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บทคดัย่อ 
 

การวิจยันี้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าขอ้มูลในรายงานทางการเงนิมาใช้ประโยชน์ของผู้ประกอบการ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม การวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ โดยใชแ้บบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมอืและ

กลุ่มประชากรเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 311 ราย ในการศึกษาครัง้นี้ ข้อมูลที่ได้จะถูกน ามา

วเิคราะหห์าค่าความถี ่(Frequency)  และ  ค่ารอ้ยละ (Percentage)  

 จากผลการวจิยัพบว่าผู้ประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 231 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

74.28 มกีารน าขอ้มลูในรายงานทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงานในดา้นต่าง ๆและจ านวน 80 ราย คดิเป็น

รอ้ยละ 25.72 ไม่มกีารน าขอ้มลูมาใชป้ระโยชน์  ซึง่การน ามาใชป้ระโยชน์จ าแนกได ้7 ดา้น ดงันี้  ด้านการด าเนินงาน  

ดา้นบุคคล  ดา้นการตลาด  ดา้นการผลติ  ดา้นคลงัสนิคา้  ดา้นการลงทุน  และดา้นอื่น ๆ 

 

ค าส าคญั: วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รายงานทางการเงนิ ประโยชน์ของขอ้มลู 

 

ABSTRACT 
 

 The purpose of this research was to study taking financial report for benefit of small and medium 

entrepreneurs (SMEs). This research is quantitative research that uses a closed-ended questionnaire as a tool 

to sample 311 SMEs. In this study, data were analysed by using Frequency and Percentage.  

 The results was found that 231 SMEs which is 74.28% are taking financial information for 

management of operation, human resourcing, marketing, manufacturing, warehousing, investment and other. 

The other 25.72% of SMEs aren’t using financial report for their own benefit. 

 

Keywords: Small and Medium entrepreneurs (SME), Financial report, Data benefits 
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บทน า 

 วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises : SMEs ) นัน้ถือเป็นแกนหลกัส าคญั

ส าหรบัระบบเศรษฐกจิของประเทศไทยและเป็นการสะทอ้นสภาพเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ ซึง่วสิาหกจิขนาดกลางและขนาด

ย่อมยงัมบีทบาทอย่างสงูในการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิไทย เนื่องจากมจี านวนมากถงึ 99% ของธุรกจิทัง้หมด  (ปาณมน 

จนัทรบุตร , 2559)  ในปี 2560 (ณ 11 ก.ค. 60)  มจี านวนธุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม เพิม่ขึน้จากปี 2559 

จ านวน 238,713 ราย คดิเป็น 8.63%  และมอีตัราการจา้งงานเพิม่จ านวน 995,128 ราย คดิเป็น 9.30%  ซึง่แสดงให้

เหน็ว่าเศรษฐกจิของประเทศไทยได้มกีารขยายตวัมากขึ้น  (ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม , 

2560) 

 ในช่วงที่ผ่านมายงัคงมธีุรกจิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนไม่น้อยที่ขาดความสามารถในการ

แข่งขนัและไม่สามารถท าก าไรได้เท่าที่ควรซึ่งท าให้บางกจิการจะต้องปิดกิจการลงจากสาเหตุดงักล่าว จากกรณีที่

เกิดขึ้นท าให้ภาครฐัเห็นความส าคญัและได้มกีารสนับสนุนธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมากขึ้น โดยมี

นโยบายต่าง ๆ เพื่อออกมาช่วยเหลอืในหลายรปูแบบอาท ิการจดัอบรมความรูใ้นดา้นต่าง ๆ  เช่น การจดัท าบญัช ีดา้น

กฎหมาย ดา้นภาษ ีและกจิกรรมสง่เสรมิอื่น ๆ  ดงันัน้การจดัท าและน าเสนอรายงานทางการเงนิของกจิการเพื่อเป็นการ

สะทอ้นภาพกจิกรรมและผลของการด าเนินงานของกจิการจงึท ามคีวามส าคญัต่อธุรกจิเช่นกนั (อรอนงค ์อรญัยาถาวร

และกอบแกว้ รตันอุบล , 2559) อย่างไรกด็ผีูป้ระกอบการธุรกจิขนาดกลางและขนาดย่อมบางรายยงัคงขาดความรูแ้ละ

ความเชยีวชาญดา้นบญัชปีระกอบกบับุคลากรทางบญัชทีีก่จิการใชอ้าจยงัมคีวามรูค้วามสามารถไม่เพยีงพอจงึท าใหไ้ม่

สามารถรวบรวมขอ้มลูไดถู้กตอ้งและครบถว้น จงึอาจท าใหร้ายงานทางการเงนิเกดิความคลาดเคลื่อนหรอืผดิพลาดได ้

 ผู้ประกอบการที่ประสบความส าเรจ็จะอาศยัขอ้มูลทางบญัชเีป็นแนวทางในการบรหิารธุรกจิ โดยขอ้มูลทาง

บญัชีจะช่วยส่งเสริมการตดัสนิใจ และช่วยในการวางแผนการจดัการการด าเนินงานเพื่อให้กจิการไปสู่เป้าหมายที่

ก าหนดไว ้ขอ้มูลทีใ่ชน้ัน้จะแตกต่างกนัตามสถานการณ์และปัญหาทีเ่กดิขึน้ (ศลิปพร ศรจีัน่เพชร , 2559) แมว้่าธุรกจิ

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมอาจไม่จ าเป็นทีจ่ะต้องมรีะบบการจดัท าบญัชหีรอืระบบการจดัการธุรกจิทีซ่บัซ้อน

เหมอืนกบัธุรกจิขนาดใหญ่    แต่ผูป้ระกอบการกค็วรใหค้วามสนใจกับขอ้มูลของรายงานทางการเงนิของกจิการด้วย 

เพื่อที่จะสามารถน าข้อมูลทางบญัชจีากรายงานการเงนิไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆในอนาคตของกจิการได้ เช่นกนั 

ผูป้ระกอบการสามารถน าขอ้มูลในรายงานทางการเงนิมาใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงานภายในไดห้ลายดา้น เช่นดา้น

การบรหิารงาน ด้านการควบคุม ด้านการตดัสนิใจและการประเมนิผลการท างาน ซึ่งขอ้มูลในรายงานทางการเงนิจะ

สง่ผลกระทบต่อการวางแผนงานของฝ่ายต่างๆของกจิการ 

จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าขอ้มลูของรายงานทางการเงนิมผีลกระทบต่อการบรหิารธุรกจิ ทัง้ในดา้น

การวางแผนงาน การวางระบบงาน และ การตดัสนิใจของผูบ้รหิาร จงึท าใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจว่าผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารน าขอ้มูลในรายงานทางการเงนิใดบ้างไปใช้ประโยชน์และน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน

ใดบา้ง 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

เพื่อศกึษาการใชป้ระโยชน์ของขอ้มลูในรายงานทางการเงนิของผูบ้รหิารวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 
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แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

วิส าหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่ อม  (Small and Medium Enterprises : SMEs) ตามที่ป ร ากฏ ใน

พระราชบญัญตัสิง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 หมายถงึภาคการผลติสนิคา้  ภาคการใหบ้รกิาร  

และภาคการคา้(คา้ส่งและคา้ปลกี) หรอืกจิการอื่นตามทีร่ฐัมนตรปีระกาศ  (ส านักงานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและ

ขนาดย่อม,2560) 

 รายงานทางการเงินเป็นรายงานที่แสดงข้อมูลอันเป็นผลจากการประกอบธุรกิจของกิจการ ซึ่ง

ประกอบดว้ยงบการเงนิ (Financial Statement) ดงัต่อไปนี้คอื 1) งบแสดงฐานะทางการเงนิ  2) งบก าไรขาดทุน  3) งบ

แสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจา้ของ  4) งบกระแสเงนิสด  และ 5) หมายเหตุประกอบงบ นอกจากนี้ยงัมงีบย่อ

เฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งและค าอธบิายอื่นๆที่จ าเป็น ซึ่งระบุไว้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงนิ โดยสามารถ

อธบิายขอบเขตของรายงานการเงนิตามที่ระบุไวใ้นมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่1 (ปรบัปรุงพ.ศ. 2560) (สภาวชิาชพี

บญัชใีนพระบรมราชปูถมัภ,์2560) 

ขอ้มูลทางการบญัช ี(Accounting Information) เป็นขอ้มลูทีป่ระมวลผลขึน้จากเอกสารหลกัฐานทีเ่กดิจากจาก

การด าเนินกจิกรรมต่าง ๆ  ทีเ่กดิขึน้ภายในองคก์ร  ผลลพัธข์องขอ้มูลทางการบญัชจีะน ามาใชใ้นการตดัสนิใจส าหรบั

การด าเนินงานทางธุรกจิ  ผูใ้ชข้อ้มลูทางการบญัช ีไดแ้ก่ เจา้ของธุรกจิ ผูบ้รหิาร เจา้หนี้ หน่วยงานรฐับาล ผู้ลงทุน หรอื

กลุ่มอื่นๆที่สนใจในการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งรายงานทางการเงนิเป็นรายงานที่แสดงขอ้มูลอนัเป็นผลจากการ

ประกอบธุรกิจของกิจการ รายงานทางการเงินที่ดีต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจในเชิง

เศรษฐกจิเพื่อใหผู้ใ้ชข้อ้มูลไม่เขา้ใจผดิ รายงานทางการเงนิยงัมปีระโยชน์ต่อการวเิคราะหอ์ตัราส่วนเพื่อการป ระเมนิ

สถานการณ์ต่างๆ ของธุรกจิและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านการด าเนินงาน  ด้านบุคคล  ด้าน

การตลาด  ดา้นการผลติ  ดา้นคลงัสนิคา้  ดา้นการลงทุน  เป็นตน้ (ศลิปพร ศรจีัน่เพชร,2558) 

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใชป้ระโยชน์จากรายงานทางการเงนิเพื่อการบรหิารงาน ในดา้นการควบคมุ

และประเมนิผล การวางแผนงาน การสัง่การและสรา้งแรงจูงใจ โดยมกีารเลอืกใชข้อ้มูลของงบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงนิสด โดยผู้บรหิารหรอืผู้ประกอบการของกจิการมคีวามต้องการขอ้มูลทางการบญัช ี

เพื่อประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ  เช่น การวางแผนดา้นการด าเนินงาน ดา้นการตลาด ดา้นการผลติ ดา้นการจดัซือ้ ดา้น

การเงนิ ดา้นคลงัสนิคา้ ดา้นการลงทุน การควบคุมตน้ทุนและค่าใชจ้่ายต่าง ๆ  เป็นตน้ ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวอาจมาจากใน

รายงานภายในหรอืรายงานเพื่อการจดัการ (อนุรกัษ์ ทองสโุขวงศแ์ละศริลิกัษณ์ ศุทธชยั,2553) 

การด าเนินธุรกจิผูบ้รหิารหรอืผูป้ระกอบการธุรกจิต้องใชห้ลกัการบรหิารธุรกจิต่าง ๆ  เพื่อการวางแผนและ

ควบคุมการด าเนินงาน หนึ่งในเครื่องมอืในการช่วยตดัสนิใจเชงิเศรษฐกจิของธุรกจิ คอืขอ้มลูทางการบญัชซีึง่เป็นขอ้มลู

เชงิปรมิาณที่แสดงถึงฐานทางการเงนิและผลการด าเนินงานของกจิการที่สามารถเปรียบเทียบกนัได้ การน าขอ้มูล

ทางการบญัชดีงักล่าวมาใชป้ระโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงานหรอืการลงทุนเพื่อผลประโยชน์และผลตอบแทน

สูงสุด ผู้ที่เกี่ยวขอ้งควรมคีวามรู้ความเขา้ใจในรายงานทางการเงนิและการน าขอ้มูลไปใชใ้นการตดัสนิใจต่างๆ เพื่อ

เสรมิสรา้งพืน้ฐานทีเ่ขม้แขง็ของธุรกจิ (วรกร ภูมวิเิศษและภฏัฏนิี ซา้ยขวญั,2560; พมิพร์กัษ์ พุ่มเจรญิ, 2559) 

 การใชข้อ้มูลทางการบญัช ีเป็นปัจจยัหลกัในความส าเรจ็ของแนวคดิใหม่ของความคดิผูบ้รหิาร  ส าหรบัการ

ตดัสนิใจของทมีผูบ้รหิารในเรื่องของการพฒันาทุและการควบคุมรายได้และค่าใชจ้่าย สรุปไดว้่ารายงานทางการเงนิสง่

ผลกระทบโดยตรงต่อการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร (Lapsley, 1979; Chen et al, 2010; เพญ็ธดิา พงษ์ธานี, 2554) 
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วิธีการด าเนินการวิจยั 

ผูว้จิยัไดเ้ลอืกตวัอย่างวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย 

จ านวน 644,842 ราย ในการคดัเลอืกกลุ่มตวัแทนจากกลุ่มตวัอย่างทัง้หมดจะถูกค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณตวัอยา่ง 

โดยอาศยัระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% จากสตูรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane) กลุ่มตวัอย่างเป็นจ านวน 400 ราย  

เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัยจะใช้แบบสอบถาม โดยจะแจกให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจ แบบสอบถาม

ประกอบดว้ยแบบสอบถามปลายปิด แบบใชห้รอืไม่ใชแ้ละแบบช่องทาง 

เมื่อไดร้บัแบบสอบถามกลบัคนืมาขอ้มลูทีไ่ดถู้กน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งสมบรูณ์แลว้ท าการวเิคราะหเ์ชงิ

พรรณนา  (Descriptive  analysis)  แสดงค่าความถี ่(Frequency)  หรอื ค่ารอ้ยละ (Percentage)   

 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ผู้วิจ ัยได้ส่งแบบสอบถามให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวน 1 ,200 ราย ซึ่งมีการตอบกลับ

แบบสอบถามจ านวน 311 ราย    ทัง้นี้จะน าเสนอการวเิคราะหข์อ้มลูตามวตัถุประสงคใ์นการศกึษา  โดยมรีายละเอยีด

ดงันี้ 

ตอนที ่1  ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ านวน 169 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 54.34  มอีายุอยู่ในช่วง 31 – 40 

ปี จ านวน 133 ราย  คดิเป็นร้อยละ 42.77  ส่วนใหญ่มสีถานะภาพสมรส จ านวน 188 ราย คดิเป็นร้อยละ 60.45  มี

การศกึษาอยู่มนระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 207 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 66.56 และส่วนมากเป็นผูม้ปีระสบการณ์ท างาน 5- 

10 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 43.73 

ตอนที ่2  ขอ้มลูทัว่ไปของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากประกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทบรกิาร จ านวน 111 ราย คดิ

เป็นร้อยละ 36.69  มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการอยู่ในช่วง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 43.41  กิจการมีจ านวน

พนักงานน้อยกว่า 50 คน จ านวน 261 คดิเป็นรอ้ยละ 83.92  มทีุนจดทะเบยีน ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท จ านวน 240 ราย 

คดิเป็นรอ้ยละ 83.92  มรีายไดร้วมต่อปี ต ่ากว่า 10 ลา้นบาท จ านวน 139 ราย คดิเป็นรอ้ยละ44.69  มสีนิทรพัยร์วม 

ต ่ากว่า 10 ลา้น จ านวน 136 ราย คดิเป็น รอ้ยละ 43.73  กจิการมกีารจดัท าบญัชโีดยจา้งส านักงานบญัช ีจ านวน 184 

ราย คดิเป็นรอ้ยละ 59.16  และกจิการมกีารน าเอาขอ้มูลในรายงานทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ จ านวน 231 ราย คดิ

เป็นรอ้ยละ 74.28  

ตอนที ่3  การน าขอ้มลูในรายงานทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ 

จากค าตอบของผูต้อบแบบสอบถามในตอนที ่2 พบว่ามผีูต้อบแบบสอบถามในหวัขอ้น าขอ้มลูในรายงานทาง

การเงนิไปใชป้ระโยชน์ จ านวน 231 ราย  ซึง่สารมารถมาจ าแนกตามรายการทีม่กีารน าไปใช้ประโยชน์ได้ดงัต่อไปนี้ 

และจากค าตอบแบบสอบถามของผูต้อบแบบสอบถามที่มกีารเลอืกใชข้อ้มูล ซึ่งผู้สอบแบบสอบถาม 1 ราย สามารถ

เลอืกตอบได้มากกว่า 1 ขอ้ ดงันัน้ผู้วจิยัจะถอืว่า 1 ค าตอบคอื 1 คะแนนในการเลอืกใช้ โดยมกีารเลอืกใชข้อ้มูลเพื่อ

ประโยชน์ต่าง ๆ จ านวน 2,784 คะแนน สามารถจ าแนกตามการน าไปใชป้ระโยชน์  ไดด้งันี้. 

ผูต้อบแบบสอบถามมกีารน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ จ านวน 2,784 คะแนน ซึง่จ าแนกไดจ้ านวน 7 ดา้น ดงันี้ 

ด้านการด าเนินงาน จ านวน 1,663 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 60  ด้านบุคล จ านวน 30 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 1  ด้าน
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การตลาด จ านวน 194 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 7  ดา้นการผลติ จ านวน 224 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 8  ดา้นคลงัสนิคา้ 

จ านวน 250 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 9  ดา้นการลงทุน จ านวน 361 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 13  และดา้นอื่น ๆ  จ านวน 

62 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 2 

ดา้นการด าเนินงาน: ผูต้อบแบบสอบถามมกีารน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการด าเนินงาน 1 ,663 คะแนน 

ซึง่จ าแนกไดจ้ านวน 4 หวัขอ้ ดงันี้ สภาพคล่องของกจิการ จ านวน 813 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 49  วางแผนค่าใชจ้่าย 

จ านวน 693 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 41  วางแผนดา้นการท าก าไร จ านวน 10 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 1 และวางแผน

ด้านภาษีอากร จ านวน 147 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 9  สามารถชี้แจงรายละเอยีดของรายการทางการเงนิที่น ามาใช้

ประโยชน์ไดด้งันี้  

สภาพคล่องของกจิการ จ านวน 813 คะแนน จ าแนกขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ เงนิสด จ านวน 153 คะแนน คดิ

เป็นรอ้ยละ 19  เงนิสดย่อย จ านวน  1 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.12     เงนิฝากธนาคาร จ านวน 129 คะแนน คดิเป็น

ร้อยละ 16  ลูกหนี้การค้า จ านวน 82 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 10  เงนิมดัจ า จ านวน 7 คะแนน คดิเป็นร้อยละ0.86  

เจ้าหนี้การค้า จ านวน 62 คะแนน   คดิเป็นร้อยละ  8  เงนิกู้ยมืระยะสัน้ จ านวน 31 ราย คดิเป็นร้อยละ 4  เงนิกูย้มื

ระยะยาว จ านวน 7 ราย   คดิเป็นรอ้ยละ 0.86  ก าไรขาดทุน จ านวน 88 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 11  รายไดจ้ากการ

ขายหรอืบรกิาร จ านวน 183 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 22  รายไดอ้ื่น ๆ  จ านวน 5 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.62  เงนิเดอืน

พนักงาน จ านวน 13 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ  2  ค่าไฟฟ้า จ านวน 29 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 4   ค่าเชือ้เพลงิ จ านวน 

19 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 2  ค่าบรรจุภณัฑ ์จ านวน 4 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 0.49 

วางแผนค่าใชจ้่าย จ านวน 693 คะแนน จ าแนกขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ เงนิสด จ านวน 143 คะแนน คดิเป็น

รอ้ยละ 21  เงนิฝากธนาคาร จ านวน 148 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 21  ลูกหนี้การคา้ จ านวน 35 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

5  เจา้หนี้การคา้ จ านวน 78 คะแนน   คดิเป็นรอ้ยละ 11 4  เงนิกูย้มืกรรมการ จ านวน 3 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ  0.43  

4  รายไดจ้ากการขายและบรกิาร จ านวน 53 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 8  4  เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 11 คะแนน คดิ

เป็นรอ้ยละ 2  ค่านายหน้า จ านวน 13 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 2  ค่าขนส่ง จ านวน 58 ราย   คดิเป็นร้อยละ 8  ค่ารบัรอง 

จ านวน 29 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 4  ค่าใชจ้่ายในการเดนิทาง จ านวน 10 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 1  ค่าใชจ้่ายซ่อมบ ารุง

และรกัษา  จ านวน 25 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 4  ค่าจา้งงานและบรกิาร  จ านวน 9 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 1  ค่าไฟฟ้า 

จ านวน 35 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 5  ดอกเบีย้จ่าย จ านวน 5 คดิเป็นรอ้ยละ 0.72  ค่าเชือ้เพลงิ จ านวน 23 คะแนน คดิ

เป็นรอ้ยละ 3  ค่าบรรจุภณัฑ ์จ านวน 15 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 2 

การท าก าไร จ านวน 10 คะแนน ขอ้มลูทีน่ ามาใชค้อืค่าไฟฟ้าเพยีงรายการเดยีวจงึคดิเป็นรอ้ยละ 100  

วางแผนภาษอีากร จ านวน 147 คะแนน จ าแนกขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ เงนิมดั-จ า จ านวน 3 คะแนน คดิเป็น

รอ้ยละ 2  ก าไรขาดทุน จ านวน 54 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 37  ก าไรสะสม จ านวน 12 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 8  รายได้

จากการขายและบรกิาร จ านวน 73 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 50  เงนิเดอืนพนกังาน จ านวน 5 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 3 

ดา้นบุคคล: ผูต้อบแบบสอบถามมกีารน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการบุคคล จ านวน 30 คะแนน ซึง่จ าแนก

ไดจ้ านวน 2 หวัขอ้ ดงันี้ วางแผนการจดัหาบุคลากร จ านวน 6  คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 20  และอตัราค่าแรงงาน จ านวน 

24 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 80  สามารถชีแ้จงรายละเอยีดของรายการทางการเงนิทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ไดด้งันี้  

วางแผนการจดัหาบุคลากร จ านวน 6  คะแนน จ าแนกขอ้มูลทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ไดด้งันี้ เงนิเดอืนพนักงาน 

จ านวน 3 คะแนน  คดิเป็นรอ้ยละ 50 และค่าจา้งและบรกิาร จ านวน 3 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 50  
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วางแผนการจดัหาบุคลากร จ านวน30 คะแนน จ าแนกตามหวัขอ้ อตัราค่าแรงงาน จ านวน 24 คะแนน จ าแนก

ขอ้มูลที่น ามาใชป้ระโยชน์ไดด้งันี้  เงนิเดอืนพนักงาน จ านวน 15 คะแนน  คดิเป็นร้อยละ 63 ค่านายหน้า จ านวน 7 

คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 29  และค่าจา้งและบรกิาร จ านวน 2 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 8 

ดา้นการตลาด: ผูต้อบแบบสอบถามมกีารน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาดจ านวน 195 คะแนน ซึง่

จ าแนกไดจ้ านวน 4 หวัขอ้ ดงันี้ ประมาณการยอดขาย จ านวน 117 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 60 วางแผนรปูแบบการขาย 

จ านวน 22 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 11  การก าหนดราคาสนิคา้ จ านวน 39 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 20  และวางแผนการ

ส่งเสริมการขายจ านวน 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 9  สามารถชี้แจงรายละเอียดของรายการทางการเงนิที่น ามาใช้

ประโยชน์ไดด้งันี้  

วางแผนรปูแบบการขาย จ านวน 22 คะแนน จ าแนกขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ลกูหนี้การคา้ จ านวน 11 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 50  สนิคา้คงเหลอื จ านวน 7 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 32  สว่นลดขาย จ านวน 1 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 4  

และรายไดจ้ากการขายและบรกิาร จ านวน 3 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 30 

การก าหนดราคาขาย จ านวน 39 คะแนน จ าแนกขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้  สว่นลดขาย จ านวน 4 คะแนน คดิ

เป็นรอ้ยละ 10  และตน้ทุนสนิคา้ จ านวน 35 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 90 

วางแผนส่งเสรมิการขาย จ านวน 17 คะแนน จ าแนกขอ้มูลทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ ส่วนลดขาย จ านวน 4 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 10  และตน้ทุนสนิคา้ จ านวน 35 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 90 

ด้านการผลติ: ผู้ตอบแบบสอบถามมกีารน าขอ้มูลไปใช้ประโยชน์ในด้านการผลติ  จ านวน 224คะแนน ซึ่ง

จ าแนกไดจ้ านวน 5 หวัขอ้ ดงันี้ เพิม่ / ลดรายการสนิคา้หรอืบรกิาร จ านวน 29 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 13  วางแผน

ก าลงัการผลติ จ านวน 120 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 54  วางแผนต้นทุนการผลติ จ านวน 56 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 25  

วางแผนการจดัซือ้วตัถุดบิ จ านวน 14 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 6  และวางแผนก าลงัคนในการผลติ จ านวน 5 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 2  สามารถชีแ้จงรายละเอยีดของรายการทางการเงนิทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ไดด้งันี้  

เพิม่ / ลดรายการสนิคา้หรอืบรกิาร จ านวน 29 คะแนน จ าแนกขอ้มูลทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ รายไดจ้ากการขาย

หรอืบรกิาร จ านวน 16 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 45  และค่าขนสง่ จ านวน 13 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 55 

วางแผนก าลงัการผลิต จ านวน 120 คะแนน จ าแนกข้อมูลที่น ามาใช้ ได้ดงันี้ สนิค้าคงเหลือ จ านวน 96 

คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 80  วตัถุดบิ จ านวน 12 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 10 และตน้ทุนสนิคา้ จ านวน 12 คะแนน คดิเป็น

รอ้ยละ 10 

วางแผนต้นทุนการผลติ จ านวน 56 คะแนน จ าแนกขอ้มูลทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ วตัถุดบิ จ านวน 7 คะแนน คดิ

เป็นรอ้ยละ 13 ค่าไฟฟ้า จ านวน 37 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 66 และค่าบรรจุภณัฑ ์จ านวน 12 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

21 

วางแผนจดัซือ้วตัถุดบิ จ านวน 14 คะแนน จ าแนกขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ สนิคา้คงเหลอื จ านวน 11 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 79 และวตัถุดบิ จ านวน 3 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 21 

วางแผนก าลงัคนในการผลติ จ านวน 5 คะแนน ขอ้มูลทีน่ ามาใชค้อืค่าไฟฟ้าเพยีงรายการเดยีวจงึคดิเป็นรอ้ย

ละ 100 

ดา้นคลงัสนิคา้: ผูต้อบแบบสอบถามมกีารน าข้อมูลไปใชป้ระโยชน์ในดา้นคลงัสนิคา้ จ านวน 250คะแนน ซึง่

จ าแนกไดจ้ านวน 2 หวัขอ้ ดงันี้ การจดัเกบ็สนิคา้ จ านวน 100  คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 40การสง่มอบสนิคา้ จ านวน 37 
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คะแนน คิดเป็นร้อยละ 15  และการควบคุมสนิค้าคงเหลือจ านวน 113 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 45  สามารถชี้แจง

รายละเอยีดของรายการทางการเงนิทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ไดด้งันี้ 

การจดัเกบ็สนิคา้ จ านวน 100 คะแนน ขอ้มลูทีน่ ามาใชค้อืค่าไฟฟ้าเพยีงรายการเดยีวจงึคดิเป็นรอ้ยละ 100  

การสง่มอบสนิคา้ จ านวน 37 คะแนน ขอ้มลูทีน่ ามาใชค้อืค่าไฟฟ้าเพยีงรายการเดยีวจงึคดิเป็นรอ้ยละ 100 

การควบคุมสนิคา้คงเหลอื จ านวน 113 คะแนน ขอ้มูลทีน่ ามาใชค้อืค่าไฟฟ้าเพยีงรายการเดยีวจงึคดิเป็นรอ้ย

ละ 100 

ดา้นการลงทุน: ผูต้อบแบบสอบถามมกีารน าขอ้มลูไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการลงทุน จ านวน 361 คะแนน ซึง่

จ าแนกไดจ้ านวน 3 หวัขอ้ ดงันี้ วางแผนดา้นการขยายกจิการ  จ านวน 112 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 31  วางแผนลงทุน

ในกจิการอื่น  จ านวน 68 คะแนน คดิเป็นร้อยละ 19  และการจดัหาเงนิลงทุน จ านวน 56 คะแนน คดิเป็นร้อยละ50   

สามารถชีแ้จงรายละเอยีดของรายการทางการเงนิทีน่ ามาใชป้ระโยชน์ไดด้งันี้ 

วางแผนดา้นการขยายกจิการ  จ านวน 112 คะแนน จ าแนกขอ้มูลทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ ทุน จ านวน 12 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 11  ก าไรขาดทุน จ านวน 97 คดิเป็นรอ้ยละ 86  และก าไรสะสม จ านวน 3 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 3 

วางแผนลงทุนในกจิการอื่น จ านวน 68 คะแนน จ าแนกขอ้มูลทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ทุน จ านวน 11 คะแนน คดิ

เป็นรอ้ยละ 16  ก าไรขาดทุน จ านวน 53 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 78  และก าไรสะสม จ านวน 4 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 

6 

การจดัหาเงนิลงทุน จ านวน 181 คะแนน จ าแนกขอ้มลูทีน่ ามาใช ้ไดด้งันี้ เงนิลงทุนชัว่คราว จ านวน 5 คะแนน 

คดิเป็นรอ้ยละ 3  เจา้หนี้การคา้ จ านวน 6 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 3  เงนิกูย้ืมระยะสัน้ จ านวน 45 ราย คดิเป็นรอ้ยละ 

25  เงินกู้ยืมระยะยาว จ านวน 12 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 7  เงินกู้ยืมกรรมการ จ านวน 11 คิดเป็นร้อยละ 6  ทุน 

จ านวน 15 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 8  ก าไรขาดทุน จ านวน 83 คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 45  และขาดทุนสะสม จ านวน 5 

คะแนน คดิเป็นรอ้ยละ 3 

อภิปรายผล 

ผูป้ระกอบการมกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการด าเนินงาน สว่นใหญ่จะเลอืกไปใชใ้นหวัขอ้

สภาพคล่องของกจิการเนื่องจากการของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารขยายตวัหรอืเตบิโตทีค่่อนขา้งรวดเรว็ 

ท าผู้ประกอบการจะให้ความส าคัญในส่วนของสภาพคล่องของกิจการมาก  รายการในรายงานทางการเงินที่

ผูป้ระกอบการเลอืกใชม้ากทีสุ่ด 3 อนัดบั คอื รายไดจ้ากการขายหรอืบรกิาร  เงนิฝากธนาคาร และเงนิสด ตามล าดบั  

ซึง่สอดคลองกบัทฤษฎขีองศลิปพร ศรจีัน่เพชร กล่าวว่า ธุรกจิขนาดเลก็ซึง่มผีลก าไรและการเตบิโตอย่างรวดเรว็อาจ

เกิดผลกระทบในการขาดแคลนเงนิสดได้ง่าย หรือการที่มสีภาพคล่องที่น้อยลงเนื่องจากการขยายตวัของกจิการที่

รวดเร็ว ท าให้ธุรกิจขนาดเล็กจะต้องให้ความส าคญัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพคล่องของกจิการ และ สอดคล้องกบั

งานวจิยัของศริริตัน์ เจนศริศิกัดิ ์กล่าวว่า การวางแผนค่าใชจ้่ายและการท าก าไรจะส่งผลต่อสภาพคล่องของกจิการซึง่

เป็นสิง่ทีส่ าคญัอย่างมากในการบรหิารงาน หากมกีารวางแผนทีไ่ม่ดกีจิการจะประสบปัญหาขาดสภาพคล่องท าใหธุ้รกจิ

อาจหยุดชะงกัได ้ 

ผูป้ระกอบการมกีารน าขอ้มูลทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ในดา้นบุคคล ส่วนใหญ่จะเลอืกขอ้มูลไปใชใ้นหวัขอ้

อตัราค่าแรงงานแสดงใหเ้หน็ว่าอตัราค่าแรงงานมคีวามส าคญักบัการบรหิารงานของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม รายการในรายงานที่ผู้ประกอบการเลือกใช้มากที่สุดคอืเงินเดือนพนักงาน แสดงให้เห็นว่ารายการ
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เงนิเดอืนพนกังานมคีวามจ าเป็นต่อการจดัการอตัราค่าแรงงานของวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่สอดคลอ้งกบั

งานวจิยัของ พนัชกร สมิะขจรบุญ กล่าวว่า การบรหิารอตัราค่าแรงงานทีด่ ีมกีารใหผ้ลตอบแทนสงู เช่น การปรบัฐาน

เงนิเดอืน การจ่ายโบนสัหรอืสวสัดกิารทีด่ ีสง่ผลต่อการสรา้งแรงจงูใจในการท างานของพนกังาน  

ผูป้ระกอบการมกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการตลาด คดิเป็นรอ้ยละ 7 ส่วนใหญ่จะเลอืก

ขอ้มูลไปใช้ในหวัขอ้ประมาณการยอดขายและรายการในรายงานที่ผู้ประกอบการเลอืกใช้มากที่สุดคอืลูกหนี้การค้า 

แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหข้อ้มูลลูกหนี้ในการวางแผนประมาณการยอดขายของ

กจิการ ซึง่จะมคีวามขดัแยง้กบงานวจิยัของ พฒันา ศริโิชบณัฑติ กล่าวว่า ปัจจยัหลกัของการประมาณการยอดขายคอื

รายไดข้องกจิการทีผ่่านมาและแนวโน้มของสภาวะเศรษฐกจิ ซึง่การขดัแยง้กนันัน้อาจเกดิจากกลุ่มประชากรทีแ่ตกต่าง

กนัและรปูแบบธุรกจิทีแ่ต่ต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างท าใหผ้ลการวจิยัมคีวามคลาดเคลื่อนกนั 

ผูป้ระกอบการมกีารน าขอ้มลูทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ในดา้นการผลติ สว่นใหญ่จะเลอืกขอ้มลูไปใชใ้นหวัขอ้ 

วางแผนการผลติ และรายการในรายงานทางการเงนิทีถู่กเลอืกใชเ้พื่อตอบสนองต่อการวางแผนการผลติมากทีสุ่ด คอื 

สนิคา้คงเหลอื แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหค้วามส าคญัต่อกระบวนการผลติ โดย

ใชส้นิคา้คงเหลอืเป็นรายการทีใ่ชว้างแผนการผลติของกจิการ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอนุรกัษ์ ทองสโุขวงศแ์ละศริิ

ลกัษณ์ ศุทธชยั กล่าวว่า การผลติเป็นกระวนการทีต่อ้งใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากส าหรบัธุรกจิผลติแลว้หากวางแผน

ผดิพลาดอาจเกดิปัญหาทีก่ระทบต่อธุรกจิอย่างรุนแรงได ้ กระบวนการต่าง ๆ  ในส่วนงานการผลติจงึจ าเป็นต้องมกีาร

วงแผนเป็นอย่างด ี 

ผู้ประกอบการมกีารน าขอ้มูลทางการเงนิไปใช้ประโยชน์ในด้านคลงัสนิค้า ส่วนใหญ่จะเลอืกขอ้มูลไปใช้ใน

หวัขอ้ การควบคุมสนิค้าคงเหลอืและรายการในรายงานทางการเงนิทีถู่กเลอืกใช้เพื่อตอบสนองต่อการควบคุมสนิคา้

คงเหลอืมากทีส่ดุ คอื สนิคา้คงเหลอื แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหค้วามส าคญัต่อ

การจดัการสนิคา้ภายในกจิการ ซึง่สอดคลอ้งกบัการวจิยัของงานวจิยัของจารุภา อุ่นจางวาง กล่าวว่า การดูแลบรหิาร

จดัการปรมิาณของสนิคา้คงเหลอืในระบบคลงัสนิคา้ใหม้ปีรมิาณทีเ่หมาะสมกบัการด าเนินธุรกจิของแต่ละกจิการเป็นสิง่

ส าคญัต่อการแขง่ขนักบัหน่วยงานอื่น  

ผู้ประกอบการมกีารน าขอ้มูลทางการเงนิไปใช้ประโยชน์ในด้านการลงทุน ส่วนใหญ่จะเลอืกขอ้มูลไปใช้ใน

หวัขอ้การจดัหาเงนิลงทุน และรายการในรายงานทางการเงนิทีถู่กเลอืกใชเ้พื่อตอบสนองต่อจดัหาเงนิลงทุนมากที่สุด 

คอื ก าไรขาดทุน แสดงใหเ้หน็ว่าผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหค้วามส าคญัต่อบญัชกี าไรขาดทุน

มาวางแผนบรหิารงานของกจิการเพื่อการจดัหาเงนิลงทุน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กล่าวว่า เมื่อกจิการมกี าไรจาก

การด าเนินงานมากขึน้ท าใหก้ าไรสะสมซึง่เป็นแหล่งเงนิทุนภายในมมีากขึน้ บรษิทัจะจดัหาเงนิทุนจากแหล่งหนี้ สนิสด

ลง แต่หากเงนิทุนภายในไม่เพยีงพอ บรษิทัจะตอ้งจดัหาเงนิทุนจากแหล่งภายนอก โดยเลอืกแหล่งเงนิทุนทีม่ตีน้ทุนต ่า

ก่อน  

 

บทสรปุ 

บทสรุปงานวจิยันี้ ผูว้จิยัไดก้ล่าวถงึการสรุปผลในการศกึษา อภปิรายผลในการศกึษา ขอ้จ ากดัในการศกึษา

และขอ้เสนอแนะส าหรบัผลจากการวเิคราะหข์อ้มูล ซึง่ผลทีไ่ดจ้ากการศกึษาสามารถสรุปไดว้่า  ผูป้ระกอบการวสิาหกจิ

ขนาดกลางและขนาดย่อมมกีารน าขอ้มูลทางรายงานทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ในการบรหิารงานดา้นต่าง ๆจ านวน 
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231 ราย คดิเป็น รอ้ยละ 74.28   ซึง่แสดงว่าผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมใหค้วามสนใจข้อมูลใน

รายงานทางการเงนิเพื่อการบรหิารงานภายใน การตดัสนิใจและการวางแผนระบบงานในด้านต่าง ๆ อาท ิด้านการ

ด าเนินงาน  ดา้นบุคคล  ดา้นการตลาด  ดา้นการผลติ ดา้นคลงัสนิคา้ ดา้นการลงทุน เป็น 

 

ข้อเสนอแนะ 

ผูว้จิยัเหน็ว่าควรมกีารศกึษาเพิม่เตมิจากการวจิยัในครัง้นี้ หรอืหากมผีูส้นใจในการศกึษาครัง้ต่อไป ควรเพิม่

ประโยชน์ของการน าขอ้มูลไปใชห้รอืหวัขอ้ในรายงานทางการเงนิเพื่อใหต้อบสนองต่อสถานการณ์ในตอนนัน้  หรอืการ

ใชก้ลุ่มประชากรทีไ่ม่ใช่ผูป้ระกอบวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม และกลุ่มตวัอย่างควรเจาะจงผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้ง

โดยตรงกบัการน าขอ้มลูในรายงานทางการเงนิไปใชป้ระโยชน์ ซึง่จะท าใหผ้ลของการวจิยัชดัเจน ตรงกลุ่มเป้าหมายและ

น่าสนใจมากยิง่ขึน้ 
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