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ข้อมูลบัญชีบริหารที่มีผลต่อการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด  จังหวัดตาก 

Information of Managerial Accounting Affecting Operation of Corn Agriculturists 
at Cooperative Estates Maesod Limited 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อมูลบัญชีบริหารที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จังหวัด
ตาก 2) เพ่ือศึกษาข้อมูลบัญชีบริหารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด 
จ ากัด จังหวัดตาก โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็น
สมาชิกในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จ านวน 108 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

การศึกษาความสัมพันธ์ของบัญชีบริหารกับการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด พบว่า ข้อมูลบัญชีบริหารด้านงบประมาณ ด้านต้นทุนการผลิต และ
ด้านจุดคุ้มทุน มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวก ต่อการด าเนินงานของเกษตรผู้ปลูก
ข้างโพดเลี้ยงสัตว์  ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
 การศึกษาบัญชีบริหารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่ สอด 
จ ากัด พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ใช้ข้อมูลบัญชีบริหาร
ด้านจุดคุ้มทุน   โดยการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิต 
ณ จุดรับซื้อ น าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาช่วยในการวางแผนควบคุมต้นทุน และก าหนดค่าใช้จ่าย
ที่จะเกิดขึ้นต่อไร่ ด้านงบประมาณ โดยการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ล่วงหน้า ติดต่อประสานงานกับ
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด น าผลที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามงบประมาณ และควบคุม
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน และด้านต้นทุนการผลิต โดยการประมาณการต้นทุนรวม วัดผลการ
ด าเนินงานโดยการค านวณก าไรจากการผลิต ก าหนดปริมาณการผลิต และตัดสินใจลงทุนเพ่ือขยายการผลิต 

การศึกษาการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
พบว่า ข้อมูลบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์
นิคมแม่สอด จ ากัด คือ ข้อมูลบัญชีบริหารด้านจุดคุ้มทุน ด้านงบประมาณ และด้านต้นทุนการผลิต  
โดย ท าให้การด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด  
มีการตัดสินใจที่มีความถูกต้องและเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ด าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือเลือกแนวทางการด าเนินงานที่ดีที่สุด 
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ค าส าคัญ: ข้อมูลบัญชีบริหาร  การด าเนินงาน  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  สหกรณ์นิคม 
แม่สอด จ ากัด 
 
Abstract 
 This research aims to study 1) the effect of managerial accounting information 
affecting the operation of corn agriculturists at Cooperative estates Maesod limited, 
Tak province. 2) To study the managerial accounting information of the corn 
agriculturists’ operation at Cooperative estates Maesod limited, Tak province. The 
participants of this study were 108 members of the corn agriculturist registered with 
Cooperative estates Maesod limited, Tak province. In addition, this study was 
conducted by the questionnaire as the research instrument. The statistics used in this 
study were frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression 
analysis. 

The study of the effect of managerial accounting information affecting the 
operation of corn agriculturists at Cooperative estates Maesod limited showed that the 
information of budget managerial accounting, cost of product, and break-even point 
have a positive effect on the corn agriculturists’ operation. 
 The study also found that the corn agriculturists at Cooperative estates Maesod 
limited employed the information of budget managerial accounting by hand-writing 
the expenses. They also kept the market price up to date. The data achieved from the 
analysis assists them for planning and controlling the cost and managing the cost per farm. 
 On the budget, the corn agriculturists planned the expenses in advance. Then, 
they contact Cooperative estates Maesod limited. After that, they compare the overall 
operation with the budget goal and control the expenses occurring in the operation. 
On the cost of product, the corn agriculturists estimated the total cost and calculate 
the production revenue to assess the overall operation. Then they specify the quantity 
of production and finalize the investment to expand the production. 
 The result of this study also revealed that the information of managerial 
accounting affecting the operation of the corn agriculturists is the information of break-
even point managerial accounting, budget and the cost of product. The information 
facilitates the operation of the corn agriculturists at Cooperative estates Maesod 
limited. They are able to make a right and appropriate decision. They can solve 
problems in the right way and proceed the operation quickly and efficiently. They are 
able to plan efficient operation and are able to analyze a circumstance to decide the 
best operation to follow. 
 
Keywords: managerial information, operation, corn agriculturist, Cooperative Estates 
Maesod 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การบริหารธุรกิจให้ประสบความส าเร็จในสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรงในปัจจุบัน  
ผู้บริหารต้องพิจารณาถึงความพยายามในลักษณะของต้นทุนที่สูญเสียไปกับผลตอบแทนที่กิจการจะ
ได้รับกลับคืนมา การตัดสินใจในทางเลือกต่าง ๆ จะท าได้อย่างเหมาะสมเมื่อมีข้อมูลที่เพียงพอ อันจะ
น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารกิจการ ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ จึงกลายเป็นสิ่งจ าเป็น เทคนิค
และวิธีการต่าง ๆ จึงถูกน ามาใช้ในการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก่อให้เกิด
การตัดสินใจที่ส่งผลให้การด าเนินกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  
 ในสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรไทยโดยทั่วไปยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารต้นทุน 
ท าให้ไม่ทราบว่าต้นทุนในแต่ละครั้งในการด าเนินงาน มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างอันเป็นสาเหตุท าให้ต้นทุน
ไม่สมดุลกับก าไรและท าให้เกิดหนี้สินจนไม่สามารถวางแผนการเงินในอนาคตได้  
 สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ได้เล็งเห็นว่า การบัญชีบริหารเป็นเครื่องมืออันส าคัญที่จะช่วยให้
เกษตรกรเพ่ิมผลผลิตให้มากขึ้นและสามารถลดต้นทุนการผลิตให้น้อยลง ซึ่งจากการด าเนินงานที่ผ่าน
มาสหกรณ์นิคมอุตสาหกรรมแม่สอดได้มีการลงนาม เอ็มโอยูกับบริษัทเอกชนแล้วถึง 2 บริษัทอันจะ
ท าให้ในอนาคตเกษตรกรจะได้รับผลตอบแทนเพ่ิมมากข้ึน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2551) 
 การบัญชีบริหาร เป็นกระบวนการของการระบุ การวัดมูลค่า การสะสม การวิเคราะห์ การ
จัดท า การแปลความ และการติดต่อสื่อสารข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งใช้โดยผู้บริหาร
เพ่ือวางแผน ประเมินและควบคุมภายในองค์การ และเพ่ือให้มั่นใจว่าทรัพยากรขององค์การได้น าไปใช้
และเก็บรักษาไว้อย่างเหมาะสม การบัญชีบริหารสามารถน าไปใช้ได้กับธุรกิจทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจหรือกิจการให้บริการ กิจการพาณิชยกรรม และกิจการอุตสาหกรรมและใช้ได้กับธุรกิจทุก
รูปแบบไม่ว่าร้านค้าเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนและบริษัท นอกจากนี้การบัญชีบริหารยังเป็นที่
ต้องการของกิจการที่ไม่ได้แสวงหาก าไร รวมทั้งกิจการที่แสวงหาก าไรด้วย (วันฤดี สุขสงวน, 2546) 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาผลกระทบของข้อมูลบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด  

2. เพ่ือศึกษาข้อมูลบัญชีบริหารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในสหกรณ์นิคม แม่
สอด จ ากัด  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร (Population) ที่ ใช้ ในการวิจัย ได้แก่  เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ย ง
สัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จังหวัดตาก จ านวน 150 ราย 
 กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จังหวัดตาก จ านวน 108 ราย โดยใช้ตารางของ Krejcie & Morgan (ปาจรีย์ ผล
ประเสริฐ, 2551) 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งสร้างตาม
วัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดที่ก าหนดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสมาชิกในสหกรณ์นิคม แม่สอด 
จ ากัด จังหวัดตาก จ านวน ข้อ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการโดยครอบคลุมข้อมูล
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และระดับรายได้ 

ตอนที่ 2  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่
สอด จ ากัด มีแบบสอบถามจ านวน 12 ข้อ โดยให้แสดงความคิดเห็นใน 5 ระดับ ดังนี้ 

การแปลความหมายระดับข้อมูลบัญชีบริหารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัด ใช้วิธีน าค่าเฉลี่ยของน้ าหนักความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย   4.21 – 5.00   คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   3.41 – 4.20   คะแนน  หมายถึง  มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   2.61 – 3.40   คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.81 – 2.60   คะแนน  หมายถึง  น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.80   คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด มีแบบสอบถามจ านวน 5 ข้อ โดยให้แสดงความคิดเห็นใน 5 ระดับ ดังนี้ 

มากที่สุด  มีค่าเท่ากับ 5 คะแนน 
มาก   มีค่าเท่ากับ 4 คะแนน 
ปานกลาง  มีค่าเท่ากับ 3 คะแนน 
น้อย  มีค่าเท่ากับ 2 คะแนน 
น้อยที่สุด  มีค่าเท่ากับ 1 คะแนน 

การแปลความหมายระดับการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด และข้อเสนอแนะการแปลความหมายระดับผลการด าเนินงานใช้วิธีน า
ค่าเฉลี่ยของน้ าหนักความคิดเห็นมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ดังนี้ 

ค่าคะแนนเฉลี่ย   4.21 – 5.00   คะแนน  หมายถึง  มากที่สุด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   3.41 – 4.20   คะแนน  หมายถึง  มาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   2.61 – 3.40   คะแนน  หมายถึง  ปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.81 – 2.60   คะแนน  หมายถึง  น้อย 
ค่าคะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.80   คะแนน  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์
สถิติที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ค่าความถี่ (frequency)  ค่าร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation ) และการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ(multiple 
regression analysis) 
 
สรุปผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการวิจัย พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด เป็นเพศ

หญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง  41 – 50 ปี มากที่สุด รองลงมาคืออายุ 51 ปีขึ้นไป รองลงมา
คืออายุอยู่ระหว่าง 31 – 40 ปี และมีเพียงส่วนน้อยที่อายุอยู่ระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพสมรส
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มากที่สุด รองลองมาคือหย่าร้างและหม้าย และน้อยที่สุดคือโสด การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ประถมศึกษา รองลงมาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ร้อยละ รองลงมามัธยมศึกษาตอนปลาย 
รองลงมาไม่ได้เข้ารับการศึกษา รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรี รองลงมาระดับปวช. หรือ ปวส. และ
มีเพียงส่วนน้อยที่ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี   และรายได้ต่อปี มากที่สุดอยู่ระหว่าง 50,001 – 
100,000 บาท/ปี รองลงมารายได้ระหว่าง 100,001 – 200,000 บาท/ปี รองลงมารายได้สูงกว่า 
200,001 บาท/ปี ขึ้นไป และรายได้น้อยที่สุด ต่ ากว่า 50,000 บาท/ปี  

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีบริหารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์
นิคมแม่สอด จ ากัด  

จากการวิจัย พบว่า ข้อมูลบัญชีบริหารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัด อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยค่าเฉลี่ยของ 
บัญชีบริหารใกล้เคียงตามล าดับดังนี้ ด้านจุดคุ้มทุน ด้านงบประมาณ และด้านต้นทุนการผลิต 

1. ในด้านจุดคุ้มทุนภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุก
ข้อเหมือนกัน  โดยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงตามล าดับดังนี้ การจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น การติดตาม
ความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิต ณ จุดรับซื้อ การน าข้อมูลจากการวิเคราะห์มาช่วยในการวางแผน
ควบคุมต้นทุน และการก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นต่อไร่ 

2. ในด้านงบประมาณภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก
ทุกข้อเหมือนกัน  โดยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงตามล าดับดังนี้  การคิดค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ล่วงหน้า ได้มีการ
ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ได้น าผลที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ตามงบประมาณ และได้ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการด าเนินงาน 

3. ในด้านต้นทุนการผลิตภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
มากทุกข้อเหมือนกัน  โดยค่าเฉลี่ยใกล้เคียงตามล าดับดังนี้ ได้มีการประมาณการต้นทุนรวม ได้วัดผล
การด าเนินงานโดยการค านวณก าไรจากการผลิต ได้ก าหนดปริมาณการผลิต และได้ตัดสินใจลงทุน
เพ่ือขยายการผลิต 

ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัด   

จากการวิจัย พบว่าการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคม  
แม่สอด จ ากัด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ โดยเฉลี่ยของผลการด าเนินงาน
ใกล้เคียงกันโดยเรียงตามล าดับดังนี้ มีการตัดสินใจที่มีความถูกต้องและเหมาะสม และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างถูกต้องอยู่ อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ โดยเฉลี่ยของผลการด าเนินงานใกล้เคียงกันโดยเรียง
ตามล าดับดังนี้ มีการตัดสินใจที่มีความถูกต้อง และเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องอยู่
ในระดับมากที่สุด สามารถด าเนินงานได้อย่างรวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพร้อยอยู่ในระดับมาก  
สามารถวางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก  และสามารถวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือเลือกแนวทางการด าเนินงานที่ดีที่สุดอยู่ในระดับมากเช่นกัน  

สัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณของข้อมูลทางบัญชีบริหารกับ ผลการด าเนินงานของ
เกษตรผู้ปลูกข้างโพดเลี้ยงสัตว์ ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
 จากการวิจัย พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของข้อมูลบัญชีบริหารกับผลการด าเนินงาน
ของเกษตรผู้ปลูกข้างโพดเลี้ยงสัตว์ ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ข้อมูลบัญชีบริหารด้านงบประมาณ 
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ด้านต้นทุนการผลิต และด้านจุดคุ้มทุน มีความสัมพันธ์และมีผลกระทบเชิงบวก ต่อการด าเนินงานของ
เกษตรผู้ปลูกข้างโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องข้อมูลบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ท าให้ทราบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัด ใช ้ข้อมูลบัญชีบริหารด้านไหน และข้อมูลบัญชีบริหารด้านไหนที่ส่งผลต่อก าร
ด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด โดยสามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ ข้อมูลทั่วไปของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จาก
การศึกษาพบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง  41 – 50 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาส่วนใหญ่
อยู่ในระดับประถมศึกษา และมีรายได้ต่อปี อยู่ระหว่าง 50,001 – 100,000 บาท/ปี ก า ร ศึ ก ษ า
บัญชีบริหารของเกษตรกรผู ้ปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว ์ในสหกรณ์นิคมแม่ สอด จ ากัด พบว่า 
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัดใช้ข้อมูลบัญชีบริหารด้านจุดคุ้มทุน 
โดยการจดบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้น ติดตามความเคลื่อนไหวของราคาผลผลิต ณ จุดรับซื้อ 
ข้อมูลจากการวิเคราะห์มาช่วยในการวางแผนควบคุมต้นทุน และการก าหนดค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้น
ต่อไร่ ด้านงบประมาณ โดยการคิดค่าใช้จ่ายต่างๆไว้ล่วงหน้า ติดต่อประสานงานกับสหกรณ์นิคม
แม่สอด จ ากัด น าผลที่เกิดขึ้นจริงมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายตามงบประมาณ และควบคุมค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในการด าเนินงาน และด้านต้นทุนการผลิต โดยการประมาณการต้นทุนรวม วัดผลการด าเนินงาน
โดยการค านวณก าไรจากการผลิต ก าหนดปริมาณการผลิต และตัดสินใจลงทุนเพ่ือขยายการผลิต 
 การศึกษาการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
พบว่า ข้อมูลบัญชีบริหารที่ส่งผลต่อการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์
นิคมแม่สอด จ ากัด คือ ข้อมูลบัญชีบริหารด้านจุดคุ้มทุน ด้านงบประมาณ และด้านต้นทุนการผลิต โดย 
ท าให้การด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด มีการ
ตัดสินใจที่มีความถูกต้องและเหมาะสม สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง ด าเนินงานได้อย่าง
รวดเร็วอย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และวิเคราะห์
สถานการณ์เพ่ือเลือกแนวทางการด าเนินงานที่ดีที่สุด 

การศึกษาผลกระทบของข้อมูลบัญชีบริหารกับการด าเนินงานของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด
เลี ้ยงสัตว ์ใ น สหกรณ์น ิค มแม ่สอด  จ า ก ัด  พบว ่า  ข ้อ ม ูล บ ัญช ีบ ร ิห า รด ้าน ง บประมาณ  
ด้านต้นทุนการผลิต และด้านจุดคุ ้มทุน  มีผลกระทบทางบวก ต่อการด า เนิน งานขอ ง
เกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
 1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสหกรณ์นิคมแม่สอด 
จ ากัด จัดท าบัญชีบริหารอยู่ตลอดเวลา 
 2. ควรมีการเข้าถึงเกษตรเป็นรายบุคคลในการให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีบริหารเพ่ือแก้ไขจุดที่
เกษตรกรรายบุคคลยังไม่รู้ 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ควรให้การเอาใจใส่ดูแลและสนับสนุนในการจัดท าบัญชี

บริหารมากขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและทางสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด 
 2. สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ควรมีโครงการการจัดอบรมโดยเชิญวิทยากรที่มี
ความรู้  ความเชี่ยวชาญในการจัดท าบัญชีบริหาร เพ่ือให้ความรู้และค าแนะน าต่างๆ แก่เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการจัดท าบัญชีบริหารของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
สหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด จังหวัดตาก เกี่ยวกับเกษตรกรกลุ่มเดียวท าให้ได้ข้อมูลไม่ครอบคลุมถึง
ทั้งหมดของสหกรณ์นิคมแม่สอด จ ากัด ดังนั้น การวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการท าบัญชีบริหาร
ของกลุ่มเกษตรกรอย่างน้อย 2 กลุ่มคือการปลูกข้าว และการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อน า
ผลจากการศึกษามาเปรียบเทียบระหว่าง 2 กลุ่ม หรือน าผลทางการศึกษามาเปรียบเทียบกับการ
วิจัยในครั้งนี้  
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