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บทคัดย่อ 
การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ วิธีการด าเนินงานการเลี้ยงสุกร ความรู้ความเข้าใจในการ

ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชีของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร การวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่น าไปสู่
ความส าเร็จของใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชีซึ่งกลุ่มตัวอย่างยินดีให้ข้อมูลทางการบัญชีและประยุกต์ใช้ระบบ
โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีจ านวน 1 ราย พบว่า การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีผู้เลี้ยงสุกร
สามารถ บันทึกข้อมูล และประมวลผลจากรายงานทางการเงิน ซึ่งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชีมีความ
สะดวกและความรวดเร็วกว่า สนับสนุนต่อการตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้องและทันต่อเวลาและมีประโยชน์หรือมีค่าตรง
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน ปัญหาอุปสรรคคือ 1)  ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ 2) ข้อจ ากัดของโปรแกรม
มีความซับซ้อน แนวทางแก้ไข ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรในองค์กรเพื่อให้เกิดความเช่ียวชาญ 

 

Abstract 
This research aim to study process, methods of the operation of pig farmer, know ledge and 

understanding in application of accounting software of pig farmer group. Analing of problems and 
obstacles and factors that lead to success (success factor) of using accounting software. Sample are 
willing to give (provide) accounting information and apply for accounting software found that 
process, method of the operation of pig farmer by chosen the healthy breeder and sire. After that 
take the breeder and sire which are selected to mating, take care and nurturing of the 4 months 
pregnant breeder. 

After the birth of pigs, take it to pigsty for 25 days. After that move them to the fist sty for 30 
days and move them the second stay  for 95 – 100 days. The application of accounting software 
could save data and evaluate from financial report and more convenience, farter, it suitable 
(collect) for decision making, on time and valuable. Problem and obstacle are 1)Lack of  knowledge 
to pig farmers about basic knowledge of computer. 2) The limitation of software is complicated  
The suggestion of this research is should be trained personnel to achieve specialization. 
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1. บทน า  
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่มีคุณภาพจะท าก่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการ เนื่องจากปัจจุบัน

ระบบสารสนเทศได้แสดงบทบาทที่ส าคัญนอกเหนือจากการสนับสนุนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
ระบบสารสนเทศยังมีส่วนในการก าหนดกลยุทธ์ขององค์กร หากผู้บริหารสามารถน าระบบสารสนเทศทางการบัญชีมา
ประยุกต์ใช้ในการท างานอย่างเหมาะสมจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน
ให้แก่องค์กรอีกด้วย (ณัฎฐพันธ์ เขจรนันทน์ และคณะ, 2545)  

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกรระดับท่ีมีการเลี้ยงของแม่พันธุ์สุกรตั้งแต่ 10 ตัวขึ้นไปในเขตอ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายพบว่า 
ปัญหาของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรส่วนใหญ่ไม่มีความเช่ียวชาญทางด้านบัญชี แต่จะมีความเช่ียวชาญโดยตรงกับการเลี้ยงสุกร
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งได้รับการสบืทอดพัฒนามาจากรุ่นบิดามารดา หรือการได้รับการศึกษาทางด้านนี้โดยตรง แต่เพื่อที่จะให้
ธุรกิจด าเนินไปด้วยดี การมีระบบบัญชีที่ดีก็เป็นหัวใจส าคัญของการด าเนินธุรกิจประเภทนี้เป็นอย่างมาก (จากการ
สัมภาษณ์ นายกิตติกร ค าทา เจ้าของฟาร์มสุกร) โดยกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรหากเป็นรายย่อยซึ่งมีการเลี้ยงสุกรจ านวนไม่มาก
นักที่มีจ านวนของแม่พันธุสุกรไม่เกิน 10 ตัว  ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรขนาดเล็กสามารถค านวณต้นทุนของตนเองได้
แบบง่ายๆ โดยสามารถคิดค านวณเป็นรอบเกิดของสุกร แต่ส าหรับเกษตรกรที่เลี้ยงแม่พันธ์ุสุกรจ านวนมากกว่านั้น หรือ
อยู่ในระดับฟาร์มขนาดกลางหรือขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาอีก เช่น จ านวนแม่พันธุ์ที่ใช้เลี้ยงเกิน10 ตัวขึ้นไป ท าให้เกิดปัญหา
ยุ่งยากต่อตัดสินใจในการเลี้ยงสุกรที่แท้จริงส่งผลให้ยากต่อการตัดสินใจรวมไปถึงการการบริหารจัดการที่ดี  ดังนั้นเพื่อ
เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ การวางแผนรายได้  และรายจ่ายเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต้องอาศัยใส่ผู้เช่ียวชาญและ
เทคโนโลยีมาช่วย และเทคโนโลยีดังกล่าวต้องไม่ยุ่งยากและซับซ้อนมากนัก ต้องง่ายแก่การเข้าใจและได้ประสิทธิภาพ  
ที่ดีพอ มิฉะนั้นอาจเป็นปัญหายุ่งยากและเพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการเลี้ยงสุกรได้  ดังนั้นการน าโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านบัญชีก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ลงทุนได้เป็นอย่างดี 

จากการที่ได้กล่าวมาแล้วเพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอน และเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ของฟาร์มสุกรด้วยระบบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ จึงได้เห็นความส าคัญการศึกษาและการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
เพื่อการพัฒนาระบบบัญชีในการเลี้ยงสุกร ในเขต อ าเภอพาน จังหวัดเชียงรายเพื่อก่อให้เกิดความสามารถในการด ารง
อยู่ท่ียั่งยืนในอนาคต 

2. วิธีการศึกษา  
เขตขอบของการ
วิจัย 

การวิจัยมุ่งศึกษากระบวนด าเนินของการเลี้ยงสุกรและความรู้ความเข้าใจของการน าโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางด้านบัญชีมาประยุกต์ใช้กับฟาร์มสุกร 

ผลประโยชน์ที่คาด
ว่าจะได้รับ 
 

1. ท าให้ทราบกระบวนการ วิธีการด าเนินงานการเลี้ยงสุกร 
2. ท าให้ทราบถึงความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชีของ

กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางด้านบัญชี 
4. สามารถก าหนดแนวทางการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี 
5. สามารถน าผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มอื่นๆ 

ประชากร ฟาร์มสุกรในอ าเภอพานจังหวัดเชียงรายที่ขึ้นทะเบียนกับเกษตรจังหวัด ซึ่งมีทั้งสิ้น 7 ฟาร์ม 
กลุ่มตัวอย่าง โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งได้รับความยินยอมจาก

เจ้าของฟาร์ม เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีและการเงินมีความส าคัญต่อการด าเนินงานของกลุ่ม               
ผู้เลี้ยงสุกร และยากต่อการที่จะได้ข้อมูลดังกล่าว การศึกษาจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เพียงพอ และเชื่อถือคือ ทวีฟาร์ม 
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การเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นกรณีศึกษาใน
ครั้งนี้  ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก(Individual-Depth Interviews) 
เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลได้จากการสัมภาษณ์ทั่วไปและ
กิจกรรมต่างๆของคณะผู้วิจัยโดยการเข้าร่วมการปฏิบัติงาน สังเกตการณ์ ซึ่งจะได้ข้อมูลที่มี
ความส าคัญ และน่าเช่ือถือ ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของและพนักงาน เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและการพัฒนาการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปของการเลี้ยงสุกร 

การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) ท าโดยการรวบรวม
ข้อมูลจากลักษณะการด าเนินงานของกิจการ ซึ่งได้แก่ การก่อตั้ง และต้นทุนเงินลงทุนเริ่มแรก 
ขั้นตอนและวิธีการเลี้ยงสุกร ระบบบัญชี การบริหารจัดการ และความรู้ความเข้าใจในการจัดท า
บัญชีโดยผู้ วิจัยใช้การสัมภาษณ์ที่ ไม่มี โครงสร้างแบบขยายความออกไป ( Divergent 
Interviewing) เพื่อไม่เป็นการปิดกั้นข้อมูลข่าวสารและเพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้าง ลึก และถูกต้อง
จากบุคคลที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ตามความมุ่งหมายตามกรอบแนวคิดของการวิจัยที่ก าหนด
โดยพิจารณาถึงรายละเอียดที่ครอบคลุมความมุ่งหมาย โดยได้น าประยุกต์จากแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลาในการ
เป็นรวบรวมข้อมูล 

ใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นเวลา 4 เดือนตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ถึง เดือน 
สิงหาคม ปี 2555 

 

3. ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จส าเร็จรูปทางด้านบัญชีในการเลี้ยงสุกร จะท าให้ผู้เลี้ยงสุกรหรือผู้จัดการฟาร์มมี
ความสะดวกมากขึ้น ไม่ต้องมาจัดท าบัญชีด้วยมือ ทั้งยังช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างานด้วย ซึ่งสอดคล้องกับ               
ผลการศึกษาของนางสาวชุติกร ปรุงเกียรติและคณะ (2554) ที่พบว่า การใช้โปรแกรมบัญชีงานฟาร์มตามความ
รับผิดชอบ ดีกว่าบัญชีงานฟาร์มตามความรับผิดชอบที่จัดท าด้วยมือ และบัญชีงานฟาร์มแบบดั้งเดิม โดยการถ่ายทอด
เทคโนโลยี พบว่าท าให้เกษตรกร ประหยัดทรัพยากร ลดข้อผิดพลาด และจัดท าบัญชี รายงานทางการเงินได้ถูกต้อง
รวดเร็วเป็นปัจจุบัน และปัจจุบันก็มีการน าโปรแกรมส าเร็จรูปมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกิจการ
ต่างๆ  
 รูปแบบการจัดท าบัญชีในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี ในการเลี้ยงสุกร ข้อดีของรูปแบบการจัดท า
บัญชีในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี ที่ค้นพบ ได้แก่ การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี
มีความสะดวกและความรวดเร็วกว่าการประมวลผลด้วยมือ ช่วยลดเวลาในการท างานมีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
สามารถส ารองข้อมูลและเรียกคืนข้อมูลได้อย่างสะดวก โปรแกรมสามารถจ ากัดการเข้าถึงข้อมูลโดยการก าหนด
รหัสผ่านของผู้ใช้เพื่อป้องกันการทุจริต สามารถตรวจสอบการบันทึกบัญชีและออกรายงานทางบัญชีได้ การผลิตสินค้า
และบริการ สามารถน าไปใช้และเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการจัดท าบัญชีได้อย่างเป็นระบบ และโปรแกรมยัง
สามารถดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย ถึงแม้ว่าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชีจะมีข้อดีอยู่ แต่ในขณะเดียวกัน
ก็พบปัญหารูปแบบการจัดท าบัญชีในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี อยู่บ้างซึ่ งปัญหาที่เกิดขึ้นและพบคือ                 
การลงโปรแกรมมีหลายขั้นตอนยากต่อการท าความเข้าใจส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นผู้ใช้งาน
โปรแกรมต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีเบื้องต้นก าหนดข้อมูลของกิจการได้เพียงกิจการเดียว ผังบัญชีของโปรแกรม   
ไม่สอดคล้องกับธุรกิจฟาร์มสุกร ผู้ใช้งานจึงต้องก าหนดผังบัญชีขึ้นเอง โปรแกรมไม่สามารถประมวลเป็นรายเดือนได้และ
โปรแกรม ไม่สามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบรายงานการเงินได ้เนื่องจากในขั้นตอนของการค านวณยอดคงเหลือใหม่ 
โปรแกรมค านวณผลได้ จากปัญหาที่พบมีทั้งปัญหาที่แก้ไขได้และปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ ซึ่งปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องยอมรับในปัญหาหรือข้อจ ากัดนั้นให้ได้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่มาพร้อมกับโปรแกรม 
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ส าหรับปัญหาที่แก้ไขได้ คือปัญหาในการลงโปรแกรมกับปัญหาด้านความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีเบื้องต้นของผู้ใช้งาน
โปรแกรม ซึ่งมีแนวทางแก้ไขปัญหา คือ ศึกษาขั้นตอนการลงโปรแกรมจากจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญในด้านโปรแกรมส าเร็จรูป
ทางด้านบัญชี ส่วนผู้ที่ไม่มีความรู้ในด้านบัญชีจ าเป็นต้องศึกษาหาความรู้ในด้านการบัญชีเบื้องต้นด้วย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูปเป็นการประมวลผลของข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการใช้งานจะให้ข้อมูล
หรือสารสนเทศที่ได้มีข้อผิดพลาดน้อยกว่าข้อมูลที่จัดท าด้วยมือ และยังท าให้มีความสะดวกรวดเร็ว แต่ในทางตรงกัน
ข้ามโปรแกรมส าเร็จรูปบางโปรแกรม ผู้ใช้งานก็มักจะพบปัญหา ซึ่งปัญหาที่พบอาจจะแก้ไขได้บ้างหรือแก้ไขไม่ได้ จึงท า
ให้เกิดการพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาการพัฒนาโปรแกรมค านวณต้นทุนการผลิตของ
กระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าของสาโรช  เวโรจน์ (2553) ที่พบว่าการพัฒนาโปรแกรมค านวณต้นทุนการผลิต
ของกระบวนการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าสามารถค านวณต้นทุนการผลิตที่มีความถูกต้องและสามารถลดขั้นตอนการ
ท างานได้จึงท าให้สามารถลดเวลาในการค านวณและวิเคราะห์ต้นทุนลงได้ อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลและรายงานที่ได้
จากโปรแกรมเช่นการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน  

4. สรุป  
 ความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชีของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร มีความรู้ความเข้าใจ 
โดยการวัดจากการความสามารถในการปฏิบัติงานใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชี ซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลและ
ประมวลผลจากรายงานทางการเงินได้แก่ งบดุล และงบก าไรขาดทุน ซึ่งการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านบัญชีมีความ
สะดวกและความรวดเร็วกว่า สนับสนุนต่อการตัดสินใจได้อย่าง ถูกต้องและทันต่อเวลาและมีประโยชน์หรือมีค่า               
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน และต้องมีต้นทุนในการจัดท าท่ีเหมาะสม 

ปัญหารูปแบบการจัดท าบัญชีในการใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางด้านบัญชี คือ การลงโปรแกรมมีหลายขั้นตอนยาก
ต่อการท าความเข้าใจส าหรับผู้ที่ไม่มีความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นผู้ใช้งานการก าหนดข้อมูลของกิจการได้เพียง                 
กิจการเดียว ผังบัญชีของโปรแกรมไม่สอดคล้องกับธุรกิจฟาร์มสุกร ผู้ใช้งานจึงต้องก าหนดผังบัญชีด้วยตนเอง โปรแกรม 
ไม่สามารถประมวลเป็นรายเดอืนได้และโปรแกรม ไม่สามารถประมวลผลออกมาในรูปแบบรายงานการเงินได้ เนื่องจากใน
ขั้นตอนของการค านวณยอดคงเหลือใหม่ โปรแกรมค านวณผลได้ 

5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการวิจัยเงินผลประโยชน์ปี 2554 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา เชียงราย ขอขอบคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการทวีฟาร์มและเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยฉบับนี้ ขอขอบคุณก าลังใจจากครอบครัวที่มีส่วนช่วยให้การท างานส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

6. เอกสารอ้างอิง 
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