, and auditing principles, in order to use 
the data for effective accounting plans.  
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