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บทคดัย่อ 
 

 การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอินทรีย ์ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถจดัท าบญัชีได้ดว้ย
ตวัเอง รวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับวสิาหกิจชุนชนอ่ืนในการจดัท าระบบบญัชีของตนเอง 

การเก็บขอ้มูลใชว้ิธีการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์การท างานเก่ียวกบับญัชี และทดสอบความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบับญัชีของผูรั้บผดิชอบในการจดัท าบญัชี จากนั้นน าผลท่ีไดม้าออกแบบระบบบญัชี
และเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชน โดยออกแบบให้ผูรั้บผดิชอบในการจดัท า
บัญชีมีส่วนร่วมในการจัดท าและพัฒนาระบบบัญชีด้วย โดยเร่ิมจากการฝึกอบรมและทดลอง
ปฏิบติัการจดัท าบญัชี จากนั้นติดตามผลพร้อมกบัให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัการปฏิบติัการท าบญัชีอย่าง
ใกลชิ้ดเป็นระยะเวลา 6 เดือน แลว้ท าการประเมินผลโดยเก็บขอ้มูลจากผลการจดัท าบญัชี พร้อมทั้ง
การสัมภาษณ์ทศันคติของผูร่้วมปฏิบติัการพฒันาระบบบญัชีในคร้ังน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ วสิาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรียท์  าการแปรรูปผลผลิตจากใบเชียงดาออกสู่
ตลาด โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั คือ เคร่ืองด่ืมเชียงดา แคปซูลเชียงดา และหมอนเชียงดา ในอดีตวิสาหกิจ
ชุมชนไม่ไดมี้การบนัทึกรายรับและรายจ่ายทุกวนั และไม่ไดมี้การบนัทึกอยา่งต่อเน่ือง วิสาหกิจยงัไม่
มีแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึน ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าบญัชียงัขาดพื้นฐานความรู้
ในดา้นการบนัทึกบญัชีเน่ืองจากมารับงานใหม่  มีความตอ้งการจดัท าบญัชีเพื่อทราบรายรับรายจ่ายท่ี
ถูกตอ้ง เห็นวา่บญัชีเป็นเร่ืองท่ีเขา้ใจยาก ซบัซอ้น ผูศึ้กษาจึงได้ท าการพฒันาระบบบญัชีโดยออกแบบ
รูปแบบสมุดบญัชีตามเกณฑ์เงินสดรวมทั้งหมด 6 เล่ม ประกอบดว้ย สมุดบญัชีเงินสดรับ สมุดบญัชี
เงินสดจ่าย สมุดคุมงานระหว่างท า สมุดคุมสินคา้ สมุดงบตน้ทุนการผลิตและสมุดงบรายได้และ
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ค่าใช้จ่าย เม่ือส้ินสุดระยะเวลาฝึกปฏิบติัการพบวา่ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าบญัชีสามารถจดัท าบญัชี
ได ้กรรมการผูเ้ก่ียวขอ้งให้ความร่วมมือในการจดัท าเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นอย่างดี ซ่ึง
การจดัท าบญัชีดงักล่าวก่อให้เกิดประโยชน์แก่วิสาหกิจชุมชนคือท าให้รู้รายรับ รายจ่ายท่ีแทจ้ริงของ
วิสาหกิจชุมชน มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของวิสาหกิจชุมชน สามารถน ามาเป็น
แนวทางในการลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นลงไดแ้ละน ามาใชใ้นการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต  

ข้อค้นพบจากการศึกษาคร้ังน้ีคือ การท่ีจะพัฒนาระบบบัญชีให้ตรงกับความต้องการของ
วิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด จะตอ้งพิจารณาวา่การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นอยา่งไรและรับฟัง
ความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบในการจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนด้วย และการเพิ่มสัญญาลกัษณ์
รูปภาพ ลูกศรหรือวิธีการค านวณเขา้ไปในงบการเงินหรือสมุดบญัชีต่างๆถือวา่เป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้ผู ้
ท่ีไม่มีพื้นฐานทางดา้นบญัชีสามารถเช่ือมโยงรายการต่างๆไปจดัท างบการเงินไดง่้ายมากข้ึน  

ขอ้เสนอแนะคือในการท่ีจะท าให้เกิดความร่วมมือในการอบรมหรือฝึกปฏิบติัการจดัท าบญัชี
ของวสิาหกิจชุมชน ควรจะเร่ิมดว้ยการท าให้ผูร่้วมปฏิบติัการจดัท าบญัชีหรือผูรั้บผิดชอบในการจดัท า
บญัชีของวิสาหกิจชุมชนเห็นประโยชน์ของการจดัท าบญัชีก่อน ซ่ึงจะส่งผลให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อการ
จดัท าบญัชีก่อให้เกิดความร่วมมือในหลายดา้น ทั้งดา้นความร่วมมือในการจดัท าเอกสารประกอบการ
บนัทึกบญัชี และความร่วมมือในการบนัทึกบญัชีอยา่งต่อเน่ือง หน่วยงานต่างๆท่ีสนบัสนุนหรือผูท่ี้
ตอ้งการพฒันาระบบบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชน ควรจะรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบในการ
จดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนดว้ย เพื่อจะไดน้ ามาปรับปรุงระบบบญัชีให้ตรงกบัความตอ้งการของ
วิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด การจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาในเร่ืองของการ
ไม่มีเวลาในการจดัท าบญัชี ซ่ึงการแบ่งแยกหน้าท่ีอย่างชัดเจนให้แก่สมาชิกผูร่้วมด าเนินงานหรือ
กรรมการแต่ละคน เพื่อรับผดิชอบในส่วนต่างๆของระบบบญัชี ก็จะช่วยใหปั้ญหาน้ีลดนอ้ยลง 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this independent study were to develop an accounting system for an organic 
herbal community enterprise in Tambon San Maha Phon, Amphoe Mae Taeng, Chiang Mai 
province. As a result, they will be able to develop the system by themselves, and the system can 
serve as guidelines for other community enterprises in order to develop their own accounting 
system. 

Data collection included the use of interview and observation of accounting related work, as 
well as a cognitive test for those responsible for developing accounts. The results were used to 
design an accounting system and record documents for community enterprise. The design was 
aimed to involve accounting development with personnel responsible for developing accounts. This 
process started with training and accounting practice. After that, the trainees were followed up, 
closely given instructions on accounting development for 6 months, and evaluated by collecting 
accounting development data. Finally, they were also interviewed for their attitudes toward 
accounting system development. 

The study found that the organic herbal community enterprise processed and marketed their 
products, Chiang Da leaves, and their major products were Chiang Da drink, Chiang Da capsules, 
and Chiang Da pillows. In the past, the enterprise did not record the income and expenses every 
day, and did not record them constantly. The enterprise did not have a form used for recording the 
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transactions, and those responsible for developing the accounts lacked basic knowledge of 
accounting because they just started this job. There was a need to develop the accounts in order to 
know actual income and expenses. The staff also viewed accounting as a difficult and complex task. 
Therefore, the researcher has developed an accounting system by designing six accounts based on 
cash criteria: cash receipts, cash expenses, work in process control, product control, production cost 
and revenue and expenses. When finishing the training session, it was found that the responsible 
personnel could develop the accounts. In addition, related committee also cooperated in developing 
accounting record documents well. Such accounting system development benefited the community 
enterprise; the enterprise could recognize actual income and expenses of the community, change 
spending habits of the community, use the system as guidelines to cut down unnecessary expenses, 
and in planning future operations.   

The findings from this study revealed that in developing a system to meet the needs of the 
community, the operation of the community and the opinions of those responsible for developing 
accounts for the community should be considered. Adding symbols, images, arrows, calculating 
methods in the financial statements or accounting books was important because the personnel 
without a background in accounting could link the items in order to develop financial statements 
more easily. 

It is suggested that in order to promote cooperation in training or practice in the accounting 
development of community enterprise, it should start by making co-operational or responsible 
personnel of the community enterprise recognize the benefits of the accounting development. This 
will result in a positive attitude towards the accounting development causing cooperation in many 
areas both cooperation in developing of accounting record documents and collaboration in the 
recording continuously. Supporting agencies or those who want to develop an accounting system for 
the community enterprise should listen to the opinions of the personnel responsible for developing 
accounts for of the community enterprise in order to improve the accounting system to meet the 
needs of the community as much as possible. The accounting development of the community 
enterprise is likely to have a problem in having no time to develop the accounts. The clear 
separation of duties among cooperative members or the committee to be responsible for different 
parts of the accounting system will help reduce this problem. 


