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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาบริบทของระบบบัญชีการเงิน ปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้ระบบบัญชีการเงินรวมถึง
พัฒนาระบบบัญชีการเงินให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบสนทนากลุ่ม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง คือ
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุ่ม บ้านหนองบัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 15 ราย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบบการควบคุมภายในและระบบบัญชี
ผลจากการวิจัยพบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 65 ปี และมีระยะเวลาที่เคยใช้บัญชี 1 ปีขึ้นไป
กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ใช้ สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ สมุดรายวันขาย บัญชีแยกประเภททั่วไป งบก�ำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด
กลุ่มตัวอย่างใช้สมุดเงินสดรับ สมุดรายวันเงินสดจ่าย และบัญชีลูกหนี้รายตัว ในการบันทึกรายการที่เกิดขึ้นในขณะ
เดียวกันกลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในรูปแบบบัญชีการเงินที่สมาชิกกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติเคยบันทึกบัญชีในระดับน้อยและ
ท�ำให้เกิดปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านบัญชี
นอกจากนี้ยังพบว่าการปฏิบัติงานของกลุ่มตัวอย่างไม่มีการก�ำหนดผังงาน และก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เหมาะสมตามหลักการควบคุมภายใน เช่น ท�ำให้เกิดปัญหาด้านการบันทึกบัญชีลงในสมุดบัญชีต่างๆ การไม่คิดดอกเบี้ยให้
แก่สมาชิกที่กู้เงิน เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น
ค�ำส�ำคัญ: ระบบบัญชี วิสาหกิจชุมชน
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ABSTRACT

This research study the context of the financial problems and the need for financial accounts,
including financial accounting system developed to meet the needs of users of accounting information.
The research was conducted withparticipation by interviews and focus groups, Questionnaires were used
to collect data, The sample SME weaving natural color, A Case Study, Ban Khok Wua head color Muang
Khon Kaen 15 aims to study the internal control system and accounting systems.
The research results showed that the respondents were female, mean age 65 years and has long
been used to account for up to one year the samples are not used the general journal, purchases journal,
sales journal, general ledger, profit and loss statement, Statement of financial position, and statement
of cash flow.
The samples were used cash receipts journal, cash disbursement journal, account receivable, the
recording took place. The samples are understood in the financial accounting form about weaving natural
color ever recorded at a low level and cause problems in the practice of accounting in addition to, It
also found that the performance of the sample was not defined flowcharts and assign responsibilities
based on the principle of internal control, such as cause problems logging into the account in the book,
non-interest for loans to its members, documents related to the accounting records are not legally etc.
KEYWORD: Accounting system, Community enterprise

บทน�ำ

นับตั้งแต่เกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในปี 2551
เป็นต้นมา ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการแข่งขัน
อย่างรุนแรง ความจ�ำเป็นของธุรกิจในด้านความบรรลุ
เป้าหมายขององค์กร ส่วนใหญ่จะเป็นการมุ่งหวังผลก�ำไร
ระยะสั้นมากเกินไป ไม่ค�ำนึงถึงความยั่งยืนของธุรกิจ และ
สังคม จึงท�ำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา รัฐบาลในยุคนั้นได้
ตระหนักถึงความส�ำคัญ จึงได้ออกแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฉบับที่ 11 (2555 – 2559) เพื่อที่จะแก้ปัญหา
ซึ่งกรอบแผนการพัฒนาเศรษฐกิจฉบับนี้ส่วนใหญ่จะเกี่ยว
เนื่ อ งกั บ ทฤษฎี เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งตามพระราชด� ำ ริ ข อง
พระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการส่งเสริมธุรกิจภาคส่วนชนบท
ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ เรียกว่า วิสาหกิจชุมชน ซึ่งถือว่า
เป็นเครื่องมือที่จะน�ำพาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน ให้ดีขึ้นและยั่งยืนนั่นเอง (มยุรี บุตรโต, 2553) และ
ปัจจุบันบทบาทของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นในการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยอย่างยิ่ง จะเห็นได้จากสถิติข้อมูลการจัดตั้ง
วิสาหกิจชุมชนในเว็บไซต์ของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

122

โดยเฉพาะในเขตของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด
ขอนแก่น มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2556 – 2558
จ� ำ นวน 1,053 6,096 และ 7,367 แห่ ง ตามล� ำ ดั บ
แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้วา่ จะได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงาน
ของรัฐเป็นอย่างดี แต่ยงั อยูใ่ นระดับทีไ่ ม่พร้อมในการแข่งขัน
และมีปญั หาด้านต่างๆ จะเห็นได้จากงานวิจยั ของ Somswasdi
et al. (2015) ได้ศึกษาแนวทางการจัดการวิสาหกิจชุมชน
กรณีบา้ นดอนช้าง จังหวัดขอนแก่น โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก
48 วิสาหกิจชุมชน ปรากฏว่า ผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
พบว่า มีปญ
ั หาหลายประการ เช่น การจัดการภายในองค์กร
และการขาดความรู้ในทุกด้านของการจัดการ ส�ำหรับการ
พัฒนาของชุมชนผู้ประกอบการ โปรแกรมการฝึกอบรม
เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ และชี้แนะให้
หน่วยงานต่างๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
Chantarasombat และ Singkeaw (2012) และ Mahain
et al. (2011)
จังหวัดขอนแก่นเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ประชากร
ส่ ว นใหญ่ ท� ำ การเกษตรและมี ชื่ อ เสี ย งในการจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
วิสาหกิจชุมชน การทอผ้า ทั้งผ้าฝ้ายและผ้าไหม โดยการ
รวมตัวกันของสตรี ตัง้ เป็นสมาชิกกลุม่ วิสาหกิจทีส่ ร้างรายได้
ทีม่ ชี อื่ เสียง จากการศึกษาในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน
เรียงล�ำดับตามพื้นที่ จะเห็นว่า ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นมีจำ� นวนกลุม่ วิสาหกิจชุมชน จ�ำนวน 22 แห่ง
ถือว่ามากเป็นอันดับที่ 2 ในอ�ำเภอเมือง และคิดเป็นร้อยละ
10 ของทั้งหมด และวิสาหกิจชุมชนที่แบ่งตามประเภท
กิจการด้านผลิตภัณฑ์ผา้ ทอ และเสือ้ ผ้า มีจ�ำนวน 13 ชุมชน
แต่ ป รากฏว่า วิสาหกิจ ชุมชนแม่บ ้านทอผ้าสีธ รรมชาติ
บ้านหนองหัววัว ไม่ผ่านการประเมินจากภาครัฐ จึงท�ำให้
ผู ้ วิ จั ย สนใจศึ ก ษาประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ วิ ส าหกิ จ
ชุมชนนี้ โดยเฉพาะด้านข้อมูลทางการบัญชี เพื่อน�ำมาเป็น
เครื่องมือในการบริหารต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทของระบบบั ญ ชี ก ารเงิ น ของ
วิสาหกิจชุมชมชนการทอผ้าสีธรรมชาติ บ้านหนองหัววัว
ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้
ระบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนการทอผ้าสีธรรมชาติ บ้าน
หนองหัววัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นเพือ่
จัดท�ำรูปแบบทางบัญชีการเงิน
3. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนการ
ทอผ้าสีธรรมชาติให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลทางการบัญชี

วิธีการด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
ลักษณะของการศึกษาเพื่อศึกษาสภาพปัญหาด้านระบบ
บัญชี และน�ำมาพัฒนาเป็นรูปแบบทีเ่ หมาะสมของวิสาหกิจ
ชุมชน บ้านหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย เครื่องมือและการสร้าง
เครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และขั้นตอนการ
ดาเนินงานวิจัยมีดังนี้

ขอบเขตการวิจัย

1) ขอบเขตด้านพื้นที่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทอผ้าสี

ธรรมชาติ บ้านหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
2) ขอบเขตด้านเนือ้ หา : ศึกษาบริบทของระบบบัญชี
และจัดท�ำรูปแบบทางการบัญชีที่เหมาะสม
3) ขอบเขตด้านประชากร : สมาชิกกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าสีธรรมชาติ บ้านหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 15 คน
4) ขอบเขตด้านเวลา : มกราคม – ธันวาคม 2558

เครื่องมือและการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล

ประกอบด้วย 1) การสัมภาษณ์ 2) การสนทนากลุ่ม
3) การประเมินผลความพึงพอใจหลังใช้รปู แบบบัญชีการเงิน
4) การออกแบบรูปแบบการบันทึกบัญชีการเงินทีเ่ หมาะสม
กับผู้ใช้
1) การสัมภาษณ์ ซึ่งใช้แบบสอบถาม ในการบันทึก
ข้อมูลโดยให้ระดับความส�ำคัญ 5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อให้
ทราบบริบทของระบบบัญชี วิสาหกิจชุชมชนการทอผ้าสี
ธรรมชาติ บ้านหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น ประกอบด้วย 4 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของสมาชิกได้แก่ เพศ
อายุ วัน เดือนปีที่สัมภาษณ์ ระยะเวลาที่เคยใช้บัญชี
ตอนที่ 2 ข้อมูลบัญชีการเงินที่ผู้ท�ำบัญชีน�ำมาใช้
บันทึกข้อมูลทางด้านการเงิน ได้แก่ สมุดรายวันทั่วไป สมุด
รายวันซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวัน รับ-จ่ายเงิน สมุด
เงินสด แยกประเภททั่วไป แยกประเภทย่อยรายตัว(ลูกหนี้
เจ้าหนี้) งบก�ำไรขาดทุน งบแสดงฐานะการเงินของกิจการ
และงบกระแสเงินสด
ตอนที่ 3 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบบัญชีการ
เงินเดิมทีส่ มาชิกวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติเคยบันทึก
บัญชีแบ่งเป็นระดับการใช้รูปแบบบัญชี ได้แก่ สมุดบัญชี
เงินสด สมุดบัญชีรับ-จ่าย แยกประเภทย่อยรายตัวลูกหนี้
ลักษณะค�ำถามเกีย่ วกับความสามารถเข้าใจรูปแบบ การแบ่ง
หมวดหมู่ชัดเจน ความเข้าใจในชื่อบัญชี จ�ำนวนช่องไม่
ซับซ้อน/สมบูรณ์
ตอนที่ 4 แบบสัมภาษณ์เกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรค
ในการบันทึกบัญชีในรูปแบบบัญชีเดิมได้แก่ สมุดบัญชีเงินสด
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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สมุดบัญชีรับ-จ่าย แยกประเภทย่อยรายตัวลูกหนี้ แบ่งเป็น
ระดับของปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับรูปแบบบัญชี ความ
ครบถ้วนของข้อมูล ชือ่ บัญชีทเี่ กีย่ วกับวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
สีธรรมชาติ ความยากง่าย ในการลงรายการ การแสดงยอด
คงเหลือตอนสิ้นเดือน และการน�ำรูปแบบบัญชีไปใช้งานใน
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ
2) การสนทนากลุม่ เป็นการแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
ระหว่างผูน้ ำ� กลุม่ สมาชิก และผู้ทำ� วิจัย เพือ่ อภิปรายปัญหา
และแนวทางการแก้ไข และการตอบค�ำถามจากการซักถาม
3) ประเมินความพึงพอใจหลังทดลองใช้รปู แบบบัญชี
การเงิน ส�ำหรับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ
ได้แก่ สมุดบัญชีเงินสด สมุดบัญชีรับ-จ่าย แยกประเภท
ย่อยรายตัวลูกหนี้ แบ่งเป็นระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ
ความยากง่ายของรูปแบบบัญชี ความสามารถในการเข้าใจ
ในรูปแบบบัญชี การแบ่งหมวดหมู่บัญชีชัดเจน ชื่อบัญชี
สอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ จ�ำนวนช่อง
ชัดเจน/สมบูรณ์ ชื่อบัญชีเข้าใจง่าย ความสามารถในการลง
บัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการที่เกิดขึ้นการแสดงยอดคงเหลือ
ในตอนสิ้นเดือน
4) ออกแบบบันทึกบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
สีธรรมชาติ ใหม่โดยผูว้ จิ ยั เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้
งานของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า จังหวัดขอนแก่น
โดยบั ญ ชี ก ารเงิ น ประกอบด้ ว ย การบั น ทึ ก บั ญ ชี ร ายรั บ
รายจ่าย สมุดเงินสด บัญชีลูกหนี้ย่อยรายตัว ซึ่งบัญชีการ
เงินส�ำหรับวิสาหกิจชุมชนทอผ้าที่ออกแบบใหม่มีการตรวจ
สอบคุณภาพของแบบบันทึกตามความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content validity) ซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีจ�ำนวน 3 คน ประกอบด้วย
อาจารย์บัญชี นักบัญชี และนักบัญชีสหกรณ์

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยท�ำการเก็บข้อมูล 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นเตรียมการก่อนเก็บข้อมูล
1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2) ส�ำรวจพื้นที่ภาคสนามเบื้องต้นกับกลุ่มสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติบา้ นหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 15 คนที่เคยท�ำบัญชี
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การเงินที่ออกแบบโดยภาครัฐหรือเอกชน เพื่อน�ำไปสู่การ
ทราบข้อมูลขั้นพื้นฐานของสภาพปัญหาและความต้องการ
รูปแบบของบัญชีการเงิน
2. ขั้นด�ำเนินการเก็บข้อมูล
1) ด�ำเนินการสัมภาษณ์กับกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจ
ชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ บ้านหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น จ�ำนวน 15 คนทีเ่ คยท�ำบัญชีการเงินที่
ออกแบบโดยภาครัฐหรือเอกชน เพือ่ น�ำไปสูก่ ารทราบข้อมูล
ขั้นพื้นฐานของสภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบของ
บัญชีการเงิน
2) ด�ำเนินการออกแบบบัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้า
สีธรรมชาติโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ 3 คนเพื่อน�ำไปสู่การ
ออกแบบบัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้า ประกอบด้วย อาจารย์
บัญชี ผู้ท�ำบัญชี และนักบัญชีสหกรณ์
3) ด�ำเนินการทดลองใช้บญ
ั ชีการเงินทอผ้าสีธรรมชาติ
โดยให้สมาชิก 15 คน ท�ำการทดลองบันทึกข้อมูลลงในบัญชี
การเงินส�ำหรับทอผ้าสีธรรมชาติทผี่ วู้ จิ ยั ออกแบบขึน้ มาใหม่
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีเป็นเวลา 2
สัปดาห์
4) ท�ำการประเมินผลความพึงพอใจหลังการทดลอง
ใช้บัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้าในส่วนความยากง่ายในการ
ทดลองใช้บัญชีของสมาชิกและข้อเสนอแนะปรับปรุงการ
ออกแบบบัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้า
5) น�ำผลประเมินความพึงพอใจมาเป็นแนวทาง
ในการด�ำเนินการปรับปรุงบัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้าโดย
การปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชี 3 คนเพื่อน�ำไปสู่การ
ออกแบบบัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้าประกอบด้วย อาจารย์
บัญชี นักบัญชี และผู้ท�ำบัญชีสหกรณ์
3. หลังการเก็บข้อมูล
1) ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์โดยจะท�ำให้ทราบข้อมูลขั้น
พื้นฐานของสภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบบัญชี
การเงินส�ำหรับทอผ้า ซึ่งไปใช้ประกอบการออกแบบบัญชี
การเงินต่อไป
2) ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องและความครอบ
คลุมของขอบเขตในการออกแบบบัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้า
3) ท�ำการตรวจสอบความถูกต้องของการทดลองใช้

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
บัญชีการเงินส�ำหรับการทอผ้าของสมาชิกหลังการทดลองใช้
บัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้าสีธรรมชาติ

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. น�ำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย
แบบสัมภาษณ์เพื่อน�ำไปสู่การทราบข้อมูลขั้นพื้นฐานของ
สภาพปัญหาและความต้องการรูปแบบบัญชีการเงินส�ำหรับ
ทอผ้าสีธรรมชาติ น�ำข้อมูลจากสมาชิกมาท�ำการจัดระเบียบ
ข้อมูล และเขียนบรรยายเชิงพรรณนา
2. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์ของการประเมินผล
ความพึงพอใจ หลังการทดลองใช้บญ
ั ชีการเงินส�ำหรับสมาชิก
ทอผ้าในส่วนความยากง่ายในการใช้บญ
ั ชี และข้อเสนอแนะ
ต่อการปรับปรุงการออกแบบบัญชีการเงินส�ำหรับทอผ้า
มาท�ำการจัดระเบียบและเขียนบรรยายเชิงพรรณนา

สรุปผลการวิจัย

การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้า
สีธรรมชาติ : กรณีศึกษากลุ่ม บ้านหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา
3 ประเด็น คือ
1. เพื่อศึกษาบริบทของระบบบัญชีการเงิน
2. เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และความต้องการใช้
ระบบบัญชีการเงิน
3. เพื่อพัฒนาระบบบัญชีการเงินให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูใ้ ช้ขอ้ มูลทางการบัญชี ผูว้ จิ ยั ได้สมั ภาษณ์
โดยใช้แบบสอบถาม ผลลัพธ์ เป็นดังนี้
ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาบริบทของระบบ
บัญชีการเงิน ผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 บริบท ได้แก่
ผลการศึกษาบริบทของระบบบัญชีการเงินเกีย่ วกับลักษณะ
ทั่วไป ผลการศึกษาบริบทของระบบบัญชีการเงินเกี่ยวกับ
ข้อมูลเบื้องต้นในการบัญชีการเงิน และผลการศึกษาบริบท
ของระบบบัญชีการเงินเกี่ยวกับความเข้าใจในรูปแบบบัญชี
การเงินเดิมที่สมาชิกกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติเคยบันทึกบัญชี
ผลลัพธ์เป็นดังนี้
ผลการศึกษาบริบทของระบบบัญชีการเงินเกี่ยวกับ
ลักษณะทั่วไปของ สมาชิกกลุ่มทอผ้าสีธรรมชาติ พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง อายุเฉลีย่ 65 ปี เป็นคนใน

หมูบ่ า้ นหนองหัววัว ต�ำบลโคกสี อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ระยะเวลาที่เคยใช้บัญชี 1 ปีขึ้นไป
ผลการศึกษาบริบทของระบบบัญชีการเงินเกี่ยวกับ
ข้อมูลเบื้องต้นในการบัญชีการเงินของสมาชิกกลุ่มทอผ้าสี
ธรรมชาติ พบว่า ไม่ได้ใช้สมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันซื้อ
สมุดรายวันขาย แยกประเภททัว่ ไป งบก�ำไรขาดทุน งบแสดง
ฐานะการเงินของกิจการ และงบกระแสเงินสด มีเพียง สมุด
รายวันรับ-จ่ายเงิน สมุดเงินสด และบัญชีย่อยลูกหนี้รายตัว
เท่านั้นที่ใช้ข้อมูลบัญชีการเงินในการบันทึกบัญชี
ผลการศึกษาบริบทของระบบบัญชีการเงินเกี่ยวกับ
ความเข้าใจในรูปแบบบัญชีการเงินเดิมทีส่ มาชิกกลุม่ ทอผ้าสี
ธรรมชาติเคยบันทึกบัญชี สามารถสรุปได้ 3 ด้านดังนี้ ด้านสมุด
เงินสด ด้านสมุดบัญชีรบั -จ่ายเงิน และด้านบัญชียอ่ ยลูกหนี้
ด้านสมุดเงินสด ประกอบด้วย ความเข้าใจในรูปแบบบัญชี
ส่วนใหญ่เข้าใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 53 แบ่งหมู่ชัดเจน
ส่วนเข้าใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33 ชื่อบัญชีสอดคล้อง
กับวิสาหกิจชุมชนข้าใจทอผ้าสีธรรมชาติ/ครบถ้วน ส่วนใหญ่
เข้าใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 47 สามารถลงบัญชีเกี่ยวกับ
เงินสดได้ ส่วนใหญ่เข้าใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 33 สรุปยอด
คงเหลือในตอนสิ้นเดือนได้ ส่วนใหญ่เข้าใจน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 60 ด้านสมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน ประกอบด้วย
ความเข้าใจในรูปแบบบัญชี ส่วนใหญ่มีความเข้าใจน้อยคิด
เป็นร้อยละ 33 ช่องบัญชีมคี วามซับซ้อน/สมบูรณ์ ส่วนใหญ่มี
ความเข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33 แสดงช่อง วัน เดือน
ปีและสรุปยอดคงเหลือได้ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจปานกลาง
คิดเป็นร้อยละ 53 มีการระบุช่องรายการเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจ�ำในแบบฟอร์มได้ ชัดเจน/เหมาะสม
ส่วนใหญ่มคี วามเข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 ด้าน และ
ด้านบัญชียอ่ ยลูกหนี้ ประกอบด้วย รูปแบบบัญชีลกู หนีช้ ดั เจน
สามารถลงรายการได้งา่ ย ส่วนใหญ่มคี วามเข้าใจน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 33 แยกเป็นลูกหนีร้ ายตัวได้ชดั เจน ส่วนใหญ่มคี วาม
เข้าใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 40 สรุปยอดคงเหลือสิน้ เดือน
ได้ ส่วนใหญ่มีความเข้าใจน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43
ตามวัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค
และความต้องการใช้ระบบบัญชีการเงิน ผลการศึกษาปัญหา
อุปสรรค และความต้องการใช้ระบบบัญชีการเงินวิสาหกิจ
ชุมชน ในการใช้รูปแบบบัญชีการเงินแบบเดิม 3 ด้าน ดังนี้
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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ด้านสมุดเงินสด ด้านสมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน และด้านบัญชี
ย่อยลูกหนี้ ด้านสมุดบัญชีเงินสด ประกอบด้วย รูปแบบบัญชี
มีจ�ำนวนช่องเกี่ยวกับข้อมูลซับซ้อนมากเกินไป เป็นปัญหา
และอุปสรรคมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 สามารถเข้าใจ
รูปแบบชื่อบัญชีที่เกิดขึ้นได้ เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อย
ทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 40 มีความรูด้ า้ นบัญชีเงินสดได้ เป็นปัญหา
และอุปสรรคน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46 มีการระบุช่อง
รายการทีเ่ กิดขึน้ ประจ�ำชัดเจนสามารถลงรายการขึน้ ประจ�ำ
ในแบบฟอร์มได้ เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 46 มีการฝึกอบรมบัญชีเงินสดเสมอ เป็นปัญหาและ
อุปสรรคน้อย คิดเป็นร้อยละ 40 ด้านสมุดบัญชีรบั -จ่ายเงินสด
ประกอบด้วย สามารถเข้าใจรูปแบบชื่อบัญชีที่เกิดขึ้นได้
เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 53 มี
รายการครบถ้วนสามารถลงรายการได้ทนั ที เป็นปัญหาและ
อุปสรรคปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 มีการระบุชอ่ งรายการ
เกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินที่เกิดขึ้นประจ�ำในแบบฟอร์มได้
ชัดเจน/เหมาะสม เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 46 มีการฝึกอบรมบัญชีเงินสดเสมอ เป็นปัญหาและ
อุปสรรคปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 ผูท้ ำ� บัญชีมคี วามรูด้ า้ น
บัญชีรับ-จ่ายดี เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 46 สามารถสรุปยอดรับ-จ่ายคงเหลือสิ้นเดือนได้ดี
เป็นปัญหาและอุปสรรคปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 46 ผู้ท�ำ
บัญชีเห็นความส�ำคัญ/และมีการฝึกอบรมด้านบัญชีอย่าง
สม�่ำเสมอ เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก คิดเป็นร้อยละ 46
ด้านบัญชีย่อยลูกหนี้ ประกอบด้วย สามารถเข้าใจ
รูปแบบได้ง่าย เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อย คิดเป็นร้อยละ
40 สามารถลงรายการลูกหนี้ย่อยรายตัวได้ เป็นปัญหาและ
อุปสรรคน้อย คิดเป็นร้อยละ 46 สามารถสรุปยอดลูกหนี้
รายตัวสิ้นเดือนได้ เป็นปัญหาและอุปสรรคน้อย คิดเป็น
ร้อยละ 46
และผลจากการสนทนากลุ่ม เป็นการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างผู้น�ำกลุ่ม สมาชิก และผู้ท�ำวิจัย เพื่อ
อภิปรายปัญหา และแนวทางการแก้ไข และการตอบค�ำถาม
จากการซักถาม เป็นดังนี้ สมาชิกกลุ่มได้รับการชี้แนะจาก
หน่วยงานภาครัฐ ในด้านการบันทึกบัญชีเพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบของทางราชการ แต่เนื้อหารายละเอียดซับซ้อน
มากเกินไปจนไม่สามารถทีจ่ ะเข้าใจได้ จึงท�ำให้เกิดปัญหาขึน้
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เช่น ไม่มผี งั งาน ความรับผิดชอบงานบุคคลคนเดียวรับผิดชอบ
หลายหน้าที่ การบันทึกบัญชีลงในสมุดบัญชีต่างๆ ปะปน
กับรายการส่วนตัวและรายการอื่น การกู้ยืมเงินของลูกหนี้
สมาชิกไม่คิดดอกเบี้ย ใบเสร็จรับเงินไม่เรียงวันที่ และขาด
การควบคุมภายใน
ตามวัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อพัฒนาระบบบัญชีการเงิน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี
โดยผู้วิจัยได้ทดลองปรับเปลี่ยนรูปแบบการบันทึกบัญชีให้
ง่ายขึ้น และแนะน�ำให้ สมาชิกกลุ่มฯ ใช้สมุดบัญชี 4 เล่ม
ประกอบด้วย สมุดเงินสด สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชี
แยกประเภททั่วไป และบันทึกต้นทุน ส่วนทะเบียนต่างๆ
ประกอบด้วย ทะเบียนสมาชิกและหุ้น ทะเบียนสินค้าและ
วัตถุดบิ ทะเบียนบัญชียอ่ ยลูกหนี-้ เจ้าหนี้ เอกสารประกอบ
การลงบัญชี ประกอบด้วย ใบเสร็จรับเงินทีมเี ลขที่ ใบเบิกเงิน
ใบขายเชื่อ ส่วนด้านการควบคุมภายใน เสนอแนะให้จัดผัง
องค์กรใหม่ เพื่อสามารถสอบทานกันได้ โดยระบุต�ำแหน่ง
โดยแยกหน้าทีใ่ ห้ชดั เจน เช่น ด้านการเงิน การบัญชี การตลาด
และการตรวจสอบ
จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบระบบบัญชีใหม่ ระดับ
ความพึงพอใจของสมาชิกกลุ่ม ผลลัพธ์เป็นดังนี้ ด้านสมุด
เงินสด ซึง่ ประกอบด้วย ความสามารถเข้าใจในรูปแบบบัญชี
ได้ ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 53 การแบ่ง
หมวดหมูบ่ ญ
ั ชีชดั เจน ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คิดเป็น
ร้อยละ 46 จ�ำนวนช่องไม่ซับซ้อนข้อมูลด้านบัญชีครบถ้วน
สมบูรณ์ ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33 ชือ่ บัญชี
ที่ เ กิ ด ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ วิ ส าหกิ จ ระดั บ ความพึ ง พอใจ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33 มีการระบุชอ่ งรายการทีเ่ กิดขึน้
ประจ�ำ ชัดเจน สามารถลงรายการขึน้ ประจ�ำได้ ระดับความ
พึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46 สามารถแสดงยอดคงเหลือ
สิน้ เดือนได้ ระดับความพึงพอใจมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 60
ด้านสมุดรับ-จ่ายเงิน
ด้านสมุดรับ-จ่ายเงิน ประกอบด้วย สามารถเข้าใจ
รูปแบบบัญชีได้ ระดับความพอใจมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ 40
การแบ่งหมวดหมู่บัญชีชัดเจน ระดับความพึงพอใจมาก
คิดเป็นร้อยละ 40
จ�ำนวนช่องไม่ซับซ้อน ข้อมูลด้านบัญชี ครบถ้วน/
สมบูรณ์ ระดับความพึงพอใจระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 40

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ชื่ อ บั ญ ชี ที่ เ กิ ด ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนทอผ้ า สี
ธรรมชาติ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40
มีการระบุช่องรายการที่เกิดขึ้นประจ�ำชัดเจนสามารถลง
รายการขึ้นประจ�ำในแบบฟอร์มได้ ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40 สามารถแสดงยอดคงเหลือสิ้น
เดือนได้ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40 ด้าน
บัญชีย่อยลูกหนี้ ประกอบด้วย รูปแบบบัญชีลูกหนี้ชัดเจน
สามารถลงรายการได้ง่าย ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 46.67 สามารถลงรายการลูกหนีย้ อ่ ยรายตัวได้
ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 46.67 สามารถสรุป
ยอดลูกหนี้รายตัวสิ้นเดือนได้ ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 53.33

อภิปรายผล

1. จากผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลทัว่ ไปของผูท้ ำ� บัญชี
วิสาหกิจชุมชนทอผ้าเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีการ
เงินรูปแบบเดิมบันทึกด้วยมือ และปัจจุบันสมาชิกกลุ่มใหญ่
ยังท�ำการบันทึกบัญชีเพราะท�ำให้ทราบถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทอผ้าสีธรรมชาติ ส่วนการน�ำข้อมูล
ที่บันทึกบัญชีไปใช้ประโยชน์อื่นนอกเหนือที่ใช้ในกลุ่มทอ
ผ้าแล้ว สมาชิกยังได้น�ำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและเป็น
เอกสารการยื่นกู้เงินจากกลุ่มทอผ้า ในเรื่องความต้องการ
รูปแบบบัญชีการเงินใหม่สมาชิกส่วนใหญ่ต้องการให้มีรูป
แบบที่ง่าย จ�ำนวนช่องข้อมูลไม่ซับซ้อน มีรายการบัญชี
ที่เกิดขึ้นประจ�ำในแบบฟอร์ม สามารถกรอกข้อมูลที่เป็น
ตัวเลขได้ด้วยสมาชิกกลุ่มผู้ท�ำบัญชีเอง ซึ่งการบันทึกบัญชี
แบบง่ายๆ นี้สอดคล้องกับ ผลการวิจัยของ วัชรี ฮั่นวิวัฒน์
(2554) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัด
ท�ำบัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากการ
ศึกษาสภาพการจัดท�ำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช มีการจัดท�ำบัญชีแต่ยงั ไม่มกี ารเรียนรูร้ ะบบ
บัญชี มีเพียงการจดบันทึกบัญชีแบบง่ายๆสมุดบัญชีมีเพียง
ไม่กเี่ ล่ม การก่อตัง้ ขึน้ โดยกลุม่ ชาวบ้านไม่มคี วามรูห้ รือไม่ได้
ศึ กษาวิช าการบัญ ชีโดยเฉพาะและตัวเลขทางการเงินก็
ไม่ซับซ้อน ดังนั้นการจดบันทึกบัญชีจึงมีลักษณะเหมือน
เป็นการเตือนความจ�ำว่ามีการซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตสินค้า
เพื่อออกจ�ำหน่ายและการจ�ำหน่ายได้จ�ำนวนเงินเท่าไหร่

มากกว่าการมุ่งหวังที่จะจัดท�ำบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการ
บัญชีที่รับรองทั่วไป และการบันทึกบัญชีแบบง่ายๆ จ�ำนวน
ช่องข้อมูลไม่ซับซ้อนนี้สอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชนกรุ๊ป
รักษ์ดอนเจดีย์ อ�ำเภอ ดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555:) ซึ่งนายศักดิ์ศรี อินทร์บ�ำรุง
กล่าวว่า เริ่มต้นวิสาหกิจชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มี
การเรียนรู้ระบบบัญชี จึงจัดท�ำบัญชีแบบง่ายๆ ท�ำให้เกิด
ความยุ ่ ง ยากต่ อ การตรวจสอบจากคณะกรรมการและ
สมาชิกด้วยกัน จนกระทั่งเมื่อส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
สุพรรณบุรีได้เข้ามาแนะน�ำความรู้เกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชี
แจกสมุดและเอกสารประกอบการท�ำบัญชีและได้เรียนรู้
เกี่ยวกับกระบวนการท�ำบัญชีแล้วท�ำให้เห็นความแตกต่าง
โดยเฉพาะเรือ่ งความถูกต้องชัดเจน และสามารถตอบค�ำถาม
ด้านการเงินแก่สมาชิกได้
2. จากผลการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการบัญชีการเงิน
ที่ผู้ท�ำบัญชีวิสาหกิจชุมชนน�ำมาใช้บันทึกข้อมูลด้านการ
เงิน พบว่า ข้อมูลการบัญชีที่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสี
ธรรมชาติน�ำมาบันทึกข้อมูลด้านการเงิน เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ สามารถทราบได้ว่ามีเพียงสมุดรายวันรับ-จ่ายเงิน
สมุดเงินสด และบัญชียอ่ ยลูกหนีร้ ายตัวเท่านัน้ ไม่มกี ารจัดท�ำ
ท�ำงบการเงินอันประกอบด้วยงบก�ำไรขาดทุน งบแสดงฐานะ
การเงินและงบกระแสเงินสดเลย ผลการวิจยั นีส้ อดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ขวัญนรี กล้าปราบโจร (2554) ที่ได้ศึกษา
แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารต้นทุนผลิตภัณฑ์
ชุมชน ต�ำบลหนองบัว อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี จาก
ผลการวิจัยข้อมูลทางการบัญชีที่ผู้บริหารน�ำมาใช้ในการ
บริหารต้นทุน พบว่าข้อมูลทางการเงินที่ผู้บริหารน�ำมาใช้
บริหารต้นทุนมีเพียงประเภทเดียวคือ สมุดรายวัน/บัญชีแยก
ประเภท/ทะเบียน/รายงาน ซึง่ ได้แก่ สมุดเงินสดรับ-จ่ายและ
สมุดรายวันขาย ส่วนข้อมูลทางการบัญชีทผี่ บู้ ริหารไม่นำ� มา
ใช้บริหารต้นทุนคือ งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) งบก�ำไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของเจ้าของ งบกระแส
เงินสด หมายเหตุประกอบงบการเงิน
3. จากผลการศึกษาการใช้รปู แบบบัญชีการเงินแบบ
เดิมมีการใช้รูปแบบบัญชีต่างๆ ดังต่อไปนี้ สมุดบัญชีเงินสด
สมาชิกผูท้ ำ� บัญชีสว่ นใหญ่มรี ะดับการใช้รปู แบบบัญชีเงินสด
สามารถเข้าใจได้ในระดับน้อย นอกจากนั้นลักษณะบัญชี
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 พฤศจิกายน 2559
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การเงินการแบ่งหมู่ได้ชัดเจน สมาชิกส่วนใหญ่เลือกระดับ
น้อย การแบ่งช่อง วัน เดือน ปี และช่องการรับ จ่ายเงินสด
ชัดเจนอยู่ในระดับน้อย รวมถึงชื่อบัญชีเกี่ยวกับการทอผ้าสี
ธรรมชาติครบถ้วนอยู่ในระดับน้อยและสามารถลงบัญชีรับ
จ่ายเงินสด สรุปยอดคงเหลือสิน้ เดือนได้สว่ นใหญ่อยูใ่ นระดับ
น้อยเช่นกัน สมุดบัญชีรับ จ่ายเงิน การใช้รูปแบบบัญชีรับ
จ่ายเงินสมาชิกส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง รวมถึงจ�ำนวน
ช่องการลงรายการชัดเจน สมบูรณ์สามารถลงรายการได้ทนั ที
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง นอกจากนัน้ บัญชีรบั จ่ายเงิน
ยังแสดงช่อง วัน เดือน ปี พร้อมสรุปยอดคงเหลือสิ้นปีได้
สมาชิกส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลางและมีการระบุรายรับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำในแบบฟอร์ม ส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับน้อย บัญชีย่อยลูกหนี้ย่อยรายตัวลูกหนี้ รูปแบบ
บัญชีลูกหนี้ชัดเจนลงรายการได้ง่าย สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับปานกลาง บัญชีลูกหนี้ย่อยรายตัวสามารถแยกลูกหนี้
เป็นรายตัวได้อยู่ในระดับปานกลาง และสิ้นเดือนสามารถ
สรุปยอดคงเหลือได้ อยูใ่ นระดับน้อย จากการศึกษารูปแบบ
บัญชีแบบเดิมได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
มยุรี บุญโต (2553:) ศึกษาการจัดท�ำบัญชีธุรกิจชุมชนใน
จังหวัดอุทยั ธานี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับการจัด
ท�ำบัญชีแบบเดิมของธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุทัยธานีที่หาก
ลุ่มปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดท�ำบัญชีและสร้างระบบบัญชีที่เหมาะสมกับธุรกิจ
ชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาพบว่า ระบบบัญชี
แบบเดิมของธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุทยั ธานีทหี่ ากลุม่ ปฏิบตั ิ
อยู่ในปัจจุบัน มีการจดบันทึกการรับ จ่าย จดบันทึกในสมุด
เพื่อจัดท�ำรายงานรับ จ่าย ส่งหน่วยงานราชการ มีการจัด
เก็บเอกสาร แต่ไม่มีการจดบันทึกต้นทุนเกี่ยวกับวัตถุดิบ
ทีซ่ อื้ และกลุม่ ธุรกิจชุมชนเคยได้รบั การอบรมจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
4. จากผลการศึกษาปัญหาและอุปสรรคการใช้บัญชี
รูปแบบบัญชีการเงินแบบเดิม มีปัญหาและอุปสรรคการใช้
รูปแบบบัญชีตา่ งๆ ดังต่อไปนี้ สมุดบัญชีเงินสด รูปแบบยุง่ ยาก
เกี่ยวกับจ�ำนวนช่องมากเกินไป ชื่อบัญชีชัดเจน/ข้อมูลครบ
ถ้วนเข้าใจง่าย สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย มีรายการ
ที่เกิดประจ�ำในแบบฟอร์มไม่สามารถกรอกข้อมูลได้ ผู้ท�ำ
บัญชีไม่มีสามารถบันทึกบัญชีได้อย่างเข้าใจ และผู้ท�ำบัญชี
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มีความรูด้ า้ นบัญชีเงินสดดี สมาชิกส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับน้อย
นอกจากนัน้ ผูท้ ำ� บัญชีเห็นถึงความส�ำคัญในการลงสมุดบัญชี
เงินสด และมีการฝึกอบรมเรือ่ งการลงบัญชีเงินสดสม�ำ่ เสมอ
สมาชิกส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง ส่วนสมุดรับ จ่ายเงิน
รูปแบบยุ่งยากเกี่ยวกับจ�ำนวนช่องมากเกินไป สมาชิกส่วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ชื่อบัญชีชัดเจน/ข้อมูลครบถ้วน
เข้าใจง่าย สมาชิกส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง รายการค้า
ที่เกิดประจ�ำไม่สามารถกรอกในแบบฟอร์มกรอกข้อมูลได้
ด้านความสามารถผูท้ ำ� บัญชีสว่ นใหญ่สามารถบันทึกบัญชีได้
อย่างเข้าใจในระดับปานกลาง ผูท้ ำ� บัญชีมคี วามรูด้ า้ นบัญชีรบั
จ่ายดี สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในระดับน้อย นอกจากนั้นผู้ท�ำ
บัญชีเห็นถึงความส�ำคัญในการลงสมุดบัญชีรับ จ่าย อยู่ใน
ระดับปานกลาง และมีการฝึกอบรมเรื่องการลงบัญชีเงินสด
สม�ำ่ เสมอ สมาชิกส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง เช่นกัน สมุด
บัญชีย่อยรายตัวลูกหนี้ รูปแบบบัญชีลูกหนี้ชัดเจนสามารถ
ลงรายการได้ง่าย สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
สามารถแยกเป็นลูกหนี้รายตัวได้สรุปยอดคงเหลือทุกสิ้น
เดือน สมาชิกส่วนใหญ่กอ็ ยูร่ ะดับปานกลาง เช่นกัน นอกจาก
นั้นผู้ท�ำบัญชีมีความเข้าใจและสามารถลงบัญชีได้ สมาชิก
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลางและมีการระบุรายการที่เกิด
ประจ�ำในแบบฟอร์มบัญชี สมาชิกส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
น้อยที่สุด จากปัญหาและอุปสรรคการใช้รูปแบบบัญชีการ
เงินทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สมุดเงินสด สมุดรับจ่าย บัญชี
ลูกหนี้ย่อยรายตัวส่วนใหญ่เกี่ยวกับรูปแบบบัญชีซับซ้อน
จ�ำนวนช่องการลงบัญชีมีจ�ำนวนมากเกินไป ความเข้าใจ
ชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องยุ่งยาก ผู้ท�ำบัญชีเป็นคนมีอายุมาก
ไม่มีความรู้ด้านบัญชีและบัญชีที่ท�ำก็เป็นบัญชีที่ท�ำด้วยมือ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ มยุรี บุญโต (2553:) ศึกษา
การจัดท�ำบัญชีธุรกิจชุมชนในจังหวัดอุทัยธานี มีปัญหา
เกี่ยวกับชื่อบัญชีมากเกินไป การท�ำบัญชีมีแบบฟอร์มต่างๆ
มากมายรวมทั้งสมุดที่จัดท�ำมีหลายเล่ม ท�ำความเข้าใจยาก
และท�ำให้ไม่อยากท�ำบัญชี ปัญหาด้านความรูค้ วามสามารถ
ของผู้ท�ำบัญชี สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรี ฮั่นวิวัฒน์
(2554) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท�ำ
บัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งปัญหา
ด้านความรู้ความสามารถของผู้ท�ำบัญชีนั้นจะเป็นปัญหา
ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท�ำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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วารสารวิชาการ
ผู้ท�ำบัญชีขาดความรู้ด้านการท�ำบัญชี ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น
ขัดกับความรู้ความสามารถของนักบัญชีท่ีจะต้องประกอบ
ด้วยความรู้ ทักษะความเป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณด้าน
การบัญชีและประสบการณ์ในการท�ำงาน

ชื่อบัญชีไม่ควรมีจ�ำนวนมากจนท�ำให้เกิดการสับสน เพราะ
ผูท้ ำ� บัญชีสว่ นใหญ่เป็นผูส้ งู อายุและไม่มคี วามรูด้ า้ นการบัญชี
ก่อนการท�ำบัญชีจริงต้องมีการปูพื้นฐานหลักบัญชีการเงิน
ก่อนถึงลงบัญชีวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง

ข้อเสนอแนะทั่วไป

กิตติกรรมประกาศ

จากผลการศึกษา มีขอ้ เสนอแนะเพือ่ เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนี้
1. ด้านรูปแบบบัญชีการเงินไม่ควรยุ่งยาก ซับซ้อน
จ�ำนวนช่องการลงบัญชีควรมีจำ� นวนน้อยแต่ขอ้ มูลครบถ้วน
ในการลงบัญชี
2. ด้านความรู้ความสามารถผู้ท�ำบัญชีควรมีการฝึก
อบรมอย่างสม�ำ่ เสมอกว่าทีผ่ า่ นมา เอกสารและวิธกี ารบัญชี

ขอขอบพระคุณท่านอธิการบดี ดร.เอกอนันต์ สมบัติ
สกุลกิจ ที่มอบโอกาสพร้อมกับสนับสนุนในการท�ำวิจัย
ผศ.ดร.กนกอร บุญมี ที่กรุณาให้ค�ำแนะน�ำรวมทั้งข้อเสนอ
แนะอื่นๆจนกระทั่งงานวิจัยครั้งนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
รวมทั้ง นางรัศมี คุณธรรม นักวิชาการตรวจสอบ
บัญชี 6 ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่นที่ได้ให้ค�ำ
แนะน�ำรูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ
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