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บทคัดยอ
 งานวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพ่ือศกึษาการใชประโยชนจากงบการเงินของผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs ในการบริหารธุรกิจ โดยเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี และเลือกตัวอยางตามสะดวก จํานวน 100 ราย และ
สมัภาษณเชิงลึกจากผูประกอบการ 10 ราย โดยใชแบบสอบถามทัง้แบบมีและไมมโีครงสราง 
ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญใชประโยชนจากงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกําไรขาดทุนเพ่ือการบริหารกิจการมากท่ีสดุในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน และผูประกอบการ
สวนมากเหน็ประโยชนในการใชงบการเงนิ นอกเหนอืจากการทาํตามกฎหมายเทานัน้ และ
สวนมากไดใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการวางแผนและควบคุมการทํางานประจําใน
แตละวนัใหบรรลุวตัถปุระสงคหลกัของการประกอบธุรกจิ และมกีารใชประโยชนอยูในระดับ
มาก แตใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการสั่งการและตัดสินใจในระดับปานกลางเทานั้น 

คําสําคัญ : ผูประกอบการ งบการเงิน การใชประโยชน

Abstract
 The objective of this research was to study the utilization of financial state-
ments for small and medium enterprise (SME) entrepreneurs in business manage-

ment. Data were collected by constructed and unconstructed questionnaires from 
100 entrepreneurs in Amphoe Muang, Ubon Ratchathani province, and 10 of them 
were selected for in-depth interviews. The research found that most entrepreneurs 

utilize financial information from statements of financial position and income state-
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ments in similar proportions for business management. Moreover, apart from the 
filing of statutory financial statements, most of the entrepreneurs also concern the 
advantages of utilizing financial statements in other purposes in terms of planning 
and controlling day-to-day operations to achieve objectives in business management 
at a high level but utilize them for directing and making decisions at a moderate 
level. 

Keywords: Entrepreneur: Financial statement: Utilization

ความสําคัญและความเปนมา
 ในยุคปจจุบัน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) นับเปนองคประกอบ
ทีส่าํคญัของระบบเศรษฐกิจ กวารอยละ 95 ของธุรกจิเอกชนในประเทศไทยเปนธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (SMEs) ซึง่ถอืวาเปนระบบเศรษฐกจิท่ีใหญ และมคีวามสาํคญัทีร่ฐับาล
ควรใหการสนับสนนุเพือ่ใหมคีวามสามารถในการแขงขนัไดกบัประเทศตางๆได (สาํนกังาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556) ภาครัฐและเอกชนหลายแหงไดมีการ
สงเสริมการประกอบธุรกิจ SMEs เพ่ือสนับสนุนผูประกอบการใหพัฒนาศักยภาพ ตลอด
จนเพ่ิมขดีความสามารถในการแขงขันไดอยางเต็มกาํลัง ตวัอยางการสงเสรมิจากหนวยงาน
ของภาครัฐ คือ สํานักงานพาณิชยจังหวัดอุบลราชธานี และหนวยงานกระทรวงพาณิชยใน
ภูมิภาคในฐานะหนวยงานผูนําในการดูแล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจการคาของจังหวัด ไดรวม
มอืกบัภาคเอกชนในจงัหวดัในการกาํหนดยทุธศาสตรการคาของจงัหวดัอบุลราชธาน ีพ.ศ. 
2555 - 2559 ซึ่งเนนดานการพัฒนาเศรษฐกิจการคาของจังหวัดและของไทยใหขยาย
ตัวอยางยั่งยืน และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช โดยมีกลยุทธที่ตองการ 
“มุงยกระดับการคา เชื่อมโยงสูวงกลมเศรษฐกิจ” นํามาสูการกําหนดเปนพันธกิจหลาย
ประการ โดยหน่ึงในพันธกจินัน้คอื เพือ่มุงพฒันาศักยภาพในการแขงขนัของผูประกอบการ 
OTOP เครือขายวิสาหกิจชมุชน และ ผูประกอบการขนาดยอม เพือ่เสริมสรางใหผูประกอบ
การธรุกจิขนาดเลก็ซึง่เปนสวนใหญของจังหวดัใหเกดิความเขมแขง็และสามารถเขาถงึแหลง
ทุน มีความรูความเขาใจในกฎระเบียบทางการคาทั้งภายในและระหวางประเทศ
  ในจงัหวดัอบุลราชธานมีกีารดาํเนนิธรุกจิ SMEs เพิม่ขึน้จาํนวนมาก โดย SMEs 
เหลานี้สวนใหญมีสถานะเปนนิติบุคคลและตองปฏิบัติตามกฎหมาย และขอบังคับตางๆ ที่
กาํหนดไว รวมไปถงึการจัดทํางบการเงนิ ซึง่เปนรายงานทางบญัชทีีแ่สดงฐานะการเงนิ ผล

การดําเนินงานของกิจการ การเปลี่ยนแปลงของเงินสดและสวนของผูถือหุนในรอบปบัญชี
ทีผ่านมาดวย ทัง้นีง้บการเงินทีก่จิการจดัทําขึน้ นอกจากเพือ่ประโยชนในการเสนอรายงาน
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ทางการเงินตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา และเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใหถูกตองตาม
ประมวลรัษฎากรแลว ผูบริหารของกิจการยังสามารถใชขอมูลในงบการเงิน เพื่อวิเคราะห
และวางแผนการดําเนินงาน รวมทั้งปรับปรุงผลการดําเนินงานของกิจการของตนใหดีขึ้น 
อีกทั้ง หากผูประกอบการตองการจะหาแหลงเงินกูจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อใช
หมุนเวียนในกิจการแลวดวย ธนาคารหรือสถาบันการเงินเหลานั้นก็จะใชงบการเงินในการ
วิเคราะหความเสี่ยง และความสามารถในการชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยกอนการตัดสิน
ใจปลอยสินเชื่อเชนเดียวกัน แตในทางปฏิบัติแลว เราไมอาจทราบไดวาผูประกอบ SMEs 
โดยสวนใหญแลวใหความสาํคญักบังบการเงนิตอการตดัสินใจในเชงิธรุกิจมากนอยเพยีงใด 
หรือผูประกอบการสามารถอานรายงานทางการเงินไดเขาใจมากนอยเพียงใด สาเหตุหนึ่ง
อาจมาจากการขาดความรูเกี่ยวกับงบการเงิน หรือการมองไมเห็นประโยชนของการใช
งบการเงนิในการทาํธรุกจิ รวมถงึการขาดการวางแผนเกีย่วกับธุรกจิของตนในอนาคตดวย
ก็เปนไปได อีกทั้งงานวิจัยที่ผานมายังไมพบวามีการศึกษาในเรื่องดังกลาวกับผูประกอบ
การในจังหวัดอุบลราชธานี งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชประโยชนจาก
งบการเงินในการบริหารธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี
 1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับงบการเงินและการใชประโยชนจากงบการเงิน
 งบการเงิน (Financial Statement) หมายถึง รายงานขอมูลทางการเงินที่ไดจัดทํา
ขึ้นจาก ขอมูลทางการเงินที่กิจการไดจดบันทึกไวในรอบระยะเวลาหน่ึง ซึ่งสามารถแสดง

ใหเห็นถึงผลการดําเนินการ ฐานะการเงินหรือการเปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการใน
รอบระยะเวลาน้ันๆ
 งบการเงินมีบทบาทสําคัญอยางมากสําหรับผูประกอบการธุรกิจ และยิ่งมีบทบาท
สําคัญมากย่ิงขึ้นเมื่อ กรมพัฒนาธุรกิจการคา (2543) ไดขอมติตอคณะรัฐมนตรีประกาศใช
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยมีเน้ือหาสําคัญที่ตองการทําใหคุณภาพของการ
จัดทําบัญชีของภาคธุรกิจมีมาตรฐานย่ิงข้ึน มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ ซึ่งจะสงผล
ดีตอเศรษฐกิจการคาของประเทศโดยรวมและเปนประโยชนตอผูใชสารสนเทศจากงบการ

เงิน นอกจากนี้ ศูนยวิจัยกสิกรไทย (2552) ไดอธิบายวากลยุทธการบริหารบัญชีเพื่อธุรกิจ
กาวไกล ภายใตวิกฤตเศรษฐกิจ ถือเปนอีกหนึ่งกลยุทธที่ผูประกอบการ SMEs ไทยไมควร

มองขาม โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาวะวกิฤตเศรษฐกจิ ซึง่หากผูประกอบการสามารถบรหิาร
ระบบบญัชภีายในองคกรไดอยางมปีระสทิธภิาพ โดยนาํสารสนเทศทางบญัชมีาประยกุตใช
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ การควบคุม การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขงาน 
จะชวยใหผูประกอบการสามารถวางแผนและดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อันจะชวยใหธุรกิจสามารถกาวไกลในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจไดอยางแนนอน
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 กลัยาภรณ ปานมะเรงิ เบอรค (2546) ไดกลาวถงึงบการเงนิซึง่ผูใชงบการเงนิสามารถ
นําไปใชประโยชนในการบริหารกิจการ ไดแก งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของ และงบกระแสเงินสด ซึ่งงบการเงินเหลานี้มีวัตถุประสงค
เพ่ือใหสารสนเทศเก่ียวกับฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด และการ
เปล่ียนแปลงฐานะการเงินของกิจการซึ่งจะเปนประโยชนตอผูใชงบการเงินในการตัดสินใจ
เชงิเศรษฐกจิ ซึง่สอดคลองกบับญุเสริม วมิกุตะนนัทนและคณะ (2554) ซึง่ไดกลาวถงึแนวคดิ
พื้นฐานในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน โดยอางอิงจากแมบทการบัญชีวา การจัดทํา
งบดงักลาวไดจดัทาํขึน้เพ่ือวตัถปุระสงคโดยท่ัวไป และมีการจดัทาํและนําเสนออยางนอยป
ละหนึ่งครั้งเพ่ือสนองความตองการสารสนเทศของผูใชงบการเงินซึ่งตองใชงบการเงินเปน
แหลงสารสนเทศทางการเงินท่ีสําคัญ เพื่อการตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ เชน ประเมินความ
สามารถของกิจการในการจายเงินใหแกลูกจางและผูขายสินคา การจายดอกเบี้ย การจาย
เงินกู เปนตน
 แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศทางการบัญชีกับบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
  จากที่กลาวมาแลวขางตนงบการเงินมีความสําคัญตอการตัดสินใจในการ
บริหารธุรกิจ ดังที่ สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ (2546) ไดอธิบายถึง สารสนเทศทางการบัญชี
กับบทบาทหนาที่ของผูบริหารท่ีจะทําใหการบริหารธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค ไวดังนี้คือ 
ผูบริหารท่ีมคีวามสามารถจะตองปฏิบตัติามหนาทีง่านท่ีบรหิารไดอยางมปีระสิทธภิาพ และ
บรรลปุระสทิธผิลตามนโยบายของกจิการ งานของผูบรหิารทีม่คีวามจาํเปนและเครือ่งมอืที่
ถกูใชในการวัดความสามารถเชิงการบรหิารของผูบรหิาร สามารถจาํแนกไดเปนหนาทีง่าน 
ไดแก การวางแผน การสัง่การ การควบคมุ และการตดัสินใจ ดงันัน้ การทีผู่บรหิารจะสามารถ
ทาํหนาทีท่างการบรหิารไดอยางสมบรูณ ผูบริหารจาํตองมีสารสนเทศทีม่คีณุภาพ และเปน
ประโยชนตอการทําหนาที่ทางการบริหารไดอยางแทจริง ดวยเหตุนี้จึงไดกลาวไววา

สารสนเทศจึงเปรียบเสมือนเปนตัวขับเคล่ือนการบริหารใหดําเนินตอไปได ผูบริหารคนใด
ไมมีสารสนเทศเพ่ือการบริหารก็จะขาดพลังท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆ ได

 สารสนเทศทางการบัญชีนับเปนขอมูลประเภทหน่ึงท่ีสําคัญ และจําเปนตอผูบริหาร
ในระดับตางๆ ทั้งนี้เพราะสารสนเทศทางการบัญชีเปนสารสนเทศที่เกี่ยวกับการใช

ทรพัยากรของกิจการทีส่ามารถกําหนดมลูคาเปนตัวเงินได เมือ่มองถึงหนาทีท่างการบริหาร

จะพบวาหนาทีท่างการบรหิารมกีารใชสารสนเทศทางการบญัชดีวยกนัทัง้ส้ิน ซึง่สอดคลอง
กับการศึกษาของกชกร เฉลิมกาญจนา (2544) และภัทรา นาคนอย (2551) ซึ่งไดศึกษา
การใชงบการเงินเพื่อการบริหารของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ผล

การศึกษาพบวา ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมมีการใชงบการเงินเพื่อ
การวางแผน การควบคุม การส่ังการและการตัดสนิใจในแตดานและรายขอ ซึง่สามารถสรุป

ผลไดดังนี้
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 1. การใชงบการเงินเพ่ือการวางแผน ผูประกอบการนิยมใชงบการเงินเพ่ือการ
วางแผนการกําหนดราคา การผลิต ตนทุนการผลิต จัดหาวัตถุดิบ การกําหนดอัตราคาแรง 
การวางแผนสินคาสาํเรจ็รปูคงเหลือปลายงวด คาใชจายในการดําเนนิงาน การวางแผนกําไร 
และการวางแผนภาษีอากร โดยมีระดับการใชงบการเงินเพื่อการวางแผนโดยภาพรวมอยู
ในระดับนอย
 2. การใชงบการเงินเพ่ือการควบคุม ผูประกอบการนิยมใชงบการเงินเพื่อการ
ควบคุม ดานการผลิตเร่ืองการควบคุมตนทนุการผลิต การติดตามวิธกีารทํางาน การจัดหา
วัตถุดิบ ควบคุมคาแรงทางตรง สินคาคงเหลือ คาใชจายในการดําเนินงาน การวัดผลกําไร
ตามเปาหมาย และการประเมนิความสามารถของกจิการในการบรหิารการเงนิ โดยมรีะดับ
การใชงบการเงินเพื่อการควบคุมโดยภาพรวมอยูในระดับนอย
 3. การใชงบการเงินเพื่อการสั่งการและการตัดสินใจ ผูประกอบการนิยมใช
งบการเงินเพื่อการสั่งการและการตัดสินใจปรับเพิ่มคาแรง การดํารงอยูของกิจการ เพิ่มลด
จํานวนทุนดําเนินงาน ปรับปรุงกิจการใหมหรือเลิกกิจการ และการลงทุนในสินทรัพยถาวร
โดยมีระดับการใชงบการเงินเพ่ือการสั่งการและการตัดสินใจโดยภาพรวมอยูในระดับนอย
  การใชประโยชนจากรายงานทางการเงินในการบริหารงานธุรกิจขนาดยอม
 สุกัญญา คํานวณสกุณี (2543) ไดศึกษาการใชประโยชนจากรายงานทางการเงินใน
การบริหารงานธรุกิจขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา ผูประกอบการ
สวนใหญใหความสําคัญกับงบกําไรขาดทุนเพียงอยางเดียวเปนอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ 
งบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทนุ และมบีางสวนทีใ่หความสาํคญัตองบการเงนิทกุ
ประเภท ไดแก งบแสดงฐานะการเงิน, งบกาํไรขาดทุน, งบกาํไรสะสม และงบกระแสเงินสด 
ทั้งนี้ชวงเวลาที่จัดทํารายงานทางการเงินสวนใหญจะจัดทําในชวงเวลาส้ินเดือน ทั้งนี้
เนือ่งจากตองการทราบผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของธุรกจิ เพือ่นาํไปเปนแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดตางๆเก่ียวกับเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ ซึ่งเปน

หัวใจสําคัญของธุรกิจขนาดยอม ผูจัดทํารายงานทางการเงินจะมีฝายบัญชีที่รับผิดชอบใน
การจัดทํารายงานทางการเงินเอง โดยไมนิยมจางบุคคลจากภายนอก ทั้งนี้ อาจเนื่องจาก
เปนการรักษาความลับทางธุรกจิบางอยาง เนือ่งจากปจจบุนัมกีารแขงขนัทางธุรกจิคอนขาง
มาก และมคีวามสะดวกในการทีผู่บริหารสามารถจะทราบขอมลูไดตลอดเวลา วตัถปุระสงค

ของการใชรายงานทางการเงินของผูประกอบการสวนใหญจะใชเพื่อการบริหารงานและ
ประกอบการเสียภาษีมากที่สุด ชนิดของรายงานทางการเงินที่นําไปใชประโยชนมากที่สุด 
คือ งบกําไรขาดทุน และมีการใชงบกระแสเงินสดนอยท่ีสุด ซึ่งสอดคลองกับอนุรักษ 

ทองสุโขวงศ และศิริลักษณ ศุทธชัย (2553) ซึ่งศึกษาพบวา วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืใชประโยชนจากรายงานทางการเงนิเพือ่การบรหิารในดาน
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การควบคุมและประเมินผล การวางแผน การสั่ง การและสรางแรงจูงใจ โดยใชประโยชนใน
ระดบัมากจากงบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสดตามลําดบั สาํหรับ
ขอมูลทางการเงินที่นํามาใชเพื่อการบริหารในดานตาง ๆ ประกอบดวย ขอมูลจากการ
วิเคราะหการเคล่ือนไหวของเงินสด อัตราสวนวิเคราะหความสามารถในการหากําไร และ
การวิเคราะหสวนประกอบของโครงสรางตนทุน/คาใชจาย นํามาใชประโยชนในดานการ
ควบคุม/ประเมินผล สวนขอมูลจากงบประมาณกําไรขาดทุน งบประมาณขาย และ
งบประมาณตนทนุสนิคาขาย นาํมาใชประโยชนในดานการวางแผน และขอมลูจากรายงาน
การขาย/รายได รายงานการเคล่ือนไหว/ยอดคงเหลือลูกหน้ี และรายงานบัญชีธนาคาร
คงเหลือนํามาใชประโยชนในดานการสั่ง การและสรางแรงจูงใจ
  นอกจากนี ้จตุพิร สริอิรณุรุงโรจน (2546) ไดศกึษาความตองการใชขอมลูทางการ
บัญชีในการตัดสินใจดานกิจกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมขนาดใหญในเขตจังหวัด
ลพบรุ ีผลการศกึษาพบวา เมือ่เรยีงลาํดับความตองการใชขอมลูแลว ขอมลูทีม่คีาเฉลีย่มาก
ที่สุดและรองลงมาในแตละประเภทตัดสินใจนั้น มีคาใกลเคียงกันหรือเทากัน คือ ในการ
ตดัสนิใจกาํหนดราคาขาย ผูบรหิารตองการใชขอมลูกาํไรและตนทนุผลิตภณัฑมากทีส่ดุ ใน
การตัดสินใจเพิ่มกําลังการผลิต ผูบริหารตองการใชปริมาณความตองการสินคาและรายได

เพิ่มมากที่สุด ในการตัดสินใจยกเลิกผลิตภัณฑ ผูบริหารตองการใชกําไร(ขาดทุน)ของ
ผลิตภัณฑและการเติบโตของยอดขายมากที่สุด ในการตัดสินใจออกแบบผลิตภัณฑใหม 
หรือปรับปรุงผลิตภัณฑใหม ผูบริหารตองการใชประมาณการยอดขายและกําไรมากที่สุด 
ในการตัดสินใจผลติสินคาหรือซ้ือจากบุคคลภายนอก ตนทุนการผลิตเองและตนทุนในการ
สั่งซื้อจากบุคคลภายนอก จะมีผลตอการตัดสินใจของผูบริหารมากที่สุด และในการตัดสิน
ใจกาํหนดจาํนวนสนิคาคงเหลอื ผูบรหิารตองการใชการพยากรณยอดขายและการใช EOQ 
(Economic order quantity) มากที่สุด
  สุรพงษ ศักด์ิสุจริต (2550) ยังไดศึกษาในเร่ืองความเขาใจเก่ียวกับงบการเงิน
ของผูประกอบการธุรกจิในเขตจังหวดัอดุรธานี ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบธุรกิจมคีวาม
เขาใจเก่ียวกับงบการเงินโดยรวม และดานงบแสดงฐานะการเงินอยูในระดับปานกลาง และ
มีความเขาใจอยูในระดับมากในดานงบกําไรขาดทุน ผูประกอบการธุรกิจที่มีรูปแบบธุรกิจ
แตกตางกัน มคีวามเขาใจเก่ียวกับงบการเงินโดยรวมและเปนรายไดทกุดานไมแตกตางกัน 

ผูประกอบการธุรกิจที่ระยะเวลาดําเนินงาน 5-10 ป มากกวา 15 ป และ 11-15 ป มีความ
เขาใจเกี่ยวกับงบการเงินโดยรวมมากกวาผูประกอบการที่มีระยะเวลาดําเนินงานตํ่ากวา 
5 ป (P<.05) ผูประกอบการธุรกิจท่ีมีจํานวนพนักงาน 6-10 คน 11-15 คน และมากกวา 

15 คน มคีวามเขาใจเกีย่วกบังบการเงนิโดยรวมมากกวาผูประกอบการทีม่พีนกังานตํา่กวา 
5 คน (P<.05) ผูประกอบการธุรกิจที่มีสินทรัพยมากกวา 10 ลานบาท มีความเขาใจ
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เก่ียวกับงบการเงินโดยรวม มากกวาผูประกอบการที่มีสินทรัพยตํ่ากวา 1 ลานบาท 6-10 
ลานบาท และ 1-5 ลานบาท (P<.05) ภัทรา นาคนอย (2551) ไดศึกษาการใชงบการเงิน
เพ่ือการบริหารของผูประกอบการโดยเปรียบเทียบความแตกตางระหวางระดับการใช
งบการเงินเพื่อการบริหารในแตละดาน จําแนกตามคุณลักษณะของธุรกิจ และคุณลักษณะ
ของผูประกอบการใน 9 ปจจัย คือ ประเภทนิติบุคคล ประเภทโรงงานอุตสาหกรรม การ
สงเสริมการลงทุน ขนาดของกิจการตามเงินทุนของกิจการ มูลคาสินทรัพย จํานวนลูกจาง 
ระดับการศึกษาของผูประกอบการสาขาวิชาของผูประกอบการ และประสบการณทํางาน
ของผูประกอบการ ผลการศกึษาพบวา โดยสวนใหญมคีวามแตกตางกบัระดบัการใชงบการ
เงินเพื่อการบริหารแตละดาน ไมวาจะเปนดานการวางแผน ดานการควบคุม ดานการ
สั่งการและการตัดสินใจ ยกเวน ปจจัยขนาดของกิจการตามเงินทุนของกิจการ มูลคา
สินทรัพย และจํานวนลูกจาง ที่ไมแตกตางกับระดับการใชงบการเงินเพ่ือการส่ังการและ
การตัดสินใจ และระดับการศึกษาที่ไมแตกตางกับระดับการใชงบการเงินเพื่อการควบคุม

วิธีดําเนินการวิจัย
 ในการวิจัยน้ีไดเก็บขอมูลจากผูประกอบการธุรกิจขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี และเลือกตัวอยางตามสะดวก จํานวน 100 ราย และสัมภาษณเชิงลึก
จากผูประกอบการ 10 ราย โดยใชแบบสอบถามทั้งแบบมีและไมมีโครงสราง ขอมูลที่เก็บ
รวบรวมไดจะถูกนํามาประมวลผลเพ่ือวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนาในการสรุป
ผลการศึกษา 
 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา ขอมูลที่ได ถูกนํามาตรวจสอบความถูกตอง
สมบูรณ แลวทําการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) แสดงคาความถี่หรือ
รอยละ โดยมีรายละเอียดดังน้ี
 1. ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของผูประกอบการ เชน เพศ วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณในการประกอบธุรกิจ และประเภทของธุรกิจ เปนตน วิเคราะหโดยหาคา
รอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางและแปลผลดวยการบรรยาย
 2. ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินในการบริหารธุรกิจ วิเคราะหโดย
หาคารอยละ แลวนําเสนอในรูปตารางและแปลผลดวยการบรรยาย

การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล

 1) ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการและธุรกิจ 

 ผูประกอบการสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 60 และเปนเพศชาย คิดเปน
รอยละ 40 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี มากที่สุด คิดเปนรอยละ 61 
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รองลงมาคือ มีระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับอนุปริญญา ระดับสูงกวาปริญญาตรี และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเปนรอยละ 19, รอยละ 10 และรอยละ 9 ตามลําดับ 
ในขณะทีผู่ประกอบการมรีะดบัการศกึษาสงูสดุในระดบัตํา่กวาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 1
 จากการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกบัการดําเนนิงานของผูประกอบการพบวา ผูประกอบ
การสวนใหญมีประสบการณในการประกอบธุรกิจ มากกวา 10 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 34 
รองลงมาคือ มีประสบการณในการประกอบธุรกิจอยูระหวาง 7-10 ป และระหวาง 1-3 ป 
คิดเปนรอยละ 20 และรอยละ 16 ตามลําดับ นอกจากนี้ มีผูประกอบการสวนหนึ่งที่มี
ประสบการณในการประกอบธุรกิจนอยกวา 1 ป และอยูระหวาง 4-6 ป ในสัดสวนที่เทากัน
คอื รอยละ 15 ผูประกอบการสวนใหญไดใชประโยชนจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไร
ขาดทุนในการประกอบกิจการเปนประจําทุกรอบระยะเวลาบัญชีและใชมากเปนสัดสวนที่
ใกลเคยีงกัน คดิเปนรอยละ 25 และ 23 ตามลําดับ และมีผูประกอบการเพียงสวนนอยเทานัน้
ทีใ่ชงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถอืหุน หมายเหตุประกอบการเงิน และงบอ่ืนๆ เชน 
งบรายรับรายจาย คิดเปนรอยละ 12, 11 และ 3 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูประกอบการสวนใหญ
จัดตั้งธุรกิจเปนบริษัทจํากัดและหางหุนสวนจํากัดนิติบุคคล ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
คิดเปนรอยละ 47 และ 45 ตามลําดับ และมีเพียงสวนนอยเทานั้นที่จัดตั้งธุรกิจเปนหางหุน
สวนสามัญนติบิคุคล คดิเปนรอยละ 8 นอกจากน้ี ผูประกอบการสวนใหญประกอบธุรกิจซือ้
มาขายไป คิดเปนรอยละ 82 และมีผูประกอบการเพียงสวนนอยเทานั้นที่ ประกอบธุรกิจ
การบริการ และประกอบธุรกิจการผลิต คิดเปนรอยละ 11 และ รอยละ 7 ตามลําดับ
 ผูประกอบการสวนใหญมีเงินทุนในการจัดตั้งกิจการไมเกิน 5 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 85 รองลงมามีเงินทุนในการจัดต้ังกิจการเกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท 
และเกินกวา 10 ลานบาทขึ้นไป ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 8 และรอยละ 7 
ตามลาํดับ นอกจากนี้ ผูประกอบการมีมูลคาสินทรัพยรวมสุทธิของกิจการ (รอบระยะเวลา
บัญชี 2555) สวนมากไมเกิน 50 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91 รองลงมามีมูลคาสินทรัพย

รวมสุทธิของกิจการอยูระหวาง 51 - 100 ลานบาท และเกินกวา 100 ลานบาทขึ้นไป 
ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 5 และรอยละ 4 ตามลําดับ 

 ผูประกอบการสวนมากมีจํานวนพนักงานและลูกจางไมเกิน 50 คน คิดเปนรอยละ 

89 รองลงมาคือ อยูระหวาง 51 - 100 คน และเกินกวา 100 คน ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน 
คิดเปนรอยละ 6 และรอยละ 5 ตามลําดับ และมีระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ (ตั้งแตเริ่ม
จัดตั้งจนถึงปจจุบัน) สวนใหญ เกิน 10 ป ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 66 รองลงมามีระยะเวลาใน

การจัดตั้งธุรกิจเกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป และไมเกิน 5 ป ในสัดสวนที่ใกลเคียงกัน คิดเปน
รอยละ 13 และรอยละ 12 ตามลําดับ ในขณะที่มีผูประกอบการเพียงสวนนอยเทานั้นที่มี

ระยะเวลาในการจัดตั้งธุรกิจไมเกิน 1 ป คิดเปนรอยละ 9 (ดูตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและธุรกิจ 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการและธุรกิจ จํานวน (คน) รอยละ

เพศ

 ชาย 40 40

  หญิง 60 60

 รวม 100 100

ระดับการศึกษาสูงสุด

  ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 1 1

  มัธยมศึกษาตอนปลาย 9 9

  อนุปริญญา 19 19

  ปริญญาตรี 61 61

  สูงกวาปริญญาตรี 10 10

 รวม 100 100

ประสบการณในการทํางานในตําแหนงปจจุบัน

  นอยกวา 1 ป 15 15

  1-3 ป 16 16

  4-6 ป 15 15

  7-10 ป 20 20

  มากกวา 10 ขึ้นไป 34 34

 รวม 100 100

ประเภทของงบการเงินที่จัดทําเปนประจําทุกรอบระยะ
เวลาบัญชี 
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)

  งบแสดงฐานะทางการเงิน 25 25

  งบกําไรขาดทุน 23 23

  งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน 12 12

  หมายเหตุประกอบงบการเงิน 11 11
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ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการและธุรกิจ จํานวน (คน) รอยละ

  อื่นๆ เชน งบรายรับรายจาย 3 3

 ประเภทของการจัดตั้งธุรกิจ

  บริษัทจํากัด 47 47

  หางหุนสวนจํากัดนิติบุคคล 45 45

  หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล 8 8

 รวม 100 100

ประเภทของการประกอบธุรกิจ

  การซ้ือมาขายไป 82 82

  การบริการ 11 11

  การผลิต 7 7

 รวม 100

เงินทุนในการจัดตั้งกิจการ

  ไมเกิน 5 ลานบาท 85 85

  เกิน 5 ลานบาท แตไมเกิน 10 ลานบาท 8 8

  เกิน 10 ลานบาทขึ้นไป 7 7

 รวม 100 100

มลูคาสนิทรพัยรวมสทุธขิองกจิการ (รอบระยะเวลาบัญชี 
2555)

  ไมเกิน 50 ลานบาท 91

  51 - 100 ลานบาท 5 5

  เกินกวา 100 ลานบาทขึ้นไป 4

 รวม 100 100

จํานวนพนักงานและลูกจาง

  ไมเกิน 50 คน 89

  51 - 100 คน 6 6

ตารางที่ 1 (ตอ) ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและธุรกิจ 
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 2) ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินในการประกอบธุรกิจ 
ผลปรากฏดังนี้
 (1) การใชประโยชนเพื่อการวางแผน ผูประกอบการไดใชประโยชนจากงบการ
เงินเพื่อการวางแผนในดานตางๆ ดังน้ี
 1.1 การวางแผนดานการตลาด
 ผูประกอบการสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงนิเพือ่การวางแผนดานการตลาด 
และใชประโยชนเพือ่การวางแผนการสงเสริมการขายหรือการบริการ จดัทาํงบประมาณการ

ยอดขายในอนาคต และการวางแผนการกําหนดราคาสินคา คิดเปนรอยละ 89, 84 และ 80 

ตามลําดับ ซึ่งมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการวางแผนขางตนในระดับ
ปานกลาง โดยมคีาเฉลีย่อยูที ่3.23, 3.23 และ 3.21 และมสีวนเบีย่งเบนมาตรฐานอยูระหวาง 

0.67, 0.65 และ 0.63 ตามลําดับ 
 1.2 การวางแผนดานการผลิต (เฉพาะธุรกิจการผลิต)

 ผูประกอบธรุกจิการผลติสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงนิเพ่ือการวางแผนการ

ผลติ และสวนใหญใชประโยชนเพือ่วางแผนกําลังการผลิต และการวางแผนตนทนุการผลติ
ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 71.43 และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อ
การวางแผนดังกลาวในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 43 และ 4.20 และมีสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 0.62 และ 0.44 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม มีผูประกอบการเพียงบางสวนเทานั้น
ที่ใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการวางแผนการจัดหาบุคลากรเพ่ือการผลิต คิดเปน

ตารางที่ 1 (ตอ) ขอมูลท่ัวไปของผูประกอบการและธุรกิจ 

ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการและธุรกิจ จํานวน (คน) รอยละ

  เกินกวา 100 คนขึ้นไป 5 5

 รวม 100 100

ระยะเวลาในการประกอบธุรกิจ (ตั้งแตเริ่มจัดตั้งจนถึง

ปจจุบัน)

  ไมเกิน 1 ป 9 9

 ไมเกิน 5 ป 12 12

  เกิน 5 ป แตไมเกิน 10 ป 13 13

  เกิน 10 ป ขึ้นไป 66 66

 รวม 100 100
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รอยละ 57.14 และมรีะดบัการใชประโยชนจากงบการเงนิเพือ่การวางแผนดงักลาวในระดบั
ปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.23 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 
 1.3 ดานบุคคล
 ผูประกอบการสวนมากไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผนดานบุคคล 
และใชประโยชนเพ่ือการวางแผนการจัดคนเขาทํางานหรือจาง และการวางแผนการกําหนด
อัตราคาแรงหรือเงินเดือนในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 83 และรอยละ 80 
ตามลําดับ และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการวางแผนดังกลาวในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉล่ียอยูที ่3.10 และ 3.14 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.91 และ 0.88 
ตามลําดับ 
 1.4 การวางแผนดานคลังสินคา (เฉพาะธุรกิจผลิต/ซื้อมาขายไป)
 ผูประกอบธุรกิจการผลิตและธุรกิจซื้อมาขายไปสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการ
เงินเพื่อการวางแผนดานคลังสินคา และไดใชประโยชนเพื่อการวางแผนการสงมอบสินคา 
และการวางแผนการเก็บสินคาคงคลัง (ระยะเวลาในการเก็บรักษา) ในสัดสวนท่ีใกลเคียง
กนั คดิเปนรอยละ 69.66 และ 67.42 ตามลําดบั และมีระดบัการใชประโยชนจากงบการเงิน
เพื่อการวางแผนดังกลาวในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.21 และ 3.10 และมีสวน
เบีย่งเบนมาตรฐาน 0.87 และ 0.83 ตามลาํดับ อยางไรกต็าม มผีูประกอบการเพยีงบางสวน
เทานั้นที่ใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผนปริมาณสินคาสําเร็จรูปคงเหลือ
ปลายงวดขั้นตํ่า คิดเปนรอยละ 59.55 และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการ
วางแผนดังกลาวในระดับปานกลาง คิดเปนคาเฉลี่ย 3.23 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.84 
 1.5 การวางแผนดานการดําเนินงาน
 ผูประกอบการสวนมากไดใชประโยชนจากงบการเงนิเพือ่การวางแผนดานการดาํเนนิ
งาน และไดใชประโยชนเพื่อการวางแผนการทํากําไรของกิจการ การวางแผนคาใชจายใน
การดําเนินงาน และการวางแผนภาษีอากรในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 92, 91 
และ 84 ตามลําดับ และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผนดังกลาวใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.29, 3.30 และ 3.29 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.88, 0.80 และ 0.76 ตามลําดับ อยางไรก็ตาม มีผูประกอบการเพียงบางสวนเทานั้นที่ใช
ประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการวางแผนการลงทุนหรือขยายกิจการ และการวางแผนการ
จัดหาเงินทุน (เชน กูเงินเพ่ิม ออกหุนเพ่ิม เปนตน) คิดเปนรอยละ 64 และ 59 ตามลําดับ 

และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผนดังกลาวในระดับปานกลาง 

คิดเปนคาเฉล่ีย 3.16 และ 3.26 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.80 และ 0.76 ตามลําดับ 
(ดูตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผน

ประเด็นการใชประโยชน

จากงบการเงินเพื่อการ

วางแผน

ขั้นตอนที่ 1 ระดับการใช

ไมใช ใช (เฉพาะที่ตอบวา “ใช”)

จาํนวน

(คน)

รอย

ละ

จาํนวน

(คน)

รอย

ละ

คา

เฉลี่ย

SD หมาย

ถึง

ดานการตลาด

1.  จัดทํางบประมาณการ

 ยอดขายในอนาคต

16 16 84 84 3.23 0.65 ปาน

กลาง

2.  การวางแผนการสงเสริม

 การขายหรือการบริการ

11 11 89 89 3.23 0.67 ปาน

กลาง

3.  การวางแผนการกําหนด

 ราคาสินคา

20 20 80 80 3.21 0.63 ปาน

กลาง

ดานการผลิต 

(เฉพาะธุรกิจการผลิต)

5.  การวางแผนกําลัง

 การผลิต

2 28.57 5 71.43 43 0.62 มาก

6.  การวางแผนตนทุน

 การผลิต

2 28.57 5 71.43 4.20 0.44 มาก

7.  การวางแผนการจัดหา

 บุคลากรเพื่อการผลิต

3 42.86 4 57.14 3.23 0.57 ปาน

กลาง

ดานบุคคล

8.  การวางแผนการจัดคน

 เขาทํางานหรือจาง
 แรงงาน

17 17 83 83 3.10 0.91 ปาน

กลาง

9.  การวางแผนการกําหนด
 อัตราคาแรงหรือ
 เงินเดือน

20 20 80 80 3.14 0.88 ปาน
กลาง
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ประเด็นการใชประโยชน

จากงบการเงินเพ่ือการ

วางแผน

ขั้นตอนที่ 1 ระดับการใช

ไมใช ใช (เฉพาะที่ตอบวา “ใช”)

จาํนวน

(คน)

รอย

ละ

จาํนวน

(คน)

รอย

ละ

คา

เฉลี่ย

SD หมาย

ถึง

ดานคลังสินคา (เฉพาะ

ธุรกิจผลิต / ซื้อมาขายไป)

10. การวางแผนการเก็บ

 สินคาคงคลัง (ระยะเวลา

 ในการเก็บรักษา)

29 32.58 60 67.42 3.10 0.83 ปาน

กลาง

11. การวางแผนสงมอบ

 สินคา

27 30.34 62 69.66 3.21 0.87 ปาน

กลาง

12. การวางแผนปริมาณ

 สนิคาสําเร็จรูปคงเหลือ

 ปลายงวดข้ันตํ่า

36 40.45 53 59.55 3.23 0.84 ปาน

กลาง

ดานการดําเนินงาน

13. การวางแผนคาใชจายใน

 การดําเนินงาน

9 9 91 91 3.30 0.80 ปาน

กลาง

14. การวางแผนการทาํกาํไร

 ของกิจการ

8 8 92 92 3.29 0.88 ปาน

กลาง

15. การวางแผนภาษีอากร 16 16 84 84 3.29 0.76 ปาน
กลาง

16. การวางแผนการลงทุน
 หรือขยายกิจการ

36 36 64 64 3.16 0.80 ปาน
กลาง

17. การวางแผนการจัดหา
 เงินทุน (เชน กูเงินเพ่ิม 

 ออกหุนเพิ่ม)

41 41 59 59 3.26 0.76 ปาน
กลาง

ตารางที่ 2 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผน
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 (2) การใชประโยชนเพือ่การควบคุม ผูประกอบการไดใชประโยชนจากงบการ
เงินเพื่อการควบคุมในดานตางๆ ดังนี้
 2.1 การควบคุมดานการตลาด
 ผูประกอบการสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการควบคุมดานการตลาด 
และไดใชประโยชนเพื่อการวัดผลสําเร็จจากการจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย เชน ยอดขาย
เพิ่มขึ้นเพื่อการวัดผลการดําเนินงานดานการตลาดวาเปนไปตามแผนการดําเนินงานหรือ
ไม และเพ่ือการคํานวณราคาสินคาเพ่ือประเมินความสอดคลองกับตนทุนสินคาและราคา
ตลาด คดิเปนรอยละ 85, รอยละ 78 และ รอยละ 77 ตามลําดบั และมีระดับการใชประโยชน
จากงบการเงินเพ่ือการควบคุมดังกลาวในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.31, 3.31 
และ 3.09 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83, 0.66 และ 0.79 ตามลําดับ 
 2.2 การควบคุมดานการผลิต (เฉพาะธุรกจิผลิตเทาน้ัน)
 ผูประกอบธุรกจิการผลิตสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการควบคุมดาน
การผลิต และไดใชประโยชนเพ่ือการประเมินผลการผลิตวาเปนไปตามแผนกําลังการผลิต 
และประเมินตนทุนการผลิตจริงวาสอดคลองกับงบประมาณตนทุนการผลิตหรือไม ใน
สัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 71.43 และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการ
ควบคุมดังกลาวในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูที ่4.0 และ 3.6 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.00 และ 0.54 ตามลาํดับ อยางไรก็ตาม มผีูประกอบการเพียงบางสวนเทานัน้ท่ีใชประโยชน
จากงบการเงินเพื่อการควบคุมวัตถุดิบที่จัดหามาไดใหมีคุณภาพท้ังปริมาณและราคา 
คิดเปนรอยละ 57.14 และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการควบคุมดังกลาว
ในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 4.33 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.57 
 2.3 การควบคุมดานบุคคล
 ผูประกอบการสวนมากไดใชประโยชนจากงบการเงนิเพือ่การควบคมุดานบคุคล และ
ไดใชประโยชนเพือ่ควบคมุการปฏบิตังิานของพนกังาน (เชน ความเหมาะสมของเงนิคาลวง
เวลา การพิจารณาอนุมตักิารขาด ลา สาย เปนตน) มากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 82 และมีระดับ

การใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการควบคุมดังกลาวในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย
อยูที่ 3.27 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 นอกจากนี้ ผูประกอบการยังไดใชประโยชน

จากงบการเงินเพื่อการติดตาม/การควบคุมการทํางานและรายงานใหทราบถึงกิจกรรมที่

ตองสนใจเปนพิเศษ และเพ่ือการจัดบุคลากรใหเหมาะสมกับงานและปริมาณการผลิต 
คิดเปนรอยละ 69 และ 49 ตามลําดับ และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการ
ควบคุมดังกลาวในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.11 และ 3.37 และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.63 และ 0.73 ตามลําดับ 
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 2.4 การควบคุมดานคลังสินคา
 ผูประกอบสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงนิเพ่ือการควบคมุดานคลังสินคา และ
ไดใชประโยชนเพื่อการควบคุมสินคาคงเหลือใหเปนไปตามปริมาณข้ันตํ่าในการจัดเก็บ
สนิคา และควบคุมการสงมอบสินคาใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีวางแผนในสัดสวนท่ีใกลเคยีง

กนั คดิเปนรอยละ 70 และรอยละ 67 ตามลําดับ และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงิน
เพื่อการควบคุมดังกลาวในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.19 และ 3.03 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.84 และ 1.19 ตามลําดับ 
 2.5 การควบคุมดานการดําเนินงาน
 ผูประกอบสวนมากไดใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการควบคมุดานการดําเนินงาน 
และไดใชประโยชนเพ่ือการวัดผลกําไรตามเปาหมายมากท่ีสดุ คดิเปนรอยละ 90 และมีระดับ
การใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการควบคุมดังกลาวในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 
3.69 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03
 นอกจากน้ี ผูประกอบการสวนใหญยังไดใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือควบคุมคา
ใชจายในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงบประมาณ เพื่อการควบคุมภายในเพื่อใหเกิด
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประเมินความสามารถของกิจการในการ
บริหารงาน และเพ่ือควบคุมการเสียภาษีใหเปนไปตามแผน คิดเปนรอยละ 89, 85, 83 และ 
78 ตามลําดับ ทั้งนี้ ผูประกอบการมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อควบคุมการ
เสยีภาษใีหเปนไปตามแผน และเพือ่ประเมนิความสามารถของกจิการในการบรหิารงานใน
ระดบัมาก โดยมีคาเฉล่ียอยูที ่3.76 และ 3.58 และมสีวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.77 และ 0.91 
ตามลาํดบั อยางไรกต็าม ผูประกอบการมรีะดบัการใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือควบคมุ
คาใชจายในการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงบประมาณ และเพื่อการควบคุมภายในเพื่อ
ใหเกิดการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 
3.46 และ 3.44 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.15 และ 0.96 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการควบคุม

ประเด็นการใชประโยชนจาก

งบการเงินเพื่อการควบคุม

ขั้นตอนที่ 1 ระดับการใช

ไมใช ใช

จํานวน

(คน)

รอย

ละ

จํานวน

(คน)

รอย

ละ

คา

เฉลี่ย

SD หมาย

ถึง

ดานการตลาด

1. การวัดผลการดําเนินงาน

 ดานการตลาด วาเปนไป

 ตามแผนการดําเนินงาน

 หรือไม

22 22 78 78 3.31 0.66 ปาน

กลาง

2.  วัดผลสําเร็จจากการจัด

 กิจกรรมสงเสริมการขาย 

 เชน ยอดขายเพ่ิมขึ้น

15 15 85 85 3.31 0.83 ปาน

กลาง

3.  การคํานวณราคาสินคาเพ่ือ

 ประเมินความสอดคลองกับ

 ตนทนุสนิคาและราคาตลาด

23 23 77 77 3.09 0.79 ปาน

กลาง

ดานการผลิต (เฉพาะธุรกิจ

ผลิตเทานั้น)

4.  ประเมินผลการผลิตวาเปน
 ไปตามแผนกําลังการผลิต

2 28.57 5 71.43 4.00 0.00 มาก

5.  ตนทุนการผลิตจริง

 สอดคลองกับงบประมาณ

 ตนทุนการผลิต

2 28.57 5 71.43 3.60 0.54 มาก

6.  วัตถุดิบที่จัดหามาได มี

 คุณภาพ

3 42.86 4 57.14 4.33 0.57 มาก

ดานบุคคล

7.  การจัดบคุลากรใหเหมาะสม
 กบังานและปริมาณการผลิต

51 51 49 49 3.37 0.73 ปาน
กลาง

8.  การติดตาม/การควบคุม การ

 ทํางานและรายงานใหทราบ
 ถึงกิจกรรมที่ตองสนใจเปน
 พิเศษ

31 31 69 69 3.11 0.63 ปาน

กลาง
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ประเด็นการใชประโยชนจาก

งบการเงินเพื่อการควบคุม

ขั้นตอนที่ 1 ระดับการใช

ไมใช ใช

จํานวน

(คน)

รอย

ละ

จํานวน

(คน)

รอย

ละ

คา

เฉลี่ย

SD หมาย

ถึง

9.  การควบคุมการปฏิบัติงาน

 ของพนักงาน (เชน ความ

 เหมาะสมของเงินคาลวง

 เวลาการพิจารณาอนุมัติ

 การขาด ลา สาย)

18 18 82 82 3.27 0.84 ปาน

กลาง

ดานคลังสินคา

10. การควบคุมสินคาคงเหลือ

 ใหเปนไปตามปริมาณ

 ขั้นตํ่าในการจัดเก็บสนิคา

30 30 70 70 3.19 0.84 ปาน

กลาง

11.  ควบคุมการสงมอบสินคา

 ใหเปนไปตามระยะเวลา

 ที่วางแผน

33 33 67 67 3.03 1.19 ปาน

กลาง

ดานการดําเนินงาน

12.  ควบคุมคาใชจายในการ
 ดําเนินงานใหเปนไป
 ตามแผนงบประมาณ

11 11 89 89 3.46 1.15 ปาน
กลาง

13.  การวัดผลกําไรตาม
 เปาหมาย

10 10 90 90 3.69 1.03 มาก

14.  การควบคุมภายใน เพ่ือให

 เกิดการใชทรัพยากร

 อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

15 15 85 85 3.44 0.96 ปาน

กลาง

15.  ประเมนิความสามารถของ

 กิจการในการบริหารงาน

17 17 83 83 3.58 0.91 มาก

16.  การควบคุมการเสียภาษี
 ใหเปนไปตามแผน

22 22 78 78 3.76 0.77 มาก

ตารางที่ 3 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการควบคุม
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 (3) การใชประโยชนเพือ่การส่ังการและตัดสนิใจ ผูประกอบการไดใชประโยชน
จากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจในดานตางๆ ดังนี้
 3.1 การสั่งการและการตัดสินใจดานการตลาด
 ผูประกอบการสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจ
ดานการตลาดและไดใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจเพิ่ม/ลดรายการสินคาหรือบริการ เพื่อ
การตัดสินใจเปล่ียนแปลงระดับราคาสินคาหรือบริการ และเพ่ือการตัดสินใจปรับเปล่ียน
กิจกรรมสงเสริมการขาย คิดเปนรอยละ 78, รอยละ 75 และ รอยละ 66 ตามลําดับ และมี
ระดับการใชประโยชนจากงบการเงนิเพือ่การสัง่การและตดัสินใจดังกลาวในระดบัปานกลาง 
โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 3.20, 3.15 และ 3.41 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.87, 0.99 และ 
0.80 ตามลําดับ 
 3.2 การสั่งการและการตัดสินใจดานการผลิต (เฉพาะธุรกิจผลิตเทาน้ัน)
 ผูประกอบธุรกิจการผลิตสวนใหญไมไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการ
และตัดสินใจดานการผลิต โดยเฉพาะเพื่อการตัดสินใจซื้อเพิ่ม หรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม 
การตัดสินใจเพิ่มหรือลดสายผลิตภัณฑหรือสวนงาน และการตัดสินใจเลือกผูขายวัตถุดิบ 
ในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 71.43 อยางไรก็ตาม ผูประกอบธุรกิจการผลิตสวนมาก
ไดใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการตัดสินใจวาจะซื้อหรือผลิตวัตถุดิบขึ้นใชเอง คิดเปน
รอยละ 85.71 และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจดัง
กลาวในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.60 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.54 
 3.3 การสั่งการและการตัดสินใจดานบุคคล
 ผูประกอบการสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจ
ดานบคุคล และไดใชประโยชนเพ่ือสัง่การและตดัสินใจปรบัเพิม่หรอืลดคาแรง/เงนิเดือน และ
ตัดสินใจเพิ่มหรือลดจํานวนพนักงาน คิดเปนรอยละ 71 และ 67 ตามลําดับ และมีระดับการ

ใชประโยชนจากงบการเงนิเพือ่การสัง่การและตดัสินใจดงักลาวในระดบัปานกลาง โดยมคีา
เฉลี่ยอยูที่ 3.24 และ 3.27 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.02 และ 0.96 ตามลําดับ 

 3.4 การสั่งการและการตัดสินใจดานคลังสินคา
 ผูประกอบสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจดาน

คลังสินคา และไดใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจเพ่ิม / ลดระยะเวลาในการจัดเก็บสินคาคง

เหลือ และการตัดสินใจเพ่ิม / ลดปริมาณการจัดเก็บสินคาคงเหลือ คิดเปนรอยละ 71 และ
รอยละ 61 ตามลําดับ และมีระดับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสิน
ใจดังกลาวในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยอยูที่ 3.21 และ 3.36 และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 0.95 และ 0.78 ตามลําดับ 
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 3.5 การสั่งการและตัดสินใจดานการดําเนินงาน
 ผูประกอบสวนใหญไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจดาน
การดําเนินงาน และไดใชประโยชนเพื่อการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพยเพิ่มเติม และการ
ตัดสินใจปรับปรุงหรือขยายกิจการใหมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 77 และ 73 ตามลําดับ และ
มรีะดบัการใชประโยชนจากงบการเงินเพือ่การส่ังการและตดัสนิใจดังกลาวในระดบัมาก โดย
มีคาเฉล่ียอยูที่ 3.70 และ 3.53 และมีสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 และ 1.06 ตามลําดับ 
 นอกจากน้ี ยงัมีผูประกอบการบางสวนท่ีไดใชและไมใชประโยชนจากงบการเงินเพือ่
การส่ังการและตัดสินใจในการเลิกกิจการ ในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน คิดเปนรอยละ 57 และ 
43 ตามลาํดบั ทัง้นี ้ผูประกอบการทีใ่ชประโยชนจากงบการเงนินัน้ มรีะดับการใชประโยชน
อยูในระดับปานกลางเทานั้น โดยมีคาเฉลี่ยเพียง 2.79 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 
(ดูตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการสั่งการและตัดสินใจ 

ประเด็นการใชประโยชน
จากงบการเงินเพื่อการสั่ง

การและตัดสินใจ

ขั้นตอนท่ี 1
ระดับการใช

ไมใช ใช

จาํนวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

คา
เฉลี่ย

SD หมาย
ถึง

ดานการตลาด

1.  การตัดสินใจเพิ่ม / 

 ลดรายการสินคา
 หรือบริการ

22 22 78 78 3.20 0.87 ปาน
กลาง

2.  การตัดสินใจเปลี่ยนแปลง
 ระดับราคาสินคาหรือ
 บริการ

25 25 75 75 3.15 0.99 ปาน
กลาง

3.  การตัดสินใจปรับเปล่ียน
 กิจกรรมสงเสริมการขาย

34 34 66 66 3.41 0.80 ปาน
กลาง

ดานการผลิต (เฉพาะธุรกิจ
การผลิตเทานั้น)

4. การตัดสินใจซื้อเพิ่ม 
 หรอืเปล่ียนเคร่ืองจกัรใหม

5 71.43 2 28.57 3.00 0.00 ปาน
กลาง
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ประเด็นการใชประโยชน
จากงบการเงินเพื่อการสั่ง

การและตัดสินใจ

ขั้นตอนท่ี 1
ระดับการใช

ไมใช ใช

จาํนวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

คา
เฉลี่ย

SD หมาย
ถึง

5. การตัดสินใจเพิ่มหรือลด
 สายผลิตภัณฑหรือ
 สวนงาน

5 71.43 2 28.57 3.60 0.54 มาก

6.  การตัดสินใจวาจะซื้อหรือ
 ผลิตวัตถุดิบ

1 14.29 6 85.71 3.60 0.54 ปาน
กลาง

7.  การตัดสินใจเลือกผูขาย
 วัตถุดิบ

5 71.43 2 28.57 4.00 0.00 ปาน
กลาง

ดานบุคคล

8.  การตัดสนิใจเพิ่มหรือลด
 จํานวนพนักงาน

33 33 67 67 3.27 0.96 ปาน
กลาง

9.  การตัดสินใจปรับเพ่ิมหรือ
 ลดคาแรง / เงินเดือน

29 29 71 71 3.24 1.02 ปาน
กลาง

ดานคลังสินคา

10. การตัดสินใจเพิ่ม / ลด
 ระยะเวลาในการจัดเก็บ

 สินคาคงเหลือ

29 29 71 71 3.21 0.95 ปาน
กลาง

11.  การตัดสินใจเพิ่ม / ลด
 ปริมาณการจัดเก็บสินคา
 คงเหลือ

39 39 61 61 3.36 0.78 ปาน

กลาง

ดานการดําเนินงาน

12.  การตัดสินใจเพิ่ม/ลดทุน
 ดําเนินงาน

62 62 38 38 3.51 1.06 มาก

13.  การตัดสินใจปรับปรุง / 

 ขยายกิจการใหม
27 27 73 73 3.53 1.06 มาก

14.  การตัดสินใจเลิกกิจการ 43 43 57 57 2.79 1.22 ปาน

กลาง

ตารางที่ 4 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจ
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สรุปผลการวิจัย
 จากผลการวิเคราะหขอมูลการใชประโยชนจากงบการเงินสามารถสรุปไดดังนี้
 1. ผูประกอบการไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผนในทุกดาน และได
ใชประโยชนเพือ่การวางแผนดานการดําเนินงานมากท่ีสดุ รองลงมาเพ่ือการตลาดและดาน
บุคคล ในระดับที่ใกลเคียงกัน แตมีระดับการใชงานในระดับปานกลางเทานั้น นั่นหมายถึง 
ผูประกอบการสวนมากไดใชประโยชนจากงบการเงินเพือ่การวางแผนใหบรรลุวตัถปุระสงค
หลักของการประกอบธุรกิจ อันไดแก การวางแผนการทํากําไร และวางแผนคาใชจายใน
การดาํเนนิงาน รวมถงึการวางแผนการสงเสรมิการขายและบรกิารเพือ่ใหบรรลวุตัถปุระสงค
หลักของการประกอบกิจการนั่นเอง 
 2. ผูประกอบการไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการควบคุมในทุกดาน และไดใช
ประโยชนเพ่ือการควบคุมดานการดําเนินงานมากที่สุด และสวนใหญมีระดับการใชงานใน

ระดับมากอีกดวย รองลงมาเพ่ือการตลาดและดานบุคคล โดยเฉพาะเพ่ือการควบคุมการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน เชน ความเหมาะสมของการจายคาลวงเวลา การพิจารณาอนุมัติ

การขาด สาย และลา เปนตน ตามลําดับ แตทั้งหมดน้ีมีระดับการใชงานในระดับปานกลาง
เทานั้น นั่นหมายถึง ผูประกอบการสวนมากไดใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการควบคุม

การทํางานประจําในแตละวัน (Day-to-day Operation) และเพื่อวัตถุประสงคหลักของการ

ประกอบธุรกิจ อันไดแก เพื่อการวัดผลกําไรตามเปาหมายที่ตั้งไว นั่นเอง 
 3. ผูประกอบการไดใชประโยชนจากงบการเงนิเพือ่การสัง่การและตดัสนิใจในทกุดาน 
และไดใชประโยชนเพื่อการส่ังการและตัดสินใจในแตละดานใกลเคียงกัน และสวนใหญมี

ระดบัการใชงานในระดบัปานกลาง ยกเวนผูประกอบการธรุกจิการผลติซึง่สวนใหญไมไดใช

ประโยชนจากงบการเงินเพ่ือการส่ังการและตัดสินใจเกี่ยวกับการผลิตเลย คิดเปนรอยละ 

ประเด็นการใชประโยชน
จากงบการเงินเพื่อการสั่ง

การและตัดสินใจ

ขั้นตอนท่ี 1
ระดับการใช

ไมใช ใช

จาํนวน
(คน)

รอย
ละ

จํานวน
(คน)

รอย
ละ

คา
เฉลี่ย

SD หมาย
ถึง

15.  การตัดสินใจลงทุนใน
 สินทรัพยเพ่ิมเติม

23 23 77 77 3.70 0.67 มาก

16.  การตัดสินใจกูยืมเงิน
 เพ่ิมเติม

80 80 20 20 3.70 0.80 มาก

ตารางที่ 4 (ตอ) ขอมูลเกี่ยวกับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจ
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71.43 เนือ่งจากในการส่ังการหรอืตัดสนิใจทีจ่ะผลติสนิคา ผูประกอบการสวนใหญจะตัดสนิ
ใจจากคําสั่งซื้อของลูกคา และแนวโนมของสภาวะเศรษฐกิจ มากกวาการดูตัวเลขจาก
งบการเงิน นอกจากน้ี ผูประกอบการท่ัวไปสวนใหญไมไดใชประโยชนจากงบการเงินเพ่ือ
การส่ังการและตัดสินใจกูยมืเงินเพ่ิมเติม และตัดสินใจเพ่ิม/ลดจํานวนทุนดาํเนินงาน คดิเปน
รอยละ 80 และ 62 ตามลําดบั เนือ่งจาก ในการตดัสนิใจกูยมืเงนิเพิม่เตมินัน้ ผูประกอบการ
สวนใหญจะพิจารณาถึงความจําเปนของกิจการ และขอเสนอของแหลงเงินกู มากกวาการ
ดูตัวเลขจากงบการเงิน นอกจากนี้ ในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการมักจะไมมกีารตัดสิน
ใจเกี่ยวกับการเพ่ิมหรือลดจํานวนทุนดําเนินงานบอยครั้งนัก 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูประกอบการสวนใหญจะใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผนและการ
ควบคุมการดําเนินงานมากกวาเพ่ือการส่ังการและตัดสินใจ โดยเฉพาะการวางแผนและ
การควบคุมเพ่ือใหกิจการมีผลการดําเนินที่บรรลุวัตถุประสงคหลักของการประกอบธุรกิจ 
อนัไดแก เพ่ือการทาํกาํไรสูงสุดของกจิการ ดงัน้ัน ผูประกอบการสวนใหญจงึใหความสาํคัญ
กับการใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการวางแผนการทํากําไร วางแผนคาใชจายในการ
ดาํเนนิงาน และการวางแผนการสงเสรมิการขายและบรกิาร รวมถงึการควบคมุการทาํงาน
ประจําในแตละวัน (Day-to-day Operation) ทั้งน้ี เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคหลักของการ
ประกอบกิจการนั่นเอง 
 อยางไรก็ตาม จากการสมัภาษณเชงิลกึเพิม่เตมิทาํใหพบวา ผูประกอบการสวนใหญ
ใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการสั่งการและตัดสินใจนอยกวาดานอื่น เนื่องจากการ
ประกอบธุรกิจสวนใหญไดสืบทอดวิธีการบริหารจัดการจากรุนพอสูรุนลูก กลาวคือ ธุรกิจ
รุนพอจะไมสนใจตวัเลขในงบการเงินเทากบัประสบการณ ทกัษะการเจรจา และการรับรูของ

ผูประกอบการทั้งในอดีตและในปจจุบัน ดังนั้น ในการสั่งการและตัดสินใจใดๆ ผูประกอบ
การสวนใหญมกัจะใชเทคนิคทีไ่ดรบัการถายทอดมาจากรุนพอนัน่เอง ทัง้นีห้ากเปรยีบเทยีบ

กับผลการวิจัยที่เกี่ยวของกอนหนานี้ก็ไมไดผลที่แตกตางกันมากนัก เพราะผูประกอบการ
สวนใหญนิยมใชประโยชนจากงบการเงินเพื่อการบริหารงานและประกอบการพิจารณาใน
การเสียภาษีมากท่ีสดุ แตสดัสวนการใชประโยชนกจ็ะแตกตางกันไปตามประเภทของธุรกจิ 
ลักษณะของการประกอบธุรกิจ ขนาดของธุรกิจและประสบการณของผูบริหาร เปนตน 

ขอเสนอแนะ

 ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้คือ แมวาทัศนะคติและวิธีการ
ประกอบธุรกิจที่สืบทอดกันจากรุนสูรุนนั้นจะมีความสําคัญและชวยใหธุรกิจนั้นสามารถ
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ดําเนินการอยางประสบความสําเร็จมาไดชวงระยะเวลาหน่ึงก็ตาม แตในสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต การแขงขันท่ีทวีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน และกฎหมายตางๆ ที่สลับ
ซับซอนมากกวาเดิมนั้น ทําใหผูประกอบการและบุคลากรในองคกรจะตองมีความรูในการ
ประกอบธุรกิจที่หลากหลายศาสตร เชน การบริหารจัดการ การบัญชี การเงิน กฎหมาย 
ภาษีอากร และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้น ผูประกอบการและบุคลากรในองคกรจําเปนตอง
ศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมอยางตอเน่ือง รูลึกและรูจริง โดยเฉพาะการอานงบการเงินใหเปน 
และสามารถนําตัวเลขในงบการเงินไปวิเคราะหสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน
ของกิจการ นําไปสูการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจและการสั่งการใหกิจการดําเนิน
การไปไดอยางประสบความสําเร็จและยั่งยืนในอนาคต ดังนั้น หนวยงานภาครัฐรวมทั้ง
บุคลากรทางการศึกษาควรสงเสริมและกระตุนใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
ไดเห็นความสําคัญและประโยชนในการใชขอมูลทางการเงินในการบริหารกิจการ ไมวาจะ
เพื่อการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจและการสั่งการใหมากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อสรางความ
เขมแข็งและเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับตลาดโลก

บรรณานุกรม
กชกร เฉลิมกาญจนา. 2544. การบัญชีบริหาร. สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย: 
 กรุงเทพฯ.

กรมพัฒนาธุรกิจการคา. 2543. พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543. กรุงเทพฯ: 
 กระทรวงพาณิชย.
กัลยาภรณ ปานมะเริง เบอรค. 2546. การบัญชีการเงิน Financial Accounting. 
 กรุงเทพฯ : บริษัท สํานักพิมพทอป จํากัด.
จุติพร สิริอรุณรุงโรจน. 2546. ความตองการใชขอมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจ
 ดานกิจกรรมทางการตลาดของอุตสาหกรรมขนาดใหญ ในเขตจังหวัดลพบุรี. 
 วิทยานิพนธ บัญชีมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยเชียงใหม. 
บุญเสริม วิมุกตะพันธ และคณะ. 2554. การบัญชีขั้นกลาง 1. พิมพครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : 
 วี.พร้ินท (1991) จํากัด.
ภัทรา นาคนอย. 2551. การใชงบการเงินเพ่ือการบริหารของผูประกอบการวิสาหกิจ
 ขนาดกลางและขนาดยอมในกลุมอุตสาหกรรมของจังหวัดสุราษฏรธานี. 
 วิทยานิพนธ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ.

สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม. (2556). การรวมลงทุน. 

 สืบคนวนัที่ 4 ตุลาคม 556 จาก www.sme.go.th/ Pages/Equity.aspx. 



วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ปที่ 5 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2557

- 63 -

สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ. 2546. การบัญชีตนทุน แนวคิด และการประยุกตเพื่อ
 การตัดสินใจเชิงบริหาร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรังสิต.
สุกัญญา คํานวณสกุณี. 2543. การใชประโยชนจากรายงานทางการเงินในการบริหาร
 งานของธุรกิจขนาดยอม ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธ 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ.
สุรพงษ ศักดิ์สุจริต. 2550. ความเขาใจเกี่ยวกับงบการเงินของผูประกอบการธุรกิจ
 ในเขตจังหวัดอดุรธานี. วทิยานิพนธ บญัชมีหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ศูนยวิจัยกสิกรไทย. 2552. กลยุทธการบริหารบัญชีเพ่ือธุรกิจกาวไกล ภายใตวิกฤต
 เศรษฐกิจ. กรุงเทพฯ : ธนาคารกสิกรไทย.
อนุรักษ ทองสุโขวงศ และศิริลักษณ ศุทธชัย. 2553. “การใชประโยชนจากรายงานทางการ
 เงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. 
 วารสารวิชาการ ม.อบ. 12, 2 : 79-85.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




