
     
 

การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที ่11 
The 11th Hatyai National and International Conference 

1735 

 

ปัญหาและอุปสรรคของผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 
Problems and Obstacles of the Accountants of Community Enterprises 
located in Meang District, Narathiwat Province 
 
ไฮดา  สุดินปรีดา1* 

Haida Sudinpreeda1* 

 
1อาจารย,์ สาขาวิชาการบัญชี, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร์ 
1Lecturer, Accountancy, Faculty of Management Science, Princess of Narathiwas University 
*Corresponding author, E-mail: haida.m@pnu.ac.th 

 

บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาสภาพทั่วไปของผู้จัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง

นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส และศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส นักวิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน จ านวน 16 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ ผลิตสินค้าเพ่ือ
การบริโภค (อาหาร) เครื่องมือท าเกษตรและงานหัตถกรรมพ้ืนบ้าน ซึ่งมีวัตถุดิบที่มีอยู่ในจังหวัดนราธิวาส 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ) 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สาขาที่เรียนจบของผู้จัดท า
บัญชีวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ไม่ใช่สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการการเงิน หรือ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ปัญหาและอุปสรรคของผู้จัดท าบัญชี: ส่วนใหญ่เห็นสอดคล้องกันว่า การจัดท า
บัญชีมีความยุ่งยาก ซับซ้อน และปัญหาอุปสรรคในระดับมาก เป็น การขาดความรู้ความเข้าใจการจัดท า
บัญชีวิสาหกิจได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เห็นควรมีพ่ีเลี้ยงจากภาครัฐ ให้การช่วยเหลือการจัดท าบัญชี
ของวิสากิจชุมชนอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง  
ค าส าคัญ: ปัญหาและอุปสรรค, นักบัญชี, วิสาหกิจชุมชน  
 

Abstract 
This research aimed to study generality, problems and obstacles of the 

accountants of community enterprises located in Meang District of Narathiwat Province. 
The researcher used a set of questionnaires distributed to the study sample, accountants 
of the 16 enterprises, as a tool for obtaining data. Most of the enterprises manufacture 
food, basic agricultural tools and folk crafts as the products. Statistics implied for analysis 
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were Frequency, Percentage, Mean, and Standard Deviation (SPSS). The research reveals 
that most of the accountants are the members of the enterprises. Most of educational 
qualification of the accountants is not Accounting, neither Management, Finance nor 
Economics.  Problems and Obstacles of the Accounts:  Most of them perceive that 
accounting is difficult, complex, and time-wasting. This is because the accountants have 
never before got basic knowledge about accounting. Therefore, they have to work under 
closed and continues monitoring of the mentors assigned by the government officials. 
Keywords: Problems and obstacles, accountant, community enterprises  
 

บทน า  
 จากนโยบายขจัดความยากจนและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของรัฐบาลและพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ได้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมาจากการรวมตัวของประชาชนในท้องถิ่นที่มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมกันด าเนินงาน
ในเชิงธุรกิจที่จะก่อให้เกิดรายได้แก่สมาชิก อันเป็นที่มาของความม่ันคงทางฐานะการเงินให้แก่สมาชิก และ
ส่งผลให้ชุมชนหรือท้องถิ่นนั้น ๆ มีความเข้มแข็งต่อไป 
 แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
และเป็นแนวทางที่สร้างเศรษฐกิจ สังคม และชุมชนให้มีความยั่งยืน เพราะเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนรู้จักใช้ 
ทรัพยากรท้องถิ่น ท าให้สามารถพ่ึงพาตนเองในระยะยาวได้อย่างมั่นคง สอดคล้องกับข้อสรุปของ จันทนา 
พงศ์สิทธิกาญจนา (2558) ที่ว่าการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เพ่ือเป็นฐานรองรับการแก้ไขปัญหา
และการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมพร้อมกันทุกด้าน 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ จึงต้องผนึก
ก าลังด าเนินงานการเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ด้วยการกระตุ้น
และสร้างกระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมให้ชุมชนร่วมกันคิด ร่วมกัน
ท าและมีการเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว และต้องอาศัย
การพัฒนาตัวแบบการจัดการเพ่ือการบรรลุยุทธศาสตร์ ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนมีเป็นจ านวนมากที่ไม่ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และประสบปัญหาในการประกอบธุรกิจหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การจัดการ ด้านการตลาด ด้านแรงงาน ด้านเทคโนโลยีการผลิต และด้านการเงินและการบัญชี โดยเฉพาะ
ปัญหา ทางด้านบัญชี ยังมีการจัดท าบัญชีที่ไม่เป็นระบบและไม่สามารถน าตัวเลขที่ได้มาใช้ในการวางแผน
และตัดสินใจได้ เนื่องจากเมื่อได้รับทุนสนับสนุนจากภาครัฐแล้วจะสามารถด าเนินงานได้ แต่ขาดการวางแผน
และขาดการรายงานผลการด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากขาดการให้ความส าคัญต่อการจัดท าบัญชีเพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการวางแผนและการตัดสินใจในการด าเนินงาน ดังนั้นเมื่อเงินทุนหมดลงมักจะเลิกด าเนินงาน
ในที่สุด (ขวัญชนก านนิมิตกุลชัย, 2556) 
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จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยเป็นจังหวัดชายแดนใต้สุดของประเทศไทย 
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของแหลมมลายูห่างจากกรุงเทพฯ
ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตารางกิโลเมตร หรือ 2,797,143.75 ไร่ 
การด าเนินด้านวิสาหกิจชุมชนในปัจจุบันของจังหวัดนราธิวาส มีวิสาหกิจชุมชนจ านวนทั้งสิ้น 86 ,157 
วิสาหกิจชุมชน เฉพาะวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส มีจ านวน 28 วิสาหกิจชุมชน 

จากการศึกษาจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาและอุปสรรควิสาหกิจชุมชนนั้น ส่วนใหญ่จะ
พบว่า ยังขาดการวางแผนการด าเนินงาน การควบคุมภายในที่ดี และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและ
เหมาะสม ท าให้ขาดข้อมูลที่สามารถน าไปใช้เพ่ือการบริหารและจัดการธุรกิจชุมชนได้การด าเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพจึงเกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบบัญชีที่เหมาะสม เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลและพัฒนาธุรกิจ
ให้เกิดประสิทธิผลต่อไป (วัชรี  ฮ่ันวิวัฒน์, 2555) และจากปัญหาที่ลงพ้ืนที่ ผู้ศึกษาได้พบ ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนราธิวาสคือ การไม่มีเวลาและขาดความรู้ในการท า
บัญชี ด้วยเหตุผลที่ว่า การบันทึกบัญชีซับซ้อนและบัญชี 10 เล่มนั้นใช้แค่สมุดเงินสดและสมุดทะเบียนคุม
วัตถุดิบและใบเสร็จรับเงิน ดังนั้นภาครัฐควรวางแผนในการสอนในการจัดท าบัญชีที่ไม่ซับซ้อนให้กับ
วิสาหกิจชุมชน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. ศึกษาสภาพทั่วไปของผู้จัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส  
2. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 

 

การทบทวนวรรณกรรม 
 วัชรี  ฮ่ันวิวัฒน์ (2555) ศึกษาค้นคว้าอิสระโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาเป็น ผู้จัดท าบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช จ านวน 305 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวมรวบข้อมูลจ านวน 305 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียงสัน (Pearson Correlation Coefficient) ผลการศึกษา
พบว่า วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ตอบแทนสอบถามในครั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชน
ที่ผลิตของช าร่วยของที่ระลึก มีแหล่งวัตถุดิบในการผลิตภายในจังหวัด ผู้จัดท าบัญชีเป็นกรรมการของกลุ่ม
ซึ่งมีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา ศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่สาขาบัญชี บริหารและเศรษฐศาสตร์ 
มีการจัดท าบัญชี โดยมีการบันทึกบัญชีด้วยมือ มีสมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ได้แก่ 
สมุดเงินสด สมุดบันทึกรายวันทั่วไป ทะเบียนคุมสินค้า ทะเบียนสมาชิกหุ้นและใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดท า
บัญชีของวิสาหกิจชุมชนปฏิบัติงานในต าแหน่ง 4-5 ปี ผ่านการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนไม่

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
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เกิน 1 ครั้ง/ปี พบปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีในระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีความเห็น
ว่า ปัญหาด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานเป็นปัญหาในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.31 และ
ปัญหาในระดับรองลงมา ได้แก่ ปัญหาด้านความร่วมมือและประสานงาน 
 ชลกนก  โฆษิตคณิน และคณะ (2560) ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการจัดท า
บัญชีวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้จัดท า
บัญชีวิสาหกิจชุมชนในแต่ละวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม จ านวน 161 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย (Simple Random Sampling) ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของ
ผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครปฐม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่
มีระดับการศึกษาต่างกัน ให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาทุกด้านแตกต่างกัน ผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน
ที่ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาบริหารมีปัญหาอุปสรรคในการจัดท าบัญชีด้านความรู้ความสามารถ ด้านเอกสาร
และวิธีการทางบัญชีและด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานมากกว่า ผู้จัดท าบัญชีที่ส าเร็จการศึกษาสาขา 
วิชาบัญชี ส่วนประเด็นปัญหาด้านความร่วมมือและประสานงานผู้จัดท าบัญชีที่ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่
แตกต่างกัน มีประเด็นปัญหาที่ไม่แตกต่างกัน และผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่มีประสบการณ์ท างานต่างกัน
ให้ความส าคัญกับประเด็นปัญหาทุกด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และให้ข้อเสนอแนะการ
วิจัยว่า 1) ภาครัฐควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้ามาอธิบายให้วิสาหกิจชุมชนเห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชี 
และเกิดความรู้สึกต้องการจะท าบัญชี และควรแนะน าให้จัดหาผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่มีความรู้ความ 
สามารถด้านบัญชี เพ่ือจัดท าบัญชีและออกรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง รวมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนควรเสนอ
ให้ภาครัฐทราบและสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปที่ทันสมัยในการจัด 
ท าบัญชี 2) ภาครัฐและวิสาหกิจชุมชนต้นแบบที่มีความช านาญด้านการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนควรเข้า
มามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนอาทิ การติดต่อประสานงาน การจัด 
ส่งเอกสารที่ต้องใช้บันทึกบัญชีเพ่ือป้องกันการบันทึกบัญชีผิดพลาดและเกิดความล่าช้า 3) ภาครัฐควรเข้า
มาอบรมและพัฒนาความรู้ผู้จัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยมีรูปแบบและคู่มือการจัดท าบัญชี
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือมิให้ผู้จัดท าบัญชีเกิดความสับสนได้  
 ขวัญชนก  ห่านนิมิตกุลชัย (2556) ได้ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติและปัญหา
อุปสรรคในการจัดท าบัญชีของผู้ท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสกลนคร ที่เข้าร่วมโครงการหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเพ่ือเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขข้อบกพร่อง และการน าไปสู่การพัฒนาต้นแบบระบบ
บัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการส ารวจและกลุ่มตัวอย่างที่
ใช้จ านวน 99 กลุ่มตัวอย่าง ผลการส ารวจพบว่า ผู้ท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ได้รับความรู้การจัดท า
บัญชีจากการฝึกอบรม และเลือกวิธีการท าในลักษณะการจดบันทึกบัญชีด้วยมือตามความเข้าใจส่วนตัว
มากกว่า การน าระบบคอมพิวเตอร์มาท าฐานข้อมูลการบัญชี งานบัญชีที่ได้จึงไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี
ที่รับรองโดยทั่วไปและไม่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ทางธุรกิจได้ ปัญหาหลักในการจัดท าบัญชีของผู้ท าบัญชี
วิสาหกิจชุมชนคือ การขาดทักษะความรู้พ้ืนฐานด้านการบัญชี และความไม่เป็นเอกภาพของหน่วยงานที่
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เข้ามาเกี่ยวข้อง กล่าวคือมีการให้ความรู้และเผยแพร่รูปแบบการท าบัญชีที่หลากหลายตามความถนัดของ
หน่วยงาน และไม่สอดคล้องกับพ้ืนฐานและความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังขาดกฎข้อบังคับและ
ผู้รับผิดชอบติดตามการรายงานทางการเงินของโครงการ เป็นเหตุให้เกิดความสับสนจนเกิดข้อผิดพลาด
และไม่ให้ความส าคัญต่องานบัญชีในที่สุด ในขณะที่ปัจจัยส่งเสริมที่จ าเป็นคือ การจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา
ทางการบัญชีเพ่ือท าหน้าที่ให้การอบรมเผยแพร่ความรู้ที่เหมาะสมต่อแต่ละชุมชน 
 ศุภลักษณ์  จงชานสิทโธ (2555) ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพ่ือส ารวจสภาพการจัดท าบัญชี
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายทอมือในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือ
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายทอมือใน
อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 3) เพ่ือค้นหาแนวทางการจัดท าบัญชีที่เหมาะสมของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายทอมือในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถามจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเคหะ สิ่งทอจากผ้าฝ้ายทอมือในอ าเภอสันก าแพง จังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 4 กลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า ด้านสภาพการจัดท าบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเคหะสิ่ง
ทอจากผ้าฝ้ายทอมือในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหมดมีการจัดท าบัญชีด้วยมือโดยเหรัญญิก
ประจ ากลุ่มเป็นผู้จัดท า และผู้จัดท าบัญชีทั้ง 3 กลุ่มไม่มีประสบการณ์ด้านการท าบัญชี โดยมีความรู้ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในการบันทึกรับ จ่ายสินค้า และการตรวจนับสินค้าคงเหลือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตเคหะสิ่งทอจากผ้าฝ้ายทอมือในอ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ไม่ มีการบันทึก 
และตรวจนับสินค้าคงเหลือ แต่มีการออกใบเสร็จรับเงินทุกครั้งที่มีการขายสินค้า ด้านการจัดเก็บเอกสาร
เป็นหมวดหมู่วิสาหกิจชุมชนจ านวน 3 กลุ่ม ไม่มีการจัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่ ไม่มีการแยกประเภท
เอกสาร แต่จัดเก็บเอกสารทุกประเภทรวมอยู่ในแฟ้มเดียวกัน ด้านระยะเวลาในการบันทึกบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนจ านวน 2 กลุ่มบันทึกบัญชีสัปดาห์ละครั้งมีเพียง 1 กลุ่มเท่านั้นที่บันทึกบัญชีทุกครั้งที่เกิดรายการค้า
ขึ้น ด้านการจัดท ารายงานทางการเงินพบว่า มีเพียง 1 กลุ่มเท่านั้นที่จัดท ารายงานทางการเงินเพ่ือให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มตามระยะเวลาจากการวิจัยพบว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่วน
ใหญ่รู้สึกว่า การจัดท าบัญชีมีความยุ่งยาก เสียเวลาเพราะผู้ท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม่มีความรู้ด้าน
บัญชีมาก่อน แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้ตระหนักและรับรู้ถึงประโยชน์ของการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจึงต้องการพ่ีเลี้ยงจากภาครัฐเข้ามาดูแลการจัดท าบัญชีของกลุ่มอย่าง
ใกล้ชิด แทนการจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาท าบัญชีให้ 
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ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้  
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้จัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส 
ตามรายงานข้อมูลวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนราธิวาส ที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร 2554 และ
ประกอบการจริง โดยจ ากัดเฉพาะวิสาหกิจชุมชนที่จัดท าบัญชีในอ าเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส จ านวน 16 
กลุ่มวิสาหกิจ (ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมชุมชน, 2561) 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการค้นคว้าอิสระครั้งนี้ คือ ใช้แบบสอบถาม เพ่ือส ารวจ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยประเด็น สภาพในการจัดท าบัญชีปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดท าบัญชี มีรายละเอียดของแบบสอบถาม 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอ
เมือง จังหวัดนราธิวาส ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ประกอบด้วยประเด็นปัญหา 4 
ด้านดังนี้ 
 -ปัญหาด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดท าบัญชี 
 -ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการบัญชี 
 -ปัญหาด้านความร่วมมือและการประสานงาน 
 -ปัญหาด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาแบ่งการเก็บข้อมูลตามลักษณะที่มาของข้อมูลได้ 2 ประเภท คือ 
 1. ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามที่ผู้ศึกษาได้สร้างข้ึน 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี 
1. ความรู้ความสามารถของผู้จัดท าบัญชี  
2. ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี 
3. ด้านความร่วมมือและประสานงาน 
4. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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 2.ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ วิทยานิพนธ์ เว็บไซต์และเอกสารต่าง 
ๆ ที่เกีย่วข้องกับวิสาหกิจชุมชนและการจัดท าบัญชี 

 
ผลการวิจัย  
 กลุ่มตัวอย่างมองสภาพปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี ด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดท า
บัญชี อยู่ในระดับมาก ประกอบด้วยประเด็น ความรู้และความเข้าใจในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจ (ค่าเฉลี่ย=
3.63 S.D.=0.256) ความสามารถในการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจอย่างถูกต้องและครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย=3.63 
S.D.=0.271) ความสามารถในการแก้ปัญหาบัญชีที่เกิดขึ้นการจัดท าบัญชีได้ (ค่าเฉลี่ย=3.60 S.D.=0.254) 
ความรู้ในด้านมาตรฐานการบัญชี (ค่าเฉลี่ย=3.69 S.D.=0.338) และรองลงมาเป็นปัญหาในระดับปานกลา
เป็นประเด็น ความสามารถบันทึกบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชี 10 เล่มได้อย่างถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย=3.20 S.D.= 
0.355) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี
อยู่ในระดับมาก ได้แก่ประเด็นความสามารถท าเอกสารต่าง ๆ ตามการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย = 
3.53 S.D.=0.291) การจ าแนกเอกสารการลงบันทึกบัญชีตามระบบวิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย=3.43 S.D.= 
0.343) รองลงมาเป็นปัญหาในระดับปานกลาง ได้แก่ เอกสารที่ใช้ในการประกอบบันทึกบัญชีมีปริมาณมาก 
(ค่าเฉลี่ย=3.33 S.D.=0.270) การบันทึกบัญชีตามหลักข้ันตอนการบันทึกบัญชีของวิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย 
= 3.21 S.D.=0.334) การจ าแนกรายการบัญชีตามหมวดหมู่ (ค่าเฉลี่ย=3.08 S.D.=0.348) การบันทึก
บัญชีของวิสาหกิจชุมชนให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย= 3.29 
S.D.=0.354) การจ าแนกรายการบัญชีตามหมวดหมู่ การจ าแนกรายการว่าเป็นสินทรัพย์ส่วนตัวออกจาก
สินทรัพย์กิจการ (ค่าเฉลี่ย=3.54 S.D.=0.291) และประเด็นที่เป็นปัญหาในระดับน้อย ได้แก่ การบันทึก
รายการค้าอย่างสม่ าเสมอ (ค่าเฉลี่ย= 2.25 S.D.=0.296) และการจัดท างบแสดงรายรับ-รายจ่าย (ค่าเฉลี่ย 
=2.13 S.D.=0.272) กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี ด้านความ
ร่วมมือและประสานงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มามีบทบาทให้ค าแนะน าให้แก่ผู้จัด 
ท าบัญชีให้ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย=3.43 S.D.=0.374)  และรองลงมาเป็นปัญหาระดับปานกลางได้แก่ ความร่วมมือ
จากสมาชิกในกลุ่มในการจัดท าบัญชี (ค่าเฉลี่ย=3.29 S.D.=0.384)  การประสานงานความร่วมมือกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอ่ืนในการจัดท าบัญชี (ค่าเฉลี่ย=3.14 S.D.=0.345) และกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี ด้านเครื่องมือที่ใช้ปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ประเด็นการบันทึก
บัญชี รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนและแม่นย า (ค่าเฉลี่ย=3.50 S.D.=0.327) การช่วยลดค่าใช้จ่ายของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน (ค่าเฉลี่ย=3.57 S.D.=0.251) ความสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ (ค่าเฉลี่ย=3.71 
S.D.=0.221) ความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย=3.86 S.D.=0.275) และความปลอดภัยใน
การจัดท าบัญชี (ค่าเฉลี่ย=3.93 S.D.=0.267) รายละเอียดดังตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีทั้ง 4 ด้าน 
 

ประเด็นปัญหา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับปัญหา 
ด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดท าบัญชี 
- การมีความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจ 
- ความสามารถในการจัดท าบัญชี วิสาหกิจอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 
- ความสามารถแก้ปัญหาบัญชีที่เกิดขึ้นในการ จัดท าบัญชีได้ 
- ความสามารถบันทึกบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชี 10 เล่มได้อย่าง
ถูกต้อง 
- ความรู้ในด้านมาตรฐานการบัญชี  
- ความสามารถท าเอกสารต่าง ๆ ตามการจัดท าบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชน 
- เอกสารที่ใช้ในการประกอบบันทึกบัญชีมีปริมาณมาก 
- การจ าแนกเอกสารการลงบันทึกบัญชีตามระบบวิสาหกิจชุมชน 
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ระดับมาก 
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ระดับมาก 

ระดับปานกลาง 
 

ระดับมาก 
ระดับมาก 

 
ระดับปานกลาง 

ระดับมาก 
ด้านเอกสารและวิธีการด้านบัญชี 
- การบันทึกบัญชีตามหลักขั้นตอนการบันทึกบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชน 
- การบันทึกรายการค้าอย่างสม่ าเสมอ 
- การจัดท างบแสดงรายรับ-รายจ่าย 
- มีการจ าแนกรายการบัญชีตามหมวดหมู่ 
- การบันทึกบัญชีของวิสาหกิจชุมชนมีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์ตามระบบบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
- การจ าแนกรายการบัญชีตามหมวดหมู่ จ าแนกรายการว่าเป็น
สินทรัพย์ส่วนตัวออกจากสินทรัพย์กิจการ 
- ความร่วมมือจากสมาชิกในกลุ่มในการจัดท าบัญชี 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มามีบทบาทให้ค าแนะน าให้แก่ผู้จัดท า
บัญชีให้ถูกต้อง 
- การประสานงานความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ่ืนในการ
จัดท าบัญชี 
- การบันทึกบัญชี รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วนและแม่นย า 
- ช่วยลดค่าใช้จ่ายของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

 
สรุปและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์พบว่า สภาพการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน อ าเภอเมืองนราธิวาส จังหวัด
นราธิวาส มีการจัดท าเป็นบัญชี แต่ยังไม่มีการเรียนรู้ระบบบัญชี จึงมีเพียงการจดบันทึกบัญชีแบบง่ายๆ 
โดยใช้สมุดบัญชีและเอกสารประกอบการบันทึกเพียงไม่กี่เล่ม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านที่
ไม่ได้ มีความรู้ หรือไม่ได้ศึกษา ทางบัญชีโดยเฉพาะและตัวเลขทางการเงินก็ไม่ได้มีความซับซ้อน ดังนั้น
การจัดท าบัญชีลักษณะเหมือนเป็นการเตือนความจ าว่าได้มีการซื้อวัตถุดิบ เพ่ือน ามาผลิตสินค้าเพ่ือออก 
จ าหน่ายและจ าหน่ายได้ในจ านวนเท่าไรมากกว่า การมุ่งหวังที่จะจัดท าการบัญชีให้ถูกต้องตามหลักการ
บัญชีซึ่งการบัญชีแบบง่ายๆนี้  สอดคล้องกับวิสาหกิจชุมชนกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 
(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2555) ซึ่งนายศักดิ์ศรี อินทร์บ ารุง รองประธาน กรรมการกรุ๊ปดอนเจดีย์ กล่าว
ว่า ในระยะเริ่มต้นวิสาหกิจกรุ๊ปรักษ์ดอนเจดีย์ยังไม่มีการเรียนรู้ระบบบัญชี จึงจดบันทึกบัญชีแบบง่ายๆ 
ท าให้เกิดความยุ่งยากต่อการตรวจสอบจากคณะกรรมการและสมาชิกด้วยกัน แต่เมื่อทางส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี ได้เข้ามาแนะน าให้ความรู้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดท าบัญชี แจกสมุดและเอกสาร
ส าหรับประกอบการท าบัญชี และได้เรียนรู้กระบวนการท าบัญชีและท าแล้วท าให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการ
จัดท าบัญชีแล้วท าให้พบข้อแตกต่างอย่างมาก โดยเฉพาะ ในเรื่องของความถูกต้องความชัดเจน และการ
สามารถตอบค าถามด้านการเงินแกส่มาชิกได้ 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ปัญหาและอุปสรรคการจัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนใน อ าเภอเมือง
นราธิวาส จังหวัดนราธิวาส มีการบันทึกบัญชีด้วยมือ ท าให้เกิดปัญหาในเรื่องความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานความ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วนและแม่นย า เพราะการบันทึกบัญชีด้วยมือ จ าเป็นที่ จะต้องใช้
ความละเอียดในการจดบันทึกและการค านวณตัวเลข การบันทึกบัญชีในรูปแบบนี้มีความปลอดภัยในการ
เข้าใช้งานการจัดท าบัญชีค่อนข้างต่ า เมื่อเทียบกับการบันทึกบัญชีด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะไม่
สามารถก าหนดรหัสผ่านส าหรับการเข้าใช้งานได้เหมือนกันคอมพิวเตอร์ อีกทั้ งในส่วนเรื่องของการ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังท าได้ยาก เนื่องจากจ าเป็นที่จะต้อง ค้นหาสมุดบัญชีเล่มที่จะต้องการ
เปรียบเทียบ ซึ่งแตกต่างจากคอมพิวเตอร์ที่สามรถดึงข้อมูลย้อนหลังมาเปรียบเทียบได้ทุกเวลา ปัญหาด้าน
ความร่วมมือและการประสานงาน จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่า วิสาหกิจชุมชนมีปัญหาในเรื่องการให้
ความร่วมมือของประธานกลุ่มในการให้ข้อมูลทางการบัญชี และความร่วมมือจากสมาชิกกลุ่มในการจัดท า

ประเด็นปัญหา ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับปัญหา 

- สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ 
- ความสะดวกและง่ายในการปฏิบัติงาน 
- ความปลอดภัยในการจัดท าบัญชี 
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บัญชี ทั้งนี้อาจเนื่องจากการที่บุคคลเหล่านี้ยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชี ซึ่งได้สอดคล้องกับผล
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ในเขตอ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ของศิริวรรณ  สุ่มเล็ก (2547) ว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) คือปัญหาทางด้านความร่วมมือและประสานงาน ได้แก่ ความร่วมมือจากผู้ตรวจ 
สอบบัญชีในการให้ค าแนะน าในการจัดท าบัญชี ความร่วมมือจากผู้บริหารในการให้ข้อมูลความร่วมมือจาก
บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชี ส่วนปัญหาด้าน
เอกสารและวิธีทางบัญชีจากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่ส าคัญ
คือการมีชื่อบัญชีมากเกินไป สอดคล้องกับผลการศึกษาของ มยุรี บุญโต (2553) ที่ศึกษาการจัดท าแผนธุรกิจ
ถูกชนในจังหวัดอุทัยธานี ซึ่งพบว่า มีปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีต้องครบถ้วน 
สอดคล้องกับการศึกษาของชัคตา  รัตนานนท์ (2548) ที่ศึกษาปัญหาและทางปัญหาส าหรับระ บบบัญชี
ของวัดไทยในกรุงเทพมหานครฯ ซึ่งพบว่า ผู้จัดท าบัญชีส่วนใหญ่ขาดความรู้ทางด้านบัญชี ซึ่งปัญหาที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของนักบัญชีจะต้องประกอบด้วยความรู้ จรรยาบรรณ ความเป็นมือ
อาชีพและประสบการณ์ในการท างาน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ด้านความรู้ความสามารถของผู้จัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชน ภาครัฐควรให้การสนับสนุนการฝึก 
อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ถูกต้องแก่ผู้จัดท าบัญชี ซึ่งควรมีการจัดฝึก  
อบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมความรู้แก่ผู้จัดท าบัญชี 

2. ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี มีการบันทึกบัญชีของวิสาหกิจชุมชนไม่มีความครบถ้วน ท าให้
เกิดความสับสนแก่ผูจ้ัดท าบัญชีซึ่งไม่ได้ศึกษาหลักและวิธีการท าบัญชี จนท าให้ผู้จัดท าบัญชีมองว่าเป็นภาระ
ในการจัดท าหน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรที่จะน าเสนอรูปแบบของบัญชีส าหรับวิสาหกิจชุมชนที่ง่ายต่อการ
ท าความเข้าใจเพ่ือให้ผู้จัดท าบัญชีเข้าใจและบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 

3. ความร่วมมือและประสานงาน พบว่าในการจัดท าบัญชีได้รับความร่วมมือจากประธานกลุ่ม
และสมาชิก อีกทั้งยังขาดประสานงานกับวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรสร้างความตระหนัก
ร่วมกันเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี โดยอาจมีการจัดประชุมระหว่างกันเพ่ือซักซ้อมและท าความเข้าใจในการ
จัดท าบัญชีแกประธานและสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 4. ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ควรมีการคัดเลือกผู้จัดท าบัญชีที่มีความรู้พ้ืนฐานในการใช้
งานคอมพิวเตอร์หรืออาจจะส่งผู้จัดท าบัญชีของวิสาหกิจชุมชนเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติมในหลักสูตรการ
บันทึกบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ 
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