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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ศึกษาความสมัพันธ์ของวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 3 เรื่อง คือ วิธีค านวณต้นทุนสนิค้าคงเหลอื วิธีค านวณค่าเสื่อม
ราคา และวิธีรับรู้รายได้ กับความเข้มแข็งทางการเงินซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนการเงิน 15 รายการ ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของ
กิจการ ๑๘ กิจการ ซึ่งประกอบดว้ยกิจการขาย 7 กิจการ กิจการผลติ 7 กิจการ และ กิจการบริการ 4 กิจการ พบว่า วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมมักเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีตามค าแนะน าของส านักงานบัญชีและส านักงานสรรพากร การวิเคราะห์
ความแตกตา่งของจ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีปฏิบัตใินแตล่ะเรื่อง พบว่า ผู้ประกอบการเลอืกใช้วิธีค านวณค่าเสือ่มราคาสินทรัพย์วิธี
เดียวกันทั้งหมด คือ วิธีเส้นตรง เนื่องจากค านวณได้ง่ายและไม่ต้องใช้เอกสารเพิ่มเตมิใดๆ จ านวนกิจการที่เลอืกใช้วิธีปฏบิัติทางการ
บัญชีเรื่องการค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ และวิธีรับรู้รายได้ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อ
วิเคราะห์ระดับความเข้มแข็ง พบว่า จ านวนกิจการที่มีความเข้มแข็งมากและมีความเข้มแข็งน้อยมีจ านวนไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน พบว่า วิธี
ค านวณต้นทุนสนิค้าคงเหลอื และ วิธีรับรู้รายได้ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 กับความเข้มแข็งด้านสภาพ
คล่อง โดยกิจการที่ใช้วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือโดยวิธีถัวเฉลี่ยมีค่าความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องสูงกว่ากิจการที่เลือกใช้วิธี
อื่น และกิจการที่ใช้วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนมีค่าความเข้มแข็งด้านความสมดุลย์ของโครงสร้างทาง
การเงินต่ ากว่ากิจการที่ใช้วิธีอื่น กิจการที่ใช้วิธีรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างมีค่าความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องสูงกว่ากิจการที่รับรู้
รายได้ตามเกณฑ์เงินสด วิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเข้มแข็งด้านอื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ผลการวิจัยโดยภาพรวมแสดงให้เห็นว่าวิธีปฏิบัติทางการบัญชีมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางการเงิน  
 

ค าส าคัญ: นโยบายการบัญชี, วิธีปฏิบัติทางการบัญชี, อัตราส่วนทางการเงิน ความเข้มแข็งทางการเงิน, วิสาหกิจขนาดกลางและ   
               ขนาดย่อม 
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Abstract 
 This research studied the relationships between 3 accounting methods, namely: Inventory Valuation, 
Depreciation Calculation, and Income Realization,  and financial strengths based on 15 financial ratios.  The in-depth 
interviews with 18 SMEs owners; 7 sales enterprises, 7 production enterprises, and 4 service enterprises indicated that 
SMEs used accounting methods as suggested by the accounting firms and the Provincial Office of Revenue. Tests of 
differences in number of SMEs selecting accounting methods indicated that all of the SMEs in the interviews used 
the Straight-Line method for their depreciation calculation because of its simple caculation and no additional 
document was needed. The numbers of SMEs using the methods of Inventory Valuation and Income Realization 
had no statistically difference at 0.05 level of confidnece. Analyses of relationships between accounting methods 
and financial strengths indicated that the methods of Inventory Valuation and the methods of Income Realization 
were statistical significantly associated with Liquidity Financial Strength. The SMEs using the Average method of 
Inventory Valuation had higher levels of liquidity than the SMEs using other methods. The SMEs using the First-In, 
First-out method of Inventory Valuation had lower levels of liquidity than the SMEs using other methods. The SMEs 
using the Accrual method of Income Realization had higher levels of liquidity than the SMEs using other methods. 
Other accounting methods showed no significant statistical association with any other financial strengths. Overall 
result of this research indicated that accounting methods had relationships with financial strengths. 
 

Keywords: Accounting Policy, Accounting Method, Financial Ratio, Financial Strenght, SMEs 
 

บทน า 

 การด าเนินงานทางการบัญชีในประเทศไทยเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่ จัดท าโดยสภาวิชาชีพการ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560) ผ่านขั้นตอนการพิจารณาและประกาศใช้ในพระราชกิจจานุเบกษาท านองเดียวกับ กฎหมาย
อื่น ๆ มีการแก้ไขปรับปรุงตามความจ าเป็นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศ และ
สถานการณ์ระหว่างชาติ เรียกรวมว่า มาตรฐานการบัญชีไทย (Thai Accounting Standard) มาตรฐานการบัญชีจึงเป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับทุกประเทศ คณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศช้ีให้เห็นว่ามาตรฐานการบัญชีท าให้เกิดความโปร่งใส
ส าหรับผู้ลงทุน มีความน่าเช่ือถือส าหรับผู้บริหาร และมีส่วนสนับสนุนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ (International 
Accounting Standards Board, 2017)  ในประเทศไทยได้จัดท ามาตรฐานการบัญชีแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ มาตรฐานทั่วไป ใช้
บังคับทุกกิจการ และ มาตรฐานส าหรับกิจการขนาดย่อม ณ เดือน ตุลาคม 2560 ตามประกาศในเว็บไซต์ของสภาวิชาชีพการ
บัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (2560) มีมาตรฐานการบัญชีที่ประกาศใช้ตามราชกิจจานุเบกษา ที่มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 1 มกราคม 
2560 จ านวน 26 ฉบับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 11 ฉบับ การตีความมาตรฐานการบัญชี 7 ฉบับ และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 16 ฉบับ รวมถึง มาตรฐานการบัญชีที่ใช้ตามหลักการบัญชีเฉพาะประเทศไทยอีก 4 ฉบับ 
นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่รอการพิจารณาและประกาศใช้อีกจ านวนหนึ่ง เฉพาะ
มาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้ มี 3 ฉบับ คือ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ ฉบับที่ 16 เรื่อง 
อาคาร ที่ดิน และอุปกรณ์ และฉบับที่ 18 เรื่องรายได้ ส่วนมาตรฐานการบัญชีส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จ านวน 
3 ฉบับ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา (สภาวิชาชีพการบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2560) 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีในประเทศไทยหลายเรื่อง ช้ีให้เห็นว่า ผู้ประกอบการใช้วิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีแตกต่างกัน แม้จะเป็นนโยบายด้านเดียวกัน และเป็นธุรกิจประเภทเดียวกัน (ธัญญรัศม์ วศวรรณวัฒน์, 2557) ผลการวิจัย
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ของ  กัญญาพัชญ์ อรุณรัตน์ (2557) พบว่า กิจการเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีต่างกันตามประเภทของอุตสาหกรรม  ในระดับ
นานาชาติ พบว่าการที่กิจการธุรกิจใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่แตกต่างกัน ยังคงเป็นปัญหาส าคัญที่หลายประเทศพยายามหาทาง
ออก (Nobes, 2011) ผลการศึกษาในประเทศปาเลสไตน์ ระบุว่า กิจการธุรกิจเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีแตกต่างกัน ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากเหตุผลทางภาษี ส่วนเหตุผลรอง คือ ความสะดวกและความง่ายในการปฏิบัติและการน าไปใช้ (Al-nassan, Al-
shaqnobi, & Nabaheen, 2013) การเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่แตกต่างกันดังกล่าว จะท าให้ความเข้มแข็งทางการเงิน 
(Financial Strenght) ที่รายงานแตกต่างกันไปทั้งๆ ที่เป็นผลการประกอบการเดียวกัน (Rao, 2012; Sahaf, 2013; Gurau, 
2014) โดยความเข้มแข็งการเงินนั้นแสดงได้โดยอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ ของกิจการ (Beckert, 2007; Minority Business 
Development Agency, 2010; Garman & Forgue, 2011; Lan, 2012)  
 นอกจากวิธีปฏิบัติทางการบัญชีดังกล่าวแล้ว พบว่า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักไม่มีพนักงานบัญชีโดยเฉพาะ 
เนื่องจากมีภาระงานน้อยเกินกว่าที่จะจ้างพนักงานบัญชีประจ า (วรรษมน ทองรักษ์, 2554; พรรณี วรวุฒิจงสถิต, 2558)  ใน
ขณะเดียวกันผูป้ระกอบการหรอืผูบ้ริหารกิจการนั้นก็ไมค่่อยมีความรู้ดา้นการบัญชีมากนัก จึงไม่จัดท าบัญชีและงบการเงินเอง ส่วน
ใหญ่จะนิยมใช้บริการของส านักงานบัญชี  โดยการรวบรวมหลักฐานทางการเงินส่งให้ส านักงานบัญชีเดือนละ 1 ครั้ง และรอรับ
รายงานทางการเงินส าเร็จรูปในอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเท่ากับว่าผู้ประกอบการขาดโอกาสที่จะใช้ข้อมูลทางการบัญชีส าหรับการตัดสินใจ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักให้ความส าคัญกับยอดขายและและก าไร มัก
หาทางหลบเลี่ยงการเสียภาษีโดยการท าบัญชีหลายเล่ม บางเล่มจัดท าให้มีภาวะขาดทุนสูงเพื่อใช้ประกอบหลักฐานการเสียภาษี 
คาดหวังว่าจะสามารถช่วยให้เสียภาษีน้อยลง (ขจรเกียรต ิอรุณไพโรจนกุล, 2559) แต่กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจึงมี
การจัดท าบัญชีโดยตนเองอีกชุดหนึ่ง ส าหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ แต่มักเป็นบัญชีที่ไม่ได้จัดท าตามหลักการ
ทางการบัญชีที่ดี จึงไม่สามารถน าไปใช้กับหน่วยงานราชการ หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ (อมรา ติรศรีวัฒน์, 2555)  
 ในปลายปี 2558 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมการประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดกลางและขนาดย่อมที่
ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ “มาตรการบัญชีชุดเดียว” (ส านักปลัดกระทรวงการคลัง. กลุ่มสารนิเทศการคลัง, 2559) คือการก าหนดให้
จัดท าบัญชี จดแจ้งการจัดท าบัญชีและงบการเงินให้สอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ จะได้รับการยกเว้นจากการตรวจสอบ
ภาษีย้อนหลังและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ ในรอบปีบัญชี 2559 และรอบปีบัญชี 2560 ด้วย ผู้วิจัยได้สืบค้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ผู้วิจัยมีความสัมพันธ์ท่ีดี เป็นที่
เช่ือถือของผู้ประกอบการ และได้ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาโดยตลอด เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลส านักงานสรรพากร จ. นครปฐม ปรากฏว่าผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม สมัครใจเข้าร่วมโครงการ 2,412 
กิจการ เท่ากับว่า มีการเปลี่ยนนโยบายทางการบัญชีที่ส าคัญของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจ านวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ดี
ส าหรับผู้วิจัยที่จะติดต่อขอข้อมูลเพื่อการวิจัย จากกิจการที่ปกติไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลมากนัก ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่สมควร
ท าการศึกษาว่า ผู้ประกอบการเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีใดบ้าง แตกต่างกันเพราะสาเหตุใด ความเข้มแข็งทางการเงินของ
กิจการเป็นอย่างไร และวธิีปฏิบัติทางการบัญชีใดมีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางการเงินบ้าง 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติทางการบัญชีเรื่องการค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ การค านวณค่าเสื่อมราคา และการรับรู้
รายได้ของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2. เพื่อศึกษาความเข้มแข็งทางการเงินของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 3. เพื่อวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของวิธีปฏบิัติทางการบญัชีกับความเข้มแข็งทางการเงินของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
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สมมุติฐาน 

 Ho1จ านวนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ 
การค านวณค่าเสื่อมราคา การรับรู้รายได้ และการจัดท าบัญชี ไม่แตกต่างกัน 
 Ho2 จ านวนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในระดับความเข้มแข็งทางการเงินต่างไม่แตกต่างกัน 
 Ho3 วิธีปฏิบัติทางการบัญชีของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไม่มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางการเงิน
ของกิจการ 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. การใช้ประโยชน์ทางวิชาการ  มีองค์ความรู้ด้านวิธีปฏิบัติ ความเข้มแข็ง และความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติ
และความเข้มแข็งของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
 2. การใช้ประโยชน์ในกิจการธุรกิจ ผู้ประกอบการสามารถน าข้อสรุปไปเป็นแนวทางการตัดสินใจเลือกหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติทางการบัญชีตลอดจนการด าเนินงานต่างๆ ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยทั่วไปในอนาคตได้ 
 3. การใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภาครัฐ สามารถน าข้อสรุปเกี่ยวกับผลกระทบของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มี
ต่อความเข้มแข็งทางการเงินไปเป็นแนวทางการพัฒนาระเบียบข้อบังคับทางการบัญชีของทางการ และพัฒนาการด าเนิน
กิจการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอนาคต รวมทั้งการฝึกอบรมด้านต่างๆให้ผู้ประกอบการด้วย 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 1. ประชากรและตัวอย่าง ประชากรของการวิจัยนี้ คือ เจ้าของกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในพื้นท่ี 
จังหวัดนครปฐม ผู้เข้าร่วมโครงการ “บัญชีชุดเดียว” ของกรมสรรพากร ตามข้อมูลของส านักงานสรรพากร จังหวัดนครปฐม ณ 
เดือน มีนาคม 2560 รวม มีจ านวน 2,412 กิจการ คัดเลือกเฉพาะกิจการที่ตรงหลักเกณฑ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ 
กิจการที่มีเงินทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงลึก เนื่องจากผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักไม่ยินดี
เปิดเผยข้อมูลทางธุรกิจ (ภัทรศศิร์ พรประภา, 2557) ถือเป็น กลุ่มประชากรที่เข้าถึงยาก หากใช้วิธีรวบรวมข้อมูลวิธีอื่น เช่น การ
ตอบแบบสอบถาม อาจไม่ได้รับข้อมูลเพียงพอ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงประสานงานกับส านักงานสรรพากรจังหวัดนครปฐมและส านักงาน
ตรวจสอบบัญชีเอกชน ให้แนะน ากิจการที่มีความยินดีเปิดเผยข้อมูลตามจ านวนที่วางแผนไว้ดังกล่าว ถือเป็นการคัดเลือกตัวอย่าง
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ผู้วิจัยตั้งเป้าหมายการสัมภาษณ์ไว้ไม่น้อยกว่า 15 กิจการ คือแยกเป็นกิจการผลิต 5 
กิจการ กิจการขาย 5 กิจการ และกิจการบริการ 5 กิจการ โดยยึดตามหลักเกณฑ์ที่แสดงไว้ในหนังสือและวารสารทางวิชาการต่างๆ 
ว่า จ านวนตัวอย่างในการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม สามารถแยกจ าพวกจากข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหล่านั้น 
(“..to create categories from the data and then to analyze relationships between categories..” คือ 5-50 ราย 
(Dworkin, 2012)  ในกรณีที่สุดโต่งที่สุด ท าการสัมภาษณ์ตัวอย่างเพียง 1 ราย เท่านั้น หากเป็นประชากรที่เข้าถึงยาก (hard to 
access population) จ านวนตัวอย่างที่เพียงพอควรอยู่ระหว่าง 6 - 12 ราย หากประชากรมีจ านวนมากและสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
จ านวนตัวอย่าง ควรก าหนดประมาณ 30 ราย (Adler & Adler, 2012) ตัวอย่างการการสัมภาษณ์เชิงลึกทางการบัญชีของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศสหราชอาณาจักร ก าหนดจ านวนตัวอย่าง 11 กิจการ (Lucas, Lowth, & Prowle, 2013) 
ดังนั้น การวิจัยครั้งนี้ จึงก าหนดจ านวนตัวอย่างอย่างน้อย 15 ตัวอย่างดังกล่าว แต่สามารถด าเนินการสัมภาษณ์จริงกับกิจการขาย 
7 กิจการ กิจการผลิต 7 กิจการ และกิจการบริการเพียง 4 กิจการ รวมเป็น 18 กิจการ 
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2. ตัวแปรในการวิจัย ประกอบด้วยตัวแปร 2 กลุ่ม คือ 
 2.1 ตัวแปรกลุ่มที่ 1 วิธีปฏิบัติทางการบัญชี ประกอบด้วย 
  (1) วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ (Inventory Valuation) 3 วิธี คือ วิธีเข้าก่อนออกก่อน 

วิธีถัวเฉลี่ย และ วิธีเจาะจง 
  (2) วิธีค านวณค่าเสื่อมราคา (Depreciation Calculation) 4 วิธี คือ วิธีเส้นตรง วิธียอด

ลดลงทวีคูณ วิธีผลบวกจ านวนปีท่ีใช้งาน วิธีตามช่ัวโมงการท างาน และวิธีตามจ านวนผลิต 
  (3) นโยบายเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ (Income Realization) 2 วิธี คือ วิธีเงินสด และวิธีคงค้าง 
 2.2 ตัวแปรกลุ่มที่ 2 ความเข้มแข็งทางการเงิน ประกอบด้วยอัตราส่วนทางการเงิน 4 ด้าน รวม  

15  อัตราส่วน ซึ่งแสดงความเข้มแข็งทางการเงินของกิจการ ตามแนวทางการวิเคราะห์งบการเงินของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (กฤษฎา เสกตระกูล, 2556) ดังต่อไปนี้ 

  (1) ความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องทางการเงิน ค านวณมาจากอัตราส่วนทางการเงิน  
6 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนหมุนเวียน อัตราส่วนหมุนเวียนเร็ว อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ ระยะเวลาเฉลี่ยในการเรียก
เก็บหนี้ อัตราการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และ ระยะเวลาในการขายสินค้า 

  (2) ความเข้มแข็งด้านความสามารถในการท าก าไร ค านวณมาจากอัตราส่วนทางการเงิน  
3 อัตราส่วน คือ อัตราก าไรขั้นต้น อัตราก าไรจากการด าเนินงาน และ อัตราก าไรสุทธิ 

  (3) ความเข้มแข็งด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ค านวณมาจากอัตราส่วนทางการเงิน 
4 อัตราส่วน คือ อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ ถาวร อัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพย์รวม และ อัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร 

  (4) ความเข้มแข็งด้านความสมดุลย์ของโครงสร้างทางการเงิน ค านวณมาจากอัตราส่วน
ทางการเงิน 2 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน และความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย 

 3. สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ข้อจ ากัดส าคัญของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกครั้งนี้ 
คือ จ านวนตัวอย่างมีเพียง 18 ราย ซึ่งมีหลักเกณฑ์ทางสถิติว่า จ านวนตัวอย่างที่น้อยจะไม่มีการกระจายแบบปกติ ไม่สามารถ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบพาราเมตริคได้ เช่น ต่ ากว่า 30 (Student, 1908) หรือ ต่ ากว่า 50 (Greene, 2015) จ านวนตัวอย่างที่
นิยมใช้กันทั่วไปมักจะเป็น 20-50 (Brown, 2007) อย่างไรก็ตาม การมีตัวอย่างจ านวนน้อยไม่ได้เป็นอุปสรรคในการวิเคราะห์ทาง
สถิติ (Faber & Fonseca, 2014) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนน้อยนั้นนิยมเรียกว่า "สถิติที่ไม่ใช่พาราเมตริค" (Non-
parametric) หมายความว่า สถิติเหล่านี้ไม่ก าหนดลักษณะการกระจายของข้อมูลไว้ก่อนล่วงหน้าและมีความยืดหยุ่นต่อการ
กระจายของข้อมูล (Bradley, 1960) จ านวนตัวอย่างถึงแม้จะน้อยกว่า 15 รายนั้น ยังสามารถทดสอบสมมุติฐานได้อย่างถูกต้อง 
และสามารถอ้างอิงกลับ (Infer) ไปยังประชากร (Population) ได้ หากใช้สถิติที่เหมาะสม (Nachar, 2008) ดังนั้น ข้อมูลจ านวน 
18 รายจากการสัมภาษณ์เชิงลึกนี้ จึงสามารถวิเคราะห์ทางสถิติและอ้างอิงทั่วไป (Generalize) ได้ 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้ มีดังนี้ 
  3.1 การทดสอบความกลมกลืน (Goodness of Fit Test) แยกออกเป็น 2 กรณี คือ 
   (1) การวิเคราะห์ความแตกต่างของจ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการ

บัญชี ใช้สถิติไคสแควร์ (Chi-square) เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 1 เนื่องจากวิธีทางการบัญชีเป็นข้อมูลในระดับการวัด
แบบนามบัญญัติ (Nominal) และเปรียบเทียบข้อมูลชุดเดียว (Israel, 2009) 

   (2) การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเข้มแข็ง ใช้การทดสอบของชาร์ปิโร-
วิลค์ (Sharpiro-Wilk W Test) เพื่อทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 2 เนื่องจากค่าความเข้มแข็งเป็นข้อมูลระดับอันตรภาค 
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(Interval) จ านวนระหว่าง 3-50 ตัวอย่าง (Sen & Srivastava, 1997; Shapiro & Wilk, 1965) 
  3.2 การทดสอบความสัมพันธ์ (Test of Association) ทดสอบสมมุติฐานข้อที่ 3 คือ การ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน แยกออกเป็น 2 กรณี คือ 
   (1) การทดสอบเอ็ช ของ ครัสคาล-วอลลิส (Kruskal-Wallis  H Test) เป็นสถิติที่

เหมาะสมในการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีวิธีให้เลอืกมากกว่า 2 วิธี กับความเข้มแข็งทางการเงิน 
เนื่องจากตัวแปร กลุ่มที่ 1 เป็นข้อมูลระดับนามบัญญัติซึ่งมีการแบ่งกลุ่มมากกว่า มากกว่า 2 กลุ่ม จ านวน 1 ตัวแปร กับ
ความเข้มแข็งทางการเงิน ซึ่งเป็นตัวแปรระดับอันตรภาค (Interval) จ านวน 1 ตัวแปร ที่มีจ านวนตัวอย่างไม่เท่ากันและ
เป็นอิสระต่อกัน ตามเอกสารแนะน าการเลือกสถิติของสถาบันการวิจัยและการศึกษาทางดิจิตอล (IDRE) มหาวิทยาลัยคา
ลิฟฟอร์เนีย ณ ลอสแอลเจลิส (UCLA Institute for Digital Research and Education, 2017) 

   (2) การทดสอบ ยู ของวิลค็อกสัน-แมนน์-วิทนีย์  (Wilcoxn-Mann-Whitney U Test 
หรือWilcoxon Rank-Sum Test) เป็นสถิติที่เหมาะสม ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีวิธีให้เลือก
เพียง 2 วิธี (ULCA Institute for Digital Research and Education, 2017) ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรชุดที่ 1 ที่
เป็นข้อมูลระดับกลุ่มที่มีการแบ่ง 2 กลุ่ม จ านวน 1 ตัวแปร กับตัวแปรชุดที่ 2 ที่เป็นข้อมูลระดับเรียงล าดับหรืออันตรภาค 
จ านวน 1 ตัวแปร ที่มีจ านวนตัวอย่างไม่เท่ากัน และเป็นข้อมูลที่ไม่กระจายเป็นโค้งปกติ หรือมีความเบ้ (Skewness) สูง (Fay & 
Proschan, 2010) ซึ่งเป็นธรรมชาติของข้อมูลทางธุรกิจ (Agarwal, 2006)ผลการวิจัย 
 1. ลักษณะทั่วไปของกิจการที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึก กิจการที่เป็นเป้าหมายของการสัมภาษณ์นี้ คือ กิจการที่เข้าร่วม
โครงการบัญชีชุดเดียว ของส านักงานสรรพากร จังหวัดนครปฐม กิจการที่ให้สัมภาษณ์ เป็นกิจการขาย 7 กิจการ กิจการผลิต 7 
กิจการ และกิจการบริการ 4 กิจการ รวม 18 กิจการ เงินทุนของ 8 กิจการเท่ากับ 1 ล้าน อีก 8 กิจการเท่ากับ 5 ล้าน และอีก 2 
กิจการมี เงินทุน 2 ล้าน  ซึ่งตรงตามข้อก าหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ส านักปลัดกระทรวงการคลัง. กลุ่ม
สารนิเทศการคลัง, 2559) มีพนักงานน้อยที่สุด 3 คน มากที่สุด 70 คน อายุกิจการน้อยที่สุด 2 ปี มากที่สุด 55 ปี กิจการทั้งหมด
เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการบัญชีชุดเดียวมีประโยชน์ คือ ได้ลดอัตราภาษีและไม่ตรวจภาษีย้อนหลัง ไม่มีกฎระเบียบข้อบังคับมาก
ไปกว่าที่ท าอยู่ สามารถด าเนินการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินสะดวกขึ้น ความเห็นนี้แสดงให้เห็นว่าในอดีตผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมจัดท าบัญชีหลายชุดจริง สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต (อมรา ติรศรีวัฒน,์ 2555)  

2. การเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญช ีผลการสมัภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชี มีรายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 การค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ กิจการเลือกใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อน 6 กิจการ วิธีถัวเฉลี่ย 6 กิจการ 

และ วิธีเจาะจงราคา 5 กิจการ เหตุผลที่ใช้ในการเลือก คือ เป็นวิธีที่เข้าใจง่าย สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต (Al-nassan, Al-

shaqnobi, & Nabaheen, 2013) ทั้งนี้ จ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือแต่ละวิธี ไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 2.2 การค านวณค่าเสื่อมราคา กิจการทั้งหมด 18 กิจการที่ให้สัมภาษณ์ ใช้วิธีค านวณค่าเสื่อมราคาวิธี

เดียวกันหมด คือ วิธีเส้นตรง เหตุผลที่เลือกใช้วิธีนี้ ผู้ประกอบการที่ให้สัมภาษณ์เห็นว่า เพราะค านวณได้ง่าย เข้าใจได้ง่าย ไม่
จ าเป็นต้องใช้หลักฐาน ข้อมูล และไม่ต้องจัดเตรียมเอกสารมากโดยไม่จ าเป็น สอดคล้องกับข้อมูลในอดีต (Al-nassan, Al-
shaqnobi, & Nabaheen, 2013)  ประกอบกับมักจะได้รับค าแนะน าจากส านักงานสรรพากรว่าให้ใช้วิธีนี้ สอดคล้องกับข้อมูลที่ว่า
ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมักไม่มีหรือไม่เห็นความส าคัญของความรู้ด้านการบัญชี ตามผลการวิจัยของ
อภิญญา วิเศษสิงห์ (2556) ผลการวิเคราะห์ แสดงว่าจ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีค านวณค่าเสื่อมราคา มีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 2.3 การรับรู้รายได้ กิจการจ านวน 15 กิจการใช้วิธีรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่งผู้ประกอบการมี
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ความเห็นว่า สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของทางราชการ และเป็นไปตามค าแนะน าของส านักงานสรรพากร มีเพียง 1 
กิจการในแต่ละประเภท ท่ีแจ้งว่าใช้เกณฑ์เงินสด แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า กิจการ 3 กิจการนี้ ด าเนินงานโดยไม่มีการขายเช่ือ 
ดังนั้นจึงอาจมองว่าไม่ได้ใช้เกณฑ์เงินคงค้าง แต่ไม่ได้ขัดแย้งกับระเบียบของทางราชการแต่อย่างใด จะเห็นว่าผู้ประกอบมี
ความยินดีปฏิบัติตามกฎระเบียบ แตกต่างจากผลการวิจัยในประเทศในจีเรีย (Uddin, Biswas, Julfikar, & Khatun, 
2017) ที่รายงานว่า ผู้ประกอบการมักฝ่าฝืนข้อบังคับการบัญชี ทั้งนี้ จ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีรับรู้รายได้แต่ละวิธี ไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

การวิเคราะห์ความแตกต่างนี้ ใช้การทดสอบไคสแควร์ (Chi-square Goodness of Fit Test) เพื่อทดสอบสมมุติฐาน
ข้อที่ 1 คือ Ho1 จ านวนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีในการวัดมูลค่าสินค้าคงเหลือ การ
ค านวณค่าเสื่อมราคา การรับรู้รายได้ และการจัดท าบัญชี ไม่แตกต่างกัน 

ผลวิเคราะห์ความแตกต่างดังกล่าว ตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างจ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชี 

วิธีปฏบิัติทางการบัญช ี χ
2
Calculated χ

2
Critical, 0.05 

วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ 13.5009   15.5073 
วิธีค านวณค่าเส่ือมราคา 24.333*   13.3616 
วิธีรับรู้รายได้ 4.1328   7.8147 
วิธีจัดท าบัญชี 0.4412   7.8147 

*  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

การวิเคราะห์ความแตกต่างของจ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีโดยใช้สถิติไคสแควร์ทดสอบความ
กลมกลืน ตามตารางที่ 1 ค่าไคสแควร์ของวิธีค านวณค่าเสื่อมราคา (24.333) มีค่ามากกว่าค่าวิกฤติตามตาราง (13.3616) เพียงวิธี
เดียว แสดงว่า กิจการเลือกวิธีค านวณค่าเสื่อมราคาเฉพาะวิธีใดวิธีหนึ่งแตกต่างจากวิธีอื่นอย่างชัดเจน ส่วนวิธีปฏิบัติทางการ
บัญชีเรื่องอื่น กิจการเลือกเป็นจ านวนใกล้เคียงกัน 

 

3. ความเข้มแข็งทางการเงิน 
ค่าความเข้มแข็งทางการเงินค านวณโดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน 4 ด้าน รวม 15 รายการตามรายละเอียดในข้อ 

2.2 ของหัวข้อการด าเนินการวิจัย ข้างต้นนี้ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าค่าอัตราส่วนทางการเงินของกิจการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้สัมภาษณ์มีค่าอัตราส่วนทางการเงินแตกต่างกัน เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับค่า
อัตราส่วนของกิจการขนาดกลางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (MAI) พบว่า บางอัตราส่วนของกิจการที่ให้
สัมภาษณ์มีค่าที่แสดงความเข้มแข็งมากกว่า บางอัตราส่วนมีค่าที่แสดงความเข้มแข็งน้อยกว่า (ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย, 2561) 

เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงิน มีหน่วยวัดและทิศทางของความหมายแตกต่างกัน เช่น บางอัตราส่วนยิ่งมีค่าสูง
แสดงว่ามีความเข้มแข็งสูง ในขณะที่บางอัตราส่วน ยิ่งมีค่าสูงแสดงว่ามีความเข้มแข็งต่ า และบางอัตราส่วนต้องมีค่าต าม
เกณฑ์เท่านั้น มีค่าสูงไปหรือต่ าไปแสดงว่ามีความเข้มแข็งน้อย อีกประการหนึ่ง อัตราส่วนบางอัตราส่วนมีหน่วยวัดเป็น 
"เท่า" บางอัตราส่วน เป็น "วัน" บางอัตราส่วนเป็น "ครั้ง" ดังนั้นเพื่อความชัดเจนในการท าความเข้าใจและการวิเคราะห์ ใน
ที่นี้จึงได้น าค่าอัตราส่วนทางการเงินมาเรียงล าดับตามทิศทางและความหมายของอัตราส่วนนั้น แล้วแปลงค่าให้มีทิศทาง
และหน่วยวัดเดียวกันท้ังหมดโดยการค านวณเป็นค่าร้อยละของค่าความเข้มแข็งทั้งหมดในแต่ละเรื่องและแต่ละด้าน โดยใช้
สูตร ความเข้มแข็งทางการเงิน (Financial Strenght- FS) ดังนี ้
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𝐹𝑆𝑖 =
100𝑟𝑖

𝑛
 เมื่อ  r = ล าดับค่าอัตราส่วนทางการเงินที่ที่เรียงจากน้อยไปหามาก และ n = จ านวนกิจการ 

ค่าความเข้มแข็ง แยกเป็น 4 ด้าน คือ ค่าความเข้มแข็งด้านสภาพคล่อง (Liquidity Strenght - LS) ค่าความเข้มแข็ง
ด้านความสามารถในการท าก าไร (Profitability Strength – PS) ค่าความเข้มแข็งด้านประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency 
Strength – ES) ความเข้มแข็งด้านความสมดุลของโครงสร้างทางการเงิน (Structural Strength – SS) และรวมทั้ง 4 ด้าน เป็น 
ความเข้มแข็งรวม Total Strength – TS) อีกส่วนหนึ่ง ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของค่าความเข้มแข็งทั้งหมดตาม
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าความเข้มแข็งเฉลี่ยแต่ละด้าน และค่าความเข้มแข็งทางการเงินรวมของกิจการที่ให้สัมภาษณ์ 

สถิติ 
ความเข้มแขง็ทางการเงิน 

LS PS ES SS TS 

ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต1 8.77 9.48 9.29 8.08 8.91 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.15 4.84 3.75 3.43 2.04 
1  ข้อมูลทางการเงินการลงทุนควรใช้ค่าเฉลี่ยเรขาคณิต (Gallant, 2006) 

 

 น าค่าความเข้มแข็งละด้านมาแยกเป็น 4 ระดับ คือ เข้มแข็งมากอย่างยิ่ง เข้มแข็งมาก เข้มแข็งน้อย และเข้มแข็งน้อย
อย่างยิ่ง  เมื่อน าข้อมูลความเข้มแข็งที่แบ่งกลุม่แล้ว มาวิเคราะห์ว่า กิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้สัมภาษณ์มีความ
เข้มแข็งทางการเงินแตกต่างกันหรือไม่ ตามสมมุติฐานข้อที่ 2 : Ho2 จ านวนกิจการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีในระดับ
ความเข้มแข็งทางการเงินแต่ละระดับไม่แตกต่างกัน โดยใช้การทดสอบไคสแควร์ ค านวณได้ 1.112  น้อยกว่าค่าไคสแควร์วิกฤติ 
7.8147 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก เนื่องจากค่าความเข้มแข็งเดิมที่ได้จากข้อมูลจริงของกิจการเป็นข้อมูลระดับอัตรภาค (Interval) 
จึงทดสอบการกระจายอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้สถิติของชาร์ปิโร-วิลค์ (Shapiro-Wilk W Test) พบว่าค่า Wn=18 = 
0.961236879656895 มากกว่า ค่าวิกฤติ Wn=18, .05 = 0.8970000147819519 จึงยอมรับสมมุติฐานหลัก คือ กิจการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ให้สัมภาษณ์เชิงลึก มีค่าความเข้มแข็งกระจายอยู่ในระดับต่าง ๆ เป็นจ านวนไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ค่าความเข้มแข็งไม่ได้กระจุกตัวอยู่ ณ  ระดับใดระดับหนึ่ง มีการกระจายแบบปกติ (Normal 
Distribution) แสดงว่า ความส าเร็จของการประกอบการแตกต่างกัน ซึ่งสามารถน าไปวิเคราะห์ต่อไปว่า ความเข้มแข็งทางการเงินนี้
มีความสัมพันธ์กับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีหรือไม่อย่างไร 

4. ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติทางการบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน 
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติทางการบัญชี 4 เรื่อง คือ การค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ การค านวณค่า

เสื่อมราคา การรับรู้รายได้ และการท าบัญชี กับความเข้มแข็ง 4 ด้าน คือ ด้านสภาพคล่อง ด้านความสามารถในการท าก าไร ด้าน
ประสิทธิภาพในการท างาน และด้านความสมดุลย์ของโครงสร้างการเงิน และ ความเข้มแข็งรวมทุกด้านอีกส่วนหนึ่ง โดยใช้การ
ทดสอบ เอ็ช ของครัสคาล-วอลลิส ส าหรับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีทางเลือกมากกว่า 2 ทาง และใช้การทดสอง ยู ของ วิลค็อก
สัน-แมนน-์วิทนีย์ ส าหรับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่มีทางเลือก 2 ทาง สรุปความสัมพันธ์ตามตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3  สรุปความสัมพันธ์ของวิธีปฏิบัติทางการบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน 

วิธีปฏบิัติทางการบัญชี 
ความเข้มแขง็ทางการเงิน 

LS PS ES SS TS 

วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือ (H6-6-5 = 5.765) H = 10* H = 3.31 H = 3.139 H = 6.161* H = 2.455 

วิธีค านวณค่าเส่ือมราคา** - - - - - 

วิธีรับรู้รายได้ (U 0.025 = 5) U = 5* U = 17 U = 9 U = 22 U = 39 

วิธีจัดท าบัญชี (U 0.025 = 5) U = 39 U = 32 U = 25 U = 16 U = 7 

* มีความสัมพันธ์ที่ระดับความเชื่อมั่น (Confidence Level) 0.05 และช่วงความเชื่อมั่น (Confidence Interval) 4.93 
** ไม่สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการเลือกใช้วิธีเส้นตรงเหมือนกันหมด 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติทางการบัญชีกับความเข้มแข็งทางการเงิน พบว่า วิธีค านวณต้นทุนสินค้า
คงเหลือ และวิธีรับรู้รายได้ มีความสัมพันธ์กับความเข้มแข็งทางการเงินด้านสภาพคล่อง และด้านความสมดุลย์ของโครงสร้างทาง
การเงินอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.05คือ  (1) กิจการที่ใช้วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือโดยวิธีถัวเฉลี่ยมีค่า
ความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องสูงกว่ากิจการที่เลือกใช้วิธีอื่น (2) กิจการที่ใช้วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนมีค่า
ความเข้มแข็งด้านความสมดุลย์ของโครงสร้างทางการเงินต่ ากว่ากิจการที่ใช้วิธีอื่น และ (3) กิจการที่ใช้วิธีรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
มีค่าความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องสูงกว่ากิจการที่รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด ส่วนวิธีปฏิบัติทางการบัญชีอื่น ไม่ปรากฏ
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 

สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัยตามสมมุติฐาน 3 ข้อ ได้ดังต่อไปนี้ 
สมมุติฐานข้อที่ 1. จ านวนกิจการที่เลือกใช้วิธีค านวณค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงมากกว่าจ านวนกิจการที่ใช้วิธีอื่น

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 ส่วนวิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือและวิธีรับรู้รายได้มีจ านวนไม่แตกต่างกัน  
สมมุติฐานข้อที่ 2. กิจการทั้งหมดมีค่าความเข้มแข็งไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

 สมมุติฐานข้อที่ 3. มีความสัมพันธ์ระหว่างวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและความเข้มแข็งทางการเงิน 3 ลักษณะ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ 0.05 คือ วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีถัวเฉลี่ยมีค่าความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องสูงกว่ากิจการที่เลือกใช้วิธีอื่น 
วิธีค านวณต้นทุนสินค้าคงเหลือวิธีเข้าก่อน-ออกก่อนมีค่าความเข้มแข็งด้านความสมดุลย์ของโครงสร้างทางการเงินต่ ากว่ากิจการที่ใช้วิธี
อื่น และ วิธีรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้างมีค่าความเข้มแข็งด้านสภาพคล่องสูงกว่ากิจการที่รับรู้รายได้ตามเกณฑ์เงินสด  
 ผลสรุปข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ท าให้เห็นได้ชัดเจนว่าผู้ประกอบการยินดีปฏิบัติตามกฏระเบียบของทางราชการ 
โดยเฉพาะระเบียบข้อก าหนดด้านการบัญชี ทั้งนี้ระเบียบปฏิบัติเหล่านั้นต้องเกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการ เมื่อพิจารณาเหตุผลที่
ผู้ประกอบการมักจ้างท าบัญชีแล้ว พบว่า กิจการไม่มีความจ าเป็นและเป็นไปไม่ได้ที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้องจ้าง
พนักงานพนักงานบัญชีเป็นการเฉพาะ เพราะค่าจ้างจะสูงความความจ าเป็นในการท าหน้าที่ ดังนั้นจึงนิยมส่งข้อมูลให้ส านักงานบัญชี
เป็นครั้งคราว และรับรายงานทางการเงินงวดละครั้ง ซึ่งอาจไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเงินการบัญชีได้ดีเท่าที่ควร มาตรการ
ที่น่าจะช่วยลดปัญหาลักษณะนี้ได้ คือ ทางราชการจัดท าโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะให้มี
วิธีใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก สามารถให้พนักงานธุรการทั่วไปบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเป็นประจ าวัน โดยให้โปรแกรมนั้นจัดท าบัญชีและ
รายงานทางการเงินได้ทุกเมื่อ หากท าได้เช่นนี้ผู้ประกอบการจะสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการเงินเพื่อการบริหารได้ตลอดเวลา 
และข้อมูลทางการเงินการบัญชีจะถูกต้องตามระเบียบของทางราชการอย่างแน่นอน 
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แสดงให้เห็นว่า การเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งทาง
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การเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนั้น ควรมีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบเลือกใช้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีที่เหมาะสมกับ
กิจการ หรือก าหนดอยา่งชัดเจนว่ากิจการลักษณะใด ประเภทใด ควรใช้วิธิปฏิบัติทางการบัญชีวิธีใด และควรหามาตรการสนับสนุน
ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญของการท าระบบบัญชี ไม่ควรมองข้ามความส าคัญของบัญชีในลักษณะที่ว่า จัดท าบัญชีเพียงเพื่อ
ไม่ให้ผิดระเบียบข้อบังคับของทางราชการเท่านั้น แต่ควรจัดท าบัญชีเพื่อให้สามารถมองเห็นฐานะทางการเงินของกิจการได้อย่าง
เป็นปัจจุบันและต่อเนื่อง น าไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม เกิดความเข้มแข็งทางการเงินเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยในอนาคตเกี่ยวกับการบัญชีควรให้ความส าคัญกับมาตรการสนับสนุนวิสาหกิจขนาดและขนาดสามารถให้
สามารถเลือกใช้นโยบายทางการบัญชีอย่างเหมาะสมกับลักษณะของสินค้าและการด าเนินงาน สามารถจัดท าบัญชีได้เองอย่างเป็น
ปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารได้อย่างเพียงพอ และถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการด้วย ประเด็นที่ควร
ศึกษามากที่สุด คือ การพัฒนาโปรแกรมส าเรจ็รูปการจัดท าบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ได้ส าหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ไม่มีพนักงานบัญชีโดยเฉพาะ 
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