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บทคัดย่อ 

 การวิจัยเรื่อง ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ใน
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 

ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 

ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธาน ี กลุ่มตัวอย่างคือ ประธานกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัด
อุดรธานี ทั้งสิ้น 13 กลุ่ม รวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ 
ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ t–test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One - way ANOVA) และ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference) 

 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงานส่งผล
ตอ่ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับสภาพปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทำบัญชีของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวดัอุดรธานี พบว่ามีปัญหาด้าน
เครื่องมือในการปฏิบัติงานมาก (X = 4.03) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีปัญหาในการเปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลังมากที่สุด รองลงมาคือการบันทึกรายการ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน และแม่นยำ และน้อยที่สุดคือความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานการจัดทำบัญช ี

 

คำสำคัญ : การบัญชี, วิสาหกิจชุมชน, ผลิตภัณฑ์, เครื่องจักสาน 

 

Abstract 

 The research of problems in conducting the account of community enterprise of OTOP 

manufacturer group in wickerwork handcraft in Udon thani aimed to 1) study the accounting management 

of community enterprise of OTOP manufacturer group in wickerwork handcraft, and 2) study the problems 

in conducting the account of community enterprise of OTOP manufacturer group in wickerwork handcraft, 

Udon thani. 

 The sample was 13 leaders from OTOP manufacturer groups in Udon thani. The data were 

collected by questionnaires and interviews. Then the data was analyzed through frequency, percentage, 

mean, standard deviation, T-Test, one-way ANOVA, and LSD (Least significant difference). 

 
1-3อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยสันตพล 
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 The research found that the demographic factor, including gender, age, educational level, and 

work experience, had the influence on the problems in conducting the account of community enterprise 

of OTOP manufacturer groups in wickerwork handcraft in Udon thani, at the 0.05 level of statistical 

significant.  
 Moreover, the results revealed that the main problem and threat of conducting the account of 

community enterprise of OTOP manufacturer groups in wickerwork handcraft, Udon thani, was the lack of 

tools in operation, at the highest level as mean of 4.03. For analyzing by LSD test, the result found that 

the highest level is the problem of comparing retroactive data, followed by accurate and prompt 

accounting entry. For the least level is security in conducting account. 

 

Keywords: Accounting, Community enterprise, Product, Wicker 

 

1. บทนำ 
 วิสาหกิจชุมชน (Small and Micro Community 

Enterprise-SMCE)  หมายถ ึงก ิจการท ี่เก ิดข ึ้น ในช ุมชน
เก ี่ยวก ับการผล ิตส ินค ้า การให ้บร ิการ และการอ ื่น  ๆ  

ท ี่ด ำ เน ิน ก ิจการโดยประชาชน ในช ุมชนน ั้น  ๆ  เพ ื่อ
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เป็นการนำเอา
ป ัจจ ัยการผลิต ความรู้ความสามารถ ภูม ิป ัญญาต่าง ๆ  

ที่ประชาชนในชุมชนพึงมีอยู่แล้วนั้น มาประกอบการเป็น
ผลผลิตหรือการบริการ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน 

อาจวัดรายได ้ท ี่เก ิดข ึ้นเป ็นต ัวเง ินท ี่เราสามารถเห ็นได ้ 
ชัดเจน แต่อีกด้านหนึ่งที่ได้รับจากการทำวิสาหกิจชุมชน  

ค ือ  ประชาชนเก ิดความผ ูกพ ัน  ความสาม ัคค ี ม ีความ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดการเรียนรู้พึ่งพาตนเองและผู้อื่นไปด้วย
พร้อมๆ กัน (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน, 2548) 

 เสร  ีพงศ ์พ ิศ  (2546) ได ้กล ่าวว ่า เน ื่อ งจาก
วิสาหกิจชุมชนเป็นการนำเอาแนวทางในการปฏิบัติมาจาก
พระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้อยู่
อย่างยั่งย ืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์ จึงมีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

พ .ศ.2548 เพ ื่อส ่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป ็น
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ให้ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้

ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น  

 การที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงต้องมี
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการด้าน
ปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดทำ
บัญชี เป ็นต้น เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่าน ี้ล ้วนแล้วแต่ม ี
ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ทั้งสิ้น เนื่องจากในการคำนวณต้นทุนการผลิต การกำหนด
รายได้ การกำหนดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการควบคุมปัจจัยการ
ผลิตต่าง ๆ (วิชิต นันทสุวรรณ , 2547) ปัญหาที่พบ ส่วน
ใหญ่ของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน คือ ปัญหาในด้าน
การจัดทำบัญชี เน ื่องจากสมาชิกไม ่ม ีการบ ันท ึกรายได้ 
ค่าใช ้จ ่ายท ี่เก ิดข ึ้นในการดำเน ินอย่างเป ็นระบบ และมี
สมาชิกในกลุ่มบางรายไม่มีพื้นฐานในด้านการทำบัญชี จึง
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการคำนวณรายได้ 
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วิสาหกิจชมุหลาย
แห่งท่ีเกิดข้ึน ประสบปัญหาในการบริหารงาน  

 จังหวัดอุดรธานีมีสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP จำนวน 100 เครือข่าย โดยแบ่งเป็น 

กลุ่มจักสาน จำนวน 13 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแปรรูป จำนวน 

26 วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสิ่งทอ จำนวน 35 วิสาหกิจชุมชน 

และ การผลิตสินค้ากลุ่มอื่น ๆ จำนวน 26 วิสาหกิจชุมชน 

(กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2558) 

 จากการสำรวจข้อมูลในเบื้องต้นพบว่า วิสาหกิจ
ชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP หลายแห่งในจังหวัด
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อุดรธานียังขาดการวางแผนการดำเนินงาน การควบคุม
ภายในที่ดี และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสม ทำให้
ขาดข้อมูลที่สามารถนำไปใช้เพ ื่อการบริหารและจัดการ
ธุรกิจชุมชนที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ขาดความมีประส ิทธิภาพ เน ื่องจากการพ ัฒนาความมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ระบบบ ัญ ช ีท ี่เหมาะสม  เพ ื่อ ใช ้เป ็น เคร ื่อ งม ือ ในการ
ควบคุมดูแล และพัฒนาธุรก ิจให ้เก ิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป  

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี 
โดยคาดหวังว่าข้อค้นพบที่ได้จากการทำวิจัยในครั้งนี้จะ
สามารถนำไปเป ็นแนวทางในการวางแผนการพ ัฒนา
วิสาหกิจชุมชนของหน่วยงานที่ร ับผิดชอบ โดยนำสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไปประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาการ
จัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี ให้มคีวาม
ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
ควบคุมดูแลการเงินและธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ สามารถ
เข้าถึงแหล่งชุมชน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่สมาชิกใน
กลุ่ม และเพ ิ่มความแข็งแกร่งให ้แก ่ว ิสาหกิจชุมชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต 

 
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจัก
สาน ในจังหวัดอุดรธานี 
 2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจัก
สาน ในจังหวัดอุดรธานี 
 การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบบัญชีที่
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงิน
และพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดทำบัญชีของ
วิสาหกิจชุมชนนั้น มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ควบคุมกำกับ
ด ูแลให ้ว ิสาหก ิจช ุมชนท ุกกล ุ่มม ีการจ ัดทำบ ัญช ีท ี่เป ็น
มาตรฐานเดียวกัน ภายใต้โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้าน
บัญชีแก่ว ิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วยการบริการวาง
รูปแบบบัญชี การสอนแนะการจัดทำบัญชีและงบการเงิน 

รวมทั้งสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารธุรกิจ 
เป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนให้มีการดำเนินงานที่เป็น
ระบบ (กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน, 2559) 

 นักบัญชีของวิสาหกิจชุมชนซ่ึงมีความหลากหลาย
ในลักษณะส่วนบุคคลในการทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนจึงเกิด
ปัญหาในการทำบัญชี ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัด
อุดรธานี 
 

3. สมมติฐานการวิจัย 
 ลักษณะส่วนบุคคลของผู้จ ัดทำบัญชีวิสาหกิจ
ชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจัก
สาน ในจังหวัดอุดรธานี ต่างกันมีผลต่อปัญหาของผู้จัดทำ
บัญชีวิสาหกิจชุมชน แตกต่างกัน  

 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ได ้แก ่ ประธานกล ุ่มผ ู้ผล ิตผล ิตภ ัณฑ ์ส ินค ้า 
OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี มีทั้งสิ้น 13 กลุ่ม 

รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม
กลุ่มอาชีพ/อำเภอ 

กลุ่มอาชีพ อำเภอ 

จำนวน
ประชากร 
และกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, จักสาน
จากต้นคล้า  
กลุ่มจักสานไม้ไผ่, กลุ่มจักสาน
บ้านหนองแวง และกลุ่มจัก
สานบ้านกุดเม็ก  

กลุ่มทำไม้กวาด  

กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่/กก 

(กระติ๊บข้าว)  

อำเภอทุ่งฝน 

 

อำเภอบ้านผือ 

 

 

อำเภอหนองแสง
อำเภอหนองหาน 

 

1 

 

3 

 

 

1 

1 
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กลุ่มอาชีพ อำเภอ 

จำนวน
ประชากร 
และกลุ่ม

ตัวอย่าง (คน) 
กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดบ้านนา
ตูม, กลุ่มทำไม้กวาดจากดอก
หญ้า  
กลุ่มจักสานบ้านหนองกุงปาว  
กลุ่มจักสานจากต้นกก  

กลุ่มจักสาน 1  

กลุ่มถักไม้กวาด  

 

กลุ่มจักสาน 2  

อำเภอนายูง 
 

 

อำเภอศรีธาต ุ

อำเภอเมือง 
อำเภอกุมภวาป ี

อำเภอโนนสะอาด 

 

อำเภอหนองวัวซอ 

2 

 

 

1 

1 

1 

1 

 

1 

รวม 13 
 

 4.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช ้

  4.2.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน 

ดังน้ี 

   ส ่ว น ท ี่ 1  ข ้อ ม ูล ท ั่ว ไป ข อ งผ ู้ต อ บ
แบบสอบถาม ซึ่งได้แก่ เพศ อาย  ุระดับการศึกษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน 

   ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการ
จ ัดทำบ ัญช ี แบ ่งออกเป ็น  5 ด ้าน  ได ้แก ่ ด ้านความร ู้
ความสามารถ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี ด้านความ
ร่วมมอืและประสานงาน และด้านเครื่องม ือท ี่ใช ้ในการ
ปฏิบัติงาน 

   ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบัญชี 
  4 .2.2 แบบส ัมภาษณ ์เช ิงล ึก  เพ ื่อนำไป
ส ัมภาษณ ์ข ้อม ูลเก ี่ยวก ับว ิสาหก ิจช ุมชนในแต ่ละกล ุ่ม
เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปัญหาในการจัดทำบัญชี 
 รวมทั้งได้มีการจัดกลุ่มเสวนา สัมภาษณ์ประธาน
กลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชี
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  

 4.3 วิธีการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  4.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น
การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลโดยใช ้แบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น สำหรับแบบสอบถามให้ระดับ

ความสำคัญ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

และน้อยที่สุด  
  4.3.2 แหล ่งข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิ (Secondary 

Data) ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ 

เอกสารทางวิชาการ บทความต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

  สถ ิต ิท ี่ใช ้ในการว ิเคราะห ์ข ้อม ูลในครั้งน ี้ 
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

และสถิต ิทดสอบ t–test  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 

(One - way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference) 
 
5. สรุปผลการวจิัย 
 ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัด
อุดรธาน ีจากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาในการจัดทำบัญชี
ของวิสาหกจิชุมชนในแต่ละกลุ่มมีการนำวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานมาจากชุมชนหรือหมู่บ้านของ
กล ุ่มผ ู้ผล ิตเอง รวมท ั้งม ีการจ ัดซ ื้อ เพ ิ่ม เต ิมจากช ุมชน
ใกล้เคียงหรือจากแหล่งอื่น ๆ และในบางครั้งประธานกลุ่ม
จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาให้กับสมาชิกภายใน
กลุ่มเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์ และเมื่อผลิตเสร็จสิ้นก็จะ
นำมาให้กับประธานกลุ่มเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป และ
นำเงินที่ได้มาแบ่งให้กับสมาชิก สำหรับการบันทึกบัญชีนั้น
พบว่าการบันทึกบัญชียังไม่เป็นระบบและขาดความรู้ความ
เข้าใจในการบันทึกบัญชีรวมทั้งการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน
ทุกรายการ เป็นลักษณะของการจดบันทึกรายรับรายจ่าย
แบบง่ายๆ เท ่าน ั้น ยังไม ่ม ีเครื่องม ือในการปฏิบ ัต ิงานที่
ท ันสมัย และใช้สมุดบัญชีเพ ียงไม่ก ี่เล ่มทำให้ไม่สามารถ
สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจได้อย่างชัดเจน และ
ไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาเปรียบเทียบกันได้ รวมทั้ง
การคิดต้นทุนการผลิต เนื่องจากส่วนหนึ่งยังขาดความรู้
ความเข้าใจในเรื่องของการคิดต้นทุน จะคำนงึเฉพาะค่า
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตและการวางแผนการดำเน ินงานในด้านต่าง ๆ 

สำหรับปัญหาในด้านอื่น ๆ พบว่ากลุ่มวิสากิจชุมชนยังขาด
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เงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน
กล ุ่ม  ผล ิตส ินค ้าไม ่ท ันตามความต ้องการ รวมท ั้งการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และการหาช่องทางการตลาด
ใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
  1. ข้อม ูลเก ี่ยวก ับข ้อม ูลท ั่วไปของผ ู้ตอบ
แบบสอบถามจาก 13 กลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 61.54 มี
อายุระหว่าง 41-60 ปี จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 53.85 

มีระดับการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี จำนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 92.31 และมีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไป 

จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 84.62 

  2. ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาในการจัดทำบัญชี
ว ิสาหก ิจช ุมชนของกล ุ่มผ ู้ผล ิตผล ิตภ ัณฑ ์ส ินค ้า OTOP 

ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ปัญหาในการ
จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี ลำดับแรก คือ 

ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน (X = 4.03) จัดอยู่ใน
เกณฑ ์มาก  รองลงมาค ือ  ด ้านความร ู้ความสามารถ  

( X = 3.62) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก ด้านเอกสารและวิธีการ
ทางบัญชี ( X = 3.32) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก และปัญหาใน
การจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
ส ินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานีลำดับ
สุดท้าย คือ ด้านความร่วมมือและประสานงาน (X = 2.69) 

จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตามลำดับ 

  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี 
แตกต่างกัน มีผลต่อปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน
ของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ส ินค้า OTOP ประเภทจักสาน  

ในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ล ักษณ ะส ่วนบ ุคคลด ้าน เพศ  อาย ุ ระด ับการศ ึกษ า 
ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันจะมีผลต่อปัญหาในการ
จัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า 
OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 1. จากการศ ึกษาป ัญหาในการจ ัดทำบ ัญช ี
วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภท
จักสาน จังหวัดอุดรธานี โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง 
13 กลุ่ม ได้มีการจดบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน เช ่น รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
ต้นทุนในการผลิต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชี
แบบง่ายๆ ในสมุดบัญชีในแต่ละวันเท่านั้น ซึ่งผู้บันทึกบัญชี 
ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชีมากนัก โดย
ส่วนใหญ่แล้วการบันทึกรายการทางบัญชีจะใช้สมุดบัญชี
เพียงไม่กี่เล่มเท่านั้น โดยมุ่งหวังต้องการทราบถึงผลกำไร
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มากกว่าการลงบัญชีให้ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชี
โดยละเอียด ครบถ้วน ซึ่งส ่งผลต่อการนำข้อมูลผลการ
ดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาเปรียบเทียบกันในแต่
ละป ีเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน หรือลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการวางแผน
งานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วัชรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554) ศึกษาปัญหาและ
อ ุปสรรคในการจ ัดทำบ ัญช ีว ิสาหก ิจช ุมชนในจ ังหว ัด
นครศรีธรรมราช พบว่าวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราชยังขาดการวางแผนการดำเนินงาน การ
ควบคุมภายในที่ดี และการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องเหมาะสม 

ทำให ้ขาดข้อม ูลท ี่สามารถนำไปใช ้เพ ื่อการบริหารและ
จัดการธุรกิจชุมชนได้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนที่มี
ประส ิทธ ิภาพจ ึงเก ิดข ึ้น ได ้ยาก  เน ื่องจากการพ ัฒนา
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ระบบบ ัญ ช ีท ี่เหมาะสม  เพ ื่อ ใช ้เป ็น เคร ื่อ งม ือ ในการ
ควบคุมดูแลและพัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลต่อไป และ
สอดคล้องก ับงานวิจ ัยของ วิระเดช  นารินทร์ (2560) 

ผลการวิจัยพบว่าปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน ในการเพิ่มมูลค่าข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้แก่  ปัญหาการใช้สารเคมีปัญหา
ด้านทัศนคติของชาวนา ปัญหาการขาดเงินทุนและปัญหา
การขาดความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะล ิจากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
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หลักสรุปได้ว่าควรมีการรวบรวมสมาชิกให้ได้ครอบคลุมทั้ง
ตำบล และควรมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอม
มะลิในรูปแบบที่หลากหลาย 

 2. ปัญหาในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
น ั้นการบ ันท ึกบ ัญช ีย ังไม ่ค ่อยม ีความถ ูกต ้อง แม ่นยำ 
ครบถ ้วน  และการน ำข ้อ ม ูลท างบ ัญ ช ีย ้อ นหล ังม า
เปรียบเทียบกันนั้นทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากส่วนหนึ่งไม่มี
การสรุปผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

รวมทั้งกลุ่มวิสาหกจิชุมชนไม่ค่อยเห็นความสำคัญในการ
จัดทำบัญชีเท ่าทีค่วร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
นันทรัตน์ นามบุรี (2555) ได้อธิบายไว้ว่า วิสาหกิจชุมชน
โดยส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเรื่องการ
จัดทำบัญชีการเงิน เพราะขาดความรู้และทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งภาครัฐควรจะเข้าไปสนับสนุนในการฝึกอบรม
ในส่วนนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริหาร
จัดการด้านบัญชีและการเงินได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  
 
7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้
  1. ปัญหาการทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้นถือเป็นปัญหาที่ม ี
ความสำคัญของกลุม่วิสาหกิจชุมชน ดังนั้นควรจะมีการจัด
ประชุมร่วมกันเพื่อให้เห็นความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีและ
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มกีารนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วย 

ในการบันทึกบัญชี รวมทั้งควรคัดเลือกสมาชิกกลุ่มเข้ารับ
การอบรมทางด้านการบัญชีอย่างต่อเนื่อง และขอความ
ร่วมมือจากภาครัฐในการเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมเกี่ยวกับการทำบัญชี รวมทั้งการคิดต้นทุนการ
ผลิต เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถด้านการ
บัญชีร่วมด้วย 

  2. สถาบ ันการศ ึกษาต ่างๆ ควรเข ้าไปม ี
บทบาทในการอบรมให้ความรู้ทางด้านการบัญชี รวมทั้งด้าน
การบรหิารจัดการ การตลาดการออกแบบผลิตภัณฑ์ ช่อง
ทางการจัดจำหน่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกเหนือจาก
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และติดตามการ
ดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมอย่างต่อเนื่อง 

 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัญหา
ในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์
สินค้า OTOP ประเภทจักสานเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ 

ร่วมด้วย นอกเหนือจากประเภทจักสานเพื่อให้ได้ข ้อมูล
สารสนเทศในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป 

  2. ควรศึกษาถึงการวิเคราะห์ต ้นท ุนและ
ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมลูทางด้านต้นทุนการผลิตอันจะนำมาสู่
การกำหนดราคาผลิตภณัฑ์ที่แน่นอนโดยพิจารณาจากต้นทุน
เป็นหลัก ตลอดจนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการควบคุมต้นทุน
ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ไม่จำเป็นหรือไม่เพิ่ม
มูลค่า ซึ่งหากมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนจะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อไปพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
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