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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลและบัญชี และ
บัญ ชี ต ้น ทุ น ให้เ หมาะสมกับ ธุ ร กิ จ และสามารถใช้ง านจริ ง ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่อ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการทางด้านบัญชี และบัญชีตน้ ทุนแทนการจด
บันทึ ก โดยการศึก ษาวิจ ัยครั้ งนี้ ได้น า โปรแกรม Microsoft Access ซึ่ ง เป็ นโปรแกรมจัด การ
ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มาพัฒนา และออกแบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานของธุรกิจกรณี ศึกษา
ร้านเชียงรายงานผ้า ซึ่งเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับการตัดเย็บ ชุดยูนิฟอร์ม ชุดกีฬา
การศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้หลักการของบัญชีตน้ ทุน เพื่อศึกษาต้นทุนการผลิตสิ นค้าของกิจการ
และใช้หลักการของ วงจรพัฒนาระบบ เพื่อนามาพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศทางการ
บัญชี ได้นาข้อมูลที่ได้จากการประมวลผล นาไปทดลองต่อ ในด้านการบัญชีบริ หาร บริ หาร คือ 1.
การใช้ขอ้ มู ลเพื่อการตัดสิ นใจ เช่นการกาหนดราคินค้า 2. การจัดทางบประมาณเพื่อการวางแผน
และควบคุ ม กาไร 3. การวิเคราะห์และจัดจาแนกลู ก ค้า เพื่อ เป็ นประโยชน์ ต่อ ผูบ้ ริ หารในการ
วางแผนและจัดการ ควบคุมการดาเนินงาน
ผลการทดลองใช้ระบบ พบว่า ระบบสามารถรวบรวม บันทึกข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับ
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ของบริ ษทั ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน สามารถประมวลผลข้อมูล
เพื่อจัดทาและนาเสนอ รายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และตรงตามความต้อ งการของผูบ้ ริ หารซึ่ ง
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คาดว่าจะช่วยแก้ปัญหาที่กิจการกาลังเผชิญ อยู่ได้ พร้อ มทั้งยังช่ วยให้เกิ ดการทางานเป็ นไปอย่าง
รวดเร็ว ช่วยลดปั ญหาข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น
คาสาคัญ : Microsoft Access/พัฒนาระบบฐานข้อมู ล/ข้อมู ลทางการบัญชี เพื่อการบริ หาร/บัญชี
ต้นทุน/ระบบสารสนเทศบัญชีตน้ ทุน
Abstract
This study aims at developing an accounting and database management system which is
effective and increase the efficiency of business’s process. Using the Information technology,
Microsoft Access has been adapted and designed for business in order to improve and replace the
ordinary system.
Job ordering cost principle is used to analyze the manufacturing costs. Furthermore, this
study follows the System Development Life Cycle (SDLC) application with Microsoft access to
develop the new system. This system can not only record all important information but it can
compute and make the report regarding cost, buy and sell. Then Information from new system has
been used in term of managerial accounting because it is useful to manager to use for planning,
controlling and decision making.
After developed, Information about cost has been recorded and calculated more
completely.
Important report could be created promptly to help manager make an adjustment or solve
the problems effectively and the error that old system made could be decreased.
Keywords: Microsoft Access/Database Management System/ Accounting Management System/
Cost Accounting
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บทนา
เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง ประกอบกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารได้มีการพัฒนามากขึ้นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็ นปั จจัยพื้นฐานอย่างหนึ่ งที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็ จ และสามารถสร้าง
ความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และพบว่าโปรแกรมจัดการฐานข้อ มูล ด้วยโปรแกรม Microsoft
Access เป็ นโปรแกรมที่ สามารถเก็บข้อ มู ล ประมวลผลข้อ มู ล เชิ งสัมพันธ์ โปรแกรมที่สามารถ
จัด การฐานข้อ มู ล ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ร าคาถู ก เหมาะสมอย่า งยิ่ง เหมาะสมส าหรั บ
ผูป้ ระกอบการรายย่อยที่ไม่มีกาลังไปซื้อ โปรแกรม ที่มีราคาสูง ผูใ้ ช้ยงั สามารถออกแบบระบบการ
จัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับธุรกิจของตัวเองได้
ผูศ้ ึกษาได้เล็งเห็นว่าธุรกิจกรณี ศึกษา ร้านเชียงรายงานผ้า มีรูปแบบของการจัดการทางบัญชี
นั้น เป็ นระบบดั้งเดิ ม คือ การจดบันทึกด้วยมื อ และมี เอกสารจานวนมาก จึงทาให้เกิ ดปั ญหาขึ้น
มากมาย ปั ญหาที่พบคือ การสรุ ปยอดรายรับ รายจ่ายที่ชา้ ใช้เวลา และมีโอกาสเกิดความผิดพลาดสู ง
รวมถึ งการวิเ คราะห์ร ายการขายจาแนก ตามรายเดื อ น รายไตรมาส ตามรายลู ก ค้า ดู แนวโน้ม
ยอดขาย การคิดต้นทุนการผลิตซึ่ งจาเป็ นต่อการกาหนดราคาสิ นค้า ไม่ สามารถทาได้ ซึ่ งข้อ มู ล
เหล่านี้ เป็ นสิ่ งสาคัญสามารถช่วยให้ เจ้าของร้านสามารถตัดสิ นใจ วางแผนการทางานต่อ ไปใน
อนาคตได้ ดังนั้น ทางผูศ้ ึกษาจึงมีความสนใจที่จะประยุกต์ใช้ โปรแกรม Microsoft Access โดยจะ
พัฒนาตามหลักการพัฒนาระบบฐานข้อมูลซึ่งมีท้งั หมด 5 ขั้นตอนคือ
ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนระบบ
ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์ระบบ
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบระบบ
ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนาและติดตั้งระบบ
ขั้นตอนที่ 5 การประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ
เพื่อให้ไ ด้ระบบฐานข้อ มู ล และสารสนเทศทางการบัญ ชี ที่ สามารถควบคุ มแก้ไ ขและ
ปรับปรุ งข้อ มูลให้เป็ นปั จจุบนั สร้างรายงานต่าง ๆ ได้อ ย่างรวดเร็ ว ถู กต้องและแม่ นยา สามารถ
คานวณต้นทุนการผลิตได้ พร้อมทั้งสามารถนามาใช้ในการตัดสิ นใจได้ นอกจากนี้ ยงั เป็ นแนวทาง
ให้ผูป้ ระกอบการอื่ น ๆ นาไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจให้แพร่ หลาย ซึ่ งผูศ้ ึกษามองว่าเป็ นประโยชน์
และคุม้ ค่าอย่างมาก
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วัตถุประสงค์
1.2.1 เพือ่ ออกแบบระบบการจัดการฐานข้อมูลและบัญชี และบัญชีตน้ ทุนให้เหมาะสมกับ
ธุรกิจและสามารถใช้งานจริ งได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพือ่ ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการจัดการทางด้านบัญชี และบัญชี
ต้นทุนแทนการจดบันทึก
1.2.3 เพือ่ เป็ นแนวทางในการพัฒนา Microsoft Access มาใช้กบั ธุรกิจขนาดเล็กอื่น ๆ

ขอบเขตในการศึกษา
การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีตน้ ทุน สาหรับร้านเชียงรายงานผ้าจะศึกษาข้อมูล
ด้านการซื้ อวัตถุ ดิบ การขาย การผลิต โดยทาการศึกษาในช่วงเดื อนกันยายน พ.ศ. 2558 ถึงเดือ น
เมษายน พ.ศ. 2559
การทบทวนวรรณกรรม
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ศรี เพ็ญ วงษ์เขียว (2542) ได้ศึกษาการใช้ขอ้ มูลสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อ การวางแผน
และควบคุ ม ของธุ รกิ จ ผลิ ต เสื้ อ ผ้าส าเร็ จ รู ป เพื่อ ส่ ง ออกในจังหวัดเชี ย งใหม่ พบว่า ส่ ว นใหญ่ มี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดทาบัญชีเพื่อใช้ในการเสี ยภาษีอากรมากกว่าเพื่อใช้ในการบริ หารงาน
ข้อมูลสารสนเทศของต้นทุนการผลิตจะถูกนาไปคานวณต้นทุนการผลิตและการควบคุมการผลิต
ส่ วนข้อมูลสารสนเทศยอดขายหรื อรายรับและร่ ายจ่ายของกิจการถูกนาไปใช้ในการกาหนดราคา
ขาย การติดตามลู ก หนี้ และการพิจารณาให้เครดิ ตแก่ ลู ก หนี้ รวมทั้งวิเคราะห์ สภาพคล่ อ งของ
กิจการ และการควบคุมค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ อภิญญา ธงไชย (2543) ได้ศึกษา การใช้โปรแกรม
Microsoft Access ในการทาบัญชี ของคณะมนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อแก้ปัญหาการ
ทาบัญชีดว้ ยมือ ที่มีข้นั ตอนยุง่ ยากและใช้เวลามาก พบว่าภายหลังการออกแบบพัฒนาโปรแกรมและ
นามาใช้งาน สามารถลดขั้นตอนและเวลาลงได้มาก จากงานวิจยั นี้ ทาให้เห็นว่า Microsoft Access มี
ประสิ ทธิ ภ าพ สามารถออกแบบให้เ หมาะสมต่ อ การใช้ง านได้ทุ ก รู ปแบบ ไม่ ว่าจะเป็ นธุ ร กิ จ
ประเภทใด
ผูศ้ ึกษาได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริ หาร
อุตสาหกรรมเครื่ องนุ่ งห่ ม ในอาเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุ ทรสาคร พบว่า ผูป้ ระกอบการส่ วน
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ใหญ่ ต้องการข้อ มู ลทางบัญชี ที่มีความครบถ้วนเชื่ อ ถือ ได้ และรวดเร็ ว ทันต่อ การตัดสิ นใจ นั่น
หมายความว่า สารสนเทศทางการบัญชี จาเป็ นมากต่อ ผูบ้ ริ หารในการ บริ หารจัดการธุ รกิ จของ
ตนเอง (นิศาภร นครพิน , 2547)
ผูศ้ ึกษาพบว่า งานวิจยั ของ พิมพ์ชนก จิโรจน์กุล (2552) ได้พฒั นาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 ในธุรกิจผลิตและส่ งออก ปลากะตักอบแห้ง พบว่า
ภายหลังการพัฒนาโปรแกรมบัญชี ข้ ึ นทาให้บริ ษทั สามารถรวบรวมจัด เก็บข้อ มู ลทางการบัญ ชี
ต้นทุนการผลิตของบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อง และครบถ้วนและคานวณต้นทุนการผลิตได้ทนั ทีที่การ
ผลิตในแต่ละครั้งเสร็จสิ้น รวมทั้งสามารถจัดทาและนาเสนอรายงานให้แก่ผบู ้ ริ หารซึ่ งตรงกับความ
ต้องการและสามารถใช้ในการตัดสิ นใจทางธุรกิจได้อย่างทันเวลา ซึ่ งสามารถนามาเป็ นแนวทาง
ปฏิ บ ัติ ไ ด้ สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ สาธิ ย า กลิ่ น สุ ค นธ์ (2552) ได้ศึ ก ษาการพัฒ นาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access 2007 ในบริ ษทั ธุรกิจผลิตแม่พิมพ์และ
ชิ้นส่ วนงานฉี ดพลาสติก แทนการใช้ Microsoft word และ Microsoft Excel ในการจัดทาบัญชี
พบว่า สามารถจัดการสาสนเทศทางบัญชีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และใช้ในการจัดทารายงานต่าง
ๆ ตามความต้องการของผูบ้ ริ หาร เพือ่ ใช้ในการประกอบการตัดสินใจ
อรรถพล ตริ ตานนท์ (2547)ได้ให้แนวทาง การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การ
ออกแบบและดาเนินการของระบบฐานข้อมูลไว้ 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) การออกแบบฐานข้อมูล
2. การวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้ (Requirement Analysis)
3. การออกแบบ (Design) การออกแบบฐานข้อมูล แบ่งออกเป็ นขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ
3.1 การออกแบบเชิงแนวคิด (Conceptual Design)
3.2 การออกแบบเชิงตรรกะ
3.3 การออกแบบเชิงกายภาพ
4. การเข้ารหัสข้อมูล (Coding)
5. การนาไปใช้ (Implementation)
6. การดาเนินงานและการบารุ งรักษา (Operation and Maintenance)
วิธีการดาเนินงานวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ จะทาการเก็บข้อมูล ที่ร้านเชียงรายงานผ้า ซึ่งขั้นตอนจะประกอบด้วย
1. ศึกษาข้อมูลทัว่ ไปของธุรกิจ
2. ศึกษาการไหลของต้นทุนการผลิตและระบบบัญชีตน้ ทุนการผลิต
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3. ศึกษาปั ญหาที่เกิดขึ้น
4. ศึกษาความต้องการของระบบใหม่
5. พัฒนาระบบและนาระบบไปประยุกต์ใช้กบั ธุรกิจ
วิธีการศึกษาที่ใช้ประกอบด้วย การสังเกตการณ์ สัมภาษณ์บุคคลที่มีหน้าที่เกี่ ยวข้อ งด้าน
เอกสารและบัญชีจานวน 2 คน โดยสอบถามเรื่ องการปฏิบตั ิงาน ปั ญหาที่เกิดขึ้น และ สิ่ งที่ตอ้ งการ
ให้ปรับปรุ ง รวมทั้งศึกษาข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ของทางร้านด้วย
ผลการศึกษา
ผูศ้ ึ ก ษาได้ศึ ก ษาระบบฐานข้อ มู ล และบัญ ชี ต ้น ทุ น ของธุ ร กิ จ ตัด เย็บ ชุ ด กี ฬ าของ ร้ า น
เชี ยงรายงานผ้า พบว่าปั ญหา คือ เป็ นระบบแบบดั้งเดิ ม ไม่ มีระบบคอมพิวเตอร์ ช่วยจัดเก็บและ
ประมวลผลข้อมูล ทาให้การวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่สามารถทาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ จึงทาการพัฒนา
ระบบขึ้นเพือ่ ให้ธุรกิจสามารถนาเอาระบบสารสนเทศไปใช้เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
ในด้านการของฐานข้อ มู ลของธุ รกิ จและบัญชี ตน้ ทุนได้อ ย่างสู งสุ ด โดยจะทาให้ธุรกิ จสามารถ
เรี ยกใช้งานข้อมูล และด้านการบัญชีตน้ ทุน ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ วพร้อมทั้งออกรายงานได้ทนั ต่อ
การตัดสินใจของผูบ้ ริ หาร
ภายหลังจากที่ได้ทาการพัฒนาระบบแล้ว ผูศ้ ึกษา ได้ ระบบฐานข้อมูลร้านเชียงรายงานผ้า
โดยมีหน้าจอการทางานหลักดังภาพที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยส่วนข้อมูลหลัก สามชนิด คือ ข้อมูล
เกี่ยวกับลูกค้า ข้อมูลการซื้อ/ขาย/ผลิต และ การออกรายงานต่าง ๆ

ภาพที่ 1 หน้าจอการทางานหลัก (Main menu) ของระบบ
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การประยุกต์ ใช้ กับธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารนาไปใช้ในการตัดสินใจโดยมีประเด็น ดังต่อไปนี้
1. การใช้ขอ้ มูลเพือ่ การตัดสินใจ
2. การจัดทางบประมาณเพือ่ การวางแผนและควบคุมกาไร
3. การวิเคราะห์ และจัดจาแนกลูกค้า

ภาพที่ 2 ตัวอย่างรายงานต้นทุนการผลิตสินค้า
โดยข้อ มู ลต้นทุนจะถู กน ามาใช้ ในการก าหนดราคาสิ นค้า และ ตัดสิ นใจว่าจะซื้ อ จาก
บุคคลภายนอกหรื อผลิตเอง
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ภาพที่ 2 ยอดขาย รายไตรมาส
ข้อ มู ล ยอดขายจะถู ก น ามาวิ เ คราะห์ และเป็ นข้อ มู ล ส าหรั บ ผู ้บ ริ ห ารในการจัด ท า
งบประมาณต่าง ๆ
สรุปผลการศึกษา
การนา Microsoft Access มาประยุก ต์ใช้ใ นการพัฒ นาระบบสารสนเทศเพื่อ จัด การ
ฐานข้อมูลและทางการบัญชี ที่สามารถรวบรวม บันทึกข้อมูลทางการบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในกระบวนการผลิ ต ของบริ ษทั ได้อย่างถูกต้อ งครบถ้วน ช่ วยลดปั ญหาข้อผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น
สามารถประมวลผลข้อมูลเพือ่ จัดทาและนาเสนอ รายงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ ว และตรงตามความ
ต้องการของผูบ้ ริ หาร ทาให้การทางานเป็ นไปอย่างรวดเร็ว และสนับสนุนการวางแผนและตัดสิ นใจ
ทางธุรกิจ
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ตารางที่ 1 การเปรี ยบก่อน-หลัง พัฒนาระบบ
ข้ อเปรียบเทียบ
1. การเก็บและบันทึก
ข้อมูล
2. การแก้ไข ค้น หา เรี ยกดู
3. การ สรุ ป รายการต่าง ๆ
ซื้อ ขาย
4. การคานวณต้นทุนการ
ผลิต
5. การจัดทารายงาน เพือ่ นา
ข้อมูลมาให้ผบู ้ ริ หาร
วิเคราะห์

ระบบเดิม
จดบันทึก เก็บเฉพาะ
เอกสารในแฟ้ ม
ทาได้ชา้
ทาได้ชา้

ระบบใหม่
เก็บบันทึกในคอมพิวเตอร์ และแฟ้ ม
เอกสาร
ทาได้เร็วกว่ามาก
ทาได้เร็วกว่ามาก

คานวณด้วยมือ ช้า และไม่
มีการบันทึก
ไม่สามารถทาได้อย่าง
รวดเร็ ว ใช้เวลามาก

คานวณด้วยโปรแกรม รวดเร็ ว และ
มีการบันทึกไว้ สามารถเรี ยกดูได้
ทาได้อย่างรวดเร็ว สั่งพิมพ์ ออกทาง
เครื่ องพิมพ์

ข้ อเสนอแนะ
เนื่ องจากข้อจากัดทางด้านเวลา ในการศึกษาและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศ
ทางการบัญชีตน้ ทุน โดยใช้โปรแกรม Microsoft Access ของธุรกิจกรณี ศึกษา ร้านเชียงรายงานผ้า
ครั้งนี้ จึงได้ทาการศึกษาในเฉพาะส่วนบัญชีตน้ ทุน ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญและ ธุรกิจต้องการเพื่อใช้ใน
การคานวณต้นทุนที่เหมาะสม และเพือ่ ให้ได้สารสนเทศทางการบัญชีในรู ปแบบของรายงานเพื่อใช้
ในการตัดสินใจสาหรับเจ้าของกิจการ โดยไม่มีการบันทึกบัญชีและจัดทารานงานทางการเงินเพื่อ
เสนอแก่บุคคลภายนอก ซึ่งเป็ นสิ่งที่น่าสนใจจะศึกษา เพือ่ ให้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีตน้ ทุน
สามารถทางานได้อย่างสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้น
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