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SME นบัไดว้า่มีความส าคญัต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจีน โดยตวัเลขทางสถิติแสดงให้

เห็นวา่ธุรกิจในประเทศจีนร้อยละ 99 เป็นธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง ซ่ึงรูปแบบของธุรกิจอาจจะเป็น

ธุรกิจท่ีมีขนาดเล็กมากๆไม่มีการจดทะเบียนจดัตั้ง หรือเป็นธุรกิจท่ีมีการจดทะเบียนจดัตั้งด าเนินงานในรูป

นิติบุคคล การด าเนินงานของธุรกิจกลุ่มน้ีส่วนใหญ่มีสินทรัพยเ์พื่อการด าเนินงานและรายไดจ้ากการ

ด าเนินงานไม่มากนกั เม่ือเทียบกบักิจการขนาดใหญ่จะพบวา่ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางของประเทศจีน

ยงัคงขาดแคลนทั้งแหล่งเงินทุนและความสามารถทางการแข่งขนั ซ่ึงทั้งสองส่วนน้ีตอ้งการการพฒันาเพื่อ

สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเพื่อการอยูร่อดไดใ้นระยะยาวของธุรกิจ 

จากการธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ขาดแคลนเทคโนโลยแีละส่วนแบ่งทางการตลาดค่อนขา้งนอ้ยหรือ

เกือบไม่มี ท าใหธุ้รกิจ SME เช่ือวา่พวกเขาตอ้งพฒันาระบบการบริหารจดัการใหมี้คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาในดา้นของระบบสารสนเทศทางการบญัชี เน่ืองจากการตดัสินใจใดๆ ส่ิงส าคญั

คือขอ้มูล ท่ีตอ้งมีอยา่งเพียงพอเพื่อใหก้ารตดัสินใจท าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง โดยเฉพาะขอ้มูลทางการเงินท่ีพบวา่

กิจการส่วนใหญ่ร้อยละ 90 เช่ือในขอ้มูลทางการเงินของกิจการ ดงันั้นกิจการจึงตอ้งมีระบบขอ้มูลทางการ

บญัชีท่ีดีเพื่อใหก้ารตดัสินใจทางการบริหารมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

ระบบสารสนเทศทางการบญัชี คือ ระบบการประมวลผลขอ้มูลหลงัจากท่ีขอ้มูลทางการบญัชีถูก

บนัทึกและประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์ ซ่ึงส่ิงส าคญัของระบบคือซอฟแวร์ทางการบญัชีท่ีมีศกัยภาพ โดย

การน าระบบสารสนเทศทางการบญัชีมาใชน้ั้นไม่ไดมี้เป้าหมายคือเพื่อน ามาแทนท่ีระบบการบนัทึกบญัชี

ดว้ยมือท่ีมีอยูเ่ดิม แต่เพื่อใหก้ารบนัทึก ประมวลผล และจดัท าบญัชีท่ีมีความซบัซอ้นเป็นเร่ืองท่ีง่ายข้ึน เพื่อ

เพิ่มศกัยภาพหรือความสามารถในการวเิคราะห์ขอ้มูลทางการบญัชีเชิงลึกใหท้  าไดม้ากข้ึน ตลอดจน

แกปั้ญหาการจดัการขอ้มูลทางการเงินของกิจการในปัจจุบนัท่ีกิจการส่วนใหญ่ประสบคือท าใหข้อ้มูลทาง

การเงินของกิจการมีความถูกตอ้งในการพยากรณ์มากข้ึน สามารถใหร้ายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ

ไดม้ากข้ึนและเช่ือถือได ้

 

China’s Current Status of SME Accounting and Information Technology Issues 

2.1 Business accounting operation flow existence flaw 



 การตดัสินในของกิจการบ่อยคร้ังเก่ียวขอ้งกบักระแสเงินสดของกิจการ แต่ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงิน

สดของกิจการท่ีจะน าไปใชเ้พื่อประกอบการตดัสินใจนั้นจะไดม้าจากกระบวนการจดัการจดัท าขอ้มูลของ

กิจการ ซ่ึงกบัธุรกิจ SMEs  ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่จะมีปริมาณรายการคา้ค่อนขา้งนอ้ย ระบบบญัชีการเงิน

ของกิจการจึงมกัไม่ค่อยสมบูรณ์ การจดัท าขอ้มูลทางการเงินของกิจการโดยปกติคือเม่ือมีรายการคา้เกิดข้ึน

ขอ้มูลนั้นจะถูกส่งไปบนัทึกยงัแผนกบญัชี การจดัท าขอ้มูลทางการบญัชีก็จะเป็นไปตามกระบวนการ

ทางการบญัชีคือรวบรวม บนัทึก จ าแนกแยกประเภท ปรับปรุง และรายงาน ซ่ึงนั้นท าใหใ้นการด าเนิน

กิจกรรมทางดา้นการควบคุมการด าเนินงานหรือการผลิตกิจการจะไม่ไดใ้ชข้อ้มูลทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ธุรกิจใจขณะนั้น กล่าวคือขอ้มูลทางการบญัชีไม่สามารถจะรายงานขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนใหก้บัผูใ้ชใ้นทนัที ตอ้ง

ผา่นกระบวนการทางบญัชีก่อนจึงจะสามารถน าขอ้มูลนั้นไปใชไ้ด ้ท าใหใ้นการตดัสินใจของฝ่ายบริหาร

ไม่ไดใ้ชข้อ้มูลจากระบบสารสนเทศทางการบญัชี ดงันั้นการตดัสินใจจึงอาจไม่ถูกตอ้ง 

2.2  Accounting the network lacks the systematic characteristic 

 ระบบเครือข่ายเป็นพื้นฐานส าคญัส าหรับระบบสารสนเทศทางการบญัชี แต่ส่ิงท่ีเกิดข้ึนคือความ

เป็นระบบของระบบสารสนเทศทางการบญัชีและระบบเครือข่ายของธุรกิจ SME มีคุณภาพอยูใ่นระดบัต ่า

มาก การแชร์ขอ้มูลในระบบไม่สามารถท าได ้ผลท่ีเกิดข้ึนธุรกิจตอ้งใชท้รัพยากรทั้งทรัพยากรขอ้มูลและ

ทรัพยากรบุคคลสูงมาก กล่าวคือระบบการท างานของธุรกิจส่วนใหญ่ยงัคงเป็นในแบบเดิมคือตอ้งไดรั้บ

อนุมติัจากผูบ้ริหารระดบัสูง การรายงานยงัคงเป็นการพิมพร์ายงาน หรือวธีิการอ่ืนเดิมๆ ท่ีท าใหมี้ขอ้มูลมี

โอกาสของการเกิดขอ้ผดิพลาด ขาดการประสานการท างานร่วมกนั รวมถึงระบบบญัชีท่ีน ามาใชม้กัมี

ขอ้จ ากดัในส่วนของการท างานท่ีจะท างานไดแ้ต่เฉพาะในส่วนของการบญัชีการเงิน ซ่ึงแยกจากส่วนอ่ืนๆ 

เช่นส่วนบุคลลากร ส่วนการผลิต ส่วนจดัซ้ือ หรือส่วนอ่ืนๆ นั้นท าใหข้อ้มูลระหวา่งส่วนขาดการเช่ือมโยง

กนั ซ่ึงนั้นเป็นปัญหาเพราะในปัจจุบนัมีขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานมากมาย หลายภาคส่วน 

หลายกิจกรรม และต่างมีจ านวนมาก ซ่ึงตอ้งการระบบเครือข่ายของขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ 

2.3  Understanding of accounting information systems are biased 

 ธุรกิจ SME ส่วนใหญ่ขาดศกัยภาพทางการจดัการ ความเขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงคข์องขอ้มูลไม่

ชดัเจน ไม่เขา้ใจในปัญหาทางการจดัการท่ีเป็นขอ้จ ากดัของการพฒันา และไม่เขา้ใจวา่ขอ้มูลจะช่วยแกไ้ข

ปัญหาทางการจดัการไดอ้ยา่งไร ซ่ึงนั้นท าใหห้ลายกิจการคาดหวงัสูงวา่การประยกุตใ์ชร้ะบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีท่ีมีคุณภาพสูงจะช่วยแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีองคก์รเผชิญได ้โดยความเขา้ใจ ขาดการเปรียบเทียบ

ระหวา่งตน้ทุน ขอ้จ ากดั และส่ิงท่ีตอ้งการ โดยเฉพาะในหลายๆกิจการท่ีมีการน าระบบ ERP มาใชเ้พื่อช่วย



ปรับปรุงพฒันาระบบขอ้มูลของกิจการ แต่การใชโ้ดยขาดความเขา้ใจในศกัยภาพ ส่ิงท่ีตอ้งท า ท าให้ระบบ

ดงักล่าวถูกใชง้านดว้ยคุณภาพเดียวกบัระบบทัว่ๆไปและไม่สามารถแกไ้ขปัญหาต่างๆท่ีองคก์รเผชิญ 

 

3.  Implementation of accounting information measures for SMEs 

3.1 Accounting business process reengineering and optimization 

 ในปัจจุบนัธุรกิจ SME ยงัมีขอ้จ ากดัในการพฒันาแมอ้ตัราการเติบโตของธุรกิจ SME จะมากกวา่

ธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ดว้ยสัดส่วนทางการตลาด คุณลกัษณะของลูกคา้ วธีิการด าเนินงาน และคุณลกัษะอ่ืนๆท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานมีการเปล่ียนค่อนขา้งมาก ความเสถียรของการด าเนินธุรกิจค่อนขา้งนอ้ยกวา่

กิจการขนาดใหญ่ ดงันั้นการปรับโครงสร้างทางการบญัชีของธุรกิจจึงตอ้งอาศยัเวลาค่อนขา้งมาก 

 การปรับโครงสร้างทางการบญัชีเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัควรจะเป็นอยา่งไรนั้น 

ในทางปฏิบติัยอ่มแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะการด าเนินงานของธุรกิจ ระดบัความตอ้งการขอ้มูลพื้นฐาน

ของธุรกิจ และระดบัการพฒันาทางดา้นเทคโนโลยขีองกิจการ แต่หากจะอิงกระบวนการปรับโครงสร้าง

ทางการบญัชีท่ีประสบความส าเร็จในปัจจุบนั กระบวนการปรับโครงสร้างพื้นฐานประกอบดว้ย

กระบวนการดงัน้ี 

1) ก าหนดกระบวนการโดยอิงพื้นฐานเหตุการณ์ทางธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งมากกวา่ท่ีจะอิงจากความตอ้งการขอ้มูล

ทางการบญัชี และ financial staff จะมีบทบาทส าคญัในการใหก้ารท่ีจะช่วยให้ระบบมีความสมบูรณ์และ

ขอ้มูลมีประโยชน์ต่อการน าไปใชม้ากข้ึน 

2) กระบวนการต่างๆ ควรจะง่าย และมีส่วนสัมพนัธ์เช่ือมโยมกบัส่วนงานอ่ืนๆใหไ้ดม้ากท่ีสุด 

3) ควรมีการรวบรวมขอ้มูลจากทุกๆฐานขอ้มูลเขา้ดว้ยกนั  

4) ระบบควรจะมีการรวมรวมทุกกิจกรรมของกระบวนการประมวลผลขอ้มูลเขา้ดว้ย เพื่อลดความเส่ียงใน

การด าเนินธุรกิจและใหส้ามารถควบคุมกระบวนการจดัท าขอ้มูลได ้

 

3.2 Accounting network strategy 

 SME accounting network สามารถท าไดอ้ยา่งง่าย ดงัน้ี 

1) Accounting business process integration 

มีระบบเครือข่ายกบัส่วนงานจดัการอ่ืนๆภายในองคก์ร เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

2) Open and resource-sharing system 



ธุรกิจควรสามารถเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ชท้ ั้งภายในและภายนอกประเทศไดอ้ยา่งทนัเวลา และควรมี

การเปิดเผยขอ้มูลควรเปิดเผยขอ้มูลแก่ผูใ้ชภ้ายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ คือขอ้มูลท่ีใหค้วรเขา้ใจได ้มี

รายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการ โดยควรค านึงถึงความปลอดภยัของการแชร์ขอ้มูลและความ

เหมาะสมของการแชร์ขอ้มูล 

3) Data protection work 

เม่ือขอ้มูลถูกเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายส่ิงส าคญัคือความปลอดภยัของขอ้มูล ธุรกิจตอ้งมีการพฒันา

ระบบความปลอดภยั มาตรฐานของการปฏิบติังานทางการบญัชีดา้นเครือข่าย โดยค านึงถึงความ

ประหยดั 

3.3 Accounting information system strategy 

 ดว้ยความซบัซอ้นในการด าเนินธุรกิจมากข้ึน ความตอ้งการขอ้มูลตอ้งการความรวดเร็ว ระบบการ

รายงานผลขอ้มูลจะตอ้งสามารถใหข้อ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุน ผลการด าเนินงาน และขอ้มูลอ่ืนๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

การน าระบบทางการเงินท่ีมีคุณภาพสูง เช่น ERP มาใชก้็เพื่อใหก้ารรายงานขอ้มูลมีความเป็นปัจจุบนั ถูกตอ้ง 

สร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ และมีผลการด าเนินงานท่ีดีข้ึน แต่นั้นก็ตอ้งการการประยกุตใ์ชท่ี้มี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงการประโยชน์ระบบ ERP ท่ีมีประสิทธิภาพควรปฏิบติัดงัน้ี 

1) การน าระบบมาใชต้อ้งไดรั้บการสนบัสนุนจากผูบ้ริหารระดบัสูง senior managers จะตอ้งเขา้ใจ

ในวตัถุประสงคก์ารใชอ้ยา่งชดัเจนและใชร้ะบบ ERP ได ้และตอ้งสร้างทีมสนบัสนุนเพื่อให้

การใชง้านระบบมีความเสถียร 

2) การเลือกใช ้ERP จะตอ้งมีการวางแผนโดยค านึงถึงประโยชน์สูงสุดท่ีจะไดรั้บจากระบบ ดว้ย

การพฒันาระบบใหเ้ป็นระบบอตัโนมติัตอ้งค่อยๆพฒันาเป็นขั้นๆ และมีหลายส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

เพื่อให้ระบบเกิดประโยชน์สูงสุด 

3) ตอ้งมี good staff training ในหลายๆ ส่วน ทั้งในส่วนของการปฏิบติั วตัถุประสงค ์ในหลายๆ 

ระดบั ทั้งระดบัสูง ระดบัปฏิบติัการ และในการปฏิบติัอาจมีปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ขจดัการ การ

จดัการแกไ้ขจ าเป็นตอ้งมีบุคคลท่ีมีความรู้มีความสามารถเขา้ใจปัญหาในหลายส่วนงานท่ี

เก่ียวขอ้ง และระบบตามปกติตอ้งมีการพฒันาใหส้อดคคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ช ้


