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บทคัดย่อ 

 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรแม่สอด 
จ ากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชี และเปรียบเทียบรูปแบบ
การจัดท าบัญชีสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลของสหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้โดยสถิติพรรณนา การอธิบายข้อมูล และการเปรียบเทียบความ
เหมือนต่างของข้อมูลในการจัดท าบัญชีของทั้งสองสหกรณ์ 

ผลการศึกษา พบว่า ความเหมือน คือ ทางสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจที่เหมือนกันได้แก่ ธุรกิจด้านการซื้อ - 
ขายวัตถุดิบเพื่อการด าเนินงานของสหกรณ์  ธุรกิจการบริการด้านเงินกู้ให้แก่สมาชิกทางสหกรณ์ ธุรกิจการให้บริการ
ด้านเงินฝากจากสมาชิกทางสหกรณ์ และธุรกิจด้านสถานีบริการปั๊มน้ ามัน ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
ประเภทและแบบฟอร์มของเอกสาร โครงสร้างในการด าเนินงาน หน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย และความต่าง 
คือ การแสดงผลงบการเงินและการจัดท าบัญชี ได้แก่ การออกเอกสารส าคัญทางบัญชีของทั้งสองสหกรณ์ โดยทาง
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด บันทึกในโปรแกรมแล้วท าการแสดงผลออกมาทางเครื่องพิมพ์และใช้ระบบบัญชีคู่ 
ส่วนของโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ACL ของอาจารย์สุวัฒน์  ขันเช้ือ และทางสหกรณ์
การนิคมแม่สอด จ ากัด จะออกเอกสารที่ทางสหกรณ์จัดท าขึ้นเอง ใช้ระบบบัญชีเดี่ยวในสมุดจดบันทึ กจากนั้นน า
ข้อมูลไปบันทึกในโปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีใช้โปรแกรมกรมตรวจบัญชีและโปรแกรม GL (General Ledger)  
ค าส าคัญ: สหกรณ์การเกษตร / รูปแบบการจัดท าบัญชี / เปรียบเทียบรูปแบบการจัดท าบัญชี  

 
Abstract 

 A comparison of accounting forms of agricultural cooperatives,  case study: Mae Sot 
Agricultural Cooperative Limited and Mae Sot Cooperative Limited which aimed to study and 
compare accounting formats of Mae Sot Housing Cooperative Ltd. and Mae Sot Agricultural 
Cooperative Ltd. through the interview for data collection. Descriptive statistics, explanation, 
comparison, and contrast in the accounting data of the two cooperatives were employed for data 
analysis. 
 The findings shown that in comparison, both cooperatives run the business in; 
purchasing and selling the materials, loan service to the members, deposit service, petrol service, 
operating procedure,  types and forms of documents, operation structure and the duties of each 
section. In contrasting, showing the results of financial statements and accounting preparation for 
instance, the issuance of important documents in accounting of both cooperatives shown that Mae 
Sot Agricultural Cooperative was used ACL software packages of Mr. Suwat Khanchuea then printout 
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and a double entry book-keeping. Whereas, Mae Sot Housing Cooperative was used a customized 
document and a single account system. The data then was recorded in auditing program and GL 
(General Ledger) 
Keywords: Agricultural Cooperative / Accounting Formats / Compare of Accounting Formats 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

การสหกรณ์ในประเทศไทย มีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก เมื่อประเทศไทยได้เริ่มมีการติดต่อค้าขายกับ
ต่างประเทศมากขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ระบบเศรษฐกิจของชนบทก็ค่อยๆ เปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อ
เลี้ยงตัวเองมาสู่ระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการค้า ความต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการครองชีพจึงมี
เพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไม่มีทุนของตนเองก็หันไปกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น ท าให้ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงและยังถูกเอา
เปรียบจากพ่อค้านายทุนอีกด้วย ชาวนาจึงตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่ตลอดเวลาท านาได้ข้าวเท่าใดก็ต้องขายใช้หนี้
เกือบหมด สมัยนั้นท าให้ทางราชการคิดหาวิธีช่วยเหลือด้วยการจัดหาเงินทุนมาให้กู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ า
ความคิดนี้ได้เริ่มขึ้นในปลายรัชการที่ 5 และความช่วยเหลือร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์สากลในด้านอื่นๆ ที่มิใช่
เกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจ โดยมีสหกรณ์ทุกประเภทเป็นสมาชิก ซึ่งประเทศไทยได้ก าหนดประเภทสหกรณ์ไว้ 6 
ประเภท ตามประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2516 ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ประมง สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ กรมพาณิชย์และสถิติพยากรณจ์ึงไดท้ดลองจัดตัง้
สหกรณ์หาทุนขึ้น ณ ท้องที่อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรกใช้ช่ือว่า "สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จ ากัดสินใช้" 
โดยจดทะเบียน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459  (ปัจจุบัน มีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ประเภทที่ 7 ตาม
กฎกระทรวงก าหนดประเภทสหกรณ์ที่รับจดทะเบียน พ.ศ.2548) ซึ่งนับแต่สหกรณ์ได้ถือก าเนิดขึ้นในประเทศไทย
จวบจนปัจจุบันผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่างๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก จนท าให้
จ านวนสหกรณ์ จ านวนสมาชิกปริมาณเงินทุนและผลก าไรของสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี การสหกรณ์ในประเทศไทยจึงมี
ความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะต่อประชาชนที่ยากจน สหกรณ์จะเป็นสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ช่วยแก้ไขปัญหาในการประกอบอาชีพและช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น (ส านักนโยบาย
และมาตรฐาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2550)  

จุดประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ได้เลือกสหกรณ์ในอ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เนื่องจากในอ าเภอแม่สอดมี
การท าอาชีพเกษตรกรเป็นจ านวนมาก และชาวบ้านส่วนใหญ่มีการท าอาชีพเกษตรเป็นหลัก ผู้วิจัยจึงได้เลือกสหกรณ์
ในอ าเภอแม่สอดเพื่อศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีทั้ง 2 สหกรณ์คือ สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด และสหกรณ์
การเกษตรแม่สอด จ ากัด เพื่อศึกษารูปแบบการท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตรว่ามีสหกรณ์มีรูปแบบการจัดท าบัญชี
อย่างไร เพราะงานด้านการจัดท าบัญชีถือเป็นงานที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานของสหกรณ์ ถ้าหากว่าผู้มี
หน้าที่จัดท าบัญชีมีความรู้และความเข้าใจในหลักการจัดท าบัญชี มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่จะช่วย
ป้องกันการทุจริตในสหกรณ์ได้เป็นอย่างมาก และท าให้การบริหารงานด้านการบัญชีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ดีมากขึ้น 
  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด และสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
อ าเภอแม่สอด จังหวดัตาก  

2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์นิคมแมส่อด จ ากัด และสหกรณ์การเกษตรแมส่อด 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ านวน 1 คนและ

สหกรณ์ แม่สอด จ ากัด จ านวน 1 คน  
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 
2 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้สัมภาษณ์ ได้แก่ ช่ือ-นามสกุล 
ต าแหน่ง วุฒิการศึกษา เพศ อายุ ประสบการณ์การท างาน  

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับรูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด และสหกรณ์
แม่สอด จ ากัด โดยแสดงเนื้อหาการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

- ผู้จัดท าบัญชีในสหกรณ์การเกษตร จ าเป็นต้องจบการศึกษาทางด้านบัญชีโดยตรงหรือไม่ 
อย่างไร  

- โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์การเกษตร และการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของ
แต่ละฝ่ายงานอย่างไร 

- แบบฟอร์มและเอกสารทางบัญชีของสหกรณ์มีอะไรบ้าง และมีรูปแบบอย่างไร 
- กระบวนการขั้นตอนและวิธีการบันทึกบัญชีของทางสหกรณ์มีลักษณะเป็นอย่างไร 
- ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตรมีอะไรบ้าง อย่างไร 

การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจัยจะหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสัมภาษณ์ โดยจะน าแบบสอบถามที่สร้างไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตรวจสอบหาความเหมาะสมทั้งทางด้านเนื้อหาและภาษาที่ใช้ในข้อค าถามเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้
ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์ (IOC=0.86) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จัดท าบัญชีที่
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด และสหกรณ์แม่สอด จ ากัด และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล โดยจะวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยเขียนเป็นความเรียง อธิบายลักษณะ

ของสิ่งที่ศึกษาโดยเฉพาะ 
 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยได้มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด คือ คุณณัฐรดา สีเขียว 
ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่การบัญชี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศหญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์การท างาน 1 ปี และ
ผู้จัดการของสหกรณ์นิคมแมส่อด จ ากัด คือ คุณสุวัฒน์ มีผิว ต าแหน่ง ผู้จัดการ ซึ่งมีความรู้ทางด้านบัญชีของสหกรณ์ 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี เพศชาย อายุมากกว่า 48 ปี ประสบการณ์การท างาน 8 ปี 

รูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตร 
ผลการศึกษาของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด จากการสัมภาษณ์พบว่าผู้จัดท าบัญชีต้องจบสาขาบัญชี

มาโดยตรง เพราะทางสหกรณ์มีช่ือบัญชีเฉพาะ มีความซับซ้อน ผู้ท าบัญชีจะต้องมีความเข้าใจในเรื่องของบัญชี 
สามารถดูงบหรืออ่านงบได้ โดยขั้นตอนในการบันทึกบัญชี คือจะมีการบันทึกรายการทางบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่าย
ในโปรแกรมส าเร็จรูป ACL ก่อนเบื้องต้น และจะส่งมอบเอกสารให้แก่ฝ่ายบัญชีเพื่อท าการบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมท าบัญชีของสหกรณ์  

ผลการศึกษาของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จากการสัมภาษณ์พบว่า ผู้จัดท าบัญชีของสหกรณ์  
ไม่จ าเป็นต้องจบบัญชีโดยตรงมาก็สามารถท าบัญชีได้ เนื่องจากสหกรณ์มีการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และพัฒนา
ตัวเอง โดยกรมตรวจบัญชีส่งเสริมสหกรณ์มาให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินงานด้านบัญชีเป็นประจ า ซึ่งในข้ันตอนการ
บันทึกบัญชีในแต่ละฝ่ายหรือจะออกเอกสารส าคัญต่างๆ จากนั้นผู้จัดท าบัญชีจะท าการบันทึกลงในสมุดบัญชี และ
บันทึกลงโปรแกรมกรมตรวจบัญชี  
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 การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร 
 ผลการศึกษาของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด พบว่ามีการด าเนินธุรกิจทั้งหมดอยู่ 4 ประเภท ได้แก่ 
ธุรกิจการซื้อ/ขายวัตถุดิบเพื่อการด าเนินงานของสหกรณ์ ธุรกิจการบริการด้านเงินกู้ ธุรกิจด้านเงินฝากจากสมาชิก
ของสหกรณ์ และธุรกิจด้านสถานีปั๊มน้ ามัน ซึ่งประเภทเอกสารหรือใบส าคัญที่ใช้ประกอบการบันทึกบัญชีอาจได้รับ
จากภายในและภายนอกสหกรณ์ ถือเป็นหลักฐานส าคัญเพื่อน าไปบันทึกรายการด้านการเงินต่างๆ ภายในสหกรณ์ 
และใช้เป็นหลักฐานเก็บไว้เป็นข้อมูล ได้แก่ ใบรับเงินกู้ ใบส าคัญรับ ใบส าคัญจ่าย ใบรับฝากเงิน ใบถอนเงิน ใบซื้อ
สินค้า ใบก ากับสินค้า ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และผลการศึกษาของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัดพบว่าทางสหกรณ์มี
การด าเนินธุรกิจทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ การซื้อ/ขายวัตถุดิบเพื่อการด าเนินงานของสหกรณ์ การบริการด้านเงินกู้ 
การให้บริการด้านเงินฝาก สถานีบริการปั๊มน้ ามัน และการให้บริการด้านการจัดสรรที่ดิน ซึ่งมีประเภทเอกสารภายใน
ที่สหกรณ์จัดท าขึ้นเองเป็นหลักฐานส าคัญเพื่อบันทึกรายการเงินต่างๆ ภายในสหกรณ์และภายนอกสหกรณ์ 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบเจอในการจัดท าบัญชี 

ผลการศึกษาของสหกรณ์การเกษตร แม่สอด จ ากัด พบว่าอายุการท างานของผู้จัดท าบัญชี ส่งผลให้ใช้
ระบบบัญชีของสหกรณ์ยังไม่ช านาญในการใช้โปรแกรมในการบันทึกบัญชี ท าให้การจัดท างบประมาณไม่ลงตัว และ
ผลการศึกษาของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด พบว่า ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี จะมีบ้างในช่วงแรกๆ
ที่มีการใช้ทั้งสมุดบัญชีและโปรแกรม ซึ่งขณะนั้นเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในการใช้โปรแกรม จึงท าให้การ
ด าเนินงานในการบันทึกล่าช้า และเกิดข้อผิดพลาด ส าหรับการท าบัญชีต้องปิดบัญชีภายในสิ้นวันให้เรียบร้อย  

ผลการเปรียบเทียบความเหมือนต่างของรูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด 
กับสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด  

 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบรูปแบบการจัดท าบัญชี 

ความเหมือน ความต่าง 
-การด าเนินธุรกิจเหมือนกันคือ ธุรกิจด้านการซื้อ/ขาย
วัตถุดิบเพื่อการด าเนินงานของสหกรณ์  ธุรกิจการ
บริการด้านเงินกู้ให้แก่สมาชิกทางสหกรณ์ ธุรกิจการ
ให้บริการด้านเงินฝากจากสมาชิกทางสหกรณ์ และ
ธุรกิจด้านสถานีบริการปั้มน้ ามัน 
-ขั้นตอนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ คือทั้งสอง
สหกรณ์มีขั้นตอนในการด าเนินธุรกิจที่เหมือนกันไม่ว่า
จะเป็นขั้นตอนการการจัดหาสินค้ามาขาย ขั้นตอนการ
ให้บริการด้านเงินกู้ และขั้นตอนด้านการฝาก-ถอนเงิน 

การออกประเภทของเอกสารหรือใบส าคัญทางบัญชี 
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด ออกเอกสารโดย
การลงบันทึกในโปรแกรมแล้วแสดงเอกสารออกทาง 
ปริ้นเตอร์ 
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จะออกเอกสารที่ทาง
สหกรณ์จัดท าขึ้นแล้วบันทึกด้วยมือลงในสมุดบัญชีและ
ท าการบันทึกลงในโปรแกรม 

ประเภทและแบบฟอร์มของเอกสารคือ รูปแบบของ
เอกสารของทั้งสองสหกรณ์มีความเหมือนกัน เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบเงินกู้ ใบฝากเงิน ฯลฯ 

การบันทึกบัญชี  
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด  
การบันทึกลงในระบบบัญชีคู่  
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด  
การบันทึกระบบบัญชีเดี่ยว 

-โครงสร้างในการด าเนินงานคือ สหกรณ์มีการจัด
โครงสร้างขององค์กรและหน้าที่ความรับผิดชอบ
เหมือนกันจัดรูปแบบในการด าเนินงาน ต าแหน่งหน้าท่ี
เหมือนกันเช่น การท างานของฝ่ายการเงิน บัญชี 
การตลาด ฯลฯ 

โปรแกรมในการบันทึกบัญชี  
สหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด  
การบันทึกลงในโปรแกรมส าเร็จรูป ACL  
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด  
โปรแกรมที่ใช้จะใช้โปรแกรมของกรมตรวจบัญชี และ
โปรแกรม GL (General  Ledger) 
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อภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการศึกษา สามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดั้งนี้ 
เปรียบเทียบรูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตร : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด 

และสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ผลการศึกษาพบว่าความเหมือน คือ ทางสหกรณ์มีการ
ด าเนินธุรกิจที่เหมือนกันได้แก่ ธุรกิจด้านการซื้อ- ขายวัตถุดิบเพื่อการด าเนินงานของสหกรณ์  ธุรกิจการบริการด้าน
เงินกู้ให้แก่สมาชิกทางสหกรณ์ ธุรกิจการให้บริการด้านเงินฝากจากสมาชิกทางสหกรณ์ และธุรกิจด้านสถานีบริการ
ปั๊มน้ ามัน ข้ันตอนการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ประเภทและแบบฟอร์มของเอกสาร โครงสร้างในการด าเนินงาน
หน้าที่การปฏิบัติงานของแต่ละฝ่าย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งกล่าวว่าบทบาท ภารกิจ 
หน้าที่การด าเนินงาน โครงสร้างการด าเนินงานของสหกรณ์จะต้องเป็นไปตามระเบียบของทางสหกรณ์เพื่อการ
บริหารงาน และพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้ามั่นคง สร้างความเช่ือมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ 
และการบริหารงานที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับสหกรณ์และบทบาทหน้าที่กรด าเนินงานของสหกรณ์ ความต่าง คือ การแสดงผลงบการเงินและการจัดท า
บัญชี ได้แก่ การออกเอกสารส าคัญทางบัญชีของทั้งสองสหกรณ์ โดยทางสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด บันทึกใน
โปรแกรมแล้วท าการแสดงผลออกมาทางเครื่องพิมพ์ ใช้ระบบบัญชีคู่ในการจัดท าบัญชี โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึก
บัญชีใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ACL ของอาจารย์สุวัฒน์  ขันเชื้อ และทางสหกรณ์การนิคมแม่สอด จ ากัด จะออกเอกสาร
ที่ทางสหกรณ์จัดท าขึ้นเอง ใช้ระบบบัญชีเดี่ยวในการบันทึกบัญชี โปรแกรมที่ใช้ในการบันทึกบัญชีใช้โปรแกรมกรม
ตรวจบัญชีและโปรแกรม GL (Generl Ledger) ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวคือ รูปแบบ
การจัดท าบัญชีของสหกรณ์จะมีความแตกต่างกันเนื่องจากลักษณะของสหกรณ์ที่ต่างกันท าให้รูปแบบการจัดท าบัญชี 
การเลือกใช้ระบบบัญชี และการใช้โปรแกรมในการจัดท าบัญชีท่ีแตกต่างกัน 

โดยส่วนของปัญหาที่พบเจอในการจัดท าบัญชีทางสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด จากการสัมภาษณ์ 
พบว่า ระบบบัญชีที่สหกรณ์ใช้ในการด าเนินงานมีความยุ่งยาก เนื่องจากผู้จัดท าบัญชีมีประสบการณ์ท างานน้อย
ประกอบกับไม่ช านาญกับการโปรแกรมบัญชีสอดคล้องกับวิจัยของชุติกาญจน์  เกิดประกอบ (2554) พบว่า ระบบ
บัญชีของสหกรณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อนเข้าใจยาก และสหกรณ์มีการด าเนินธุรกิจหลายด้านมีความยุ่งยากซับซ้อน 
ผู้บริหารสหกรณ์ให้ความส าคัญกับการด าเนินธุรกิจมากกว่าการจัดท าบัญชี สหกรณ์ขาดเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี และมีความเห็นว่าปัญหาการจัดท าบัญชีของสหกรณ์มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอด จ ากัด และสหกรณ์นิคมแม่สอด 

จ ากัด พบว่า สหกรณ์มีความแตกต่างกันตามประเภทของสหกรณ์ ซึ่งแต่ละสหกรณ์ควรเลือกใช้โปรแกรมบัญชีให้
เหมาะสมกับประเภทของตนเอง หรือหากยังไม่มีโปรแกรมก็สามารถน าของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ เนื่องจาก
กรมตรวจบัญชีจะมีการใช้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมบัญชีอย่างสม่ าเสมอ 
 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

การวิจัยเกี่ยวกับการศึกษารูปแบบการจัดท าบัญชีของสหกรณ์การเกษตรแม่สอดจ ากัด และสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัดควรศึกษาการด าเนินงานในทุกฝ่ายของสหกรณ์โดยน าแนวคิดวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค เข้ามาศึกษาเพิ่มด้วยเพื่อที่จะได้รู้ขั้นตอนในการด าเนินงานของสหกรณ์มากขึ้น  
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