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การบัญชีมีความสําคัญตอวิสาหกิจมาก ไมเพียงเพื่อทําตามขอบังคับของกระทรวงพาณิชย

เทานั้น ยังเพื่อสะทอนผลการปฏิบัติงานของวิสาหกจิ อยางไรก็ตามผูประกอบการมักไมให
ความสําคัญกับการบัญชี เนือ่งจากขาดความเขาใจถึงประโยชนทีจ่ะไดรับจากการบัญชี 

การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกจิขนาดเล็กมวีัตถุประสงคเพื่อ พัฒนา
โปรแกรมบัญชีธุรกิจประเภทใหบริการและซื้อมาขายไปสําหรับวิสาหกิจขนาดเล็ก ที่มีพนักงาน
ตั้งแต 1 – 10 คน โดยผูใชไมจําเปนตองมีความรูทางดานบญัชี แตมีความสามารถในการใช
คอมพิวเตอรในระดับพืน้ฐาน 

ในขั้นตอนการออกแบบและการพัฒนา ผูวิจัยใชโปรแกรมไมโครซอฟตออฟฟศวิซิโอ 
2003 เปนเครื่องมือในการออกแบบขั้นตอนการทํางานของโปรแกรม การไหลของขอมูลภายใน
โปรแกรม และการออกแบบฐานขอมูลของโปรแกรม โปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกจิ
ขนาดเล็กพัฒนาขึ้นจากภาษาพีเอชพี ซ่ึงเปนภาษาที่ไดรับความนยิมในการพัฒนาโปรแกรมแบบ
เว็บเบสด โดยผูวิจยัไดพัฒนาโปรแกรมใหเชื่อมตอกับฐานขอมูลมายเอสคิวแอล ซ่ึงเปนฐานขอมลู
แบบเปดเผยรหัส 

โปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกิจขนาดเล็กประกอบไปดวยสองสวนคือ สวนการ
บัญชีการเงิน ซ่ึงผูใชสามารถรวบรวมรายการทางบัญชี และบันทึกลงโปรแกรมใหเปนหมวดหมูได 
และสวนการบัญชีบริหาร ซ่ึงผูใชสามารถเรียกรายงานจากรายการทางบัญชีได โปรแกรมบัญชี
ทั่วไปมักมุงเนนดานรายงานทางกการเงิน เนื่องจากผูพัฒนาตองออกแบบใหตรงกับความตองการ
ของผูใชเฉพาะราย อยางไรก็ตามผูวิจยัออกแบบสวนการบัญชบีริหารโดยอางอิงจากความตองการ
ของผูใช และธรรมชาติของวิสาหกจิขนาดเล็ก โดยรวมเปนหลัก 
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ระหวางการพฒันาโปรแกรม ผูวิจัยไดใหผูใชเปาหมาย 4 กลุมทดลองใชโปรแกรม เพื่อ
รวบรวมความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงโปรแกรมตลอดการพัฒนา นอกจากนี้ผูวิจยัไดเขียนคูมือการใช
งาน รวมทั้งตัวอยางการใชงานเพื่อใหผูใชสามารถใชงานโปรแกรมไดอยางถูกตอง และเกิด
ประโยชนสูงสุด อีกทั้งยังเปนการใหความรูในการอานรายงานทางบัญชีใหกับผูใชดวย 

ประโยชนของโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสดเพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก นอกจากเพื่อให
ผูประกอบการวิสาหกจิขนาดเล็ก มีโปรแกรมบัญชีที่เหมาะสมกับธรรมชาติทางธุรกิจของวิสาหกจิ
ขนาดเล็กแลว จุดเดนของโปรแกรมคือการใชภาษาทีง่ายตอการทําความเขาใจ สอดคลองกับธุรก
รรมที่เกิดขึ้น และรายงานทางการบัญชีบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งรายงานจุดคุมทุน ที่จะชวย
สะทอนถึงผลการประกอบการที่แทจริงของวิสาหกจิ อันเปนสวนสําคัญในการประกอบการ
ตัดสินใจ เพื่อใหวิสาหกิจสามารถเติบโตไดอยางยั่งยืน และมั่นคง สอดคลองตอแนวคิดเศรษฐกจิ
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 break-
even 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. 

 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงได จากแรงบันดาลใจและการดูแลเอาใจใสเปนอยางดีจาก
ผศ.ดร. กนกพร นาคทับทีอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารย ดร.ปราโมทย ลือนาม 
ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงไดกรุณาให
คําปรึกษา และขอเสนอแนะ จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ ที่นี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.บุญชัย หงสจารุและ อาจารย ดร.รวิวรรณ  เทนอิสสระ ซ่ึงได
กรุณาเปนประธาน และกรรมการสอบวิทยานิพนธ และใหคําแนะนําที่มีประโยชนเปนอยางมาก 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.ดารารัตน   อานันทนะสุวงศ ซ่ึงไดใหคําแนะนําที่ดีเกี่ยวกับ
ช่ือวิทยานิพนธ 

ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.วนิดา จันทรุจิรากร อดีตผูอํานวยการหลักสูตรหลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมอบแรงบันดาลใจในการทําวิทยานิพนธแก
ผูวิจัย และหมั่นกระตุนผูวิจัยอยูเสมอ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.สุทธิชัย สุทธิทศธรรม ผศ.นวลนดา สงวนวงษทอง และ อาจารย
อภิรัตน บุรพิพัฒน รวมทั้งคณาจารยทานอื่นๆที่รวมในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บริหาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ “เจไอที” ที่ไดกรุณาประสิทธิประศาสนวิชาความรูแกผูวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ เจาหนาที่สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร ที่กรุณาอํานวยความสะดวกในการทําใหแตละขั้นตอนของการทําวิทยานิพนธเปนไป
ไดอยางราบรื่น 

ขอกราบขอบพระคุณนิดา และหลักสูตร เจไอที ที่เปดโอกาสแกผูวิจัย ทําใหสามารถศึกษา
วิชาไอทีทั้งๆที่ผูวิจัยไมมีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 

ขอบคุณและขอบใจเพื่อนชาว “เจไอที” ทุกคนที่เปนกําลังใจใหกันและกันทั้งชวงการเรียน 
และการทําวิทยานิพนธ 

สุดทายนี้ กราบขอบพระคุณ บุพการี และนองชาย ผูเชื่อมั่นและใหทุกสิ่งทุกอยางกับผูวิจัย 
 

ชลัช มุกดธนะอนันต  
               กรกฎาคม 2551  


	01.pdf
	02.pdf
	03.pdf
	บทคัดย่อ
	ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาโปรแกรมบัญชีแบบเว็บเบสด์เพื่อวิสาหกิจขนาดเล็ก

	04.pdf
	ABSTRACT
	Title of Thesis A Development of A Web-based Accounting Application for Micro Firms.

	05.pdf
	06.pdf
	07.pdf
	สารบัญตาราง
	             

	08.pdf
	สารบัญภาพ
	             

	09.pdf
	                                                         
	บทที่ 1

	10.pdf
	บทที่ 2

	11.pdf
	บทที่ 3

	12.pdf
	บทที่ 4

	13.pdf
	14.pdf
	15.pdf
	16.pdf
	17-1.pdf
	17-2.pdf
	17-3.pdf
	18.pdf
	19.pdf
	20.pdf



