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บทคดัย่อ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความตอ้งการของผูป้ระกอบการธุรกิจ
ขนส่งสินค้าทางถนนในภาคเหนือตอนบนต่อการใช้สารสนเทศทางบัญชี  เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนในสามจงัหวดัของภาคเหนือตอนบน  
อนัไดแ้ก่ เชียงใหม่  เชียงราย  และล าปาง  จ  านวน 66 ฉบบั และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนาอนัไดแ้ก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  และค่าเฉล่ีย (Mean)  
 ผลการศึกษาพบว่า  ผูป้ระกอบการธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนในภาคเหนือตอนบนส่วน
ใหญ่เป็นผูบ้ริหารท่ีไม่ใช่เจา้ของกิจการ  และมีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ด าเนินธุรกิจใน
รูปแบบบริษทัจ ากดั  และด าเนินการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรโดยรับจา้งขนส่งเอง  การจดัท า
บญัชีของธุรกิจขนส่งสินคา้ทางถนนมีการจา้งพนกังานและส านกังานบญัชี  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ยืน่ภาษีต่อสรรพากร   
 ส่วนความต้องการใช้ข้อมูลสารสนเทศด้านบัญชีการเงินพบว่า  ผูป้ระกอบการมีความ
ตอ้งการรายงานสรุปรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนและงบก าไรขาดทุนในระดบัมากท่ีสุด  ในขณะท่ี
ดา้นบญัชีบริหารผูป้ระกอบการมีความตอ้งการรายงานค่าตอบแทนรายเดือนของพนักงานขบัรถ
และพนักงานขนสินคา้  และรายงานค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับมาก  
นอกจากน้ีผูป้ระกอบการมีความตอ้งการใชร้ายงานประมาณงบก าไรขาดทุนเพื่อการวางแผนและ
ตดัสินใจในระดบัมาก  และยงัมีความตอ้งการใชร้ายงานปริมาณและราคาน ้ ามนัท่ีใชใ้นแต่ละเท่ียว
เพื่อการควบคุม   ในระดับมาก  ตลอดจนมีความต้องการใช้รายงานค่าน ้ ามนัเช้ือเพลิงเพื่อการ
บริหารจดัการการขนส่ง  ในระดบัมากท่ีสุด 
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 ส่วนปัญหาการใชส้ารสนเทศทางบญัชีของผูป้ระกอบการพบวา่  มีปัญหาในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัปานกลาง  โดยเม่ือเรียงค่าเฉล่ียระดบัปัญหาการใชส้ารสนเทศทางการบญัชีพบวา่  อนัดบัแรก
เป็นปัญหาเก่ียวกบัความถูกต้องของขอ้มูลท่ีน าเสนออยู่ในระดบัปานกลาง  รองลงมาคือความ
ยุง่ยากในการพยากรณ์ขอ้มูลในอนาคตและขาดโปรแกรมท่ีสนบัสนุนการจดัท ารายงานท่ีรวดเร็ว
โดยมีปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was to study the demand of road transportation carriers in 
upper northern Thailand towards using accounting information. The data were collected by using 
66 questionnaires given to road transportation carriers in three provinces located in upper 
northern regions such as Chiang Mai, Chiang Rai, and Lampang. Descriptive statistical data 
analysis was conducted by determination of frequency, percentage, and mean.  
 The results indicated that most of the upper northern Thailand road transportation carriers 
were administrators, not the proprietors, graduated  with bachelor’s degrees, operated  businesses  
in the type of limited companies and operated transportation of agricultural yields by themselves. 
Preparation of transportation business accounting was done by hiring employees and accounting 
offices for the objective of corporate income tax submission to the Revenue Department.  
 For the demand for using financial accounting information, it was found that the carriers 
had demand in their monthly income/expense summary reports and income statements at the 
highest level. Meanwhile, in managerial accounting, the carriers had demand in the reports of  
monthly compensation for drivers and transportation staff and the reports of gasoline expenses for 
strategic management at a high level.  In addition, the carriers had demand in employing income 
statements for planning and decision-making at a high level and also had demand in employing 
the reports of gasoline amounts and prices which were used in each time for management at a 
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high level.  Additionally, there was demand in using the reports of gasoline for transportation 
administration at the highest level. 
 For the problem of using accounting information of the carriers, it was found that 
collective problems were at a moderate level. When the accounting information problems were 
ranked by means, it was found that the first was the problems of presented information accuracy 
at a moderate level. The next was difficulty in data forecasting and a lack of a program that 
supports rapid report preparation. These types kind of problems were also at a moderate level.  

 


