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การบัญชีมีความสําคัญตอวิสาหกิจมาก ไมเพียงเพื่อทําตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย
เทานั้น ยังเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติงานของวิสาหกิจ อยางไรก็ตามผูประกอบการมักไมให
ความสําคัญกับการบัญชี เนือ่ งจากขาดความเขาใจถึงประโยชนทจี่ ะไดรับจากการบัญชี
การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกิจขนาดเล็กมีวัตถุประสงคเพื่อ พัฒนา
โปรแกรมบัญชีธุรกิจประเภทใหบริการและซื้อมาขายไปสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่มีพนักงาน
ตั้งแต 1 – 10 คน โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูทางดานบัญชี แตมีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรในระดับพืน้ ฐาน
ในขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา ผูวิจัยใชโปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟศวิซิโอ
2003 เปนเครื่องมือในการออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม การไหลของขอมูลภายใน
โปรแกรม และการออกแบบฐานขอมูลของโปรแกรม โปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกิจ
ขนาดเล็กพัฒนาขึ้นจากภาษาพีเอชพี ซึ่งเปนภาษาที่ไดรับความนิยมในการพัฒนาโปรแกรมแบบ
เว็บเบสด โดยผูวิจยั ไดพัฒนาโปรแกรมใหเชื่อมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ซึ่งเปนฐานขอมูล
แบบเปดเผยรหัส
โปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกิจขนาดเล็กประกอบไปดวยสองสวนคือ สวนการ
บัญชีการเงิน ซึ่งผูใชสามารถรวบรวมรายการทางบัญชี และบันทึกลงโปรแกรมใหเปนหมวดหมูไ ด
และสวนการบัญชีบริหาร ซึ่งผูใชสามารถเรียกรายงานจากรายการทางบัญชีได โปรแกรมบัญชี
ทั่วไปมักมุงเนนดานรายงานทางกการเงิน เนื่องจากผูพ ัฒนาตองออกแบบใหตรงกับความตองการ
ของผูใชเฉพาะราย อยางไรก็ตามผูวิจยั ออกแบบสวนการบัญชีบริหารโดยอางอิงจากความตองการ
ของผูใช และธรรมชาติของวิสาหกิจขนาดเล็ก โดยรวมเปนหลัก
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ระหวางการพัฒนาโปรแกรม ผูวิจัยไดใหผูใชเปาหมาย 4 กลุมทดลองใชโปรแกรม เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงโปรแกรมตลอดการพัฒนา นอกจากนี้ผูวิจยั ไดเขียนคูมือการใช
งาน รวมทั้งตัวอยางการใชงานเพื่อใหผูใชสามารถใชงานโปรแกรมไดอยางถูกตอง และเกิด
ประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังเปนการใหความรูในการอานรายงานทางบัญชีใหกับผูใชดว ย
ประโยชนของโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก
นอกจากเพื่อให
ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดเล็ก มีโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธรรมชาติทางธุรกิจของวิสาหกิจ
ขนาดเล็กแลว จุดเดนของโปรแกรมคือการใชภาษาทีง่ ายตอการทําความเขาใจ สอดคลองกับธุรก
รรมที่เกิดขึ้น และรายงานทางการบัญชีบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งรายงานจุดคุมทุน ที่จะชวย
สะทอนถึงผลการประกอบการที่แทจริงของวิสาหกิจ
อันเปนสวนสําคัญในการประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อใหวิสาหกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน และมั่นคง สอดคลองตอแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
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______________________________________________________________________________
Accounting is essential to every business, not only to comply with the regulation of the
Ministry of Commerce but it also to project performance of the business. Despite its benefits,
accounting is sometimes neglected. This is because entrepreneurs do not understand the benefit of
accounting.
The objective of this research is to develop accounting application for services and
merchandizing firms hiring one to ten employees. The user of this application does not need to be
an accountant. However, computer literacy is an essential competency of the user.
The application has been implemented using the following software: (1) Microsoft Office
Visio 2003 as a tool to design and to visualize work flows, data flows and database of the
application, (2) PHP, one of the most popular web-based application language, has been used for
developing the application and (3) MySQL has been used as a web database of the application.
The accounting application for micro firms consists of two modules, which are financial
accounting and managerial accounting modules. The financial accounting module allows users to
be able to collect and to input accounting transactions while the managerial accounting module
allows users to make a request for planning and control reports. Accounting application, in
general, does not contain managerial module, since the requirements of the module are various.
However, the researcher has designed this module based on requirement of the target user and
business nature of micro firms.
During the development phase, the researcher has collected feedback from the four target
users after they have tried on the application. The researcher, in addition, has designed user
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manual along with several examples, in order that the users would be able to utilize the
application correctly at the maximum benefit. Moreover, this manual can also educate user to
interpret the accounting report.
Apart from being a specially designed application for micro firms, the main feature of
this application are the (1) user-friendly input forms that makes non-accountant user to
understand and use the application easier and (2) managerial accounting reports especially breakeven point report which illustrates operational performance of the firm. This feature enables user
to know actual performance for making proper decision. Consequently, the firm would be able to
steadily grow and comply with sufficient economy paradigm.
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