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ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี
Problems in Conducting the Account of Local of OTOP Manufacturer Group in
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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ใน
จังหวัดอุดรธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี 2) ศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี 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
ต่อปัญ หาในการจัดทำบัญ ชีวิสาหกิจชุมชนที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 สำหรับสภาพปัญ หาและ
อุปสรรคในการจัดทำบัญ ชีของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี พบว่ามีปัญ หาด้าน
เครื่องมือในการปฏิบัติงานมาก ( X = 4.03) จัดอยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ามีปัญหาในการเปรียบเทียบ
ข้อ มูล ย้อ นหลังมากที่ส ุด รองลงมาคือ การบัน ทึก รายการ รวดเร็ว ถูก ต้อ ง ครบถ้วน และแม่น ยำ และน้อ ยที่ส ุด คือ ความ
ปลอดภัยในการเข้าใช้งานการจัดทำบัญชี
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).
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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) หมายถึง กิจ การที่เ กิด ขึ้น ในชุม ชน
เกี่ย วกับ การผลิต สิน ค้า การให้บ ริก าร และการอื่น ๆ
ท ี่ด ำเน ิน กิจ การโดยป ระชาชน ใน ชุม ชนนั้น ๆ เพ ื่อ
วัต ถุป ระสงค์ในการจัด ตั้งวิส าหกิจ ชุม ชน เป็น การนำเอา
ปัจ จัย การผลิต ความรู้ค วามสามารถ ภูม ิป ัญ ญาต่า ง ๆ
ที่ป ระชาชนในชุม ชนพึงมีอยู่แล้วนั้น มาประกอบการเป็น
ผลผลิตหรือการบริการ เพื่อก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชน
อาจวัด รายได้ท ี่เ กิด ขึ้น เป็น ตัว เงิน ที่เ ราสามารถเห็น ได้
ชัด เจน แต่อ ีก ด้านหนึ่งที่ได้รับ จากการทำวิส าหกิจ ชุม ชน
คือ ประชาชนเกิด ความผูก พัน ความสามัค คี มีค วาม
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เกิดการเรียนรู้พึ่งพาตนเองและผู้อื่นไปด้วย
พร้อ มๆ กัน (สำนัก งานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน, 2548)
เสรี พ งศ์พ ิศ (2546) ได้ก ล่า วว่า เนื่อ งจาก
วิสาหกิจชุมชนเป็นการนำเอาแนวทางในการปฏิบัติมาจาก
พระราชดำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตให้อยู่
อย่า งยั่ง ยืน ท่า มกลางความเปลี่ย นแปลงภายใต้ก ระแส
โลกาภิว ัฒ น์ จึงมีพ ระราชบัญ ญัต ิส ่งเสริม วิส าหกิจ ชุม ชน
พ.ศ.2548 เพื่อ ส่ง เสริม สนับ สนุน วิส าหกิจ ชุม ชนซึ่ง เป็น
พื้นฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ให้ได้รับการ
ส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนการพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้
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ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒ นาไปสู่
การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่สูงขึ้น
การที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงต้องมี
การดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการด้าน
ปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการจัดทำ
บัญ ชี เป็น ต้น เพราะปัจ จัย ต่า ง ๆ เหล่า นี้ล ้ว นแล้ว แต่ม ี
ผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
ทั้งสิ้น เนื่องจากในการคำนวณต้นทุนการผลิต การกำหนด
รายได้ การกำหนดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการควบคุมปัจจัยการ
ผลิต ต่า ง ๆ (วิช ิต นัน ทสุว รรณ, 2547) ปัญ หาที่พ บ ส่ว น
ใหญ่ของการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน คือ ปัญหาในด้าน
การจัด ทำบัญ ชี เนื่อ งจากสมาชิก ไม่ม ีก ารบัน ทึก รายได้
ค่า ใช้จ ่า ยที่เกิด ขึ้น ในการดำเนิน อย่า งเป็น ระบบ และมี
สมาชิกในกลุ่มบางรายไม่มีพ ื้นฐานในด้านการทำบัญ ชี จึง
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการคำนวณรายได้
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อันเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้วิสาหกิจชุมหลาย
แห่งที่เกิดขึ้น ประสบปัญหาในการบริหารงาน
จังหวัด อุด รธานีม ีส มาชิก วิส าหกิจ ชุม ชน 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
ชุม ชนผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์ส ิน ค้า OTOP หลายแห่งในจังหวัด
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อุด รธานีย ัง ขาดการวางแผนการดำเนิน งาน การควบคุม
ภายในที่ด ี และการบัน ทึก บัญ ชีท ี่ถ ูก ต้อ งเหมาะสม ทำให้
ขาดข้อ มูล ที่ส ามารถนำไปใช้เพื่อ การบริห ารและจัด การ
ธุรกิจชุมชนที่ดี ส่งผลให้การดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน
ขาดความมีป ระสิท ธิภ าพ เนื่อ งจากการพัฒ นาความมี
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ระบบบัญ ชีท ี่เ หมาะสม เพื่อ ใช้เ ป็น เครื่อ งมือ ในการ
ควบคุม ดูแ ล และพัฒ นาธุร กิจ ให้เกิด ประสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลต่อไป
ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี
โดยคาดหวัง ว่า ข้อ ค้น พบที่ได้จ ากการทำวิจ ัย ในครั้ง นี้จ ะ
สามารถนำไปเป็น แนวทางในการวางแผนการพัฒ นา
วิส าหกิจ ชุม ชนของหน่ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบ โดยนำสภาพ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงไปประกอบการวางแผนเพื่อพัฒนาการ
จัดทำบัญ ชีของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอุดรธานี ให้มคี วาม
ถูก ต้อ งและเหมาะสม ซึ่งสามารถใช้เป็น เครื่อ งมือ ในการ
ควบคุม ดูแลการเงินและธุรกิจให้ม ีป ระสิท ธิภ าพ สามารถ
เข้าถึงแหล่งชุมชน สร้างผลตอบแทนที่มั่นคงให้แก่สมาชิกใน
กลุ่ม และเพิ่ม ความแข็ง แกร่ง ให้แ ก่ว ิส าหกิจ ชุม ชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
2. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจ
ชุม ชนของกลุ่ม ผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สิน ค้า OTOP ประเภทจัก
สาน ในจังหวัดอุดรธานี
2. เพื่อศึกษาปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจ
ชุม ชนของกลุ่ม ผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สิน ค้า OTOP ประเภทจัก
สาน ในจังหวัดอุดรธานี
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ
วิสาหกิจชุมชนนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีระบบบัญ ชีที่
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมดูแลทางการเงิน
และพัฒ นาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ในการจัดทำบัญ ชีของ
วิสาหกิจชุมชนนั้น มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ควบคุมกำกับ
ดูแ ลให้ว ิส าหกิจ ชุม ชนทุก กลุ่ม มีก ารจัด ทำบัญ ชีท ี่เ ป็น
มาตรฐานเดียวกัน ภายใต้โครงการพัฒ นาวิส าหกิจชุม ชน

เพื่อพลิกฟื้นธุรกิจสถาบันเกษตรกรผ่านกลไกทางบัญชี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือทางด้าน
บัญ ชีแ ก่ว ิส าหกิจ ชุม ชน ซึ่ง ประกอบด้ว ยการบริก ารวาง
รูปแบบบัญ ชี การสอนแนะการจัดทำบัญ ชีและงบการเงิน
รวมทั้งสอนแนะการใช้ข้อมูลทางบัญ ชีในการบริหารธุรกิจ
เป็นการส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนให้มีการดำเนินงานที่เป็น
ระบบ (กลุ่มส่งเสริมพัฒนาการบัญชีชุมชน, 2559)
นักบัญชีของวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีความหลากหลาย
ในลักษณะส่วนบุคคลในการทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนจึงเกิด
ปัญหาในการทำบัญชี ผู้วิจัยเล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้น จึงสนใจ
ที่จะศึกษาปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สิน ค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัด
อุดรธานี
3. สมมติฐานการวิจัย
ลัก ษณะส่ว นบุค คลของผู้จ ัด ทำบัญ ชีว ิส าหกิจ
ชุมชนของกลุ่ม ผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สิน ค้า OTOP ประเภทจัก
สาน ในจังหวัดอุดรธานี ต่างกันมีผลต่อปัญ หาของผู้จัดทำ
บัญชีวิสาหกิจชุมชน แตกต่างกัน
4. วิธีดำเนินการวิจัย
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ได้แ ก่ ประธานกลุ่ม ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์ส ิน ค้า
OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี มีทั้งสิ้น 13 กลุ่ม
รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตาม
กลุ่มอาชีพ/อำเภอ
กลุ่มอาชีพ

อำเภอ

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, จักสาน
จากต้นคล้า
กลุ่มจักสานไม้ไผ่, กลุ่มจักสาน
บ้านหนองแวง และกลุ่มจัก
สานบ้านกุดเม็ก
กลุ่มทำไม้กวาด
กลุ่มผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่/กก
(กระติ๊บข้าว)

อำเภอทุ่งฝน

จำนวน
ประชากร
และกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน)
1

อำเภอบ้านผือ

3

อำเภอหนองแสง
อำเภอหนองหาน

1
1
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กลุ่มอาชีพ

อำเภอ

กลุ่มอาชีพทำไม้กวาดบ้านนา
ตูม, กลุ่มทำไม้กวาดจากดอก
หญ้า
กลุ่มจักสานบ้านหนองกุงปาว
กลุ่มจักสานจากต้นกก
กลุ่มจักสาน 1
กลุ่มถักไม้กวาด

อำเภอนายูง

จำนวน
ประชากร
และกลุ่ม
ตัวอย่าง (คน)
2

อำเภอศรีธาตุ
อำเภอเมือง
อำเภอกุมภวาปี
อำเภอโนนสะอาด

1
1
1
1

กลุ่มจักสาน 2

อำเภอหนองวัวซอ

1
13

รวม

4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยการใช้
4.2.1 แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ดังนี้
ส ่ว น ท ี่ 1 ข ้อ ม ูล ท ั่ว ไป ข อ งผ ู้ต อ บ
แบบสอบถาม ซึ่ง ได้แ ก่ เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา และ
ประสบการณ์ในการทำงาน
ส่ว นที่ 2 ข้อ มูล ปัญ หาอุป สรรคในการ
จัด ทำบัญ ชี แบ่ง ออกเป็น 5 ด้า น ได้แ ก่ ด้า นความรู้
ความสามารถ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี ด้านความ
ร่ว มมือ และประสานงาน และด้า นเครื่อ งมือ ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับ
ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบัญชี
4.2.2 แบบสัม ภาษณ ์เ ชิง ลึก เพื่อ นำไป
สัม ภาษณ์ข ้อ มูล เกี่ย วกับ วิส าหกิจ ชุม ชนในแต่ล ะกลุ่ม
เกี่ยวกับข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวมทั้งปัญหาในการจัดทำบัญชี
รวมทั้งได้มีการจัดกลุ่มเสวนา สัมภาษณ์ประธาน
กลุ่มเพื่อให้ได้ข้อมูลปัญ หาและอุปสรรคในการจัดทำบัญ ชี
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.3.1 ข้อ มูล ปฐมภูม ิ (Primary Data) เป็น
การเก็บ รวบรวมข้อ มูล โดยใช้แ บบสอบถามและแบบ
สัม ภาษณ์ท ี่ผ ู้วิจ ัย สร้างขึ้น สำหรับ แบบสอบถามให้ระดับ
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ความสำคัญ 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
4.3.2 แหล่ง ข้อ มูล ทุต ิย ภูม ิ (Secondary
Data) ผู้วิจัยได้ทำการรวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ
เอกสารทางวิชาการ บทความต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิต ิท ี่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์ข ้อ มูล ในครั้ง นี้
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสถิต ิท ดสอบ t–test การวิเคราะห์ค วามแปรปรวน
(One - way ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ LSD (Least significant difference)
5. สรุปผลการวิจัย
ปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่ม
ผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สิน ค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัด
อุดรธานี จากการศึกษาพบว่าสภาพปัญหาในการจัดทำบัญชี
ของวิสาหกิจชุมชนในแต่ละกลุ่มมีการนำวัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานมาจากชุมชนหรือหมู่บ้านของ
กลุ่ม ผู้ผ ลิต เอง รวมทั้ง มีก ารจัด ซื้อ เพิ่ม เติม จากชุม ชน
ใกล้เคียงหรือจากแหล่งอื่น ๆ และในบางครั้งประธานกลุ่ม
จะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมาให้กับสมาชิกภายใน
กลุ่ม เพื่อ ทำการผลิต ผลิต ภัณ ฑ์ และเมื่อ ผลิต เสร็จสิ้น ก็จะ
นำมาให้กับประธานกลุ่มเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าต่อไป และ
นำเงินที่ได้มาแบ่งให้กับสมาชิก สำหรับการบันทึกบัญชีนั้น
พบว่าการบันทึกบัญชียังไม่เป็นระบบและขาดความรู้ความ
เข้าใจในการบันทึกบัญชีรวมทั้งการบันทึกบัญชีไม่ครบถ้วน
ทุกรายการ เป็นลักษณะของการจดบันทึกรายรับรายจ่าย
แบบง่า ยๆ เท่า นั้น ยัง ไม่ม ีเครื่อ งมือ ในการปฏิบ ัต ิง านที่
ทัน สมัย และใช้ส มุด บัญ ชีเพีย งไม่ก ี่เล่ม ทำให้ไม่ส ามารถ
สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจได้อย่างชัดเจน และ
ไม่สามารถนำข้อมูลทางบัญชีมาเปรียบเทียบกันได้ รวมทั้ง
การคิด ต้น ทุน การผลิต เนื่อ งจากส่ว นหนึ่ง ยัง ขาดความรู้
ความเข้า ใจในเรื่อ งของการคิด ต้น ทุน จะคำนึงเฉพาะค่า
วัตถุดิบ ค่าแรงงาน ทำให้ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิต และการวางแผนการดำเนิน งานในด้า นต่า ง ๆ
สำหรับปัญหาในด้านอื่น ๆ พบว่ากลุ่มวิสากิจชุมชนยังขาด
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เงินทุนหมุนเวียนเพื่อนำมาใช้ในการบริหารจัดการภายใน
กลุ่ม ผลิต สิน ค้า ไม่ท ัน ตามความต้อ งการ รวมทั้ง การ
ออกแบบผลิต ภัณ ฑ์ใหม่ๆ และการหาช่อ งทางการตลาด
ใหม่ๆ เพิ่มเติม ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. ข้อ มูล เกี่ย วกับ ข้อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบ
แบบสอบถามจาก 13 กลุ่ม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็น เพศหญิง จำนวน 8 คน คิดเป็น ร้อยละ 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. ข้อมูลเกี่ยวกับ ปัญ หาในการจัด ทำบัญ ชี
วิส าหกิจ ชุม ชนของกลุ่ม ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์ส ิน ค้า OTOP
ประเภทจัก สาน ในจังหวัด อุด รธานี พบว่า ปัญ หาในการ
จัดทำบัญ ชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สินค้า
OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี ลำดับแรก คือ
ด้านเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ( X = 4.03) จัดอยู่ใน
เกณ ฑ ์ม าก รองลงมาคือ ด้า นความรู้ค วามสามารถ
( X = 3.62) จัด อยู่ในเกณฑ์ม าก ด้า นเอกสารและวิธ ีก าร
ทางบัญ ชี ( X = 3.32) จัด อยู่ในเกณฑ์ม าก และปัญ หาใน
การจัด ทำบัญ ชีว ิส าหกิจ ชุม ชนของกลุ่ม ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์
สิน ค้า OTOP ประเภทจัก สาน ในจัง หวัด อุด รธานีล ำดับ
สุดท้าย คือ ด้านความร่วมมือและประสานงาน ( X = 2.69)
จัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ตามลำดับ
3. ผลการทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยลักษณะ
ส่วนบุคคลของผู้จัดทำบัญ ชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิต
ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี
แตกต่างกัน มีผลต่อปัญหาในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชน
ของกลุ่ม ผู้ผ ลิต ผลิต ภัณ ฑ์ส ิน ค้า OTOP ประเภทจัก สาน
ในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน จากการศึกษาพบว่า ปัจจัย
ลัก ษ ณ ะส่ว นบ ุค คลด้า นเพ ศ อายุ ระดับ การศึก ษ า
ประสบการณ์ในการทำงานแตกต่างกันมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งหมายความว่า เพศ อายุ ระดับ การศึก ษา
ประสบการณ์ในการทำงานต่างกันจะมีผลต่อปัญหาในการ
จัดทำบัญ ชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์สินค้า
OTOP ประเภทจักสาน ในจังหวัดอุดรธานี แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

6. อภิปรายผลการวิจัย
1. จากการศึก ษาปัญ หาในการจัด ทำบัญ ชี
วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประเภท
จักสาน จังหวัดอุดรธานี โดยส่วนใหญ่กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทั้ง
13 กลุ่ม ได้มีการจดบันทึกข้อมูลรายรับ รายจ่าย ของกลุ่ม
วิส าหกิจ ชุม ชน เช่น รายได้จ ากการจำหน่า ยผลิต ภัณ ฑ์
ต้นทุนในการผลิต ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ซึ่งเป็นการบันทึกบัญชี
แบบง่ายๆ ในสมุดบัญชีในแต่ละวันเท่านั้น ซึ่งผู้บันทึกบัญชี
ไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญ ชีมากนัก โดย
ส่วนใหญ่แล้วการบัน ทึกรายการทางบัญ ชีจะใช้สมุด บัญ ชี
เพียงไม่กี่เล่ม เท่านั้น โดยมุ่งหวังต้องการทราบถึงผลกำไร
จากการจำหน่ายผลิตภัณ ฑ์มากกว่าการลงบัญ ชีให้ถูกต้อง
ตามหลักการบัญชี และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทางการบัญชี
โดยละเอีย ด ครบถ้ว น ซึ่ง ส่ง ผลต่อ การนำข้อ มูล ผลการ
ดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมาเปรียบเทียบกันในแต่
ละปี เพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน หรือลดค่าใช้จ่าย
ที่ไม่จำเป็น รวมทั้งนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการวางแผน
งานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของ วัชรี ฮั่นวิวัฒน์ (2554) ศึกษาปัญหาและ
อุป สรรคในการจัด ทำบัญ ชีว ิส าหกิจ ชุม ชนในจัง หวัด
นครศรีธรรมราช พบว่าวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งในจังหวัด
นครศรีธรรมราชยังขาดการวางแผนการดำเนิน งาน การ
ควบคุมภายในที่ดี และการบันทึกบัญ ชีที่ถูกต้องเหมาะสม
ทำให้ข าดข้อ มูล ที่ส ามารถนำไปใช้เพื่อ การบริห ารและ
จัดการธุรกิจชุมชนได้การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนที่มี
ประสิท ธิภ าพจึง เกิด ขึ้น ได้ย าก เนื่อ งจากการพัฒ นา
ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมี
ระบบบัญ ชีท ี่เ หมาะสม เพื่อ ใช้เ ป็น เครื่อ งมือ ในการ
ควบคุมดูแลและพัฒนาธุรกิจให้เกิดประสิทธิผลต่อไป และ
สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ วิร ะเดช นาริน ทร์ (2560)
ผลการวิจัยพบว่าปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกลุ่ม
เครือข่ายเกษตรยั่งยืนตำบลหนองแคน ในการเพิ่มมูลค่าข้าว
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้แก่ ปัญหาการใช้สารเคมีปัญหา
ด้านทัศนคติของชาวนา ปัญ หาการขาดเงินทุนและปัญ หา
การขาดความรู้ด้านการรวมกลุ่มเกษตรกร และข้อเสนอแนะ
ในการพัฒ นาเครือข่ายเกษตรกรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณ ฑ์จากข้าวหอมมะลิ จากการสัม ภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
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หลักสรุปได้ว่าควรมีการรวบรวมสมาชิกให้ได้ครอบคลุมทั้ง
ตำบล และควรมีการรวมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวหอม
มะลิในรูปแบบที่หลากหลาย
2. ปัญหาในการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน
นั้น การบัน ทึก บัญ ชีย ัง ไม่ค ่อ ยมีค วามถูก ต้อ ง แม่น ยำ
ค รบ ถ ้ว น แ ล ะ ก ารน ำข ้อ ม ูล ท างบ ัญ ช ีย ้อ น ห ล ัง ม า
เปรียบเทียบกันนั้นทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากส่วนหนึ่งไม่มี
การสรุปผลการดำเนินงานที่ชัดเจน และยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการนำเครื่องมือที่ท ันสมัยมาใช้ในการปฏิบ ัติงาน
รวมทั้งกลุ่ม วิส าหกิจชุม ชนไม่ค ่อ ยเห็น ความสำคัญ ในการ
จัด ทำบัญ ชีเท่า ทีค่ วร ซึ่ง สอดคล้อ งกับ ผลการศึก ษาของ
นัน ทรัต น์ นามบุรี (2555) ได้อ ธิบ ายไว้ว่า วิส าหกิจชุม ชน
โดยส่วนใหญ่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาเรื่องการ
จัด ทำบัญ ชีก ารเงิน เพราะขาดความรู้แ ละทัก ษะในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งภาครัฐควรจะเข้าไปสนับสนุนในการฝึกอบรม
ในส่วนนี้ให้มากขึ้น เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถบริห าร
จัดการด้านบัญชีและการเงินได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัญหา
ในการจัดทำบัญชีวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณ ฑ์
สินค้า OTOP ประเภทจักสานเท่านั้น ดังนั้นการศึกษาครั้ง
ต่อไปควรศึกษากลุ่มตัวอย่างที่ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ
ร่ว มด้ว ย นอกเหนือ จากประเภทจัก สานเพื่อ ให้ได้ข ้อ มูล
สารสนเทศในการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่อไป
2. ควรศึก ษาถึง การวิเคราะห์ต ้น ทุน และ
ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ที่ผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้ได้ข้อมูลทางด้านต้นทุนการผลิตอันจะนำมาสู่
การกำหนดราคาผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนโดยพิจารณาจากต้นทุน
เป็นหลัก ตลอดจนเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการควบคุมต้นทุน
ต่างๆ ซึ่งจะนำไปสู่การวางแผนการดำเนินงานในด้านต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น การลดต้น ทุน การผลิต ที่ไม่จ ำเป็น หรือ ไม่เพิ่ม
มูลค่า ซึ่งหากมีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนจะทำให้ได้ข้อมูลเพื่อไปพัฒนากระบวนการ
ผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

7. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ปัญ หาการทำบัญ ชีข องวิส าหกิจ ชุม ชน
ด้า นเครื่อ งมือ ที่ใช้ในการปฏิบ ัต ิงานนั้น ถือ เป็น ปัญ หาที่ม ี
ความสำคัญของกลุม่ วิสาหกิจชุมชน ดังนั้นควรจะมีการจัด
ประชุมร่วมกันเพื่อให้เห็นความสำคัญต่อการจัดทำบัญชีและ
ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มกี ารนำเครื่องมือที่ทันสมัยมาช่วย
ในการบันทึกบัญ ชี รวมทั้งควรคัดเลือกสมาชิกกลุ่มเข้ารับ
การอบรมทางด้า นการบัญ ชีอ ย่า งต่อ เนื่อ ง และขอความ
ร่วมมือจากภาครัฐในการเข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมเกี่ยวกับการทำบัญชี รวมทั้งการคิดต้นทุนการ
ผลิต เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถด้านการ
บัญชีร่วมด้วย
2. สถาบัน การศึก ษาต่า งๆ ควรเข้า ไปมี
บทบาทในการอบรมให้ความรู้ทางด้านการบัญชี รวมทั้งด้าน
การบริหารจัดการ การตลาดการออกแบบผลิตภัณ ฑ์ ช่อง
ทางการจัดจำหน่ายกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนอกเหนือจาก
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และติดตามการ
ดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมอย่างต่อเนื่อง
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