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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้เปรียบเทียบความเข้มแข็งทางการเงินระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จ้างทา
บัญชีและจัดทาบัญชีเอง โดยยึดถือแนวคิดด้านการจัดการที่ว่า การจ้างทาบัญชีทาให้ผู้ประกอบการไม่สามารถ
ใช้ป ระโยชน์ ข้อ มูล ทางการเงิน ในการตั ดสิ น ใจดาเนิ นการได้ ดีเท่ ากั บการจัด ทาเอง ผู้ วิจั ย เก็บ ข้อ มูล จาก
ผู้ประกอบการโดยใช้แบบสอบถามจานวน 342 ราย ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่า วิธีจัดทาบัญชีมี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 กับความเข้มแข็งกาไรสุทธิ และความเข้มแข็ง
ผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร โดยกลุ่ม กิจการที่จัดทาบัญชีเองทั้งหมดมีค่าเฉลี่ยอันดับความเข้มแข็งกว่ากลุ่มที่
จ้ า งท าบั ญ ชี ทั้ ง หมดและกลุ่ ม ที่ จ้ า งท าบางส่ ว นและท าเองบางส่ ว น ทั้ ง 2 รายการ ผู้ วิ จั ย เสนอแนะว่ า
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมควรเลือกใช้วิธีจัดทาบัญชีที่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูล
ทางการเงินจากระบบบัญชีเพื่อการบริหารจัดการกิจการได้ตามความต้องการมากที่สุด ควรมีการวิจัยเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีที่พนักงานทั่วไปของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถบันทึก
ข้อมูลทางการบัญชีและจัดทารายงานทางการเงินได้ทุกเวลาที่ต้องการ
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ABSTRACT
This research compared financial strength of SMEs between those that out-sourced
their bookkeeping and those that did it in-house, based on the managerial concept that the
out-sourcing could lead to an under-utilization of financial information for operation decision
making in comparison to the in-house bookkeeping. The researcher collected 342
entrepreneurs using a questionnaire. The analysis of association indicated that the firms
preparing all their bookkeeping in-house had a higher ranking mean of the net profit strength
and the return on fixed assets strength than the firms that out-sourced all their bookkeeping
and the firms that prepared their bookkeeping partly in-house and out-sourced the other
parts.
The researcher proposed that the SMEs entrepreneur should adhere to the method
that they could utilize the financial information from the accounting system as much as
needed. More research related to ready-to-use computer package for accounting that a
general employee of SMEs could make the entries of the bookkeeping and generate any
financial report all the times needed.
Key words : Out-sourcing of Bookkeeping, SMEs, Financial Strength

1. บทนา
การจัดทาบัญชีช่วยให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถนาข้อมูลทางการเงิน
มาช่วยตัดสินใจทาให้เกิดความเข้มแข็งทางการเงินของกิจการได้ อย่างไรก็ตาม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมส่วนใหญ่ไม่ได้จัดทาบัญชีในกิจการเอง (International Federation of Accountants, 2018; วรรณา
สรชาย, 2557) จะใช้วิธีจ้างสานักงานบัญชีจัดทาบัญชีแทน ซึ่งจะจัดส่งรายงานทางการเงินเมื่อถึงสิ้นงวดหนึ่งๆ
เท่านั้น เท่ากับว่าผู้ประกอบการไม่สามารถติดตามข้อมูลทางการเงินที่เป็นปัจจุบันจากระบบบัญชีได้ ดังนั้น
การตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจน่าจะไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ผลการประกอบการไม่บรรลุเป้าหมาย
เท่าที่ควร ความเข้มแข็งทางการเงินน้อยลง ปรากฏรายงานในหลายประเทศว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่ อมไม่ได้จั ดทาบั ญชีอย่ างถูกต้องเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจทางธุรกิจ (Madurapperuma,
Thilakerathne, & Manawadu, 2016; Maseko & Manyani, 2011; Purnamawati, 2017)
ผู้ประกอบการที่จัดทาบัญชีเองน่าจะมีข้อได้เปรียบในการนาข้อมูลทางการเงินมาช่วยในการตัดสินใจบริหาร
จัดการธุรกิจได้ดีกว่า ทาให้กิจการมีความเข้มแข็งมากกว่า ซึ่งสามารถวัดได้จากค่าความเข้มแข็งที่คานวณได้
โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินด้านต่าง ๆ (Garman & Forgue, 2011:. 77) จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาว่า วิธี
จัดทาบัญชี 2 วิธีนี้สัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางการเงินด้านใดหรือไม่อย่างไร
วัตถุประสงค์การวิจยั
เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวิธีจัดทาบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงินวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมในจังหวัดนครปฐม
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2. เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
พื้นฐานของกรอบแนวคิดในการวิจัยนี้ คือ กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จัดทาบัญชีเอง
มีโอกาสใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการเงินมากกว่ากิจการที่จ้างทาบัญชี ทาให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่าง
เข้มแข็งกว่ากิจการที่จ้างทาบัญชี (ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล, 2559; ธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2559) เนื่องจาก
การจ้างทาจะเริ่มต้นด้วยการรวบรวมหลักฐานทางการเงินส่งไปให้ สานักงานบัญชี แล้ วรอรับรายงานทาง
การเงิน ซึ่งมักจัดทาเพื่อเป็นหลักฐานการเสียภาษีเท่านั้น ไม่ได้นาข้อมูลทางการเงินมาใช้ในการบริหารจัดการ
ธุรกิจแต่อย่างใด ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ว่า กิจการที่จัดทาบัญชีเองน่าจะสามารถใช้ข้อมูลทางการเงินที่
จัดทาบัญชีไว้ในการตัดสินใจได้ดีกว่าและมีความเข้มแข็งทางการเงินมากกว่า
อนึ่ง กรอบแนวคิดนี้ไม่สามารถตีความว่าวิธีจัดทาบัญชีเป็นสาเหตุของความเข้มแข็งทางการเงินได้ใน
ลักษณะเป็นตัวแปรต้นกับตัวแปรตามได้ เนื่องจากความเข้มแข็งทางการเงินของกิจการเป็นผลมาจากการ
บริหารจัดการอีกหลายด้าน กรอบแนวคิดนี้จึงพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการจัดทาบัญชีกับ
ความเข้มแข็งทางการเงิน เท่านั้น กรอบแนวคิดนี้ตามแผนภาพที่ 1

วิธีจัดทำบัญชี
จ้างทา
ทาเองบางส่ วน
ทาเอง

ควำมเข้ มแข็งทำงกำรเงิน
ด้านสภาพคล่อง
ด้านความสามารถในการทากาไร
ด้านประสิ ทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านความสมดุลของโครงสร้างการเงิน

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

3. วิธกี ารดาเนินการวิจัย
3.1 ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.1.1 ประชากร คือ เจ้าของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมย่อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
ที่เข้าร่วมโครงการการจัดทาบัญชีและงบการเงินที่สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ หรือที่นิยมเรียกกัน
อย่างไม่เป็นทางการว่า “โครงการบัญชีชุดเดียว” ตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามประมวลรัษฎากรว่าด้วยการ
ลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉบับที่ 595 พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จานวนทั้งหมด 4,212
กิจการ (กรมสรรพากร สานักงานสรรพากรเขตพื้นที่นครปฐม 1 : 2559)
3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยนารายชื่อและที่อยู่ที่ได้รับจากสานักงานสรรพากร จังหวัดนครปฐม
ดังกล่าว คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีความยินดีที่จะเปิดเผยข้อมูลตามคาแนะนาของสานักงานสรรพากร ซึ่งการ
วิจั ยนี้ ไม่เหมาะสมที่จ ะใช้การสารวจโดยการส่ งทางไปรษณีย์ เนื่องจากมีข้อมูลยืนยันว่า การส าร วจทาง
ไปรษณีย์กับกิจการธุรกิจขนาดเล็ก มีอัตราการตอบกลั บต่ามาก และไม่ส ามารถยืนยันได้ว่าผู้ตอบจะเป็น
ผู้ประกอบการเอง (Galpin, 1987; Learning Technology Dissemination Initiative, 1999; US National
Renewable Energy Laboratory, 2018) เมื่อคานวณจานวนตัวอย่างที่เหมาะสม จากจานวนประชากร 4,2
12 กิจการ ดังกล่าว พบว่าจานวนตัวอย่างมีจานวนไม่มาก สามารถติดต่อประสานงานและมีความสะดวกใน
การสื่อสารโดยเสียค่าใช้จ่ายในการดาเนินการไม่มากนัก ขนาดของตัวอย่างตามจานวนประชากรครั้งนี้ คานวณ
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ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานสถิติออสเตรเลีย (Australian Bureau of Statistics, 2016) จะได้จานวน
ตัวอย่าง 342 กิจการ ซึ่งคานวณโดยใช้ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) 0.95 ช่วงความเชื่อมั่น
(Confidence Interval) 0.04853 และมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 0.02476 ซึ่งเป็น
จานวนที่ใกล้เคียงกับขนาดตัวอย่างของการทาวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารด้านการวิจัยในอดีต สาหรับประชากร
4,500 ราย ที่กาหนดไว้จานวนตัวอย่าง 354 ราย (Krejcie & Morgan, 1970)
3.2 ตัวแปรทีศ่ ึกษา
3.2.1 ตัวแปรชุดที่ 1 วิธจี ดั ทาบัญชี แบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ
1) จัดทาบัญชีเอง คือ รวบรวมหลักฐานทางการเงิน ลงรายการบัญชีและจัดทา
รายงานทางการเงินโดยพนักงานในกิจการเองตามเวลาที่ต้องการ
2) จัดทาเองส่วนหนึ่งและจ้างทาส่วนหนึ่ง คือ จัดทาบัญชีสาหรับกิจการเองโดยไม่
คานึงถึงระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และจัดส่งหลักฐานให้สานักงานบัญชีจัดทาอีกส่วนหนึ่ง
3) จ้างทาบัญชีทั้งหมด คือ รวบรวมหลักฐานทางการเงินแล้วส่งไปยังสานักงานบัญชี
เพื่อจัดทารายงานทางการเงินตามกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
3.2.2 ตัว แปรชุดที่ 2 ความเข้มแข็งทางการเงิน ประกอบด้ว ยความเข้มแข็ง 4 ด้าน ซึ่ง
คานวณมาจากอัตราส่วนทางการเงินตามวิธีการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2556) ดังต่อไปนี้
1) ความเข้ ม แข็ ง ด้ า นสภาพคล่อ ง คานวณมาจากอั ตราส่ ว นทางการเงิ น 6
อัตราส่วน คือ อัตราส่วนหมุนเวียน อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราหมุนเวียนของ
สินค้าคงเหลือ ซึ่งบางอัตราส่วนยิ่งมีค่าต่าแสดงว่ามีความเข้มแข็งสูง บางอัตราส่วนยิ่งมีค่าสูงแสดงว่ามีความ
เข้มแข็งสูง บางอัตราส่วนมีเกณฑ์แน่นอน หากมีค่าสูงกว่า หรือต่ากว่าแสดงว่ามีความเข้มแข็งต่า ซึ่งต้องแปลง
ให้มีค่าความเข้มแข็งที่เป็นทิศทางเดียวกันก่อนที่จะนาไปวิเคราะห์
2) ความเข้มแข็งด้านความสามารถในการหากาไร คานวณมาจากอัตราส่วนทาง
การเงิน 3 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนกาไรขั้นต้น อัตราส่วนกาไรจากการดาเนินงาน และอัตราส่วนกาไรสุทธิ ทุก
อัตราส่วน ยิ่งมีค่าสูงแสดงว่าความเข้มแข็งทางการเงินสูง
3) ความเข้มแข็งด้านประสิทธิภาพในการดาเนินงาน คานวณมาจากอัตราส่วนทาง
การเงิน 4 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ถาวร ซึ่งทุกอัตราส่วนยิ่ง
มีค่าสูงแสดงถึงความเข้มแข็งทางการเงินสูง
4) อัตราส่ว นความสมดุล ทางการเงิน คานวณมาจากอัตราส่วนทางการเงิน 2
อัตราส่ ว น คือ อัตราส่ ว นหนี้ สิ น ต่อส่ ว นเจ้ าของ และ อัตราส่ วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย ซึ่งทุก
อัตราส่วนยิ่งมีค่าสูงแสดงถึงความเข้มแข็งทางการเงินสูง
3.3 เครื่องมือการวิจัย ผู้วิจัยร่างแบบสอบถามโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แล้ว
นาร่างแบบสอบถามนั้นให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวิจัย จานวน 6 ท่าน พิจารณาให้คะแนนความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา แล้วนามาคานวณดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index-CVI) รายข้อ (Item) และ
รวมทั้งฉบับ (Scale) พิจารณาคัดเลือกใช้เฉพาะข้อที่มีดัชนี ตั้งแต่ 0.80 หรือข้ออื่นที่มีดัชนีต่ากว่า 0.80 แต่มี
คาแนะนาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยนาไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ผลการประเมินเครื่องมือโดยผู้เชี่ยวชาญ
พบว่า มีดัชนีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับ เท่ากับ 0.94 และผู้วิจัยได้ปรับปรุงคาถามตามคาแนะนาแล้ว
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3.4 การรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล
3.3.1 การรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยติดต่อนัดหมายวันเวลาสาหรับการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ
ตามรายชื่อที่คัดเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดยส่งแบบสอบถามให้พิจารณาล่วงหน้า แล้วจึงเดินทางไปสัมภาษณ์
ณ สถานประกอบการ ผู้วิจัยเป็นผู้บันทึกข้อมูลตามแบบสอบถาม
3.3.2 การวิเ คราะห์ข้อ มูล การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นไปตามสมมุติฐ านและการทดสอบ
สมมุติฐาน ดังนี้
1) สมมุติฐานการวิจัย สมมุติฐานหลัก (null hypothesis) H0: กิจการที่จัดทา
บัญชีเองมีความเข้มแข็งทางการเงินไม่แตกต่างจากกิจการที่จ้างทาบัญชี
2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ การวิจัยครั้งนี้จึงเลือกใช้สถิติของ เอ็ช ของ ครัสคาลวอลลิส (Kruskal – Wallis H) ซึ่งเป็นสถิติที่ไม่จากัดการกระจาย (distribution free) เพราะการรวบรวม
ข้อมูลไม่ได้เกิดจากการสุ่ม แต่เป็นการเจาะจง (purposive) จึงไม่สามารถใช้สถิติที่มีข้อจากัดด้านการกระจาย
แบบปกติได้ ในการวิเคราะห์นี้ เมื่อพบความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญทางสถิติจากการทดสอบ ของครัสคาลวอลลิส แล้ว จะนาผลมาทดสอบสืบเนื่อง (post hoc test) โดยใช้การทดสอบการเปรียบเทียบหลายรายการ
ของดันน์ (Dunn’s Multiple Comparison Test) เพื่อหากลุ่มที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (Dixit,
Yadav, & Jain, 2012 : 52; Israel, 2009 :. 185; Pett, 1997 : 217)

4. ผลการวิจยั
ผู้วิจัยดาเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถามได้จานวน 342 ราย สรุปผลการวิจัยได้ 3 หัวข้อ คือ
สัดส่วนกิจการที่ใช้วิธีจัดทาบัญชี ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีจัดทาบัญชีกับความเข้มแข็งทาง
การเงิน และ ผลการวิเคราะห์ทิศทางความสัมพันธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สัดส่วนกิจการที่ใช้วธิ จี ดั ทาบัญชี ผลการแจกแจงความถี่ของกิจการที่ใช้วิธีจัดทาบัญชีแต่ละวิธี พบว่า
มีการใช้วิธีจัดทาบัญชีทั้ง 3 วิธี แต่วิธีจัดทาเองมีน้อยกว่าวิธีอื่นมาก (ตารางที่ 2) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลในอดีต
ที่ว่าวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมส่วนใหญ่ไม่จัดทาบัญชีเอง (International Federation of
Accountants, 2018; วรรณา สรชาย, 2557)
ตารางที่ 1 จานวนกิจการแยกตามวิธีจัดทาบัญชี
วิธจี ดั ทาบัญชี
จานวนกิจการ
ร้อยละ
จัดทาเองทั้งหมด
36
10.53
จัดทาเองบางส่วนจ้างสานักงานบัญชี
158
46.20
จ้างสานักงานบัญชีทั้งหมด
148
43.27
ความสัมพันธ์ระหว่างวิธจี ดั ทาบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน เมื่อนาค่าความเข้มแข็งทางการเงินที่
ได้จากการรวบรวมข้อมูลทางการเงินมาคานวณอัตราส่วนทางการเงินและแปลงค่าเป็นค่าความเข้มแข็งที่มี
ทิศทางเดียวกันทั้งหมดและวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับวิธีจัดทาบัญชีแล้ว โดยใช้สถิติ เอ็ช ของครัสคาล-วอลลิส
รายละเอียดตามตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 5 พบว่า วิธีจัดทาบัญชีมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 กับความเข้มแข็งทางการเงินด้านความสามารถในการทากาไร 1 รายการ คือ ความเข้มแข็งกาไรสุทธิ
(ตารางที่ 3) และความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับความเข้มแข็งทางการเงินด้าน
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน 1 รายการ คือ ความเข้มแข็งผลตอบแทนสินทรัพย์รวม ความสัมพันธ์ที่มี
นัยสาคัญทางสถิตินี้จะนาไปทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความเข้มแข็งในขั้นต่อไป
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีจัดทาบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงินด้านสภาพคล่อง
ความเข้มแข็ง
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
หมุนเวียน
หมุนเวียนเร็ว
การหมุนลูกหนี้
การเรียกเก็บหนี้
การหมุนสินค้า
ระยะเวลาการขาย

0.03
0. 18
5.83
5.83
5.78
5.78

2
2
2
2
2
2

0.983
0.9 14
0.054
0.054
0.056
0.056

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีจัดทาบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงินด้านความสามารถ
ในการทากาไร
ความเข้มแข็ง
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
กาไรเบื้องต้น
กาไรจากการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

2.29
3.7
9.53

2
2
2

0.3 18
0. 157
0.009*

ตารางที่ 4 ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งวิ ธี จั ด ท าบั ญ ชี กั บ ความเข้ ม แข็ ง ทางการเงิ น ด้ า น
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ความเข้มแข็ง
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
การหมุนสินทรัพย์รวม
ผลตอบแทนสินทรัพย์รวม
การหมุนสินทรัพย์ถาวร
ผลตอบแทนสินทรัพย์ถาวร

1.33
8.86
3.33
0.09

2
2
2
2

0.5 15
0.0 12*
0. 189
0.957

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีจัดทาบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน ด้านความ
สมดุลทางการเงิน
ความเข้มแข็ง
Chi-Square
df
Asymp. Sig.
ความสามารถในการชาระหนี้
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย

3.73
5.02

2
2

0. 155
0.08 1

การวิเคราะห์ทิศทางความสัมพันธ์ เมื่อนาผลการวิเคราะห์เฉพาะกรณีที่มีความสัมพันธ์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติมาวิเคราะห์สืบเนื่อง โดยใช้การทดสอบของดันน์ โดยใช้ค่า ά เท่ากับ 0.03 ซึ่งมีค่า Z
วิกฤติเท่ากับ 1.8808 รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ความเข้มแข็งกาไรสุทธิ มีจานวนกิจการที่สามารถวิเคราะห์ได้ 328 กิจการ พบว่า ค่าเฉลี่ย
อันดับความเข้มแข็งของกลุ่มกิจการที่ทาบัญชีเอง สูงกว่าอีก 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ทาเองบางส่วนจ้างทาบางส่วน
และกลุ่มที่จ้างทาทั้งหมด อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.03 รายละเอียดตามตารางที่ 6
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์สืบเนื่องความสัมพันธ์ที่มีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างวิธีจัดทาบัญชี กับความ
เข้มแข็งกาไรสุทธิ
ค่า t เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่า Z0.03 วิกฤติ = 1.8808
ค่าเฉลีย่
จานวน
อันดับความ
ทาเอง
วิธจี ดั ทาบัญชี
กิจการ
ท
าเอง
เข้มแข็ง
บางส่วนจ้าง จ้างทาทัง้ หมด
ทั้งหมด
ทาบางส่วน
ทาเอง
ทาเองบางส่วนจ้างบางส่วน
จ้างทัง้ หมด

32
153
143

2 12.48
162.9 1
155.47

-

2.689 1
-

3.0742
0.6745
-

รวม

328
ความเข้มแข็งผลตอบแทนสินทรัพย์รวม มีจานวนกิจการที่สามารถวิเคราะห์ได้ 34 1 กิจการ พบว่า
ค่าเฉลี่ยอันดับความเข้มแข็งของกลุ่มกิจการที่ทาเองทั้งหมด สูงกว่าที่จ้างทั้งหมดและกลุ่มที่ทาเองบางส่วนจ้าง
ทาบางส่วน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.03 รายละเอียดตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์สืบเนื่องความสัมพันธ์ที่มีนับสาคัญทางสถิติระหว่างวิธีจัดทาบัญชีกับความเข้มแข็ง
ผลตอบแทนสินทรัพย์รวม
ค่า t เมื่อเปรียบเทียบกับ
ค่า Z0.03 วิกฤติ = 1.8808
ค่าเฉลีย่
จานวน
อันดับความ
ทาเอง
วิธจี ดั ทาบัญชี
กิจการ
ท
าเอง
เข้มแข็ง
บางส่วนจ้าง จ้างทาทัง้ หมด
ทั้งหมด
ทาบางส่วน
ทาเอง
ทาเองบางส่วนจ้างบางส่วน
จ้างทัง้ หมด

36
158
147

2 1 1.93
173.72
158.05

-

2.0987
-

2.939 1
1.387 1
-

รวม

341
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ มีข้อน่าสังเกต 2 ประการ คือ ประการแรก วิธีการจัดทาบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางการเงินเพียง 2 รายการจากความเข้มแข็งทางการเงินทั้งหมด 15 รายการ
ถือได้ว่า มีจานวนน้อย ประการที่ 2 ค่าเฉลี่ยอันดับความเข้มแข็งกาไรสุทธิของกลุ่มกิจการที่ทาบัญชีเองทั้งหมด
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สูงกว่ากลุ่มกิจการที่ทาเองบางส่วน และกิจการที่จ้างทาทั้งหมด ผู้วิจัยอนุมานว่าเกิดจากโอกาสที่สามารถใช้
ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจได้ง่ายกว่า

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุป และอภิปรายผล
จากผลการวิจัยเรื่องนี้แสดงว่า วิธีจัดทาบัญชีโดยการจัดทาบัญชีเองมีความแตกต่างด้านความเข้มแข็ง
บางรายการจากความเข้มแข็งทั้งหมด ผู้วิจัยเห็นว่า อาจสรุปได้ว่า วิธีการจัดทาบัญชีอาจไม่ใช้ปัจจัยสาคัญที่
ส่งผลต่อความเข้มแข็งทางการเงิน ซึ่งผลดังกล่าวยังมีความขัดแย้งกั บ ขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล (2559) ที่
เสนอว่า กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จัดทาบัญชีเองมีโอกาสใช้ประโยชน์ข้อมูลทางการเงิน
มากกว่ากิจการที่จ้างทาบัญชี ทาให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเข้มแข็งกว่ากิจการที่จ้างทาบัญชี แต่
ผู้วิจัยค้นพบนั่นคือ สิ่งที่สาคัญ คือ การที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงินในระบบ
บัญชีเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจตามความต้องการ ซึ่งอาจต้องคานึงถึงความสะดวกในการรวบรวมหลักฐาน
การเงิน ความจาเป็นในการตัดสินใจของแต่ละธุรกิจด้วย
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
5.2.1 ควรสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถบันทึกหลักฐานการเงินและจัดทารายงานการเงินได้
ตามความต้องการด้วยตนเอง เพราะสามารถส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
จัดการธุรกิจให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นได้
5.2.2 หน่ ว ยงานรั ฐ บาลควรส่ ง เสริ ม การจั ด ท าบั ญ ชี ใ นกิ จ การเองโดยการจั ด ท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาเร็จรูปทางการบัญชีที่สามารถให้พนักงานทั่วไปของกิจการบันทึกหลักฐานทางการเงินและ
จัดทารายงานทางการเงินได้ตามความต้องการทุกเมื่อ
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
5.3.1 ควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยความเหมาะสมของโปรแกรมสาเร็จรูปทางการบัญชีที่สามารถ
นาไปใช้ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีพนักงานบัญชีเป็นการเฉพาะได้
5.3.2 การวิจัยครั้งนี้ยังมุ่งเน้นไปที่การวิจัยเชิงปริมาณเป็นหลัก ควรมีการเสริมในมิติของการวิจัย
เชิงคุณภาพ เพื่อสร้างข้อค้นพบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
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