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การศึกษาปญหาและรปูแบบการจดัทำบัญชสีูการพัฒนาแนวทางการจัดทำบัญชวีิสาหกิจ
ชุมชนของกลุมแมบานเกษตรกรวังยาว ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี  

จังหวัดประจวบคีรขีันธ 
A Study of Accounting Problems and Models for the Development of 
Community Enterprise Accounting Guidelines of the Farmer Housewies 

Group.Wang Yao, Wang Phong Subdistrict, Pranburi District  
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บทคัดยอ 
การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา 1)ปญหาและรูปแบบของการจัดทำบัญชีรูปแบบเดิมของวิสากิจชุมชน

กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธและ 2)เพื่อเปนแนวทางใน
การพัฒนาการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม โดยการวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุม
ตัวอยางไดแก กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 40 
คน โดยวิธีการใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐานคารอยละ คาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา 1)การจัดการในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันยังไมเหมาะสมมากพอกับ
สภาพของวิสาหกิจชุมชน เมื่อพิจารณาจากการทำแบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลดานการจัดทำบัญชีในรูปแบบเดิม 
พบวา กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนามีปญหาและอุปสรรคในเรื่อง ความสามารถในการจัดทำบัญชีใหเปนระบบ กลุม
แมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนาจึงมีความสนใจในการกำหนดเปาหมายและทิศทางในการพัฒนา เมื่อนำปญหามาแกไข
ปรับปรุงระบบการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ การจัดทำบัญชีในรูปแบบใหม ซึ่งมีการ
ตอบสนองความตองการของกลุมแมบานเกษตรกร ทำใหมีการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ สะดวกตอการ
ใชงานและมีการใชประโยชนจากขอมูลที่จัดเก็บไดอยางตอเนื่องและ 2)กลุมแมบานเกษตรกรมีการยกระดับการจัดทำ
บัญชีและถายทอดความรูการจัดทำบัญชีใหแกสมาชิกในกลุมเลือกใชการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม ดังนั้น เพ่ือใหกลุม 
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แมบานเกษตรกรมีการบริหารจัดการในการจัดทำบัญชีที่ดี ควรมีการพัฒนาอยูเสมอและแลกเปลี่ยนความรูกันในกลุม
หรือเชิญวิทยากรผูเชียวชาญท่ีมีความรูดานการจัดทำบัญชีมาบรรยายใหคำแนะนำตอไป 
คำสำคัญ: การบัญชีวิสาหกิจ, แนวทางการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน,กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนา 

 
Abstract 
 Objective of this research is to study 1) problems and patterns of the original accounting 
model of the Community Wisakit Farmers' Group, Wang Yao Phatthana, Wang Pong Subdistrict, 
Pranburi District. Prachuap Khiri Khan and 2) To guide the development of new forms of accounting. 
This research is a quantitative research. (Quantitative Research) sample groups are Wang Yao 
Phatthana Farmers' Group, Wang Pong Subdistrict, Pranburi District Prachuap Khiri Khan Province, 40 
people by using questionnaires to collect data. The data were analyzed using basic statistics, 
percentage values. Mean and standard deviation 
 The results of the research were as follows: 1) The current management of the accounting 
of community enterprises is not sufficiently appropriate to the situation of community enterprises. 
When considering the questionnaire and analysis of the original accounting information, it was found 
that the Wang Yao Phattana Farmers' group had problems and obstacles in the matter The ability to 
keep accounts systematically Wang Yao Phatthana Farmers' group is interested in setting goals and 
directions for development When solving problems, improve the accounting system of community 
enterprises. With the development approach is the new form of accounting Which responds to the 
needs of the farmer housewife group Resulting in a systematic collection and storage of information 
Ease of use and continuous utilization of the information collected; and 2) The Farm Maiden Group 
has raised the level of accounting and transferring accounting knowledge to members of the group 
choosing to use a new type of accounting Therefore, in order for the farmer housewife group to have 
a good management in the accounting. There should be regular development and exchange of 
knowledge in the group or invite expert speakers with knowledge in accounting to give further advice. 
Keywords : Community Enterprise Accounting, Guidelines the Development of Community Enterprise 
Accounting, Farmer Housewies Group.Wang Yao 
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 

ปจจุบันปญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ตกต่ำลงทำใหมีอัตราการวางงานสูงขึ้นภาครัฐจึงมุงเนนการแกไข
ปญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเพื่อพัฒนาสูสังคมที่เขมแข็งและการมีดุลยภาพใน 4 ดาน
คือดานสังคมคุณภาพดานสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูและดานสังคมสมานฉันทเพื่อการพึ่งพาตนเองและความ
เพียงพอของครอบครัวและชุมชน (ปยฉัตร ทองแพง, 2562 : 109) โดยท่ีผูวิจัยจะมุงเนนภายในจังหวัดท่ีผูวิจัยอาศัยอยู 
คือ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพราะวาประชากรในจังหวัดนี้ทีอาชีพเกษตรกรสวนใหญจะปลูกสับปะรดกันเพราะ
สับปะรดเปนผลไมขึ้นชื่อของที่นี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษากลุมแมบานรัฐวิสาหกิจชุมชนโดยเลือกศึกษาที่ ตำบลวังกพง
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธและ การจัดตั้งและพัฒนากลุมอาชีพตางๆตามความถนัดและภูมิปญญาของ
ชุมชนเพื่อสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายไดเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากรายไดเดิมซึ่งกอใหเกิดความภาคภูมิใจ
ของตนเองและกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนกลุมวิสาหกิจชุมชนเกิดขึ้นเนื่องจากรัฐบาลเห็นวาในชุมชนมีการ
รวมตัวเพื่อประกอบธุรกิจยกระดับของกลุมแมบานเกษตรกรจึงกำหนดใหมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนเพื่อสงเสริม
สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน (ปยฉัตร ทองแพง, 2562 : 110) 

 กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนาตำบลวังกพงอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธซึ่งเปนพื้นที่ของ
เกษตรกรที่ทำอาชีพปลูกไรสับปะรดเปนสวนใหญจึงมีการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจชุมชนจำนวน 1 กลุมมีสมาชิก 40 คนโดย
สมาชิกสวนใหญเปนเกษตรกรทำไรสับปะรดซึ่งในปจจุบันมีผลผลิตของสับปะรดมากเกินความตองการของตลาดจึงทำ
ใหสับปะรดลนตลาดและมีราคาท่ีตกต่ำลงทำใหมีแนวคิดท่ีจะแปรรูปสับปะรดใหมีผลิตภัณฑท่ีหลากหลายและมีมูลคาท่ี
เพ่ิมขึ้นใหเปนท่ีตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชนทำใหกลุมแมบานเกษตรกรเกิดรายไดมากขึ้นจากการขายผลิตภัณฑท่ี
นำมาแปรรูปสงผลใหกลุมแมบานไมมีระบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม เนื่องจากขาดการวางแผนและการควบคุม
ภายในที่ดี (ศุภลัษณ จงชานสิทโธ และคณะ, 2558 : 75) วิสาหกิจชุมชนหลายแหงมีการจัดทำบัญชีแตยังขาดการ
เรียนรูเกี่ยวกับระบบบัญชีที่ถูกตองจึงมีเพียงการจดบันทึกแบบงายๆ และมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีไมสมบูรณ 
( วัชรินทร อรรคศรีวร และคณะ, 2562   : 57) 

 การจัดทำบัญชีเปนเครื่องมือในการจดบันทึกรายการเกี่ยวกับการเงินทุกรายการท้ังท่ีไดรับเขามาและจาย
ออกไปเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการดำเนินการวาไดกำไรหรือขาดทุนมากนอยเพียงใดและเปนขอมูลทางการเงินที่แสดง
รูปแบบในงบตางๆดังนั ้นการจัดทำบัญชีทำใหรับรู ถ ึงผลการดำเนินงานกลุ มวิสาหกิจชุมชนซึ ่งสามารถนำมา
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงาน ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณมาจัดทำระบบบัญชีเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นและ
สามารถทราบถึงรายไดและคาใชจายของกลุมวิสาหกิจชุมชน ทำใหเกิดความเชื่อมั่นตอสมาชิกภายในกลุมในขอมูลทาง
การเงิน( ขวัญชนก หานนิมิตกุลชัย และคณะ , 2556 : 2143 ) 

 จากท่ีกลาวมาแลวขางตน คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษางานวิจัยเรื่องการศึกษาปญหาและรูปแบบการจัดทำบัญชี
สูการพัฒนาแนวทางการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงปญหาการจัดทำบัญชีในรูปแบบเดิมของวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบาน เกษตรกรวังยาว
พัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการสงเสริมการจัดทำบัญชีในรูปแบบใหมวิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรวัง
ยาวพัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ  
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เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

 แนวคิดเก่ียวการรวมกลุมของแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนา 
กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนองคกร

เกษตรกรหนึ่งในความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตร เปนการรวมตัวของสตรีในภาคการเกษตร โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนแหลงรับและถายทอดความรูดานภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อนำไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสะดวกตอ
การทำงาน สามารถพึ่งพาตนเองและพึ่งพากันได เปนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผูสนับสนุนและมีสวนรวม ทั้งงานอาชีพใน
รัฐวิสาหกิจชุมชนและองคกร เปนพลังสำคัญในการพัฒนา ทุกระดับทั้งดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีและสังคม ผสมผสาน
กับภูมิปญญาทองถ่ิน มีการพัฒนาการจัดทำบัญชี ทำใหเกิดความสะดวกมากขึ้น ความสามัคคี มีการบริหารจัดการ
รวมกันอยางเปนระบบ เพ่ือสรางงาน สรางรายได สรางความม่ันคงใหแกสมาชิก สงเสริมความรูสูชุมชน 

แนวคิดเก่ียวกับการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนและแนวทางการจัดทำบัญชี 
การบัญชีในประเทศไทย เริ่มมีตั้งแตสมัยอยุธยาในชวงป พ.ศ.2193-2231 การทำบัญชีการจดบันทึกรายการ

คาตางๆ และสามารถแสดงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของกิจการ (พัชรินทร  วงเสนา , 2559) การบัญชีชวย
ใหผู เกี่ยวของสามารถตัดสินใจทางธุรกิจ และทราบฐานะการเงินของกิจการ โดยดูจากงบแสดงฐานะทางการเงิน 
(นางสาวสุนิษา  ขอจงสุข , 2559) ผูบริหารงานสามารถดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำใหสามารถพัฒนา
กิจการใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน (จรัส อินทรคง , 2553) วงจรบัญชีของกิจการที่ไมใชกระดาษทำการมักใชกับ
กิจการขนาดเล็ก ที่ใชกระดาษทำการเปนกิจการขนาดใหญ (ชลิดา  สุวรรณพรม , 2560)การพัฒนาชุมชนในประเทศ
ไทยแบงไดเปน 3 สมัย คือ สมัยกรุงสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร กระบวนการเปลี่ยนแปลงคนและ
ชุมชนใหดีขึ้น โดยใชความรวมมือจากคนในชุมชนและหนวยงานของรัฐ เพื่อปรับปรุงแกไขปญหาและสรางสรรคชุมชน
ใหเกิดความกาวหนา  โดยมุงยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชน(อาจารยณัฏฐวุฒิ ทรัพยอุปถัมภ, 2558 : 
123) ประชาชนในชุมชนนั้นตองมีอำนาจในการตัดสินใจอยางเปนอิสระในทุกขั้นตอนของการทำกิจกรรม(ณรัชชอร ศรี
ทอง, 2558 : 34) การพัฒนาชุมชนมีความสำคัญตอการพัฒนาประเทศ พัฒนาคน หมู บาน สิ ่งแวดลอมใหมี
ประสิทธิภาพ ผลสำเร็จของการพัฒนาชุมชน จะชวยลดความเหลื่อมลํ้าแตกตางในเรื่องชั้นในสังคมใหนอยลง มีความ
เสมอภาคเปนธรรมแกสังคม 

ทฤษฏีที่เกี่ยวของ ไดแกทฤษฎีแรงจูงใจเปนกระบวนการที่บุคคลถูกกระตุนจากสิ่งเราโดยจงใจใหกระทำ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคบางอยางซึ่งจะเห็นไดวาพฤติกรรมที่เกิดจากการจงใจเปนพฤติกรรมที่มีเปาหมายชัดเจน โดย
เกี่ยวของกับงานวิจัยคือ เปนแรงจูงใจในการจัดทำบัญชีและเลือกแนวทางที่คณะผูวิจัยไดเสนอแนะใหวามีรูปแบบใน
การจัดทำบัญชีในรูปแบบใหมที่เปนระบบมากกวาเดิม และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเปนปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู
และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ทั้งในการพัฒนาและบริหารใหดำเนินไปในทางสายกลางเพื่อใหกาวทันตอโลก
ยุคโลกาภิวัตน โดยเกี่ยวของกับงานวิจัยคือมีการนำผลผลิตทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนซึ่งสวนใหญกลุมแมบาน
เกษตรกรวังยาวพัฒนาจะมีอาชีพเปนเกษตรกรปลูกสับปะรดโดยนำสับปะรดมาแปรรูปเปนกระดาษใยสับปะรดและ
สินคาแปรรูปอ่ืนๆเพ่ือสรางรายไดและความม่ันคงของฐานะทางการเงิน  

 
  



 

ภาคบรรยาย 

 
 

 

696 

 
กรอบแนวคิด 

1)การจัดการในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในปจจุบันยังไมเหมาะสมมากพอกับสภาพของวิสาหกิจ
ชุมชน ผูวิจัยจึงทำการศึกษา สภาพปญหาและอุปสรรคการจัดทำบัญชี  2)เมื่อพบปญหาและเขาใจปญหาการจัดทำ
บัญชีในรูปแบบเดิมจึงหาแนวทางการจัดทำบัญชีที่ถูกตองและเหมาะสมเพื่อแกไขปญหา  3)โดยการแนะนำคือ การ
จัดทำบัญชีในรูปแบบใหม เริ่มจาก การวิเคราะหรายการคา การบันทึกรายการคาลงในสมุดรายวันทั่วไป การปรับปรุง
บัญชีในวันสิ ้นงวด การจัดทำงบการเงินและการปดบัญชี  4)และประเมินคุณภาพการจัดทำบัญชีโดยการทำ
แบบสอบถาม  5) นำไปสูการพัฒนาการจัดทำบัญชีคือ เปลี่ยนรูปแบบ การบันทึกและความรูความเขาใจในการจัดทำ
บัญชี  6)กอใหเกิดการประยุกตใชขอมูลการจัดทำบัญชีบริหาร การวางแผน การสั่งการ การควบคุม การตัดสินใจ
เพ่ือใหเกิดความสะดวกและเปนระบบมากขึ้น แนวทางการจัดทำบัญชีในภาพรวมนั้นสามารถเขียนกรอบการวิจัยเปน
รูปแบบแผนภาพ ไดดังนี ้

 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบการวิจัย 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ สมาชิกของกลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณ
บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน 40 คน โดยแบงเปนชาย 5 คน ผูหญิง 35 คน ใชวิธีการจัดเก็บขอมูลแบบเจาะจง
โดยใชแบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพื้นฐานคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2.เครื่องมือ 
เครื ่องมือการวิจ ัยตามกรอบแนวคิดการวิจ ัยการศึกษานี ้ ม ีเครื ่องมือการวิจ ัยโดยใชแบบสอบถาม 

(Questionnaires) แบงออกเปน 3 สวนไดแก สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน  มีลักษณะเปนแบบ
เลือกตอบเพียงขอเดียว ประกอบดวย เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ตำแหนงของสมาชิกในหนวยงาน โดยใชความรู
ความเขาใจในการออกแบบเอกสารแบบสอบถาม สวนท่ี 2 การแสดงความคิดเห็นตางๆ ท่ีมีผลตอปจจัยการจัดทำบัญชี 
ความมุงมานะ ตั ้งใจในการใชความรู ความเขาใจในการออกแบบเอกสารแบบสอบถาม โดยผูตอบแบบสอบถาม 
(วิสาหกิจชุมชน) จะตองคำนึงถึงลำดับความสำคัญและแสดงความคิดเห็นโดยประเมินจากการวัดระดับความพึงพอใจ
ของขอมูลในแตละปจจัยใหเปนไปตามรูปแบบของแบบสอบถามโดยแสดงความคิดเห็นตามความเปนจริงและถูกตอง 
และสวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเรื่องท่ีผูวิจัยกำลังศึกษาท่ีตรงกับปจจัยแตละหัวขอเพ่ือนำไปปรับปรุง แกไข  

การจัดทำบัญชีในรูปแบบเดิม 
-พฤติกรรมการจัดทำบัญชีชองวิสาหกิจชุมชน 
-ความรูในการจัดทำบัญชีชองวิสาหกิจชุมชน 
-ความเขาใจในปญหาและอุปสรรค 

การพัฒนาการจัดทำบัญชี 

-รูปแบบการจัดทำบัญชี 

-การบันทึกบัญชี 

-ความรู ความเขาใจในการจัดทำบัญชี 

-การแกไขปญหาและอุปสรรคตางๆ 

 

การบริหารจัดการการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม 
 

2 1 
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ระบบใหดีขึ ้นซึ่งควรเปนคำถามที่เขาถึงงายและในแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ดานซึ่งสมาชิกของกลุมแมบาน
เกษตรกรวังยาวพัฒนาโดยนำมาวิเคราะหขอมูลเพ่ือพัฒนาการจัดทำบัญชีใหเปนระบบและสะดวกมากย่ิงขึ้น 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 เครื่องมือการวิจัยและการออกแบบวิจัย 

 
3.การสรางและพัฒนาเครื่องมือการวิจัย 
ผูวิจัยไดดำเนินการตามลำดับดังนี้ 1)ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับแนวทางการจัดทำ

บัญชีท่ีเหมาะสม ซ่ึงนำมาพัฒนาและประยุกตใชกับงานวิจัย และกลุมเปาหมายท่ีไดศึกษาในงานวิจัยนี้ เพ่ือนำขอมูลมา
เปนแนวทางในการจัดทำแบบสอบถาม 2)นำแบบสอบถามไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาประจำรายวิชาเพื่อขอคำแนะนำ
จากอาจารยท่ีปรึกษาในเรื่องการทำแบบสอบถามใหสอดคลองกับเนื้อหาท่ีผูวิจัยไดศึกษากับกรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

ผูมีประสบการณ คุณภาพของขอมูล 

การพัฒนาระบบ

การจัดทำบัญชี

ใหใชสะดวกขึ้น 

การนำมาประยุกตใชให

ใชไดจริงในหนวยงาน 

การสังเกตการณ

การจัดทำบัญชี

ของรัฐวิสาหกิจ 

ระบบการจัดทำ

บัญชีท่ีเหมาะสม 

พฤติกรรมเกี่ยวกับ

ความเหมาะสม

ของจัดทำบัญชี 

การแสดงความ

คิดเห็นของสมาชิก

ในหนวยงาน 

การรับรูผลประโยชน 
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โดยการวิเคราะหความนาเชื่อถือจากการ วัดคาความเที่ยงตรงของแบบสอบ (IOC) ตามตาราง 3)นำเครื่องมือการวิจัย
กลับไปปรึกษาอาจารยท่ีปรึกษาประจำรายวิชาเพ่ือตรวจทานความถูกตอง ละนำแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบการ 
พิจารณาและอนุมัติแลวจากอาจารยใหนำไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยการนำแบบสอบถามไปใหสมาชิกของกลุมแมบาน
รัฐวิสาหกิจไดแสดงความคิดเห็น โดยแบบสอบถามไดคา IOC เทา 0.83 

4.การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลวิจัยมี 3 ลักษณะคือ 
1.1.การคนควาจากรายงานการศึกษา วิทยานิพนธ รายงานการวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ เชน แนวทางการ

จัดทำบัญชีที่เหมาะสมสำหรับวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเคหะสิ่งทอจากผาฝายทอมือในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม 
เปนตน 

1.2. การสังเกตเชิงปริมาณเปนการสังเกตแบบการแสดงขอมูล ที ่แสดงปริมาณหรือขนาดที ่สามารถ
เปรียบเทียบกันได ในลักษณะมากกวาหรือนอยกวากวาวาเปนจำนวนเทาไร ขอมูลประเภทนี้มักเปนขอมูลที่แสดงเปน
คาตัวเลข เชน จำนวนสมาชิกของกลุมแมบานเกษตรกรรัฐวิสาหกิจชุมชนตางๆ จำนวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เปน
ตน โดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลและนำมาคิด รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบนเบนมาตรฐาน เพื่อเชื่อมโยงแตละเนื้อหา
ใหเกี่ยวเนื่องสัมพันธกัน 

1.3.การเก็บขอมูลแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลจากสมาชิกของกลุมแมบานเกษตรกรวิสาหกิจ
ชุมชนบานวังยาวพัฒนา ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อนำมาวิเคราะหขอมูลการจัดทำ
บัญชี ซ่ึงมีท้ังหมด 4 ดาน 1.ดานการจัดทำบัญชีในรูปแบบเดิม 2.ดานการบริหารจัดการการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม 
3.ดานการพัฒนาการจัดทำบัญชี 4.ดานการประยุกตใชขอมูลการจัดทำบัญชีบริหาร 
 
สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ดานการจัดทำบัญชีในรูปแบบเดิม 

ขอที ่ ดานการจัดทำบัญชใีนรูปแบบเดิม  𝐒𝐒.𝐃𝐃 แปลผล 

1 
 
2 
3 

วิสาหกิจชุมชนของทานมีการต้ังเปาหมายและทิศทางในการ
พัฒนาไวอยางชัดเจน 
ความสามารถในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของทาน 
ความสนใจของสมาชิกในการจัดทำบัญช ี

4.13 
 

3.75 
4.15 

1.137 
 

0.809 
0.580 

มาก 
 

มาก 
มาก 

รวม 4.01 0.224 มาก 
ตารางท่ี 1 ดานการจัดทำบัญชีในรูปแบบเดิม พบวา กลุมแมบานเกษตรกร มีความคิดเห็นโดยรวม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.01 (S.D = 0.224) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากทุกขอ โดยเรียงลำดับ
คาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ 1)ความสนใจของสมาชิกในการจัดทำบัญชี (= 4.15) 2)วิสาหกิจชุมชนของทานมีการ
ตั้งเปาหมายและทิศทางในการพัฒนาไวอยางชัดเจน (= 4.13) และ 3)ความสามารถในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน
ของทาน (= 3.75)  
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ตารางที่ 2 ดานการบริหารจัดการการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม 

ขอที ่ ดานการบริหารจัดการการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม  𝑺𝑺.𝑫𝑫 แปลผล 

1 
2 
 
3 
4 

การนำปญหาในการดำเนินงานมาปรับปรุงแกไข 
ระบบการจัดทำบัญชีสามารถตอบสนองความตองการของกลุม
วิสาหกิจชุมชนไดดีขึ้น 
มีการรวบรวมขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระบบ  
มีการใชประโยชนจากขอมูลท่ีจัดเก็บอยางตอเนื่อง 

3.55 
4.95 
4.23 
4.75 

0.876 
0.221 
0.480 
0.439 

มาก 
มากท่ีสุด 

มาก 
มากท่ีสุด 

รวม 4.37 0.626 มาก 
ตารางที่ 2 ดานการบริหารจัดการการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม พบวา กลุมแมบานเกษตรกร มีความคิดเห็น

โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.37 (S.D = 0.626) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมากที่สุด 2 ขอ  
มาก 2 ขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ 1)ระบบการจัดทำบัญชีสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดีขึ ้น ( = 4.95) 2)มีการใชประโยชนจากขอมูลที่จัดเก็บอยางตอเนื่อง( =4.75) 3)มีการ
รวบรวมขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระบบ สะดวกตอการใชงาน ( = 4.23) และ 4)การนำปญหาในการดำเนินงานมา
ปรับปรุงแกไข ( = 3.55) 

 
ตารางที่ 3 ดานการพัฒนาการจัดทำบัญชี 

ขอที ่ ดานการพัฒนาการจัดทำบัญชี  𝑺𝑺.𝑫𝑫 แปลผล 

1 มีการจัดทำบัญชีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 3.85 0.622 มาก 

2 ทานสามารถบันทึกบัญชีท่ีถูกตองและเขาใจงาย 3.38 0.490 ปานกลาง 

3 ทานสามารถเรียกดูรายการทางการเงินยอนหลังไดอยางสะดวก 3.28 0.751 ปานกลาง 

รวม 3.50 0.307 ปานกลาง 

ตารางที่ 3 ดานการพัฒนาการจัดทำบัญชี พบวา กลุมแมบานเกษตรกร มีความคิดเห็นโดยรวม อยูในระดับ
ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.50 ( S.D = 0.307) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมาก 1 ขอ ปานกลาง 2 ขอ โดย
เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ 1)การจัดทำบัญชีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ (= 3.85 ) 2)ทาน
สามารถบันทึกบัญชีที่ถูกตองและเขาใจงาย ( = 3.38 ) และ 3)ทานสามารถเรียกดูรายการทางการเงินยอนหลังได
อยางสะดวก ( = 3.28 ) 
 

ตารางที่ 4 ดานการประยุกตใชขอมูลการจัดทำบัญชีบริหาร 
ขอที ่ ดานการประยุกตใชขอมูลการจัดทำบัญชีบริหาร  𝑆𝑆.𝐷𝐷 แปลผล 

     1 
     2 
 
     3 
 
     4 

มีการวางแผนและยกระดับการจัดทำบัญชี 
การจดบันทึกบัญชีอยางสม่ำเสมอและชวยใหทานมีความ
ชำนาญ 
ทานสามารถแนะนำแนะถายทอดความรูของการจัดทำบัญชี
ใหกับสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน 
การตัดสินใจเลือกใชการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม 

4.03 
3.21 

 
3.25 

 
3.60 

0.423 
0.801 

 
0.439 

 
0.709 

มาก 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
มาก 

รวม 3.52 0.380 มาก 
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ตารางที่ 4 ดานการประยุกตใชขอมูลการจัดทำบัญชีบริหาร พบวา กลุมแมบานเกษตรกร มีความคิดเห็น

โดยรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 (S.D = 0.308 ) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ อยูในระดับมาก 2 ขอ ปาน
กลาง 2 ขอ โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ 1) มีการวางแผนและยกระดับการจัดทำบัญชี ( = 4.03 )  
2) การตัดสินใจเลือกใชการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม ( = 3.60) 3) ทานสามารถแนะนำแนะถายอดความรูของการ
จัดทำบัญชีใหกับสมาชิกในวิสาหกิจชุมชน ( = 3.25) และ 4) การจดบันทึกบัญชีอยางสม่ำเสมอและชวยใหทานมี
ความชำนาญ ( = 3.21) 
 
อภิปรายผล  

การวิจัย เรื่อง การศึกษาปญหาและรูปแบบการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุมแมบานเกษตรกรวังยาว 
ตำบลวังกพง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1.กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับดานการจัดทำบัญชีในรูปแบบเดิมไมวาจะ
เปนในเรื่องวิสาหกิจชุมชนมีการตั้งเปาหมายและทิศทางในการพัฒนาไวอยางชัดเจน ความสามารถในการจัดทำบัญชี
วิสาหกิจชุมชนของทาน ความสนใจของสมาชิกในการจัดทำบัญชี อยูในระดับมาก สรุปโดยรวมในการแสดงความ
คิดเห็นดานนี้ คือ อยูในระดับมาก เนื่องจากกลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนามีความรูความเขาใจพอสมควรและปกติ
ทางหนวยงานมีการจัดทำบัญชีอยูแลวแตอาจไมไดเปนระบบมากนักมีเพียงการจดบันทึกลงในสมุดรายวันทั่วไปและจด
บันทึก รายรับ รายจายเทานั้นสอดคลองกับแนวคิดของ บุปผา คำนวน (2563) กลาววา ชุมชนทุงกองมูสนใจการบันทึก
บัญชีครัวเรือนตามรูปแบบสมุดบัญชีของนักวิจัย โดยมีการจัดพิมพชื่อบัญชีรายรับและรายจายมาใหลวงหนาแลว ผู
บันทึกบัญชีเพียงแตใสจำนวนเงินที่รับและจายเทานั้น ทำใหสะดวกมากยิ่งขึ้น ชุมชนจึงไดนำความรูที่มีอยูเดิมมา
ปรับปรุงการบันทึกบัญชโีดยใชรูปแบบสมุดบัญชีของนักวิจัย ทำใหชุมชนรูรายรับ รายจายในครัวเรือน แลวสามารถลด
คาใชจายท่ีไมจำเปนลงได รวมท้ังทำใหชุมชนไดเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนมากย่ิงขึ้น 
 2.กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนามีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานการบริหารจัดการการจัดทำบัญชี
รูปแบบใหมโดยรวมคณะผูวิจัยมีการเสนอแนะตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจในการจัดทำบัญชีในรูปแบบใหม คือ การนำ
ปญหาในการดำเนินงานมาปรับปรุงแกไข อยูในระดับมาก ระบบการจัดทำบัญชีสามารถตอบสนองความตองการของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนไดดีขึ้น  อยูในระดับมากที่สุด มีการรวบรวมขอมูลและจัดเก็บอยางเปนระบบ สะดวกตอการใชอยู
ในระดับมาก และใชประโยชนจากขอมูลที่จัดเก็บอยางตอเนื่อง อยูในระดับมากที่สุด สรุปโดยรวมในการแสดงความ
คิดเห็นดานนี้ คือ อยูในระดับมาก เนื่องจากกลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนาพรอมรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีเพื่อนำมาประกอบในการตัดสินใจสอดคลองกับแนวคิดของ ลัดดา หิรัญยวา (2561) กลาววา 
ผูประกอบการธุรกิจรานคาแผงลอยสวนใหญไมเคยมีประสบการณในการทำบัญชีและไมเคยบันทึกบัญชีธุรกิจรานคา
แผงลอย  ขณะที่เคยไดรับการอบรมการจัดทำบัญชี ในสวนของปญหาและอุปสรรคการทำบัญชีของธุรกิจรานคาแผง
ลอยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาบันทึกรายการไมตรงกับสภาพที่เปนจริงและไมมีเวลา
บันทึกในการบันทึกบัญชี มีคาเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมาคือ การทำบัญชีมีความยุงยากและทำใหเสียเวลา ขาดความรู
และความเขาใจในการบันทึกบัญชี ขาดประสบการณในการจัดทำบัญชี และคิดวาเปนภาระท่ีตองทำบัญชี ตามลำดับ  
 3.กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนามีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานการพัฒนาการจัดทำบัญชี คือ มีการ
จัดทำบัญชีอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก ทานสามารถบันทึกบัญชีที่ถูกตองและเขาใจงาย อยูใน
ระดับปานกลางและทานสามารถเรียกดูรายการทางการเงินยอนหลังไดอยางสะดวก อยูในระดับปานกลาง สรุปโดยรวม
ในการแสดงความคิดเห็นดานนี้ คือ อยูในระดับปานกลาง เนื่องจากคณะผูวิจัยมีแนวทางการพัฒนาการจัดทำบัญชีมา
เสนอแนะใหกลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนาโดยสมาชิกเห็นดวยตอการพัฒนาการจัดทำบัญชีเพื่อนำมาปรับใชใน
หนวยงานในการจัดทำบัญชีในอนาคตมีความเปนระบบ สะดวกมากย่ิงขึ้น สอดคลองกับแนวคิดของ สุวรรณี รุงจตุรงค  
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(2558) กลาววา ปจจัยพื้นฐานของผูทำบัญชี ดานระดับตำแหนง ดานการอบรม เพื่อพัฒนาความรูตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี 2543 ดานการเปนสมาชิกเกี่ยวกับสิ่งพิมพ ที่เกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี/ดานธุรกิจ มีผลตอความรูความเขาใจ
ในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไมมีสวนไดเสียสาธารณะ ทั้งนี้เนื่องจากผูทำ
บัญชีสวนใหญเปนสมาชิกสิ่งพิมพหรือวารสาร ทำใหไดรับขอมูลขาวสารดานบัญชี หรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชีอยูเปนประจำ เพิ่มโอกาสในตำแหนงงาน ซึ่งสอดคลองกับ ในสวนปจจัยพื้นฐานของผูทำบัญชี ใน
ดานระดับการศึกษา การอบรมความรูเพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพดานวิชาการ ไมมีผลตอความรูความเขาใจในการจัดทำบัญชี
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เนื่องผูทำบัญชีสวนใหญมีประสบการณทำงานดานบัญชีมายาวนาน ทำใหมี
ความรูความเขาใจในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินเปนอยางดี ชวยใหองคกรบรรลุเปาหมาย
และเกิดประโยชนสูงสุดและสอดคลองกับแนวคิดของ ศิริพันธ จุรีมาศ (2561) กลาววา ระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
กลุมเกษตรผูเลี้ยงวัว ตำบลสันปาเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีระบบบัญชีที่เหมาะสมกับวิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรผูเลี้ยงวัว ตำบลสันปาเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 6 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมท่ี 1 การนำ
ฝากและถอนเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน และคาหุนจากสมาชิก กิจกรรมที่ 2 การควบคุมทะเบียนประวัติของสัตว 
กิจกรรมที่ 3 การขายสด กิจกรรมที่ 4 การซื้อและรับของ กิจกรรมที่ 5 การจายชำระหนี้และคาใชจาย และกิจกรรมท่ี 
6 จายเงินปนผล 
 4.กลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนามีความคิดเห็นดวยเกี่ยวกับดานการประยุกตใชขอมูลการจัดทำบัญชี
บริหาร คือ มีการวางแผนและยกระดับการจัดทำบัญชี อยูในระดับมาก การจดบันทึกบัญชีอยางสม่ำเสมอและชวยให
ทานมีความชำนาญ อยูในระดับปานกลาง ทานสามารถแนะนำแนะถายทอดความรูของการจัดทำบัญชีใหกับสมาชิกใน
วิสาหกิจชุมชน อยูในระดับปานกลาง การตัดสินใจเลือกใชการจัดทำบัญชีรูปแบบใหม อยูในระดับมาก สรุปโดยรวมใน
การแสดงความคิดเห็นดานนี้ คือ อยูในระดับมาก เนื่องจากการสรางรูปแบบของระบบบัญชีท่ีมีความเปนมาตรฐาน 
สำหรับรัฐวิสาหกิจชุมชน โดยใชวิธีสอดแทรกความรูเขาสูชุมชนโดยการเสนอและแนะนำพรอมถายทอดความรูทำให
ชุมชนมีสวนรวมในการแสดงความเห็นและสรางรูปแบบของระบบบัญชีตลอดจนรูปแบบเอกสารท่ีสอดคลองกับระบบท่ี
เหมาะสมเพื่อเปนมาตรฐานสำหรับรัฐวิสาหกิจชุมชนและนำมาประยุกตใชกับการจัดทำบัญชีไดอยางเหมาะสม 
สอดคลองกับแนวคิดของ สุขเกษม ลางคุลเสน (2554) กลาววา “ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาวิชาการวางระบบบัญชี โดย
ใชกลุมสัมพันธสรางมโนรูปแบบ”มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาประสิทธิภาพของวิชาการวางระบบบัญชีและ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท้ังกอนเรียนกับหลังเรียนตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา ท่ีมีตอการใชนวัตกรรมการ
สอน วิชาการวางระบบบัญชี โดยใชกลุมสัมพันธสรางมโนรูปแบบเปนการวิจัยแบบมีสวนรวมโดยเนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง โดยจัดทำเปนหนวยการเรียน 6 หนวยไดแก 1)การเรียนรูลักษณะที่สำคัญและสวนประกอบของระบบบญัชี 
2)การฝกอานผังทางเดินเอกสาร 3)การฝกเขียนผังทางเดินเอกสารโดยหาเหตุผลและปดจุดออนของระบบบัญชี 4.การ
ฝกการวางระบบการควบคุมภายใน 5)การฝกออกแบบเอกสารทางการบัญชีและ 6)การฝกทดสอบระบบทางเดิน
เอกสารภายใตหลักการการควบคุมภายใน  
 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช 
(1) จากผลการศึกษาพบวา การจัดทำบัญชีมีความสำคัญตอการตัดสินใจของกลุมแมบานเกษตรกรวังยาว

พัฒนาเปนอยางมาก เนื่องจากการจัดทำบัญชีมีความซับซอนและไมเปนระบบ อาจกอใหเกิดปญหาตองบตางๆ ดังนั้น
ควรเลือกใชวิธีการจัดทำบัญชีท่ีมีประสิทธิภาพโดยเนนถึงความสะดวกและงายตอการบันทึกบัญชี 

(2)  ผูจัดทำบัญชียังไมมีความชำนาญและแมนยำมากพอ สงผลใหไมมีการลงขอมูลอยางครอบคลุม ถูกตอง
และรวดเร็ว 



 

ภาคบรรยาย 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
(1) ประเมินความตองการในการศึกษาการจัดทำบัญชีของกลุมแมบานเกษตรกรวังยาวพัฒนาเพื่อนำมาใชใน

การพัฒนาตอยอดใหครอบคลุมมากขึ้น 
(2)  ผูวิจัยตองเพ่ิมระยะเวลาในการศึกษารูปแบบการจัดทำบัญชีใหมากขึ้น 
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การสนับสนุนทางดานงบประมาณและขอขอบคุณ ผศ.ดร. พิมพปวีณ มะณีวงค อาจารยที่ปรึกษางานวิจัยซึ่งทานไดให
คำแนะนำและขอคิดเห็น ตางๆ ท่ีเกิดขึ้นระหวางการดำเนินงานวิจัย 
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