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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบัญชีและระบบสารสนเทศทางบัญชีของกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
ในอาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ มตัวอย่างผู้ผลิต
สินค้า 9 กลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการศึกษา
พบว่า กลุ่มผลิตสินค้าจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นรายได้เสริม สมาชิกส่วนใหญ่มีอาชีพทาสวนยางพารา สวนผลไม้ ใช้เวลา
ว่างในการช่วยงานในกลุ่ม สมาชิกให้ความสาคัญกับการทาบัญชีของกลุ่มโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ใน
ด้านการบันทึกในสมุดบันทึกต้นทุน (x = 4.22) และด้านการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด (x = 4.10) ด้านการ
บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น เนื่องจากสมาชิกส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่ วมประชุม เรียนรู้อย่าง
สม่าเสมอ เนื่องจากมีภารกิจในการดาเนินอาชีพหลัก ทาให้มีความเข้าใจในขั้นตอนการใช้ระบบบัญชียังไม่มาก
พอ แต่สามารถบันทึกในระบบบัญชีได้ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ที่ 4.16
ผลประเมินความพึงพอใจของสมาชิกในการใช้ระบบบัญชีของกลุ่มตัวอย่าง มีความพึงพอใจเฉลี่ยรวม
เท่ากับ 4.50 และด้านผลการประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสาหรับสาหรับผู้ผลิตและจาหน่าย
สินค้า มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.28 กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีในระดับมาก
ทีส่ ุด แต่มีข้อจากัดในด้านการมองเห็น การอ่านตัวอักษรและตัวเลขบนจอสมาร์ทโฟน
คาสาคัญ : ระบบบัญชี, ต้นทุนการผลิต, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
Abstract
The objective of this research is to develop the accounting system and accounting
information system of Phipun District, Nakhon Sri Thammarat Province The interviews were used to
find accounting data in the old systems used by the various groups. The evaluation form was used
to evaluate the training, the use of the accounting system and the use of the accounting
information system. The data were analyzed by means of standard deviation. And the content
analysis of the interview. The study indicated that All samples combine to form a product group for
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additional income. Most of the rubber plantations, fruit orchard members will spend time to help in
the group. The sample group focused on the accounting of the group with the highest average level,
ie, the recording in the cost logs was 4.22 and the recording in the cash register. The mean score
was 4.10, which was lower than the other items in the accounting book. The majority of the
samples did not attend the meeting. Because of the mission of the main occupation. Therefore, the
understanding of the accounting system is not enough. It can be saved in the accounting system.
The average of all four is 4.16.
The results of the satisfaction of the sample using the accounting system of the eight
sample groups had the average satisfaction of 4.50 and the results of the evaluation using the
accounting information system for the manufacturers. And distribution of Phipun District, Nakhon Si
Thammarat. There were 4.28 samples at the highest level. There were some difficulties in terms of
looking. Reading letters and numbers in the system is not as good as it should be.
Keyword : accounting system, cost of production, accounting Information System
บทนา
การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 เป็นนโยบายที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยรัฐบาลมีแนวทางสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ
การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่าง ๆ
รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา โดยใช้ความ
ได้เปรียบของประเทศไทยในความหลากหลายเชิงชีวภาพและความหลากหลายเชิ งวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสาคัญที่
จะนาไปสู่ความสาเร็จ ตลอดจนยึดหลักการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน และเชื่อมไทยสู่ประชาคมโลก (Public
Relations and Public Relations Bureau Spokesman, Thai Government., 2017)
จากการส ารวจความจ าเป็น พื้น ฐาน (จปฐ.) ปี 2560 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรของ
อาเภอพิปูนมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีจานวน 59,850.12 บาท ซึ่งเป็นรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของจังหวัด (Provincial
Community Development Office, Nakhon Si Thammarat., 2017) ผนวกกับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้วิเคราะห์
ความต้องการและศักยภาพของประชาชนเชิงพื้นที่ ซึ่งสะท้อนข้อมูลของอาเภอพิปูน ว่ามีปัญหาด้านบริหารจัด
การเกษตรที่สาคัญคือผลผลิตทางการเกษตรไม่มีจุดรวบรวมและจุดรับซื้อ ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ากว่าพื้นที่อื่นๆ ในจังหวัด จากปัญหาข้างต้นจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ระบุ แนวทางแก้ไขปัญหาไว้ใน
แผนพัฒนาจังหวัด ได้แก่ 1) จัดหาสถานที่ รวบรวมผลผลิตของประชาชนในพื้นที่ 2) ส่งเสริมอาชีพหลัก และ
อาชีพเสริ มให้มีความหลากหลาย 3) ส่ งเสริมการผลิตอาหารสัตว์ 4) ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 5)
พัฒนาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการเลี้ยงแพะเนื้อ แพะนม และ 6) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (Nakhon Si Thammarat
Province Office, 2016) จะเห็นได้ว่าแนวทางการแก้ไขปัญหาตามแผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช มีความ
สอดคล้องกับโจทย์งานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นอาเภอพิปูน ซึ่งนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชลง
พื้น ที่เพื่อรับ ฟังปัญหาและความต้องการจากการจัดกิจกรรมเวทีประชาคมในพื้นที่อาเภอพิปูน โดยพบว่ามี
ประเด็นปัญหาความต้องการหลายด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ด้านการพัฒนาอาชีพ และ
ด้านการทาบัญชี เป็นต้น
พบว่าความต้องการด้านการข้างต้น เป็นแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชุมชนในพื้นที่ต้องการซึ่งสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และโจทย์วิจัยของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ดังนั้นสิ่ง
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ที่จาเป็นอย่างยิ่งของผู้ผลิตแต่ละกลุ่มผลิตสินค้าอย่า งหนึ่ง คือการทาบัญชีและมีระบบบัญชี ที่จะทาให้ทราบ
ต้นทุนผลิ ต สามารถกาหนดราคาสิ นค้า และนาไปสู่ การทราบผลการดาเนินงานของแต่ล ะกลุ่ มผู้ผ ลิตหรือผู้
ให้บริการได้อย่างถูกต้อง การที่จะดูแลและพัฒนาประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ระบบบัญชีที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงิน และพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
บัญชีของวิสาหกิจชุมชนจะประกอบด้วยการวางรูปแบบบัญชี การจัดทาบัญชีและงบการเงิน รวมทั้งการใช้ข้อมูล
ทางบัญชีในการบริหารธุรกิจ ทาให้วิสาหกิ จชุมชนมีการดาเนินงานที่เป็นระบบ สามารถบริหารธุรกิจให้เกิดการ
สร้ างผลตอบแทนแก่ส มาชิกและอานวยประโยชน์แก่ชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งตามหลักการเศรษฐกิจ
พอเพียง (Wisaedsri, A., 2012)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาระบบบัญชีของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าในอาเภอพิปูน เพื่อเป็นแนวทางใน
การวางระบบบัญชีของกลุ่มอาชีพ ซึ่งจะนาไปสู่การทาบัญชีตามหลักบัญชีสากลแต่ประยุกต์ให้เหมาะสมสาหรับ
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเฉพาะในอาเภอพิปูน อันจะทาให้แต่ละกลุ่มผู้ผลิตสินค้าได้ใช้เป็นเครื่ องมือในการรับรู้รายได้
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย นาไปสู่การทราบผลการดาเนินงานหรือกาไรขาดทุนประจางวดแต่ละงวด อีกทั้งยังสามารถใช้
ในการจัดการเกี่ยวกับการขยายการผลิตของตนได้อย่างเหมาะสม จะทาให้ประชาชนในพื้นที่อาเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืนในอนาคต
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒ นาระบบบั ญชีและระบบสารสนเทศทางบัญชีของกลุ่มผู้ ผลิ ตสิ นค้าในอาเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช
กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีดาเนินการวิจัย
วิธีการศึกษามีขั้นตอนดังนี้
1. สัมภาษณ์หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนของผู้ผลิตสินค้าที่ศึกษา เพื่อหาข้อมูลการทาบัญชีตามระบบที่ใช้
เดิมที่กลุ่มต่างๆ จัดทาก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
2. ประชุ มนั ก วิ จั ย และตั ว แทนกลุ่ ม ของผู้ ผ ลิ ต สิ น ค้า ที่ ศึ กษา เพื่ อ วางแผนออกแบบระบบบั ญ ชี ที่
เหมาะสม โดยจะนาข้อมูล ที่ไ ด้จ ากการสั มภาษณ์ในขั้นตอนที่ 1 มาทาการวิเคราะห์ หาว่าการทาบัญชีที่ทา
แบบเดิมนั้นสามารถให้ข้อมูลหรือรายงานทางการบั ญชีที่ต้องการใช้มากน้อยเพียงใด มีเรื่องใดที่ยังขาดอีกบ้าง
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กลุ่มต่างๆ ต้องการให้เพิ่มในเรื่องใดอีกบ้าง และร่วมกันออกแบบระบบบัญชีร่วมกัน พร้อมทั้งจัดทาเอกสารการ
อบรมการใช้ระบบบัญชีแบบใหม่
3. อบรมระบบบัญชีแบบใหม่ที่ออกแบบร่วมกัน โดยจัดอบรมเป็นกลุ่มย่อยครั้งละ 3-4 กลุ่ม และ
มอบหมายให้แต่ละกลุ่มนาไปทดลองใช้ในการบันทึกบัญชีของแต่ละกลุ่มเป็นเวลา 2 สัปดาห์
4. ประเมินผลการใช้ระบบบัญชีหลังจากที่แต่ละกลุ่มทดลองใช้ไปแล้ว 2 สัปดาห์ เพื่อหาจุดที่ต้อง
ปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมกับการใช้งานยิ่งขึ้น
5. ปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
6. นาระบบบัญชีที่ปรับปรุงแล้วให้แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ไปใช้บันทึกบัญชีสาหรับรายการที่เกิดขึ้นในแต่
ละวัน ซึ่งนักวิจัยจะสอบถามการนาไปใช้งาน และตรวจผลการบันทึกบัญชีที่กลุ่มเป้าหมายนาระบบบัญชีใหม่ไป
ใช้ เพื่อหาจุดบกพร่องที่อาจหลงเหลืออยู่
7. ประเมิ น ผลการใช้ ห ลั ง ปรั บ ปรุ ง และจั ด ท าคู่ มื อ การใช้ ร ะบบบั ญ ชี เพื่ อ น าไปเขี ย นเป็ น ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีที่ตอบสนองกับวิถีชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย คือ จัดทาแอพพลิเคชั่นระบบบัญชีที่ใช้งาน
ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเป้าหมายมีการใช้สัญญาณอิน เทอร์เน็ตผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์และ
สมาร์ทโฟนกันอย่างแพร่หลาย
8. จัดทาแอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศทางการบัญชีสาหรับวิสาหกิจชุมชนและเอกสารการอบรมการ
ใช้แอพพลิเคชั่น
9. จั ดอบรมกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ มย่อยๆ โดยอบรมครั้งละประมาณ 3-4 กลุ่ม ซึ่งเน้นการใช้งาน
แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนใช้งานเป็นปกติในชีวิตประจาวัน และมอบหมายให้
แต่ละกลุ่มได้ทดลองใช้แอพพลิเคชั่นระบบสารสนเทศทางการบัญชี
11. ประเมินผลการทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อหาจุดบกพร่องและนาไปปรับปรุงให้
มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน และต่ออายุของผู้ใช้งานด้วย
12. ปรับปรุงระบบสารสนเทศทางการบัญชีหลั งจากมีการทดลองใช้ และจัดทาคู่มือการใช้ระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี
13. จั ดอบรมถ่ายทอดความรู้ ระบบบัญชีทั้งระบบที่ทาด้ว ยมือ และระบบที่ใช้แอพพลิเคชั่นฯ บน
สมาร์ทโฟนแก่ประชาชนในอาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
14. ประเมินผลการฝึกอบรมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อทาและนาเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร
ประชากรที่ศึกษาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอาเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทาการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด ตามความสมัครใจ ดังนั้น
การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจึงเป็นแบบเจาะจง (purposive sampling) ประกอบด้วยกลุ่มผู้ผลิตทั้งหมด 9 กลุ่ม
คือ 1) วิสาหกิจชุมชนต้นน้าตาปี แฮนด์แมด 2) วิสาหกิจชุมชนกล้วยฉาบพาเพลิน 3) วิสาหกิจชุมชนสวน
เกษตรอินทรีย์ ภูสิบแสน (ต้นแบบ) 4) กลุ่มตะกร้าแฟนตาซี 5) กลุ่มน้าพริกสัมมาชีพ 6) กลุ่มปลาดุกใส่อวน
7) กลุ่มปลาดุกใส่อวน 8) กลุ่มสบู่นมแพะ และ 9) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรบ้านดอกประดู่
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพื่อ
น ามาสร้ า งเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ได้ แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ ที่ ผู้ วิ จั ย ในการวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ( Qualitative
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Research) และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้
1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
2. สร้างแบบสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งกลุ่ม จานวนสมาชิก การจ่ายเงินปั นผลแก่สมาชิก หน้าที่ของสมาชิก
การได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากแหล่งทุนต่างๆ ข้อมูลการอบรบความรู้ของสมาชิก
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการทาบัญชีของกลุ่ม ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิต และการคิดต้นทุนการ
ผลิตของกลุ่ม
ส่วนที่ 3 การรายงานทางการเงิน ทั้งต่อสมาชิกของกลุ่ม และกรณีที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีการรับ
เงินทุนจากหน่วยงานต่างๆ
3. เอกสารประกอบการอบรมการทาบัญชีวิสาหกิจชุมชน
4. แบบฟอร์มบัญชีสาหรับใช้ในการฝึกอบรมทาบัญชี เช่น สมุดเงินสด ทะเบียนคุมสินทรัพย์ ทะเบียน
คุมวัตถุดิบ สมุดบันทึกต้นทุนผลิต
5. แบบฟอร์มเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสาคัญจ่ายเงิน เป็นต้น
6. แบบประเมินผลการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นใหม่ ประเมินผลการใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น
ใหม่หลังปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกลุ่มทดลอง และแบบประเมินผลการการใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีที่พัฒนาขึ้นใหม่ โดยมีวิธีการให้คะแนนระดับความสาคัญ โดยใช้ค่าเฉลี่ยในการวัดค่าระดับ ความสาคัญของ
ปัจจัยต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์การแบ่งของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งมีคะแนนในแต่ละระดับ ดังนี้
มากที่สุด
ระดับคะแนน 5 คะแนน
มาก
ระดับคะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง
ระดับคะแนน 3 คะแนน
น้อย
ระดับคะแนน 2 คะแนน
น้อยที่สุด
ระดับคะแนน 1 คะแนน
7. นาแบบประเมินในข้อ 6 ไปขอรับคาชี้แนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมปรับแก้ตามคาแนะนา
8. หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยนาแบบแบบประเมินที่ปรับปรุง แก้ไขไปหา
ค่าความเชื่อมั่น โดยนาไปทดลอง (Try out) กับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 9 กลุ่ม เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการ
หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α-coefficient) ตามวิธีของครอนบาช (Cronbach) ที่ระดับนัยสาคัญ .05 ซึ่งมีผล
ของค่าความเชื่อมั่นดังนี้
8.1 แบบประเมินผลการทดลองใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9692
8.2 ประเมินผลการใช้ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นใหม่หลังปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกลุ่มทดลอง มี
ค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.9372
8.3 แบบประเมินผลการการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่พัฒนาขึ้นใหม่ มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.9579
ดังนั้นจึงสามารถยอมรับแบบประเมินข้างต้นเพื่อการวิเคราะห์ในขั้นตอนต่อไปได้
8. ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้จากพัฒนาขึ้นใหม่
9. คู่มือการใช้ระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชน
10. คู่มือการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีวิสาหกิจชุมชน
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การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) โดยมีข้อมูลทั้งในเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะประมวลและสรุปข้อมูลที่ได้จากแบบสัมภาษณ์ข้อมู ลเบื้องต้น
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อนาไปสู่การร่วมกันออกแบบระบบบัญชีระหว่างนักวิจัยและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประกอบกับการสังเกตจากการทาบัญชีตามระบบบัญชีที่ร่วมกันออกแบบ และการสนทนากับแต่ละกลุ่มซึ่งได้นา
ระบบบัญชีไปทดลองใช้
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉลี่ย
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยเป็นไปตามแผนที่วางไว้ ซึ่งได้ผลดังนี้
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรวมตัวกันตั้งกลุ่ มผลิ ตสินค้าเพื่อเป็นรายได้เสริม ส่ วนใหญ่จะมีอาชีพทาสวน
ยางพารา สวนผลไม้ สมาชิกกลุ่มจะใช้เวลาว่างมาช่วยงานในกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับการทาบัญชี
ของกลุ่มโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านการบันทึกในสมุดบันทึ กต้นทุนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 ถัด
มาเป็นด้านการใช้เอกสารประกอบการทาบัญชี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 ตามด้วยด้านการบันทึกในทะเบียนคุม
วัตถุดิบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และด้านการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 ซึ่งในด้านการ
บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดมีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าด้านอื่น ๆ เพราะมีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้มาร่ วมประชุมเรียนรู้
อย่างสม่าเสมอ เนื่องจากมีภารกิจในการดาเนินอาชีพหลัก จึงทาให้มีความเข้าใจในขั้ นตอนการใช้ระบบบัญชียัง
ไม่มากพอ แต่สามารถบันทึกในระบบบัญชีได้ ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 ด้านอยู่ที่ 4.16
สาหรับผลประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างในการใช้ระบบบัญ ชีของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 8 กลุ่ม มี
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.50
ด้านผลการประเมินผลการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีสาหรับสาหรับผู้ผลิตและจาหน่ายสินค้า
อาเภอพิปู น จั ง หวัดนครศรี ธ รรมราช มีค่าเฉลี่ ยรวมอยู่ที่ 4.28 กลุ่ มตัว อย่า งมีความรู้ความเข้าใจในระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีในระดับมากที่สุด แต่มจี ากัดในด้านการมอง การอ่านตัวอักษรและตัวเลขในระบบได้ไม่
ถนัดเท่าทีค่ วร รวมทั้งสีที่ใช้ในส่วนต่างๆ ของระบบยังมีความเหมาะและเป็นอุปสรรคในการใช้งานบ้าง
อภิปรายผล
จากผลการศึกษาพบว่าการทาบั ญชีของกลุ่มผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผู้ทาบัญชีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ
มีความตั้งใจจริงที่จะทาบัญชีของกลุ่มของตน และมีการนาผลจากการทาบัญชีไปใช้ประโยชน์ เช่นการจัดสรร
แบ่ งปั น ผลกาไรให้ แก่ส มาชิก การคานวณต้ น ทุนเพื่ อตั้งราคาขายสิ นค้ า การรายงานผลการด าเนิน งานต่ อ
หน่วยงานภาครัฐกรณีที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน และในการทาบัญชีจะต้องทาให้เป็นปัจ จุบัน และทาอย่าง
สม่าเสมอจึงจะทาให้เกิดความชานาญในการบันทึกบัญชีลงในสมุดแต่ละเล่มได้
ข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นแหล่งทุนสนับสนุนงบประมาณแก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบโครงการ
ต่าง ๆ ควรติดตามผลการดาเนินงานตามโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่จะให้รายงานผลประกอบการของแต่ละกลุ่ม ปี
ละครั้ง ซึ่งจะทาให้เป็นภาระในการรายงานผลการดาเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เนื่องจากไม่ได้มีการบันทึก
บัญชีอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกิดความเบื่อหน่ายในการย้อนมารวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปและรายงานผล ดังนั้นควร
กาหนดให้มีการรายงานผลอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนได้ทาบัญชีอย่างต่อเนื่อง
2. สาหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ควรเพิ่มจานวนกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่านี้ เพื่อจะได้มีผู้เสนอแนะใน
มุมอื่น ๆ ที่ยังไม่ครอบคลุม
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