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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง การใช้ข้อมูลทางบัญชีส�าหรับนักกฎหมายในประเทศไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มวัีตถุประสงค์เพ่ือส�ารวจการใช้ข้อมลูทางบญัชขีองนกักฎหมาย ศกึษาการใช้ข้อมลู

ทางบญัชขีองนักกฎหมายในประเทศไทยกบัระบบกฎหมายตามบทบญัญัตแิต่ละประเภทและเพ่ือสงัเคราะห์

ข้อมลูอนัเป็นแนวทางการสอนวิชาการบญัชสี�าหรบันักกฎหมาย ด้วยการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ (In depth 

Interview) นักกฎหมายในประเทศไทยซึ่งส�าเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิตและมีประสบการณ์ท�างานมา

แล้วอย่างน้อย 10 ปี โดยเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งประกอบด้วย  

ผู้พิพากษา ต�ารวจ ทหาร ทนายความ นักธุรกิจ นายธนาคาร นิติกร ผู้บริหารบริษัทเอกชน อาจารย์

มหาวิทยาลัย รวมทั้งพนักงานหน่วยงานของรัฐและเอกชน จ�านวน 25 คน 

 ผลการวิจัยพบว่า นักกฎหมายเป็นเพศชาย ร้อยละ 80 และเพศหญิงร้อยละ 20 อายุเฉลี่ย 46.76 

ปี ประสบการณ์ท�างานเฉลีย่ 24.24 ปี นักกฎหมายร้อยละ 64 เคยท�างานด้านอืน่นอกเหนอืจากอาชพีปัจจบุนั

มาก่อน ระยะเวลาในการสัมภาษณ์เฉลี่ย 24 นาที นักกฎหมายร้อยละ 92 มีงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล

ทางบัญชี ร้อยละ 8 ไม่เคยพบงานที่เกี่ยวกับบัญชีเลย ข้อมูลทางบัญชีที่นักกฎหมายใช้ร้อยละ 86.95 เป็น

บัญชีการเงินมากที่สุด การใช้ข้อมูลทางบัญชีร้อยละ 47.82 มีความเกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์มากท่ีสุด นักกฎหมายร้อยละ 68 มีความเห็นว่าจ�าเป็นมากที่นักกฎหมายต้องมีความรู้ทางบัญชี 

เพราะได้ใช้ประโยชน์ในการท�างาน ร้อยละ 4 มีความเห็นว่าถ้าเป็นผู้บริหารจ�าเป็นต้องมีความรู้และร้อยละ 

28 เห็นว่านักกฎหมายควรมีความรู้ด้านบัญชี เรื่องที่นักกฎหมายเห็นว่าควรมีความรู้ทางบัญชีมากที่สุด คือ 

งบการเงิน รองลงมา คือ ผลการด�าเนินงานและสภาพคล่อง นอกจากนี้ ควรมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการคิด

ดอกเบี้ยและภาษีอากร

ค�าส�าคัญ: การใช้ข้อมูลทางบัญชี, นักกฎหมายในประเทศไทย
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ABSTRACT

  “The Use of Accounting Data for Lawyers in Thailand” is a qualitative research, which has 

main objectives of exploring, studying the use of accounting data of lawyers in Thailand and 

legislative systems in accordance with different categories of enactments, and synthetizing such 

data as guidance of teaching Accounting for Lawyers through in-depth interviews of lawyers in 

Thailand graduated with Bachelor of Laws and having 10-year work experience. 

 The researcher executed the method of purposive sampling which included judges, police 

officers, soldiers, attorneys, businessmen, bankers, lawyers, administrators of private companies, 

university lecturers, and public and private sector officers, totalling 25 persons. 

 The result found out that 80% was male lawyers, whereas 20% was female. The average 

age was 47 years old, and the average year of work experience was 24 years. Most lawyers (64%) 

who worked in other fields before present work. Within the 24-minute interview per interviewee, 

and 92% of lawyers have worked involving the use of accounting data. Whilst another 8% never 

has experience in any accounting, and 86.95% of the use of accounting data is financial accounting. 

About 47.82% of the use of accounting data is mostly involved with the Civil and Commercial 

Code. 68% of the lawyers opined that it is necessary for lawyers in Thailand to have the knowledge 

of accounting because it will be beneficial for their careers. 

  Nevertheless, 4% claimed that accounting becomes necessary when being in positions 

of top management teams. Only 28% pointed that lawyers should have accounting. Topics of 

accounting that lawyers should mostly know are financial statements. The another one are overall 

operations and liquidity as well as the calculation of interest and taxation.

Keywords: The use of accounting data, lawyers in Thailand

บทน�า 

  ปัจจุบันธุรกิจต้องปรับตัวให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคเสมอจึงจะ

สามารถอยู่รอดได้ นวัตกรรมในโลกยคุดิจทัิลท�าให้

กิจการต่างๆ ต้องวางแผนเพ่ืออนาคตและก้าวน�า

ธุรกิจให้ด�าเนินต่อไป ข้อมูลสารสนเทศมีความ

ส�าคัญต่อการวางแผน ควบคุม และตัดสินใจเพ่ือ

ขับเคล่ือนธุรกิจให้ประสบผลส�าเร็จ โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีเน่ืองจาก

เป็นข้อมูลที่สะท้อนให้ผู้บริหารทราบว่าการด�าเนิน

งานของธุรกิจบรรลุผลตามแผนที่วางไว้ รวมทั้ง

ท�าให้ทราบถึงฐานะทางการเงินของกิจการ ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งในการน�าทรัพยากรท่ีมีอยู่มาด�าเนินงาน

ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้มี 
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ส่วนได้เสยีในการใช้ข้อมลูสารสนเทศทางการบญัชี

อาจรวมไปถึงนักบัญชี ผู ้บริหารกิจการ เจ้าหนี้  

นักลงทนุ หน่วยงานของรฐับาล หรอืผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่ 

บุคคลเหล่านี้มีความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชีในทิศทางและมุมมองของประโยชน์

ท่ีแตกต่างกัน เช่น ผู ้บริหารของธุรกิจบางแห่ง

ต้องการแสดงผลการด�าเนินงานที่มีก�าไรน้อยกว่า

ความเป็นจริงเพ่ือที่จะได้เสียภาษีน้อยลง ตรงกัน

ข้ามกับกรมสรรพากรซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาล

ต้องการให้แสดงข้อมลูตามความเป็นจรงิ เพ่ือจะได้

จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้องจะได้น�าเงินมาพัฒนา

ประเทศต่อไป

  ข้อมลูสารสนเทศทางการบญัชท่ีีน่าเชือ่ถือ

ได้และเป็นธรรมจะถูกจัดท�าขึ้นเพ่ือพยายามที่จะ

ตอบสนองความต้องการในการใช้ข้อมลูของทกุฝ่าย 

ซึ่งวัตถุประสงค์ท่ัวไปของการให้ข้อมูลทางการเงิน

เก่ียวกับกิจการที่เสนอรายงานจะเน้นประโยชน์ต่อ

ผู้ลงทุน ผู้ให้กู้ยืม หรือเจ้าหนี้ทั้งในปัจจุบันและ

อนาคต (สภาวิชาชพีบญัช,ี 2560) หากบคุคลเหล่านี้

สามารถใช้ข้อมลูสารสนเทศทางการบญัชดีงักล่าวได้ 

ผูใ้ช้ข้อมลูอืน่ก็สามารถได้รบัข้อมลูท่ีสมบรูณ์เช่นกัน 

 สารสนเทศทางการบัญชีถูกจัดท�าขึ้นภาย

ใต้กรอบแนวคิดของมาตรฐานรายงานทางการเงิน 

(The Conceptual Framework of Financial 

Reporting Standard) และเป็นไปตามหลักการ

บัญชีที่รับรองท่ัวไป (Generally Accepted 

Accounting Principles) ซึ่งข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชีถือเป็นข้อมูลและหลักฐานที่ส�าคัญ

อย่างหน่ึงต่อการด�าเนินคดีความบนชั้นศาลและ

การด�าเนินการทางกฎหมายที่ เ ก่ียวข ้องทาง

เศรษฐกิจ เมื่อธุรกิจมีคดีความทางกฎหมายซึ่ง 

ส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ

ธุรกิจตามที่นักกฎหมายมีความจ�าเป็นในการ

ท�าความเข้าใจให้ถ่องแท้เพ่ือการด�าเนินคดีและ

ตัดสินคดีความอย่างถูกต้องแม่นย�าต่อไป แม้ว่า 

นักกฎหมายจะท�าหน้าท่ีในต�าแหน่งท่ีแตกต่างกัน 

ไม่ว ่าผู ้ พิพากษา อัยการ ทนายความ นิติกร  

ที่ปรึกษากฎหมาย อาจารย์ผู้สอนวิชากฎหมายใน

สถานศึกษา จ่าศาล รองจ่าศาล นักวิชาการตรวจ

เงินแผ่นดิน (ส.ต.ง.) เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์  

เจ้าพนักงานบังคับคดี พนักงานคุมประพฤติ ทหาร 

พนกังานฝ่ายปกครองหรือต�ารวจ เจ้าหน้าท่ีสบืสวน

สอบสวน ป.ป.ป. ลกูจ้างกระทรวงยุตธิรรมท�าหน้าท่ี

พนักงานคุมประพฤติ หรือพนักงานบังคับคดี  

เจ้าหน้าที่รัฐสภาสามัญปฏิบัติงานในหน้าท่ีนิติกร 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานในสถาบันการ

เงินท่ี ก.ต. รับรอง ก็ตาม บุคคลเหล่าน้ีล้วนมี 

ส่วนเก่ียวข้องในการด�าเนนิการทางกฎหมายตามที่

เป็นหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของตนซ่ึงจะมผีลกระทบ

ต่อการพิจารณาข้อมลูทีเ่ก่ียวข้องกับผลการด�าเนนิ

งานและฐานะทางการเงินของกิจการทั้งทางตรง

และทางอ้อม ดงัน้ัน ผูป้ระกอบวิชาชพีทางกฎหมาย

จงึมคีวามจ�าเป็นทีต้่องมอีงค์ความรูแ้ละประสบการณ์

ในการใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีในระดับ 

ที่ประยุกต์เข ้ากับวิชาชีพทางกฎหมายได้เป็น 

อย่างดี

  การอยู่รอดของนักกฎหมายไทยจ�าเป็น

ต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นใน

ด้านภาษา ด้านกระบวนการด�าเนนิงานทีเ่ป็นสากล 

และด้านองค์ความรู้ที่หลากหลายซึ่งเช่ือมโยงกับ

วิชาชีพทางกฎหมาย รวมท้ังการเอาใจใส่ต่อการ

เปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทีก่ระทบ

การด�าเนนิงานทางธุรกจิและวิธีการด�าเนนิงานทาง

กฎหมายทีเ่ก่ียวข้องกับธุรกรรมทางธุรกจิขัน้พ้ืนฐาน
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และซับซ้อน (ศักดา ธนิตกุล, 2555) ซึ่งเชื่อมโยง 

กับการประยุกต์เข้ากับการน�าข้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชเีพ่ือการวเิคราะห์และด�าเนนิกิจกรรม

ทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง ด้วยเหตุท่ีกล่าวข้างต้นนี้ 

จึงเป ็นจุดเริ่มต ้นของค�าถามในการวิจัยนี้ว ่า  

นักกฎหมายจ�าเป็นต้องเตรียมตัวและรู้เท่าทันต่อ

ขั้นตอนและวิธีการได้มาซึ่งข ้อมูลสารสนเทศ

ทางการบัญชี รวมทั้งสามารถวิเคราะห์และน�า

ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการด�าเนิน

กิจกรรมทางกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับกิจกรรมทาง

ธุรกิจหรือไม่ มากน้อยเพียงใด การวิจัยนี้จึงจ�าเป็น

ต้องค้นหาค�าตอบว่า นักกฎหมายในประเทศไทย

ควรมคีวามรูค้วามเข้าใจในการน�าข้อมลูสารสนเทศ

ทางการบัญชีไปใช้ให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ

ระบบกฎหมายตามบทบัญญัติแต่ละประเภทมาก

น้อยเพียงใดเพ่ือด�าเนินการทางกฎหมายอย่าง 

ถูกต้องแม่นย�าและสามารถช่วยให้ธุรกิจด�ารงไว้ 

ซึง่การด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่งได้มากน้อยเพียงใด 

ผลที่ได้รับจากการวิจัยนี้จะน�าไปสู ่การพัฒนา 

หลักวิชาและแนวการสอนในวิชาการบัญชีส�าหรับ 

นักกฎหมายต่อไป

นิยามศัพท์เฉพาะ

  ข้อมูลทางบัญชี หมายถึง ข้อมูลดิบ  

ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ รวมทั้ง 

ข้อมูลการตัดสินใจท่ีนักกฎหมายในประเทศไทย 

ใช้ประกอบการด�าเนนิงานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ

อันเป็นประโยชน์ต ่อการประกอบวิชาชีพของ 

นักกฎหมาย

  นักกฎหมาย หมายถึง ผูท้ีส่�าเรจ็การศึกษา

ตามหลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑิตท่ีท�างานรบัผดิชอบ

ในหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศไทยทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระ ได้แก่  

ผู้พิพากษา ทนายความ ต�ารวจ นิติกร ท่ีปรึกษา

กฎหมาย อาจารย์ผู ้สอนวิชากฎหมายในสถาน

ศึกษา ทหาร นายธนาคาร พนักงานของรัฐ 

ข้าราชการ รวมทั้งนักธุรกิจ

  บทบญัญตั ิหมายถึง ข้อความทีก่�าหนดไว้

เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎหมาย

  บัญชีการเงิน หมายถึง ข้อมูลที่เน้นให้

บุคคลภายนอกเป็นผู้ใช้ข้อมูลทางการเงิน โดย

ข้อมูลที่น�ามาจัดท�าน้ันเป็นจ�านวนเงินที่ผ่านมาใน

อดีตซึ่งผ่านกระบวนการทางบัญชีตามมาตรฐาน

การบัญชี 

  บัญชีบริหาร หมายถึง ข้อมูลทางบัญชี 

ที่ผู้บริหารหรือบุคคลในองค์กรใช้ในการวางแผน

ควบคุมหรือตัดสินใจ ซึ่งไม่จ�าเป็นต้องท�าตาม

มาตรฐานการบัญชี

  งบการเงิน หมายถึง รายงานสรุปผล

ทางการเงินเพ่ือให้ทราบฐานะทางการเงิน ผลการ

ด�าเนินงาน การเปลี่ยนแปลงฐานะทางการเงินของ

กิจการและกระแสเงนิสดท่ีมคีวามส�าคญัต่อกิจการ 

  ผลการด�าเนินงาน หมายถึง ผลที่ได้จาก

การด�าเนินงานในรูปก�าไรหรือขาดทุนท่ีน�ารายได้

หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกิจการ

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับข้อมูลทางบัญชี

 ข้อมูลทางบัญชี

  การท�าบัญชี คือ การบันทึกข้อมูล รายการ

และเหตุการณ์จากการด�าเนินกิจการทั้งหมด  

จากนั้นน�ามาสรุปให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อที่จะใช้เป็น

ข้อมลูในการวางแผน ควบคมุและตดัสนิใจ ส�าหรบั

นักบัญชีบางคนอาจมีขอบเขตการท�างานไปนอก

กิจการบางส่วนด้วย 
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  ประเภทของข้อมูลทางบัญชี (Types of 

Accounting Information) มีดังนี้

  1. ข้อมูลทางบัญชีการเงิน (Financial 

Accounting Information)

  2. ข้อมูลทางบัญชีบริหาร (Managerial 

Accounting Information)

ข้อมูลทางบัญชีการเงิน (Financial Accounting 

Information) 

  ข้อมูลทางบัญชีการเงินเป็นรูปแบบการ 

น�าเสนอท่ีเน้นให้บุคคลภายนอกเป็นผู้ใช้ข้อมูล

ทางการเงิน เมื่อสิ้นรอบเวลาบัญชีจะท�าการ

รายงานเพ่ือแสดงภาพรวมของกิจการ โดยข้อมูล 

ที่น�ามาจัดท�านั้นเป็นจ�านวนเงินท่ีผ่านมาในอดีต 

ซึ่งผ่านกระบวนการทางบัญชีตามมาตรฐาน และ

หลกัการทีย่อมรบักันโดยท่ัวไป การใช้ประโยชน์จาก

ข้อมูลทางบัญชีการเงิน เช่น การวิเคราะห์สภาพ

ความคล่องตัว สมรรถภาพในการหาก�าไร การใช้

ทรัพยากรด�าเนินงาน เป็นต้น

 วัตถุประสงค์ของการรายงานทางบัญชี 

การเงิน มีดังนี้

  1. วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือรวบรวมข้อมูล

เก่ียวกับทรพัยากรทางเศรษฐกิจ สทิธิเรยีกร้องและ

การเปลี่ยนแปลงสิทธิเรียกร้องเก่ียวกับทรัพยากร

นั้น

  2. รวบรวมข้อมูลเป็นจ�านวนเงินที่เป็น

ประโยชน์ต่อการพยากรณ์กระแสเงนิสดในอนาคต

  3. รวบรวมข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ลงทุนและการตัดสินใจในการกู้ยืมของกิจการ

 

ข้อมลูทางบญัชบีรหิาร (Managerial Accounting 

Information) 

  ผูบ้ริหารจ�าเป็นต้องใช้ข้อมลูทางบญัชเีพ่ือ

ตัดสินใจ บัญชีบริหารมีบทบาทในการจัดหาข้อมูล

ทางเศรษฐกิจการเงินเพ่ือผู ้บริหารและบุคคล 

ในองค์กร ระบบบัญชีช่วยแจกแจงให้เห็นว่าใคร

เป็นผู ้มีอ�านาจในสินทรัพย์ของกิจการ ช่วยใน 

การวางแผนและตัดสินใจ รายงานทางบัญชีจะ

แสดงให้เห็นถึงการตรวจสอบข้อมูลทางการเงิน

อย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งใช ้ในการประเมินผล 

การด�าเนินงานและการให้รางวัลการปฏิบัติงาน  

ผู้บริหารสูงสุดจะใช้ข้อมูลทางบัญชีบริหารในการ

วางแผนงบประมาณส�าหรับอนาคต พิจารณาผล 

ที่เกิดขึ้นจริงเปรียบเทียบกับแผน ข้อมูลทางบัญชี

ช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน ช่วยก�าหนด

เกณฑ์การตัดสินใจ ช่วยสนับสนุนและประเมินผล

จากการตัดสินใจ (JL Smith, RM Keith WL 

Stephens., 2012)

  บัญชีบริหารเป็นรูปแบบที่น�าเสนอข้อมูล

ทางบัญชีโดยเน้นบุคคลภายในเป็นผู้ใช้การจัดท�า

รายงานเพ่ือเสนอข้อมูลไม่เป็นเวลาที่แน่นอน  

ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลว่ามีความ

ต้องการจะใช้เมื่อใด ซึ่งสามารถน�าเสนอได้ทุกเมื่อ 

โดยไม่จ�าเป็นต้องท�าตามรูปแบบมาตรฐานเช่น

เดียวกับบัญชีการเงิน การใช้ประโยชน์จากข้อมูล

ทางการบัญชีบริหาร เช่น การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 

การวิเคราะห์ส่วนเพ่ิม การจัดท�างบประมาณเพ่ือ

การวางแผน การปันส่วนทุน การวิเคราะห์อตัราส่วน

ต่าง ๆ เพ่ือให้ตัดสินใจได้อย ่างถูกต้องตาม

วัตถุประสงค์
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  วัตถุประสงค์ของรายงานข้อมูลการบัญชี

บริหาร มีดังนี้

  1. รวบรวมข้อมูลเสนอต่อผู้มีอ�านาจเพ่ือ 

ใช้ในการตัดสินใจและสามารถควบคุม รวมทั้ง

ประเมินผลจากการตัดสินใจได้

  2. รวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากการ

ปฏิบัติงานในอดีตและทางเลือกจากภายในและ

ภายนอกกจิการเพ่ือตัดสนิใจให้กิจการเลอืกหนทาง

ที่ควรปฏิบัติต่อไปให้ดีที่สุด

  3. รวบรวมข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกิจการ

เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ตามท่ี

ก�าหนดไว้การใช้ข้อมลูทางบญัชบีรหิารต้องก�าหนด

ให้มผีูร้บัผดิชอบในการตัดสนิใจ เพ่ือเลอืกทางเลอืก

ที่ควรปฏิบัติในอนาคตให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล (Charles T. Horngren, 2012)

การใช้ข้อมูลทางบัญชี

  ข้อมูลทางการบัญชีมีความส�าคัญและ

จ�าเป็นต่อผู้บริหารในระดับ ต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่การ

บรหิารทีส่�าคญั ได้แก่ การวางแผน (Planning) การ

จดัการองค์กร (Organizing) การสัง่การ (Leading/

Directing) และการควบคุม (Controlling) การ

วางแผน เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงใน

อนาคต การวางแผนเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง

เหตุการณ์ปัจจุบันและอนาคตซึ่งท�าได้โดยการให้

บรรลเุป้าหมาย การจดัการองค์กร คอื การใช้ความ

พยายามทุกกรณีโดยการก�าหนดความส�าคัญของ

อ�านาจหน้าท่ีการจดัองค์กร ธุรกิจท่ีมกีารจดัองค์กร

ท่ีดีสามารถประสบความส�าเร็จในการแข่งขันและ

สามารถเอาชนะคู่แข่งได้ รวมทั้งสามารถจูงใจ 

ผู้บริหารและพนักงานให้มองเห็นความส�าคัญใน

ความส�าเร็จขององค์กรได้

  การสั่งการ เป็นการใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจ

พนกังานให้ปฏบิตังิานและน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ตาม

เป้าหมายท่ีระบุไว้ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการให้

สมาชิกร่วมกันท�างานในองค์กรได้ การควบคุม 

(Controlling) เป็นการใช้ทรัพยากรต่างๆ ของ

องค์กรท่ีถือว่าเป็นกระบวนการตรวจสอบหรือ

ติดตามผลและประเมินการปฏิบัติ งานในกิจกรรม

ต่างๆ ของพนักงาน เพ่ือรักษาให้องค์กรด�าเนินไป

ในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์

หลักขององค์กรในเวลาที่ก�าหนดไว้ องค์กรหรือ

ธุรกิจท่ีประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาด

การควบคุม หรือมีการควบคุมที่ไร้ประสิทธิภาพ 

และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใส่ใจในเรื่องของ

การควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลับกัน คือ 

มกีารควบคมุมากจนเกิดความผดิพลาดขององค์กร

เองการควบคุมจึงเป็นหน้าท่ีหลักทางการบริหาร 

ที่มีความส�าคัญ ตั้งแต่เริ่มต ้นจนจบ (สมนึก  

เอื้อจิระพงค์พันธ์, 2552)

  ส�าหรับประโยชน์ของข้อมูลทางการบัญชี

นอกจากจะมีต่อการบริหารจัดการข้างต้นแล้ว  

ยังสามารถใช้ข้อมลูเพ่ือการวเิคราะห์ก�าไร จดัท�างบ

ประมาณ การตัดสินใจ นอกจากนี้ ข้อมูลทางการ

บัญชียังช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการตัดสินใจ การ

บริหารต้นทุน การก�าหนดราคา การวัดผลการ

ด�าเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการด�าเนินงาน 

การจดัการและควบคมุสนิค้าคงเหลอืตลอดจนการ

ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร (Garrison, R., Noreen, E., 

& Brewer. 2012)

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 Josep M. Argilés & E. John Slof (2012) 

ได้ศึกษา เร่ือง การใช้ข้อมูลบัญชีการเงินและผล 
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การด�าเนินงานของกิจการ : ข้อมูลเชิงประจักษ์

ส�าหรับธุรกิจฟาร์ม วัตถุประสงค์เพ่ือหาหลักฐาน 

เชิงประจักษ์เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

รายงานทางการเงินกับผลการด�าเนินงานด้านการ

เงินของเกษตรกรทีท่�าฟาร์ม โดยใช้วธิสีังเกตการณ์

ด้วยตัวชี้วัดทางการเงินท่ีแตกต่างกัน ผลการวิจัย

พบว่า เกษตรกรในฟาร์มท่ีใช้ข้อมลูรายงานทางการ

เงนิเพ่ือช่วยในการตัดสนิใจได้รบัผลการด�าเนินงาน

ทีด่กีว่าเกษตรกรในฟาร์มทีไ่ม่ได้ใช้รายงานทางการ

เงิน ซึ่งพบได้ว่าผู้จัดการฟาร์มเป็นผู้ใช้รายงาน

ทางการเงิน นอกจากน้ียังพบว่า ผลก�าไรจากการ

ด�าเนินงานทีไ่ด้รบัจากการใช้ข้อมลูบญัชกีารเงนิจะ

เกิดขึ้นในฟาร์มขนาดใหญ่ท่ีสามารถจัดสรรต้นทุน

ในการจัดท�าบัญชีและรายงานทางการเงินอย่าง

เป็นทางการ แต่ฟาร์มขนาดเล็กท่ีสุดจากกลุ ่ม

ตัวอย่างที่ท�าการวิจัยไม ่มีการจัดท�ารายงาน

ทางการเงินและไม่ได้ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินเช่น

เดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่จึงไม่ได้รับผลก�าไรเช่น

เดียวกัน

 Josep M. Argilés (2010) ได้ศึกษา เรื่อง 

ข้อมลูทางบญัชแีละการพยากรณ์ความอยู่รอดของ

ธุรกิจฟาร์ม วัตถุประสงค์เพ่ือพิสจูน์ว่าการใช้ข้อมลู

ทางบญัชสีามารถช่วยสนบัสนนุการด�าเนนิงานของ

กิจการและสามารถพยากรณ์ความอยู่รอดของ

ธุรกิจฟาร์มได้ ผลการวิจัยพบว่าฟาร์มส่วนใหญ่ใช้

ข้อมูลทางบัญชีเพียงเล็กน้อยเพราะได้รับการ

ยกเว้นอย่างเป็นทางการในเรือ่งมาตรฐานการบญัชี

ทีใ่ห้ความอสิระส�าหรบัธุรกิจฟาร์มในราชอาณาจกัร

สเปน โดยใช้โมเดล logit สองชนิดในฟาร์มที่มี

ศักยภาพและฟาร์มท่ีไม่สามารถด�าเนินงานได้ใน

เมืองแคเทโลเนีย ราขอาณาจักรสเปน โมเดลหน่ึง

มตีวัแปรท่ีไม่ใช่บญัช ีส่วนอีกโมเดลหนึง่เป็นตัวแปร

ทางบญัช ีซ่ึงพบว่าตัวแปรทางบญัชมีส่ีวนส�าคญัใน

การพยากรณ์ความเป็นไปได้ในความอยู่รอดของ

ธุรกิจฟาร์มได้อย่างมีนัยส�าคัญ 

  Irene Nalukenge, Stephen K. Nkunda 

banyanga & Venancio Tauringana. (2009)  

ได้ศกึษาเรือ่ง ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ 

แรงกดดันของผู้ใช้ภายนอกและคุณภาพข้อมูล

ทางการบัญชีของ SMEs ในสาธารณรัฐยูกันดา 

วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบระดับการอ่านออกเขียนได้

และแรงกดดันจากผูใ้ช้ข้อมลูภายนอกท่ีส่งผลกระทบ

ต่อการรบัรูค้ณุภาพข้อมลูทางการบญัชขีอง SMEs 

ในสาธารณรัฐยูกันดา การวิจัยเป็นเชิงส�ารวจ 

โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ไปยัง SMEs  

ในเมืองกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดารวม 98 แห่ง 

ใช้การวิเคราะห์ถดถอย วิธีก�าลังสองน้อยท่ีสุด 

(Ordinary Least Square Regression หรือ OLS) 

เพ่ือก�าหนดระดับความรู้และแรงกดดันของผู้ใช้

ภายนอกทีส่่งผลกระทบต่อคณุภาพของการควบคมุ

ข้อมูลทางบัญชี ผลการวิจัยพบว่าระดับความรู้ใน

การอ่านออกเขียนได้และแรงกดดันของผู ้ใช ้

ภายนอกส่งผลต่อการรบัรูค้ณุภาพข้อมลูทางบญัชี 

นอกจากน้ี ยังพบว่าคณุวฒุทิางการศกึษาและอายุ

ของบรษิทัมคีวามสมัพันธ์เชงิบวกกับคณุภาพข้อมลู

ทางบญัช ีอย่างไรกต็ามความสมัพันธ์ระหว่างขนาด

ของบริษัทกับคุณภาพของข้อมูลการบัญชีเป็นเชิง

บวกไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยน้ีแสดงให้เห็นถึง

ผลกระทบจากระดับการอ่านออกเขียนได้และแรง

กดดันจากผู้ใช้ภายนอกต่อคุณภาพของข้อมูล 

การบัญชีในประเทศก�าลังพัฒนาท่ียังไม่เคยมีการ

ศึกษามาก่อน เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีมีความ

ส�าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ รัฐบาลยูกันดา

จึงจ�าเป็นต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นเพ่ือปรับปรุง
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ระดับการอ่านออกเขียนได้โดยเฉพาะในกลุ ่ม 

SMEs โดยหน่วยงานสรรพากรของยูกันดายัง

ต ้องการที่จะรักษาแรงกดดันของผู ้ ใช ้ข ้อมูล

ภายนอกให้กับ SMEs เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล

ท่ี SMEs ให้บริการเพราะข้อมูลดังกล่าวมีความ

ส�าคัญส�าหรับการประเมินภาษีที่ต้องช�าระให้กับ

รัฐบาลยูกันดาต่อไป

สรุปผลการวิจัย

  การวิจยัเรือ่ง การใช้ข้อมลูทางบญัชสี�าหรบั

นักกฎหมายในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ส�ารวจการใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักกฎหมาย 

ศึกษาการใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักกฎหมายใน

ประเทศไทยกับระบบกฎหมายตามบทบัญญัติ

แต่ละประเภทและเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลอันเป็น

แนวทางการสอนวิชาการบญัชสี�าหรบันกักฎหมาย 

โดยท�าการศกึษาเฉพาะนักกฎหมายซึง่เป็นชาวไทย

และประกอบอาชีพในประเทศไทยมาแล้วอย่าง

น้อย 10 ปี 

  ผลการวิจัยพบว่า นักกฎหมาย ประกอบ

ด้วยผู ้พิพากษา ต�ารวจ ทหาร อาจารย์ นิติกร  

ที่ ปรึ กษากฎหมาย ทนายความ นัก ธุ ร กิจ  

นายธนาคาร พนักงานสหกรณ์ ผู ้บริหารและ

พนักงานบริษัทเอกชน จ�านวน 25 คน เป็นเพศชาย 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 80 เพศหญิงจ�านวน 5 คน 

คิดเป็นร้อยละ 20 อายุต�่าสุด 35 ปี สูงสุด 66 ปี  

อายุเฉลี่ย 46.76 ปี ประสบการณ์ท�างานต�่าสุด 10 

ปี สูงสุด 45 ปี ประสบการณ์เฉลี่ย 24.24 ปี ระยะ

เวลาในการสมัภาษณ์ต�า่สดุ 15 นาท ีสงูสดุ 40 นาที 

ระยะเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์เฉลี่ย 24 นาที

  นักกฎหมายร้อยละ 92 มีงานท่ีเก่ียวข้อง

กับข้อมูลทางบัญชี ได้แก่ คดีแพ่ง คดีแบงค์  

คดีบริษัท ภาษีอากร รายรับ รายจ่าย ต้นทุน ก�าไร 

การเงิน ตั๋วเงิน หลักทรัพย์ ที่ดิน มรดก ภาษีอากร 

การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน คดีมรดก 

งบประมาณ รายได้ ค่าใช้จ่าย คดทุีจริต การตกแต่ง

บัญชีเป็นเท็จ งบการเงิน คดีบัตรเครดิต สินเชื่อ  

การจัดสรรเงินสด การควบคุมต้นทุน ก�าไรขาดทุน 

งบการเงิน การตรวจสอบภายใน คดีแพ่งของ

ธนาคาร บัตรเครดิต สัญญาเช่า การลงทุน ภาษี

อากร ค่าแรงงาน คดยีาเสพตดิ การตรวจสอบข้อมลู

บริษัท เส้นทางการเงิน การฟอกเงิน สัญญาและ

การโอนสินทรัพย์ ส่วนนักกฎหมายอีก 2 ราย  

คิดเป็นร้อยละ 8 ไม่เคยพบงานที่เกี่ยวกับบัญชีเลย 

เมื่ อจ� าแนกประเภทข ้อมูลทางบัญชีตาม ท่ี 

นักกฎหมายใช้ พบว่าเป็นบัญชีการเงิน คิดเป็น 

ร ้อยละ 86.95 โดยข้อมูลทางบัญชีการเงินที่ 

นักกฎหมายใช้ในแต่ละรายการน้ัน เป็นข้อมูลท่ี

ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินหรือ งบการเงิน  

ซึง่สอดคล้องกับผลการวจัิยของ Josep M. Argiles & 

E. John Slof (2012) ที่พบว่า เกษตรกรในธุรกิจ

ฟาร์มทีใ่ช้ข้อมลูรายงานทางการเงนิเพ่ือช่วยในการ

ตัดสินใจได้รับผลการด�าเนินงานท่ีดีกว่าเกษตรกร

ในฟาร์มที่ไม่ได้ใช้รายงานทางการเงิน ซ่ึงผู้จัดการ

ฟาร์มเป็นผู้ใช้รายงานทางการเงิน นอกจากน้ียัง 

พบว่า ผลก�าไรจากการด�าเนินงานท่ีได้รับจากการ

ใช้ข้อมลูบญัชกีารเงนิจะเกิดขึน้ในฟาร์มขนาดใหญ่ 

  จากการวิจัยพบว่าการใช้ข้อมูลทางบัญชี

ร ้อยละ 47.82 มีความเก่ียวข้องกับประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มากท่ีสุด รองลงมา 

ร้อยละ 8 มคีวามเก่ียวข้องกับประมวลรษัฎากรและ

พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 นอกจากนี้ 

มีกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายแรงงาน  

พระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.7 No.2 July - December 2018
16

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2552  

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และพระราช

บัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 

2542 นกักฎหมายจ�านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68 

เห็นว่านักกฎหมายมีความจ�าเป็นมากที่จะต้องมี

ความรู้ทางบัญชี เพราะส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ใน

การท�างาน เช่น การสืบพยานในคดีต่างๆ การให ้

ค�าปรึกษาการลงทุนของลูกค้า การบริหารจัดการ

ทางการเงิน การควบคุมรายจ่าย การประหยัด

ต้นทุน งานงบประมาณ การวางแผนการด�าเนนิงาน 

คดีการทุจริต การฉ้อโกง การตรวจสอบเส้นทาง 

การเงิน การฟอกเงิน การบริหารงานของบริษัท  

การให้สินเช่ือ การซื้อกิจการ การคิดค่าแรงงาน  

การพิจารณาฐานะทางการเงนิ การถ่ายทอดความรู้

เก่ียวกับภาษีอากรที่ต้องเชื่อมโยงข้อมูลทางบัญชี 

ซึง่สอดคล้องกับค�าอธิบายรายวิชา กฎหมายกับการ

บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, 2559) จ�านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 

4 มีความเห็นว่าจ�าเป็นถ้าเป็นผู้บริหาร ถ้าไม่เป็น 

ผู้บริหารไม่มีความจ�าเป็น และมีนักกฎหมาย 7 คน 

คิดเป็นร้อยละ 28 เห็นว่านักกฎหมายควรมีความรู้

ด้านบัญชี

  นักกฎหมาย 17 คน คิดเป็นร้อยละ 68  

เห็นว่าเรื่องที่ควรมีความรู้ทางบัญชีมากท่ีสุด คือ  

งบการเงิน ล�าดับรองลงมา คือ ผลการด�าเนินงาน

หรือก�าไรขาดทุน และนักกฎหมายเห็นว่าควรอ่าน

สภาพคล่องเป็นมีจ�านวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 32 

ซึ่งสอดคล้องกับค�าอธิบายรายวิชา หลักการบัญชี

และรายงานทางการเงินส�าหรับนักกฎหมาย

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 

2559) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายละเอียด

รายวิชาการบัญชีส�าหรับนักกฎหมาย ของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (กลุ่มพัฒนาภารกิจและ

พัฒนาวิชาการ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559)  

และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 

2559)

  จากการวิจัยพบว่านักกฎหมายจ�านวน  

1 คนหรือร้อยละ 4 ไม่รู้จักงบการเงินเลย และม ี

นักกฎหมายอีก 2 คนหรือร้อยละ 8 ไม่แน่ใจว่ารู้จัก

งบการเงินหรือไม่ ผู้วิจัยพบว่า นักกฎหมายจ�านวน 

9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 เห็นว่านอกจากเรื่องที่ควร

มีความรู ้ทางบัญชีมากท่ีสุดแล้ว ควรมีความรู ้

เพ่ิมเติมในเรื่องการคิดดอกเบี้ยด้วย เนื่องจาก 

ทางธุรกิจการค�านวณดอกเบ้ียกับทางกฎหมาย 

มีแนวทางการคิดแตกต่างกัน นักกฎหมายจ�านวน  

5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ให้ความเห็นว่าควรม ี

ความรู ้ เรื่อง ภาษีอากร เพ่ิมเติม เพราะภาษี

เกี่ยวข้องกับชีวิตของตัวนักกฎหมายเอง ถ้าเรา

วางแผนภาษีได้ท�าให้เสียภาษีถูกต้องแต่เสียน้อย

ลงจะเป็นประโยชน์มาก รวมท้ังช่วยประหยัดภาษี

ให้ลูกค้าได้ เรื่องนี้จะเป็นตัวท�าเงินและเรียกลูกค้า

เข้ามาใช้บริการได้มากที่สุด 

  

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่นๆ 

  ผลจากการวิจัยพบว่านักกฎหมายได้ให้

ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ ดังนี้

  1 นักกฎหมายควรเสริมความรู้พ้ืนฐาน 

ทางบัญชีให้มากข้ึนแต่ก็ไม่ควรไปแย่งอาชีพของ 

นักบัญชี อย่างน้อยให้มองงบการเงินเป็นซึ่งจะใช้

ในการท�างานได้โดยตรง

  2 นักกฎหมายควรมพ้ืีนฐานบญัชใีนระดับ

ปรญิญาตรซีึง่สามารถน�าไปใช้ต่อในการเรยีนต่อใน

ระดับปริญญาโทได้
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  3. การมคีวามรูแ้ละสามารถน�าข้อมลูทาง

บัญชีไปใช้จะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับผู้เรียนด้าน

กฎหมายอย่างสูง

  4. ถ้าวันนี้ยังเรียนนิติศาสตร์อยู่ จะเลือก

เรียนวิชาการบัญชสี�าหรบันกักฎหมายเพราะเชือ่ว่า

จะใช้ประโยชน์ในการท�างานตามหน้าท่ีหรือธุรกิจ 

ที่บ้านได้ดีมาก

  5. ฝากให้คนรุ่นหลังตระหนักถึงการเก็บ

สะสมเงนิในอนาคต เมือ่เราได้เงินมาต้องเก็บสะสม

ไว้อย่างน้อยร้อยละ 10 

  6. อยากให้ผู ้สอนคนเรียนกฎหมายว่า 

ท�าอย่างไรจึงไม่เกิดหนี้ จะรักษาสภาพคล่องไว้ 

ได้อย่างไร

  7. น่าจะมีการเสริมความรู้ทุกคนให้เรียน

รู ้บัญชีข้ันพ้ืนฐาน รู ้จักรายรับ รายจ่ายต้ังแต่ 

ชั้นมัธยม ทุกสาขาอาชีพควรมีความรู้ในเรื่องบัญชี

ขั้นพื้นฐาน

  8. อยากให้นกักฎหมายมคีวามรูเ้รือ่งการ

ออม การลงทุน เพ่ือมีรายได้เพ่ิมเติมหรือน�าไปใช้

ในการลดหย่อนภาษีซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง

อีกด้วย

  9. อย่าประมาทเรื่องสภาพคล่องและ 

อยากแนะน�าว่าต้องบังคับตัวเองให้มีวินัยในการ 

ใช้เงินให้มากที่สุด เมื่อมีเงินแล้วต้องจัดสรรให้ 

ถูกต้องส่วนไหนใช้ได้ ส่วนไหนต้องเตรียมไว้เพ่ือ

ช�าระหนี้อย่าให้ขาดสภาพคล่องเด็ดขาด

  10. ฝ่ายกฎหมายก็ต้องไม่ท�าให้นักบัญชี

สับสน ต้องสามารถท�างานร่วมกับฝ่ายบัญชีได ้

โดยไม่สร้างปัญหาให้กับคนท�าบัญชี แต่ไม่ได้ให้ 

นักกฎหมายต้องปิดงบการเงิน คนเรียนบัญชี

ส�าหรับนักกฎหมายน่าจะเข้าใจได้ว่านักบัญชีเค้า

ท�าอะไร อย่าสร้างปัญหาด้วยเรื่องรับรู้รายได้และ

ไม่สร้างปัญหาด้วยการริบทุกกรณีที่ผิดสัญญา 

เพราะบางอย่างริบไม่ได้ ต้องมีความละเอียด  

สรปุแล้วทัง้นักกฎหมายและนกับญัชต่ีางต้องเข้าใจ

กันและท�างานร่วมกันได้ ต ้องจุดประกายให ้

นักกฎหมายละลายพฤติกรรมก่อนแล้วให้คิดต่อ

และอยากรู้เรื่องทางบัญชีต่อไป

 11.  ถ ้าอาจารย ์ ผู ้สอนสามารถสอน 

นักกฎหมายให้เห็นว่าบัญชีกับภาษีอากรเชื่อมโยง

กันได้อย่างไร บางรายการที่ส�าคัญมีที่มาที่ไป

อย่างไรจะดีมาก

  12.  ถ้าใครตัง้เป้าหมายไปท�างานทางแพ่ง

น่าจะเลือกเรียนบัญชีส�าหรับนักกฎหมายซึ่งน่าจะ 

เป็นวิชาเลือกในระดับชั้นปีที่ 4 เพราะใช้ประโยชน์

ได้มากจริงๆ

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 การวิจัยคร้ังต่อไปควรท�าการศึกษาว่า  

ควรท�าอย่างไรให้นักกฎหมายมีความรู้ด้านบัญชี

และน�าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
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