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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัด

เชียงใหม่ต่อการจัดทําบัญชี โดยใช้วิธีเก็บแบบสอบถามทางไปรษณีย์จากผู้ประกอบการ หรือ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ

ของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 268 ราย และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ  

 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง  

31 – 40 ปี ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

มีประสบการณ์ในการทํางานโรงแรม  6 – 10 ปี มีทุนในการประกอบธุรกิจสูงกว่า 20 ล้านบาท  มีจํานวนห้องพักใน

โรงแรม 21 – 60 ห้อง ขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร มีรายได้รวมของปีท่ีผ่านมามากกว่า 20 ล้านบาท ภายใน

ธุรกิจมีการจัดทําบัญชีเองโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชี มีการใช้ข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจในส่วนของ

รายได้ต่อเดือน  

  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทําบัญชีโดยรวมในระดับ

มากคิดเป็นร้อยละ 75.6  ตามลําดับดังนี้ เร่ืองรายงานประจําวัน มีความรู้ความเข้าใจมากท่ีสุด รองลงมาเร่ือง

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และหลักเกณฑ์ในการจัดทําบัญชี ในระดับมาก และมีความรู้ความเข้าใจในระดับ

ปานกลาง ในเรื่องข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

  เม่ือพิจารณาระดับคะแนนเฉล่ียจําแนกตามระดับการศึกษาพบว่าผู้ประกอบการท่ีศึกษาในระดับปริญญาโท 

มีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทําบัญชีมากท่ีสุด ซ่ึงมีความรู้ในเร่ืองการจัดทํารายงานมากท่ีสุด รองลงมาคือความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ความรู้ความเข้าใจในเร่ืองข้อกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง และความรู้ความ

เข้าใจในเร่ืองหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีตามลําดับ  และเม่ือจําแนกตามตามวุฒิการศึกษา พบว่าผู้ประกอบการท่ีสําเร็จ

การศึกษาสาขาบริหารธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทําบัญชีในเร่ืองรายงานประจําวันมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 หลักเกณฑ์ในการจัดทําบัญช ีและข้อกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้ง ตามลําดับ และจําแนก

ความรู้ความเข้าใจตามประสบการณ์ทํางานมีความรู้ความเข้าใจแตกต่างกันตามลําดับของประสบการณ์   

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบรหิารธุรกจิบัญชมีหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**  อาจารย ์ดร.  อาจารย์ประจําภาควิชาการบัญช ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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โดยผู้ประกอบการท่ีมีประสบการณ์น้อยกว่า 5 ปีมีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับน้อยส่วนผู้ประกอบการท่ีมี

ประสบการณ์มากกว่า 15 ปีมีความรูค้วามเข้าใจระดับมากที่สุด 

ABSTRACT 

The purpose of this independent study was to examine knowledge and understanding of hotel business 

entrepreneurs in Chiang Mai province towards accounting preparation by using mailed questionnaires to collect data 

from 268 entrepreneurs, managing directors, or directors of hotel businesses in Chiang Mai province.  The data were 

analyzed using descriptive statistics: frequency and percentage. 

The findings indicated that most of the hotel entrepreneurs in Chiang Mai province were female, aged 3 1-

40 years, a managing director or manager, a bachelor’ s degree holder in Hotel and Tourism, and had experience in 

running hotels between 6- 10 years, business capital of more than 20 million baht, 21-60 hotel rooms with the size 

of not smaller than 30 square meters each.  Their total revenue of the past years was more than 20 million baht. 

Within the business, accounting preparation was conducted using accounting software packages, and there was also 

the use of accounting information to make decisions in terms of monthly income. 

Overall, most of the hotel entrepreneurs in Chiang Mai province had knowledge and understanding towards 

accounting preparation at a high level (75.6%); they understood daily report the most followed by the Accounting Act 

2000 as well as guidelines for accounting preparation at a high level, and understood related laws at a moderate 

level. 

When considering the mean score classified by education, the entrepreneurs holding a master’ s degree 

understood accounting preparation the most.  They understood report preparation the most, followed by knowledge 

and understanding of the Accounting Act 2000, related laws, and accounting principles, respectively. When classified 

by qualification, the entrepreneurs having a degree in business administration understood accounting preparation in 

terms of daily report the most, followed by the Accounting Act 2000, accounting principles, and related laws, 

respectively.  When classified by work experience, the entrepreneurs had different knowledge and understanding. 

Those having experience less than 5  years had a low level of knowledge and understanding while those having 

experience more than 15 years were at the highest level. 

บทนํา  

 ธุรกิจโรงแรมมีบทบาทในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขันกันสูง โรงแรม 

จึงต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ โดยแต่ละกิจการก็จะปรับตัว ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความประทับใจ  

นอกเหนือจากการบริการห้องพัก  ห้องอาหาร กิจการโรงแรมยังมีรายได้จากการรับจัดเล้ียง ให้เช่าห้องสัมมนา ให้เช่ารถ 

หรือบริการส่งแขกให้โรงแรมอ่ืน แสดงให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรมมีรายได้หลายประเภท และจากประเด็นปัญหาท่ีตรวจพบ
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จากการกํากับดูแลธุรกิจโรงแรมในท้องที่สํานักงานสรรพากรภาค 8 (ศรีวิไล  ไชยเสน, 2551)  ผู้ประกอบการมีปัญหา 

ด้านการจัดทําบัญชี โดยท่ีผู้ประกอบการไม่สามารถให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ได้เน่ืองจากไม่ได้จัดทําบัญชีเอง และหาก

ผู้ประกอบการไม่มีความรู้ด้านการจัดทําบัญชีจะทําให้งบการเงินรายงานผลประกอบการผิดพลาด ส่งผลถึงการช้ีวัดการ

ประเมินผลในการประกอบธุรกิจท่ี ผิดพลาดได้  ไม่ คุ้มค่ากับการลงทุนและได้ รับผลตอบแทนท่ีไม่ เหมาะสม  

ซ่ึงผู้ประกอบการจําเป็นต้องใช้ข้อมูลการเงินในการตัดสินใจและวางแผนธุรกิจตลอดจนกําหนดนโยบาย  

 พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 มีสาระสําคัญที่เก่ียวกับผู้ประกอบการ คือ การจัดทําบัญชี หน้าท่ีของผู้จัดทํา

บัญชีจะดําเนินการโดยผู้ท่ีกระทําแทนนิติบุคคล กรรมการบริษัท ผู้ทําการแทนท่ีได้รับแต่งตั้งของกิจการร่วมค้าตาม

ประมวลรัษฎากร หรือผู้จัดการ เป็นผู้จัดทําบัญชี หากบันทึกบัญชีที่ครบถ้วน และมีการวางแผนภาษีท่ีเหมาะสมจะ

สามารถทําให้ผู้ประกอบการใช้รายงานงบการเงินเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการส่งผลต่อการตัดสินใจและกําหนด

นโยบายของกิจการสู่ความย่ังยืนในธุรกิจได้ จากสภาวะที่มีการแข่งขันสูงประกอบกับสิทธิและหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติให้

ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกําหนด ผู้ประกอบการจําเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีเพ่ือป้องกัน

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ดังน้ัน  ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความรู้

ความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการจัดทําบัญชี  เพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการ

พิจารณาเพื่อเสนอแนะ  ตลอดจนสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพให้กับองค์กรธุรกิจต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎี  

  แนวความคิดเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจ (วันเพ็ญ  สายชล, 2549)  

 ความรู้  หมายถึง  ส่ิงท่ีส่ังสมมาจากการศึกษา  การค้นคว้า  หรือประสบการณ์ รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ

และทักษะ ความเข้าใจ  หมายถึง  ความสามารถทางสติปัญญาในการขยาย  ความรู้  ความจํา ให้กว้างออกไปจากเดิม

อย่างสมเหตุสมผล  การแสดงพฤติกรรมเม่ือเผชิญกับสื่อความหมาย  และความสามารถในการแปลความหมาย  การสรุป

หรือการขยายความสิ่งหน่ึงส่ิงใด ดังน้ัน เม่ือนําความหมายของความรู้และความเข้าใจไว้ด้วยกันแล้ว  ความรู้ความเข้าใจ  

หมายถึง  ความสามารถในการนําความรู้  ความเข้าใจในเรื่องใด ๆ ท่ีมีอยู่เดิมไปปรับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่แปลกใหม่ของ

เร่ืองน้ัน   

 แนวคิดความรู้ทั่วไปเก่ียวกับกิจการโรงแรม (พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547, 2557: ออนไลน์)  

 กิจการโรงแรม หมายถึง สถานที่พักที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักช่ัวคราวสําหรับคน

เดินทาง หรือบุคคลอ่ืนใดโดยมีค่าตอบแทน ท้ังน้ีไม่รวมถึง สถานท่ีพักท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อให้บริการท่ีพักชั่วคราวซ่ึงดําเนินการ

โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือเพื่อการกุศล การศึกษา ท้ังน้ีโดยมิใช่เป็นการ

หาผลกําไรหรือรายได้มาแบ่งปันกัน สถานท่ีพักที่จัดต้ังข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการท่ีพักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็น

รายเดือนขึ้นไปและรวมถึงสถานที่พักอ่ืนใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

         แนวคิดพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 กิจการโรงแรม ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคลตามกฎหมายไทย มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับการจดทะเบียน

เป็นนิติบุคคล โดยผู้ประกอบการ มีหน้าที่จัดทําบัญชี โดยที่หน้าท่ีของผู้จัดทําบัญชีจะดําเนินการโดยผู้ที่กระทําแทน 
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นิติบุคคลหรือธุรกิจ ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังจากนิติบุคคล หรือผู้จัดการของธุรกิจ เป็นผู้จัดทําบัญชี โดยกําหนดหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของผู้มีหน้าท่ีจัดทําบัญชี คือ จัดให้มีผู้ทําบัญชีซ่ึงมีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชีตาม

ประกาศกรมทะเบียนการค้า จัดให้มีการทําบัญชีนับต้ังแต่วันเร่ิมกิจการ และต้องทําบัญชีให้ครบถ้วนและถูกต้อง  

โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายกําหนดเกี่ยวกับประเภทของบัญชีท่ีต้องจัดทํา ข้อความและรายการท่ีต้องมีใน

บัญชีระยะเวลาท่ีต้องลงรายการในบัญชี เอกสารประกอบการลงบัญชี เพื่อให้บัญชีที่จัดทําขึ้นสามารถแสดงผลการ

ดําเนินงาน ฐานะการเงินตามความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี และต้องปิดบัญชีครั้งแรกภายใน 12 เดือน นับแต่

เร่ิมทําบัญชี และปิดรอบครั้งต่อไปทุกรอบ 12 เดือนนับแต่วันปิดรอบบัญชีครั้งก่อน โดยต้องจัดให้งบการเงินได้รับการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้เป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันปิดบัญชี โดยให้จัดเก็บ ณ สถานที่ประกอบธุรกิจ 

 หลักเกณฑ์ในการจัดทําบัญชีของธุรกิจโรงแรม (ชูศรี เที้ยศิริเพชร, 2545)    

 การบันทึกรายการบัญชีและการจัดทํางบการเงิน การวิเคราะห์รายการบัญชีเม่ือมีรายการเกิดข้ึน พนักงานบัญชี

จะต้องวิเคราะห์รายการท่ีเกิดขึ้นว่าเป็นรายการบัญชีใด ซึ่งการบันทึกรายการบัญชีและจัดทํางบการเงินงบการเงินรวมถึง

การจัดทํางบการเงินภายนอกกิจการ เป็นงบการเงินท่ีจัดทําข้ึนเพื่อเสนอต่อบุคคลภายนอก โดยผู้ใช้งบการเงินเหล่าน้ีมี

วัตถุประสงค์ท่ีต่างกัน ข้อมูลท่ีนําเสนอต้องมีความถูกต้องเช่ือถือได้ และจัดทําตามมาตรฐานที่รับรองท่ัวไป โดยผ่านการ

ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซ่ึงประกอบไปด้วย งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน หมายเหตุประกอบ 

งบการเงิน เป็นต้น ระยะเวลาในการจัดทําและนําเสนองบการเงินจะมีการจัดทําอย่างน้อยปีละครั้ง ยกเว้นบริษัทมหาชนที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะต้องจัดทํางบการเงินรายไตรมาสด้วย  

 ข้อกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง    

  (1)  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 ให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่ติดป้ายช่ือโรงแรม หรือป้ายใด ๆ 

ภายในบริเวณโรงแรม มีหน้าท่ีเสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี ยกเว้นป้ายท่ีเริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรกให้เสียภาษีป้าย

ต้ังแต่วันเร่ิมติดต้ังหรือแสดงจนถึงวันสิ้นปี และให้คิดภาษีป้ายเป็นรายงวด โดยเร่ิมเสียภาษีป้ายต้ังแต่งวดที่ติดตั้งป้ายจนถึง

งวดสุดท้ายของปีตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงซ่ึงต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในบัญชีอัตราภาษีป้าย ตามมาตรา 76 

และให้คํานวณพื้นที่ป้าย ในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ย่ืนภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ณ สํานักงานหรือท่ีว่า

การของราชการส่วนท้องถิ่นท่ีป้ายน้ันติดต้ัง 

  (2)  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 ให้ผู้ประกอบการโรงแรมยื่นแบบพิมพ์เพื่อแจ้ง

รายการทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีในท้องที่ซึ่งโรงแรมน้ันต้ังอยู่ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี ตามมาตรา 1914 

และให้ผู้ประกอบการนําค่าภาษีไปชําระภายใน 30 วัน ถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน ณ สํานักงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท่ีโรงแรมน้ันตั้งอยู่ 

วิธีการดําเนินการวิจัย   

วิธีการศึกษาคร้ังน้ี ได้ศึกษาจากผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนทั้งส้ิน 809 ราย   

โดยสุ่มตัวอย่างจํานวน 268 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลที่รวบรวมได้จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ 
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เชิงพรรณนา เพื่ออธิบายลักษณะท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยร้อยละและค่าเฉลี่ย ข้อมูลส่วนที่ 2 การวัด

ความรู้ความเข้าใจ นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใช้วัดระดับความรู้ความเข้าใจ   

และกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละโดย ตอบถูก ให้คะแนนนํ้าหนักเป็น  1 ถ้า ตอบผิดหรือตอบไม่แน่ใจ ให้คะแนน

นํ้าหนักเป็น 0 ข้อมูลส่วนท่ี 3 จะนํามาวิเคราะห์โดยใช้การบรรยายเชิงพรรณนาตามข้อเสนอแนะที่กลุ่มตัวอย่างได้

เสนอแนะไว้ในแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาการอภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษา ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดทําบัญชี พบว่า  

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 268 คน เป็นเพศหญิง จํานวน 170 คน มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี จํานวน 

144 คน มีตําแหน่งกรรมการผู้จัดการหรือผู้จัดการ จํานวน 151 คน ระดับการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี 181 คน สาขาการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม จํานวน 103 คน มีประสบการณ์ในการทํางาน 6 – 10 ปี จํานวน 135 คน มีทุนในการประกอบ

ธุรกิจสูงกว่า 20 ล้านบาท  มีจํานวนห้องพักในธุรกิจ 21 – 60 ห้อง  และมีรายได้รวมของปีท่ีผ่านมามากว่า 20 ล้านบาท 

จํานวน 133 คน และมีขนาดห้องพักไม่น้อยกว่า 30 ตารางเมตร จํานวน 140 คน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมดมีบริการ

ของโรงแรมมากกว่าหนึ่งบริการโดยมีการบริการห้องพักมากท่ีสุดจํานวน 268 คน มีการจัดทําบัญชีเองโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูปทางด้านบัญชี 161 คน มีการใช้ข้อมูลทางการบัญชีที่ใช้ในการตัดสินใจในส่วนของรายได้ต่อเดือน จํานวน 229 คน  

 ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ มีระดับความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทําบัญชี อยู่ในระดับมาก   

โดยสามารถแยกระดับความรู้ความเข้าใจต่อการจัดทําบัญชีได้ดังน้ี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทํารายงาน อยู่ในระดับ

มากท่ีสุด พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชี มีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 

และในส่วนของข้อกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง มีระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง โดยในการจัดทําบัญชีตามแต่ละระบบน้ัน 

ผู้ประกอบการมีความรู้ในระบบงานและข้ันตอนของการจัดทําบัญชีได้อย่างถูกต้อง เช่น กิจการจะต้องมีการบันทึกรายการ

บัญชีต้ังแต่วันท่ีจดทะเบียนประกอบกิจการ กิจการจะต้องเก็บเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า 5 ปี นับต้ังแต่

วันที่ปิดบัญชี รวมถึงงบการเงินจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนท่ีจะส่งหน่วยงานราชการ รวมถึงการจัดทํา

รายงานประจําวันทั้งภายในและรายงานรายละเอียดการเข้าพักเพ่ือนําส่งต่อหน่วยงานราชการในพื้นที่ และข้อกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นเร่ืองภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน เป็นต้น ดังน้ันจึงทําให้เกิดความม่ันใจได้ในระดับหน่ึงว่า 

ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ข้ึนทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สามารถจัดทําบัญชีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อีกท้ังข้อมูลท่ีได้รับจาการศึกษาค้นคว้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังสามารถนําไปประกอบพิจารณา กําหนดนโยบาย  

เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน

หรือนําไปใช้ในการพจิารณาแก้ไขปัญหาท่ีเกิดจากการจัดทําบัญชี 

 ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีได้ โดยผลการศึกษา

ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลการศึกษาของ กนกวรรณ คํามาบุตร(2554) เร่ือง การศึกษาการจัดทําบัญชีและความรู้

ความเข้าใจของผู้ประการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอําเภอเมืองลําปาง เ ก่ียวกับข้อมูลการบัญชี  

พบว่า ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลทางการบัญชีในระดับมี
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ความรู้มากท่ีสุด ผู้ประกอบการท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูลทางการบัญชีใน

ระดับมีความรู้มาก และผู้ประกอบการระดับการศึกษา ปวช./ปวส.ระดับมัธยมศึกษาหรือตํ่ากว่า มีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกับข้อมูลทางการบัญชีในระดับความรู้ปานกลาง และจากการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองน้ี ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 

มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีในเฉล่ียในระดับมาก  

 ข้อเสนอแนะ 

ในการศึกษาความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการจัดทําบัญชี ผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ความเข้าใจ

ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมดังน้ี 

 ผู้ประกอบการยังขาดความรู้ท่ีเก่ียวกับข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม เช่น  ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและ

ท่ีดิน ส่วนราชการท้องถิ่นควรจัดทําคู่มือความรู้ของกฎหมายนี้ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้ทราบ

ข้อกฎหมาย และผู้ประกอบการเองก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซด์กรมสรรพากรซ่ึงมีข้อมูลท่ีครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน และในส่วนของผู้ประกอบการท่ีมีความรู้ในระดับมากอยู่แล้ว  ควรมีการพัฒนาความรู้อยู่เสมอ เพื่อประโยชน์

ตลอดจนทราบผลการดําเนินงานของธุรกิจ  ฐานะการเงินของธุรกิจ ตลอดจนความม่ันคงของกิจการ  

 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  กรมพัฒนาธุรกิจการค้าท่ีทําหน้าท่ีกํากับดูแลการจัดทําบัญชีและการพัฒนาความรู้

ผู้ประกอบการที่จัดทําบัญชี ควรส่งเสริมประชาสัมพันธ์หรือจัดอบรมสําหรับผู้ประกอบการโดยตรง  เพื่อให้มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีของธุรกิจโรงแรม  มุ่งประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการรายใหม่ ประสบการณ์น้อย เนื่องจากยัง

ขาดความรู้ความเข้าใจ   เพื่อให้ผู้ประกอบการเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการจัดทําบัญชี และสามารถนําข้อมูล

ทางบัญชมีาใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจในภาพรวม  ทําให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากข้ึน 
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