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บทที ่ 2 
 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และวรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

ในการศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบบญัชีให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์ ต าบลสัน
มหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ นั้นผูศึ้กษาไดค้น้ควา้จากเอกสาร หนงัสือ ส่ิงตีพิมพ์ แหล่ง 
ขอ้มูลออนไลน์ รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบบญัชีเพื่อจะไดแ้นวคิดและทฤษฎีเป็น
กรอบในการวเิคราะห์และสนบัสนุนการศึกษาน้ี 

 
2.1  แนวคิดและทฤษฎ ี
 
 2.1.1 ระบบบัญชี (เมธสิทธ์ิ พลูดี, 2550) 

ระบบบัญชีเป็นระบบหน่ึงในหลายๆ ระบบขององค์การธุรกิจท่ีมีความส าคัญท่ีทุก
องค์กรจ าเป็นตอ้งจดัให้มีเพื่อใช้ในการควบคุมการด าเนินงานและช่วยในการบริหารจดัการธุรกิจ 
ระบบบญัชีจึงถือเป็นระบบพื้นฐานท่ีช่วยในการรวบรวมและใหข้อ้มูลแก่องคก์ารในดา้นต่างๆ เพื่อใช้
วางแผนในดา้นการเงิน ดา้นการตลาด ฯลฯ 

 2.1.1.1 ความหมายของระบบบัญชี  
ระบบบญัชีหมายถึง การจดัประเภทบญัชี แบบฟอร์ม วิธีการ เอกสารและสมุด

บญัชี เพื่อการบนัทึก การควบคุม และรายงานผลรายการต่างๆ ทั้งสินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย 

2.1.1.2 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชี เพื่อจดัหาข้อมูลท่ีมีประโยชน์ให้ตรงกับความ
ตอ้งการผูใ้ช ้ซ่ึงสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) บุคคลภายนอก ไดแ้ก่ ผูถื้อหุ้น ผูล้งทุนในกิจการ เจา้หน้ีเงินกู ้หน่วยงาน
รัฐบาล ฯลฯ บุคคลภายนอกจะไดรั้บและใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลในระบบบญัชีของกิจการในลกัษณะ
ต่างๆ กนั เช่น เจา้หน้ีผูข้ายสินคา้ให้กบักิจการจะไดรั้บขอ้มูลในลกัษณะเป็นค าสั่งซ้ือสินคา้และเช็ค
จ่ายช าระค่าสินคา้ ผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบผลการด าเนินงานของกิจการและการเปล่ียนแปลงเก่ียวกบัหุ้น 
เป็นตน้  

2) บุคคลภายในกิจการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารซ่ึงมีความตอ้งการใชข้อ้มูลแตกต่างกนั
ไปตามระดบัความรับผดิชอบและภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
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2.1) ผูบ้ริหารระดับสูง ต้องการข้อมูลส าหรับระยะยาวเพื่อใช้ในการ
วางแผนและควบคุม 

2.2) ผูบ้ริหารระดับกลางหรือล่าง ต้องการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการ
ท างานท่ีอยูภ่ายใตค้วามรับผิดชอบและเก่ียวขอ้งกบัหนา้ท่ีการปฏิบติังาน เช่น ยอดขาย ยอดลูกหน้ีคง
คา้ง ผลการด าเนินงานในรูปของก าไรขาดทุน เป็นตน้ 

2.1.1.3 ส่วนประกอบของระบบบัญชี ประกอบดว้ย 
1) เอกสารส าหรับจดบนัทึกขอ้มูล ไดแ้ก่ 

1.1) แบบฟอร์มต่างๆ ใชบ้นัทึกรายการท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงจะอยูใ่นรูปของแบบ
พิมพ ์โดยจะบอกให้ทราบวา่มีเหตุการณ์ใดเกิดข้ึน และการบนัทึกในแบบฟอร์มจ าเป็นตอ้งใชใ้นงาน
ประจ าวนัของกิจการ และใช้เป็นหลักฐานในการผ่านบัญชี เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบก ากับสินค้า 
ใบส าคญัจ่าย เป็นตน้ 

1.2) สมุดรายวนัขั้นต้น ใช้บนัทึกและรวบรวมข้อมูลหรือรายการจาก
แบบฟอร์มซ่ึงเป็นบันทึกรายการท่ีเกิดข้ึนคร้ังแรก เป็นสมุดบันทึกท่ีใช้ส าหรับบันทึกรายการ
ตามล าดบัเหตุการณ์ และเป็นหลกัฐานของการผา่นบญัชีไปยงัสมุดบญัชีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ สมุดรายวนัทัว่ไป 
สมุดรายวนัเฉพาะ 

1.3)  สมุดรายการขั้นสุดทา้ย ได้แก่ สมุดบญัชีแยกประเภทต่างๆ ซ่ึงได้
เตรียมไวใ้ช้ลงรายการท่ีผ่านมาจากสมุดรายการขั้นตน้ต่างๆ โดยเป็นท่ีรวบรวมรายการท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกนัไวด้ว้ยกนั มีการคดัแยกประเภทตามลกัษณะของรายการและไดข้อ้ความท่ีกะทดัรัดข้ึนกวา่
สมุดรายวนัขั้นตน้ ไดแ้ก่ สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไปและสมุดบญัชีแยกประเภทยอ่ย 

 1.4) งบการเงินและรายงานต่างๆ ไดแ้ก่ งบการเงินและรายงานต่างๆ ท า
ข้ึนจากการบนัทึกในสมุดบญัชีทั้งหลาย เพื่อให้ไดข้อ้ความตามท่ีฝ่ายจดัการตอ้งการ ไดแ้ก่ งบก าไร
ขาดทุน งบดุล งบตน้ทุนการผลิต ฯลฯ 

2) วิธีการปฏิบัติงาน ได้แก่ วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับการใช้และการบันทึก
รายการลงในแบบฟอร์มสมุดรายวนั บญัชีแยกประเภทต่างๆ การท างบการเงิน และรายงานต่างๆ 
ตลอดจนการจ าแนกประเภท การค านวณ การวิเคราะห์ การตรวจสอบความถูกต้องของรายการท่ีได้
บนัทึกไว ้การเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดจ้ากแหล่งหน่ึงกบัอีกแหล่งหน่ึงดว้ย 

3) พนักงานเจา้หน้าท่ีหรือบุคลากร ได้แก่ พนักงานเจา้หน้าท่ีซ่ึงปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการบญัชี โดยถือวา่เป็นตวัจกัรส าคญัในระบบบญัชีท่ีจะท าให้งานทุกอยา่งด าเนินไปไดด้ว้ยดี 
ในการปฏิบติังานทุกอยา่งจ าเป็นตอ้งมีการคดัเลือกและการฝึกหดัพนกังานให้เหมาะสมกบังาน มีการ



6 

 

แบ่งงานและควบคุมการปฏิบติังาน หากขาดพนกังานท่ีเหมาะสมกบังานหรือขาดพนกังานท่ีมีความรู้
เหมาะสมกบังาน ไม่มีการแบ่งงานและควบคุมการปฏิบติังาน ระบบบญัชีของธุรกิจนั้นก็ด าเนินไป
ดว้ยดีไม่ได ้

4) เคร่ืองจกัร เคร่ืองทุ่นแรงต่างๆ ท่ีใช้ในการปฏิบติังาน เป็นส่ิงอ านวยความ
สะดวกในการปฏิบติังาน เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและขอ้ผิดพลาดจากการด าเนินงาน ความส าคญัของ
เคร่ืองมือท่ีช่วยในการปฏิบติังานจะเห็นได้ชัดในกิจการขนาดใหญ่  เพราะปริมาณงานมีมากและ
ผูป้ฏิบติังานไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมือเขา้มาช่วย ไดแ้ก่ เคร่ืองพิมพดี์ด เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
เคร่ืองค านวณ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ฯลฯ 

2.1.1.4 ขั้นตอนการวางระบบบัญชี  อาจแบ่งขั้นตอนในการด าเนินงานเป็น 7 ขั้นตอน
ตามล าดบัดงัน้ี  

1) การติดต่อและสัมภาษณ์ฝ่ายจดัการ ในขั้นตอนแรกจะตอ้งมีการหารือกบั
ฝ่ายจดัการเพื่อขอทราบขอ้มูลในเร่ืองทัว่ๆ ไปในการด าเนินงานของกิจการ เช่น ความตอ้งการของฝ่าย
จดัการ ตกลงในหลักการกับฝ่ายจดัการไวล่้วงหน้าในกรณีท่ีการวางระบบบญัชีจ าเป็นต้องมีการ
เปล่ียนแปลงวธีิการด าเนินงานหรือตวัพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้หมาะสมกบัระบบบญัชีใหม่ 

2) การส ารวจสภาพกิจการ ในการส ารวจสภาพกิจการควรศึกษาประวติั 
นโยบาย วิธีการสภาพแวดลอ้มและอตัราก าลงัท่ีมีอยู่โดยตอ้งท าการส ารวจเป็นขั้นๆ อย่างรอบคอบ 
เพื่อให้แน่ใจวา่ไดรั้บรายละเอียดของขอ้เท็จจริงทุกอยา่งท่ีตอ้งการ และมีการจดบนัทึกผลการส ารวจ
ไวเ้ป็นหลกัฐานเพื่อเป็นการป้องกนัการท างานซ ้ าหรือตอ้งส ารวจเพิ่มเอง 

2.1) วธีิการส ารวจขอ้มูล 
2.1.1) การสัมภาษณ์ เป็นการเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นโดยผูว้างระบบ

บญัชีจะสอบถามผูบ้ริหารและพนกังานดว้ยตนเองเก่ียวกบัขอ้มูล วธีิน้ีมีขอ้เสียคือค่อนขา้งใชเ้วลามาก
และค่าใชจ่้ายสูงแต่ขอ้มูลท่ีไดรั้บจะตรงตามเป้าหมายมากท่ีสุด 

2.1.2) การสังเกต เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นโดยผู ้วาง
ระบบบญัชีจะเขา้ไปสังเกตการณ์ท างานจริง และขั้นตอนวธีิการท างาน 

2.1.3) การศึกษาจากเอกสารการปฏิบัติงาน เป็นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลโดยน าเอกสารหรือรายงานทางการบญัชีมาศึกษารายละเอียดของขอ้มูลท่ีส าคญัของระบบบญัชี 

3) วธีิการในการปฏิบติังานในการร่างระบบบญัชี มีล าดบัขั้นดงัน้ี 
3.1) ก าหนดสายการเดินของงานต่างๆ ตามระบบบญัชีใหม่ โดยใหมี้การ

สอบยนัภายในดว้ย 
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3.2) ก าหนดชนิด ขนาด และวิธีการใช้ ทะเบียน สมุดบัญชี และงบ
การเงินต่างๆ ใหค้รบถว้น 

3.3) ก าหนดชนิด ขนาด สี แบบ และวิธีการใช้เอกสารต่างๆ เช่น ใบส่ง
ของ ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือ ใบเบิกวสัดุ ใบจ่ายเงิน เป็นตน้ 

3.4) ควรมีการก าหนดไวด้้วยว่าจะตอ้งมีการท ารายงานหรืองบการเงิน
ต่างๆ อะไรบา้งจากระบบบญัชีท่ีจะสร้างข้ึน    

4) ขั้นเตรียมการ เป็นขั้นการด าเนินการอธิบายและอบรมช้ีแจงหรือฝึกหัด
บุคคลท่ีจะรับหน้าท่ีตามงานในระบบใหม่ ค  าสั่งหรือค าช้ีแจงต่างๆ ควรจดัเตรียมไว ้แบบพิมพ ์
เอกสาร สมุดบญัชี และเคร่ืองมือ ควรจะไดน้ ามาใชป้ระกอบในการอบรม เพื่อให้ผูรั้บการอบรมไดมี้
ความเขา้ใจยิง่ข้ึน นอกจากน้ีควรไดมี้การทดลองการปฏิบติังานส่วนหน่ึงของระบบบญัชีเพื่อให้ทราบ
ผลการด าเนินงานวา่เป็นไปตามท่ีคาดหมายหรือถา้มีส่วนบกพร่องในระบบบญัชีใหม่อาจคน้พบและ
แกไ้ขโดยทนัที 

5) ขั้นน าระบบบัญชีออกปฏิบัติงาน น าระบบบัญชีออกใช้ปฏิบัติตาม
ก าหนดเวลาท่ีไดก้ าหนดไว ้ถา้มีปัญหาขดัขอ้งเพียงเล็กนอ้ยก็ควรจะผ่านไปเสียก่อนเพื่อป้องกนัการ
ล่าช้า แต่ควรจดบนัทึกไวแ้ละแก้ไขภายหลงัเม่ือมีการเปล่ียนแปลงระบบบญัชีใหม่เสร็จส้ิน ควรมี
พนักงานคนหน่ึงซ่ึงเข้าใจระบบบญัชีใหม่และระบบบญัชีเก่าโดยตลอด ส าหรับคอยควบคุมการ
ด าเนินงานตามระบบบญัชีใหม่ และแกไ้ขขอ้บกพร่องหรือปัญหาเล็กๆนอ้ยๆ อนัอาจเกิดข้ึน 

6) การรายงานผู ้บ ริหาร เม่ือได้ออกแบบระบบบัญชีและได้น าออกใช้
ปฏิบติังานจริงๆ เรียบร้อยแลว้ผูว้างระบบบญัชีก็ควรจะไดเ้ขียนรายงานเสนอให้ฝ่ายจดัการทราบโดย
ละเอียด โดยรายงานควรจะประกอบดว้ยส่ิงเหล่าน้ี คือ 

6.1) ค าน า อาจท าเป็นรูปจดหมายถึงผูจ้ดัการ หรือประธานกรรมการและ
กล่าวถึงงานท่ีไดท้  าแลว้โดยยอ่ 

6.2) ขอ้ความ และค าอธิบายต่างๆ เก่ียวกบัโครงร่างของระบบบญัชีท่ีได้
สร้างข้ึนใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ย 

6.2.1) ผงับญัชี แสดงรายละเอียดการจ าแนกประเภทบญัชีทุกบญัชีท่ี
มีใช ้พร้อมทั้งอธิบายวตัถุประสงคแ์ละวธีิการลงบญัชีท่ีมีลกัษณะเป็นพิเศษ 

6.2.2) งบการเงิน และรายงานการเงินอ่ืนๆ ท่ีตอ้งจดัท าจากระบบ
บญัชี เช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน งบตน้ทุนการผลิต รายงานและตวัเลขอ่ืนๆ เพื่อฝ่ายจดัการน าไปใช้
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ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจ พร้อมทั้งค  าอธิบายยอ่ๆ เก่ียวกบัประโยชน์ท่ีฝ่ายจดัการจะไดรั้บจากการ
ใชร้ายงานแต่ละชนิด 

6.2.3) ค าอธิบายกวา้งๆ เก่ียวกบัการปฏิบติังานตามระบบบญัชี การ
เปิดบญัชี ปิดบญัชี การแกไ้ขรายการในบญัชี สายการด าเนินงานทางดา้นการเงิน สายการด าเนินงานท่ี
ไม่เก่ียวขอ้งกบัการบญัชี และถา้มีรูปแสดงสายการด าเนินของงานตามระบบบญัชีใหม่ดว้ยก็เป็นการดี 

7) การติดตามผล ผูว้างระบบบญัชีควรจะตอ้งพิจารณาในส่ิงต่อไปน้ี 
7.1) มีขอ้บกพร่องในระบบบญัชีท่ีไม่เคยคาดคิดไว ้หรือไม่เคยปรากฏ

ในขณะด าเนินการร่างแต่มาปรากฏเม่ือน าระบบบญัชีออกใชบ้า้งหรือไม่ ถา้มีก็ควรจดัการแกไ้ขขจดั
ขอ้บกพร่องนั้นทนัที 

7.2) ผูป้ฏิบติังานทุกคนมีความเขา้ใจในงานดีเท่าท่ีตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น
หรือไม ่

7.3) การปฏิบัติงานตามระบบบัญชีเป็นไปโดยเรียบร้อยปราศจากข้อ
ติดขดัหรือไม ่

7.4) งบการเงินและรายงานต่างๆ ไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งและฝ่ายบริหาร
ไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานของธุรกิจอยา่งเตม็ท่ีหรือไม่  

 
2.1.2   คู่มือบัญชีกลุ่มผู้ผลติหน่ึงต าบลหน่ึงผลติภัณฑ์(ส าหรับการด าเนินงานทัว่ไป) (กรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์, 2556: ออนไลน์) 
ส านกัพฒันาการบญัชีเกษตรกร กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ได้จดัท าคู่มือบญัชีกลุ่มผูผ้ลิต

หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์ เพื่อให้กลุ่มผูผ้ลิตหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ์มีระบบการจดัการขอ้มูลทาง
การเงินการบญัชี และมีแนวทางในการปฏิบติัเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัการด้านกางเงินการบญัชีของ
กลุ่มผลิตฯ มีดงัน้ี 

2.1.2.1 การด าเนินงานของกลุ่มผู้ผลติ  
 การด าเนินงานของกลุ่มผลิตฯ มุ่งประกอบการโดยน าวตัถุดิบ ทรัพยากร และภูมิ

ปัญญาของชุมชนมาสร้างสรรค์ผลผลิต ซ่ึงการประกอบการของกลุ่มผูผ้ลิตฯ นั้น อาจประกอบด้วย
การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพมาขาย การรวบรวมผลิตผล ผลิตภณัฑ์ของสมาชิกเพื่อ
จดัการขายต่อไป และการแปรรูปผลผลิต โดยในส่วนของการแปรรูปผลผลิตน้ีเป็นการด าเนินกิจกรรม
เก่ียวกบัการผลิตท่ีมีความหลากหลายตามความถนดัและสภาพทรัพยากรในแต่ละทอ้งถ่ิน โดยอาจจดั
กลุ่มผลิตภณัฑ ์ไดด้งัน้ี 
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1) ผลิตภณัฑ์ผา้และส่ิงทอ ไดแ้ก่ เส้นไหม ฝ้าย ผา้ทอเป็นผืน ผลิตภณัฑ์จาก
ผา้ทอ ผลิตภณัฑจ์ากดา้ย ฝ้าย ไหม เส้ือผา้ส าเร็จรูป ตุก๊ตาขนสัตว ์เป็นตน้ 

2) ผลิตภณัฑ์จกัรสานและเส้นใยพืช ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์จากผกัตบชวา เส่ือกก 
ผอื ใบลาน ไมไ้ผแ่ละหวาย กระจูด ยา่นลิเภา เชือกกลว้ย เป็นตน้ 

3) ผลิตภณัฑ์อาหารและสมุนไพร ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีไม่ไดแ้ปรรูป ผลิตภณัฑ์
แปรรูปอาหารแห้งจากผกั ผลไม ้สัตว ์สมุนไพร ผลิตภณัฑ์แปรรูปในรูปของเคร่ืองด่ืม ผลิตภณัฑ์
อาหารส าเร็จรูป เป็นตน้ 

4) ผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผา เคร่ืองเบญจรงคแ์ละภาชนะเบญจรงค ์
5) ผลิตภณัฑ์ศิลปะและหัตถกรรม ได้แก่ ผลิตภณัฑ์ท่ีท าจากไม้ พืช เหล็ก   

แสตนเลส ดิน หิน สัตว ์เงิน แกว้ และวสัดุอ่ืน 
2.1.2.2 การปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการบัญชี  แนวทางในการปฏิบัติเบ้ืองต้น

เก่ียวกบัการจดัการดา้นการเงินการบญัชีของกลุ่มผูผ้ลิต ดงัน้ี 
1) การมอบหมายหนา้ท่ีดา้นการเงินและบญัชี กลุ่มผลิตฯ ควรมอบหมายให้มี

ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงิน 1 คน และงานดา้นบญัชี 1 คน เพื่อเป็นการควบคุมภายในดา้นการเงินและ
การบญัชีท่ีดี 

2) การจดัท าเอกสารการรับเงิน ทุกคร้ังท่ีกลุ่มผูผ้ลิตฯ ไดรั้บเงินไม่วา่จะเป็น
การรับเงินรายการใดๆ ตอ้งจดัท าเอกสารการรับเงิน คือ ใบเสร็จรับเงินของกลุ่มผูผ้ลิตฯ และให้ผูรั้บ
เงินลงลายมือช่ือรับเงินดว้ยทุกคร้ัง ส าหรับการใชเ้อกสารการรับเงินให้ใชเ้รียงตามล าดบัเลขท่ีและใช้
ต่อเน่ืองไปจนกวา่จะหมดเล่มนั้นๆจึงจะข้ึนเล่มใหม่ต่อไป 

3) การจดัท าเอกสารการจ่ายเงิน การจ่ายเงินทุกคร้ัง กลุ่มผูผ้ลิตฯ ต้องขอ
ใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงินหรือผูข้ายหรือในกรณีผูรั้บเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น การจ่ายค่าพาหนะ 
ให้ผูรั้บเงินจดัท าใบเบิกเงินของกลุ่มผูผ้ลิตฯ โดยระบุรายละเอียดการจ่ายเงิน พร้อมทั้งใหผู้รั้บเงินและ
ผูจ่้ายเงิน ลงลายมือช่ือรับเงินในใบเบิกเงินดว้ย 

4) กลุ่มผูผ้ลิตฯ ตอ้งจดัท าบญัชีทุกวนัท่ีมีรายการเงิน ทุกวนัท่ีมีรายการรับ – 
จ่ายเงินเกิดข้ึน กลุ่มผูผ้ลิตฯ ตอ้งน าขอ้มูลจากเอกสารการรับ – จ่ายเงินมาบนัทึกไวใ้นสมุดบญัชีต่าง ๆ
ใหค้รบถว้น 

5) การเก็บรักษาเงิน เอกสารการรับ – จ่ายเงิน และสมุดบญัชี 
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5.1) กลุ่มผูผ้ลิตฯ ควรเก็บรักษาเงินสดไวเ้พียงเท่าท่ีจ  าเป็นต้องใช้จ่าย 
ส่วนท่ีเกินความตอ้งการควรน าฝากธนาคาร การเก็บรักษาเงินสดควรมอบหมายให้มีผูรั้บผิดชอบและ
เก็บรักษาไวใ้นท่ีมัน่คงปลอดภยั 

5.2) สมุดคู่บัญชีเงินฝากธนาคารและสมุดบัญชีต้องเก็บรักษาไวใ้นท่ี
มัน่คงปลอดภยั 

5.3) เอกสารการรับ-จ่ายเงิน ตอ้งเก็บเขา้แฟ้มไว ้โดยจดัเรียงตามล าดบั
วนัท่ี เดือน พ.ศ. เพื่อสะดวกในการคน้หาและตรวจสอบ 

2.1.2.3 เอกสารประกอบการลงบัญชี ประกอบด้วย 
1) ใบเสร็จรับเงิน ใช้เป็นหลกัฐานในการรับเงินทุกประเภท มีวิธีการจดัท า

ดงัน้ี 
1.1) ให้ระบุข้อมูลต่าง ๆ ลงในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน   เช่น  วนั 

เดือน ปีท่ีรับเงิน ช่ือ – นามสกุล และท่ีอยูข่องผูท่ี้ช าระเงินใหก้ลุ่มผูผ้ลิตฯ เป็นตน้ 
1.2) ให้ระบุจ านวนเงินท่ีไดรั้บตามรายการรับเงินนั้น ๆ หากเป็นการรับเงิน

นอกเหนือจากรายการท่ีก าหนดไวใ้ห้เขียนรายการเพิ่มเติมให้ชดัเจนวา่เป็นการรับเงินประเภทใด พร้อม
ระบุจ านวนเงิน 

1.3) ใหร้ะบุจ านวนเงินรวมเป็นตวัเลขและตวัอกัษร 
1.4) ให้ผู้รับเงินลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 

2) ใบเบิกเงิน ใช้เป็นหลักฐานในการจ่ายเงินทุกประเภทท่ีผู ้รับเงินไม่มี
ใบเสร็จรับเงินออกใหก้ลุ่มผูผ้ลิตฯ มีวธีิการจดัท าดงัน้ี 

2.1) ให้ระบุขอ้มูลต่าง ๆ ลงในใบเบิกเงินให้ครบถว้น เช่น วนั เดือน ปีท่ี
จ่ายเงิน ช่ือ – นามสกุลและท่ีอยูข่องผูท่ี้กลุ่มผูผ้ลิตฯ จ่ายเงินให ้เป็นตน้ 

2.2) ให้ระบุรายละเอียดเก่ียวกบัการจ่ายเงินไวใ้นช่อง “รายการ” วา่เป็น
การจ่ายเงินค่าอะไร เช่น ค่าจา้งแรงงาน ค่าพาหนะ เป็นตน้ พร้อมทั้งระบุจ านวนเงิน 

2.3) ใหร้ะบุจ านวนเงินรวมเป็นตวัเลขและตวัอกัษร 
2.4) ใหผู้รั้บเงิน และผูจ่้ายเงินลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

3) สมุดบญัชี ประกอบดว้ย 
3.1) สมุดเงินสด ใช้ส าหรับบันทึกรายรับ – จ่ายท่ีเป็นเงินสด เพื่อให้

ทราบรายรับ รายจ่าย และเงินสดคงเหลือประจ าวนั โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น 
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3.1.1) ดา้นรับ ใช้บนัทึกรายการรับเงินโดยแบ่งการรับเงินเป็นช่อง
ยอ่ยๆ ซ่ึงแต่ละช่องใหก้ลุ่มผูผ้ลิตฯ แต่ละแห่งก าหนดประเภทการรับเงินท่ีกลุ่มผูผ้ลิตฯ นั้นๆ มีการรับ
เงินเกิดข้ึนประจ าหรือเป็นส่วนใหญ่ ตวัอย่างเช่น รับเงินค่าหุ้น รับเงินค่าขายสินคา้ รับช าระหน้ีค่า
สินคา้จากการขายเช่ือ ถอนธนาคาร เป็นตน้ 

3.1.2) ด้านจ่าย ให้บนัทึกรายจ่ายเงินโดยแบ่งการจ่ายเงินเป็นช่อง
ยอ่ยๆ ซ่ึงแต่ละช่องให้กลุ่มผูผ้ลิตฯ แต่ละแห่งก าหนดประเภทการจ่ายเงินท่ีกลุ่มผูผ้ลิตฯ นั้นๆ มีการ
จ่ายเงินเกิดข้ึนเป็นประจ าหรือเป็นส่วนใหญ่ ตัวอย่างเช่น ซ้ือสินค้า ต้นทุน ฝากธนาคาร เป็นต้น 
ส าหรับตน้ทุน หมายถึง รายจ่ายท่ีจ่ายไปเพื่อลงทุนในการผลิตฯ ประกอบดว้ยซ้ือวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น การผลิตผา้ส าเร็จรูป วตัถุดิบ ได้แก่ ผา้ ซิป ด้าย กระดุม เป็นตน้ 
ส่วนค่าใชจ่้ายในการผลิต ไดแ้ก่ ค่าแรงของสมาชิกท่ีเป็นผูท้  าการผลิต ค่าภาชนะบรรจุ เป็นตน้ 

4) ทะเบียนคุมสินคา้ ใชส้ าหรับบนัทึกรายการเก่ียวกบัสินคา้ท่ีซ้ือมาขายหรือ
สินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตได ้จ าหน่ายออกไป และปริมาณคงเหลือเพื่อควบคุมสินคา้แต่ละชนิดให้เป็นไป
อยา่งถูกตอ้ง  

5)   ทะเบียนคุมวตัถุดิบ ใชส้ าหรับบนัทึกรายการวตัถุท่ีซ้ือมาใชไ้ปในการผลิต
และปริมาณวตัถุดิบคงเหลือ เพื่อควบคุมวตัถุดิบแต่ละชนิดใหเ้ป็นไปอยา่งถูกตอ้ง 

 
2.1.3 วิสาหกิจชุมชนน่ารู้ (ส านกังานเลขานุการ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรม

ส่งเสริมการเกษตร, 2556: ออนไลน์)  
2.1.3.1 ความหมายของวสิาหกจิชุมชน 

วสิาหกิจชุมชนหมายถึง กิจการของชุมชนเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การใหบ้ริการ
หรือการอ่ืน ๆท่ีด าเนินการโดยคณะบุคคลท่ีมีความผูกพนั มีวิถีชีวิตร่วมกนัและรวมตวักนัประกอบ
กิจการดงักล่าวไม่วา่จะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใดหรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายไดแ้ละเพื่อการ
พึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหวา่งชุมชน ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การ
ประกอบการเพื่อการจดัการ "ทุนของชุมชน" อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่ งตนเอง “ทุนของชุมชน” 
ไม่ไดห้มายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวฒันธรรม ทุนทาง
สังคม (กฎเกณฑท์างสังคมท่ีร้อยรัดผูค้นใหอ้ยูร่่วมกนัเป็นชุมชนเป็นพี่เป็นนอ้งไวใ้จกนั) 

2.1.3.2 ลกัษณะส าคัญของวสิาหกจิชุมชน             
1) ชุมชนเป็นเจา้ของและผูด้  าเนินการ 
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2) ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วตัถุดิบ ทรัพยากร ทุน     
แรงงานในชุมชน เป็นหลกั 

3) ริเร่ิมสร้างสรรคเ์ป็นนวตักรรมของชุมชน 
4) เป็นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผสมผสานภูมิปัญญาสากล 
5) มีการด าเนินการแบบบูรณการ เช่ือมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นระบบ 
6) มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหวัใจ 
7) มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย  เครือข่ายวสิาหกิจ

ชุมชน หมายถึง คณะบุคคลท่ีรวมตวักนั โดยมีวตัถุประสงคใ์นการท ากิจกรรมอยา่งหน่ึงอยา่งใด เพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินงาน ของวสิาหกิจชุมชนในเครือข่าย 

2.1.3.3 พระราชบัญญตัิส่งเสริมวสิาหกจิชุมชน 
1) ความเป็นมา ในชุมชนมีการรวมตวักันเพื่อประกอบธุรกิจในระดับราก

หญ้าอยู่มากมาย ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ียงัมีขนาดไม่ถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) หรือ
สหกรณ์ แต่เป็นธุรกิจท่ีสามารถช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศไดใ้นระดบัหน่ึง ธุรกิจในระดบัน้ียงัมี
ปัญหาท่ีประสบอยู ่คือ  

1.1) ไม่เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐหรือเอกชนอ่ืน ๆ เน่ืองจากไม่มี
กฎหมายรองรับ 

1.2) การสนับสนุนจากภาครัฐไม่ตรง  กับความต้องการท่ีแท้จริง 
เน่ืองจากขอ้มูลกลุ่มเป้าหมาย และความตอ้งการไม่ชดัเจน รัฐบาลจึงก าหนดให้มีการออกกฎหมาย
รองรับการประกอบการ  

2) หลกัการ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนซ่ึงเป็นพื้นฐานของการ
พฒันาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ซ่ึงจ านวนหน่ึงอยู่ในระดบัท่ีไม่พร้อมจะเขา้มาแข่งขนัทางการคา้ ให้
ได้รับการส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ิน การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั การ
พฒันาความสามารถในการจดัการ และพฒันารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนมีความเขม้แขง็ สามารถพฒันาไปสู่การเป็นผูป้ระกอบการของหน่วยธุรกิจท่ีสูงข้ึน 

2.1.3.4  การส่งเสริมวสิาหกจิ กฎหมายก าหนดให้มีการส่งเสริมวสิาหกิจชุมชนอยา่งครบ
วงจร 

1) ระดบัปฐมภูมิ ส่งเสริมการจดัตั้ง การให้ความรู้ การศึกษาวิจยั ในการน าทุน
ชุมชนมาใชอ้ยา่งเหมาะสม การร่วมมือกนัในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมีความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้



13 

 

2) ระดบัสูงข้ึน ส่งเสริมการพฒันาผลิตภณัฑ์ การรักษาคุณภาพ การศึกษาวิจยั
เทคโนโลยีและการตลาด การสร้างความเช่ือถือทางธุรกิจ และความปลอดภัยแก่ผูบ้ริโภค การ
ประสานงานแหล่งเงินทุน เพื่อให้สามารถเป็นผูป้ระกอบการหรือพฒันาไปสู่การประกอบธุรกิจขนาด
ยอ่ม และขนาดกลาง ต่อไป 

3) การส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน รัฐจะให้การสนับสนุนการจดัตั้งการ
ประกอบการ การตลาด ความสัมพนัธ์และความร่วมมือกนัระหว่างเครือข่าย หรือภาคธุรกิจหรือ
อุตสาหกรรมอ่ืน เพื่อขยายและสร้างความมัน่คงใหแ้ก่กิจการวสิาหกิจชุมชน 

 
2.2 ข้อมูลทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จังหวัด
เชียงใหม่ (มุทิตา สุวรรณค าซาว, 2556)  
 

2.2.1 ประวตัิความเป็นมา  
 เม่ือปี พ.ศ.2548 นางมุทิตา สุวรรณค าซาวไดร้วบรวมสมาชิก 28 คน ท าการผลิตเชียงดา
อบแห้งและไดจ้ดทะเบียน OTOP ช่ือสมุนไพรอบแห้งตรากาทอง ต่อมาในปี 2552 ไดจ้ดทะเบียนเป็น
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสันมหาพน สมุนไพรอินทรีย ์โดย นางมุทิตา สุวรรณค าซาว เป็นประธานและ
ปัจจุบนัมีสมาชิก 80 คน ซ่ึงในการพฒันาคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละการตลาดไดรั้บการสนบัสนุนจาก
กรมส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งดี  

2.2.2 การด าเนินงานของวสิาหกจิชุมชนสมุนไพรอนิทรีย์ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  
เป็นวสิาหกิจชุมชนประเภทชุมชนกา้วหนา้ คือน าผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของทอ้งถ่ิน

เขา้สู่ตลาดบริโภค โดยการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต หีบห่อ การตลาด เพื่อให้สามารถแข่งขนัได ้ซ่ึง
เป็นการแปรรูปผลผลิตจากใบเชียงดาออกสู่ตลาด โดยมีผลิตภณัฑ์หลกั คือ เคร่ืองด่ืมเชียงดา แคปซูล
เชียงดา และหมอนเชียงดา นอกจากผลิตภณัฑ์หลกัแลว้วิสาหกิจชุมชนยงัรับจา้งผลิตเชียงดาผง จมูก
ขา้วและสมุนไพรอ่ืนๆ  

2.2.3 ด้านองค์กร  
วิสาหกิจชุมชนมีบุคลากรท่ีท างานในกลุ่ม มาจากสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกใน

กลุ่มเพื่ อสร้างงานและรายได้ให้แก่สมาชิกและครอบครัว โดยมีการแบ่งหน้าท่ี เป็น 4 ฝ่าย 
ประกอบดว้ย 
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1) ฝ่ายบริหาร รับผิดชอบโดยประธานกลุ่มมีหน้าท่ีในการบริหารตน้ทุนค่าใช้จ่าย 
การพฒันาผลิตภณัฑ์ วางแผนการตลาด หาลูกคา้ ควบคุมการท างานของสมาชิก โดยมีขอ้มูลส่วน
บุคคลดงัน้ี  

1.1) มีระดบัการศึกษา ระดบัปฐมศึกษา 
1.2) ประกอบอาชีพแม่บา้น โดยท างานใหว้สิาหกิจชุมชนเตม็เวลางาน 
1.3)   เขา้ร่วมอบรมความรู้ทางการตลาดและบรรจุภณัฑ ์โดยองคก์ร OTOP 
1.4) เขา้ร่วมอบรมเชิงความรู้ในการเพาะปลูกและการผลิตสินคา้เกษตร โดย

ส านกังานเกษตรอ าเภอแม่แตง 
1.5) เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปสมุนไพรอินทรีย์ เพื่อสร้างเสริม

ศกัยภาพในการผลิตสินคา้ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม่ วิทยาเขตสะ
ลวง 

1.6) เป็นวิทยากรรับเชิญ เพื่อให้ความรู้เก่ียวกบัสมุนไพรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
ใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รต่างๆ ท่ีสนใจ 

2) ฝ่ายจัดซ้ือ รับผิดชอบโดยประธานกลุ่มเป็นผูดู้แลการจดัซ้ือใบเชียงดาสดทั้งหมด 
เน่ืองจากประธานตอ้งการใบเชียงดาท่ีปลอดสารเคมีโดยแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ 90 เปอร์เซ็นต ์มาจาก
การเพาะปลูกของสมาชิกในกลุ่ม และอีก 10 เปอร์เซ็นต ์มาจากเกษตรกรท่ีปลูกผกัปลอดเคมีและกลุ่ม
อ่ืนๆ ท่ีได้รับการส่งเสริมจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวงและส านักงานเกษตร
อ าเภอแม่แตง 

3) ฝ่ายผลิต รับผิดชอบโดยกรรมการฝ่ายผลิต  มีขอ้มูลส่วนบุคคลคือจบการศึกษา
ระดบัการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพ ประกอบอาชีพแม่บา้น โดยท างานให้วิสาหกิจชุมชน
เต็มเวลางาน มีหน้าท่ีดูแลควบคุมการท างานเคร่ืองจกัรในโรงงาน และควบคุมการท างานของคนใน
โรงงาน วิสาหกิจชุมชนมีโรงงานขนาดเล็กเพื่อใชแ้ปรรูปผลิตภณัฑ์ใบเชียงดา ในโรงงานมีเคร่ืองจกัร
จ านวน 5 เคร่ือง ท่ีใช้ในการแปรรูปผลิตภณัฑ์ใบเชียงดา ประกอบดว้ย เคร่ืองคัว่สมุนไพร เคร่ืองบด
สมุนไพร เคร่ืองอบสมุนไพร เคร่ืองหยอดถุงชาและเคร่ืองรีดซองชา ซ่ึงขั้นตอนในการผลิตสินคา้ทั้ง
ชาเชียงดาและชาแคปซูลมีรายละเอียดดงัน้ีคือ เร่ิมจากการคดัเลือกใบเชียงดาสดท่ีมีคุณภาพจากนั้น
น ามาลา้งท าความสะอาด แลว้น ามาผึ่งแดดใหแ้หง้ จากกนั้นน ามาหัน่ซอยให้มีขนาดเล็กแลว้น ามาตาก
ในโรงตากพลงังานแสงอาทิตย ์เม่ือใบเชียงดาแห้งไดท่ี้แลว้จึงน ามาเขา้เคร่ืองคัว่สมุนไพร เม่ือคัว่เสร็จ
จึงบดให้เป็นผงดว้ยเคร่ืองบดสมุนไพร จากนั้นท าการตรวจสอบคุณภาพ ถา้ผา่นจะน ามาบรรจุซองชา
ดว้ยเคร่ืองหยอดซองชาและรีดซองชา หรือน ามาบรรจุแคปซูลจากกนั้นน ามาตรวจสอบคุณภาพอีก
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คร้ังก่อนจ าหน่าย ถา้ไม่ผา่นก็จะน ามาท าเป็นสินคา้ต่อยอดอ่ืนๆเช่นหมอนสมุนไพร หรือท าลายทิ้ง ซ่ึง
สามารถแสดงขั้นตอนการผลิตสินคา้ทั้งชาเชียงดาและเชียงดาแคปซูล ดงัรูปท่ี 2.1 ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่ผา่น 

 
 
              ผา่น 
 

 
 
 
 
 
        ไม่ผา่น            ผา่น 

 
 

รูปท่ี 2.1 แสดงขั้นตอนการผลิตสินคา้ชาเชียงดาและเชียงดาแคปซูล 
ท่ีมา : เอกสารของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรต าบลสันมหาพน บา้นป่าจ้ี หมู่ท่ี 4 ต าบลสันมหาพน 

อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ จดัท าโดยส านกังานเกษตรอ าเภอแม่แตง 

คดัเลือกวตัถุดิบ 

ลา้งท าความสะอาด ผึ่งแห้ง 

หัน่ซอย ตากแห้งในโรงตาก 

พลงังานแสงอาทิตย ์

คัว่ 

ก าจดัออก ตรวจคุณภาพ บดเป็นผง 

ผลิตสินคา้ต่อยอดอ่ืนๆ

เช่น หมอนสมุนไพร 
บรรจุซองชา

,แคปซูล 

ตรวจสอบคุณภาพ สินคา้พร้อม

จ าหน่าย ท าลาย 
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4) ฝ่ายการเงินและบัญชี  รับผิดชอบโดยเหรัญญิก โดยมีข้อมูลส่วนบุคคลคือจบ
การศึกษาระดบัปริญญาตรี(วิทยาศาสตร์บณัฑิต) ไม่มีพื้นฐานเก่ียวกบัการท าบญัชี ทั้งน้ีเน่ืองจากใน
ช่วงแรกของการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชน ประธานกลุ่มไม่ไดมี้การมอบหมายใหส้มาชิกในกลุ่ม
จดัท าบญัชี แต่ได้ขอให้กรรมการฝ่ายผลิตท าบญัชีสมุดเงินสดของโครงการพฒันาวิสาหกิจชุมชน 
ภายใตโ้ครงการพลิกฟ้ืนธุรกิจสถาบนัเกษตรกรผ่านกลไกทางบญัชี ท่ีกรมตรวจบญัชีและสหกรณ์
จดัท าให้ ซ่ึงเม่ือผูศึ้กษาน าสมุดมาดูพบวา่ไม่ไดมี้การบนัทึกรายรับและรายจ่ายทุกวนั และไม่ไดบ้นัทึก
อย่างต่อเน่ือง บนัทึกเพียง 2 เดือนแรกเท่านั้นคือ เดือนมกราคม 2556 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 
จากนั้นก็ไม่ไดมี้การบนัทึกบญัชีอีก เน่ืองจากไม่มีเวลาในการจดัท าบญัชีเพราะตอ้งอยูใ่นโรงงาน เม่ือ
ผูศึ้กษาลงพื้นท่ีประธานกลุ่มซ่ึงเดิมตอ้งการให้มีระบบบญัชีภายในกลุ่มอยู่แล้วจึงไดม้อบหมายให้
เหรัญญิกเขา้มาเรียนรู้ในการจดัท าบญัชีคร้ังน้ี ขอ้เทจ็จริงจากการลงพื้นท่ีพบวา่ 

4.1) การจดัท าเอกสารรับเงิน ไม่ไดมี้การจดัท าบิลเงินสดของกลุ่ม เม่ือมีการรับ
เงินค่าสินคา้ 

4.2) การจดัท าเอกสารจ่ายเงิน ในการจ่ายเงินบางคร้ังวิสาหกิจไม่ได้มีการขอ
ใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงินหรือผูข้าย หรือในกรณีผูรั้บเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น จ่ายค่าใบเชียงดา
สด ยงัไม่มีการเขียนใบส าคญัจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บเงิน 

4.3) แบบฟอร์ม ยงัไม่มีแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึน  
4.4) การเก็บรักษาเอกสารการรับ-จ่ายเงิน และสมุดบัญชี ยงัไม่มีการเก็บ

เอกสารเขา้แฟ้มแต่อยา่งใด 
4.5) ผูจ้ดัท าบญัชียงัขาดพื้นฐานความรู้ในดา้นการบนัทึกบญัชี เน่ืองจากมารับ

งานใหม่ และไม่เคยเรียนบญัชีมาก่อน 
ดงันั้นจากปัญหาท่ีกล่าวมานั้น ท าให้วิสาหกิจไม่มีการบนัทึกบญัชีอยา่งเป็นระบบเพียงพอและ

ไม่สามารถแสดงข้อมูลการด าเนินงานของวิสาหกิจได้ จึงมีผลท าให้วิสาหกิจไม่มีขอ้มูลเก่ียวกับ
รายรับ-รายจ่ายในแต่ละเดือน และตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน   
 
2.3 วรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 
 

มานิตย์ มานุษยานนท์ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการพฒันาระบบบญัชีและการเงินของกลุ่มผลิต 
ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการเขา้ร่วมสังเกตการณ์
ปฏิบติังานของประธานกลุ่ม คณะกรรมการบริหาร 5 คนและสมาชิกระดบัปฏิบติัการอีก 5 คน ตาม
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หน้าท่ีรับผิดชอบกบักระบวนการผลิตและกระบวนการด าเนินงาน ปัญหาในอดีตระบบบญัชีและ
การเงินของกลุ่มไม่ได้จดัข้ึนตามขั้นตอนและเอกสารประกอบยงัไม่ครบถว้น และขั้นตอนการเก็บ
เอกสารยงัไม่ถูกตอ้งครบถว้นเท่าท่ีควร ซ่ึงระบบบญัชีเดิมของกลุ่มผลิตประกอบดว้ย 5 ระบบ คือ 1. 
ระบบการรับเงินสนบัสนุนเพื่อเป็นทุนในการด าเนินงาน 2. ระบบการซ้ือวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ 3. 
ระบบการยืมเงินทดรองจ่าย 4. ระบบการขายสด 5. ระบบการจ่ายช าระหน้ี ซ่ึงผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปพฒันา
ระบบบญัชีเดิมโดยออกแบบรายงานเอกสารใหม่ให้กบัระบบบญัชีเดิมใหส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด้
จริง และพฒันาระบบข้ึนใหม่อีก 2 ระบบ คือ 1.ระบบการรับผลิตภณัฑส์ าเร็จรูป และ 2. ระบบการซ้ือ
วตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ และเพิ่มเติมระบบยอ่ยอีกสองระบบในระบบขายเดิม โดยเพิ่ม ระบบขายเช่ือ
และระบบฝากขายให้กลุ่ม ทั้งน้ีระบบท่ีจดัท าข้ึนและทดลองใช้โดยเฉพาะระบบใหม่ท่ีออกแบบ
เพิ่มเติมได้แก่ ระบบการรับผลิตภณัฑ์ส าเร็จรูป  ระบบการจ่ายวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต 
ระบบขายเช่ือและระบบฝากขาย ได้รับความนิยมและเข้าใจง่ายส าหรับประธานและสมาชิก 
โดยเฉพาะใชก้รอกขอ้มูลการคา้ต่างๆ เพื่อใชป้ระกอบการขออนุมติัวงเงินและงบประมาณจากราชการ
ไดเ้ป็นอยา่งดี  

 
สุพรรณี ขอดเฝือ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของวสิาหกิจในอ าเภอสัน

ป่าตอง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยวิธีใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ยการสอบถามวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอ
สันป่าตองในดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการองค์กร ดา้นการผลิต ดา้นการตลาด ดา้นการเงิน และ
ด้านการสนับสนุนส่งเสริมของเจา้ท่ีภาครัฐและวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและขอ้จ ากดั) ท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนในอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม่ จ  านวน 108 กลุ่ม พบวา่ดา้นโครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รไม่ไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีหรือ
บนัทึกไวช้ดัเจน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในดา้นการวางแผนหรือก าหนดนโยบายมีน้อย ดา้นการ
ผลิตพบว่าสินคา้ท่ีผลิตส่วนใหญ่ไม่มีตราหรือยี่ห้อท่ีบรรจุภณัฑ์และยงัขาดความรู้ในด้านการวาง
แผนการผลิต ดา้นการเงินพบวา่วสิาหกิจส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางในการจดัการเงินทุน ไม่มีการออม ไม่
มีการจดบนัทึกการเงินหรือบญัชี และไม่มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนแก่สมาชิก ดา้น
การสนบัสนุนส่งเสริมของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐพบวา่วิสาหกิจชุมชนไดรั้บความช่วยเหลือสนบัสนุนจาก
ส านักงานเกษตรอ าเภอและองค์การบริหารส่วนต าบลในการฝึกอบรม พฒันาทักษะความรู้และ
ความสามารถ และจากการวิเคราะห์ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและ
ขอ้จ ากดั) พบวา่จุดแขง็คือประธานกลุ่มเป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถเป็นท่ียอมรับของสมาชิก แรงงาน
มีฝีมือและความช านาญ ผลิตภัณฑ์ท่ีขายตรงกับความต้องการของลูกค้าและติดตามข้อมูลอย่าง
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ต่อเน่ือง จุดอ่อนคือยงัขาดความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานตามรูปแบบของวิสาหกิจชุมชน 
โอกาสคือหน่วยงานภาครัฐให้การช่วยเหลือและสนับสนุนอย่างเต็มท่ี ส่วนข้อจ ากัดคือ สภาวะ
เศรษฐกิจและคู่แข่ง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนพบว่า ขาด
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการองค์กร ต้นทุนการผลิตสูง มีช่องทางการจดัจ าหน่ายน้อย ขาด
เงินทุนหมุนเวยีนและการสนบัสนุนของเจา้หนา้ท่ีภาครัฐไม่ตรงกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่ม 

 
พุทธมน  สุวรรณอาสน์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพทางการ

บญัชีและการเงินแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพฒันาธุรกิจชุมชน กลุ่มตดัเยบ็บา้นดอกแดง ต าบลสง่าบา้น 
อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ศึกษาถึงปัญหาและความตอ้งการด้านบญัชีและการบริหาร
จดัการด้านการเงินของกลุ่ม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและใช้แบบสอบถามในการเก็บ
ขอ้มูลด้านบญัชีจากสมาชิกของกลุ่มตดัเยบ็บา้นดอกแดง ต าบลสง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดั
เชียงใหม่ เพื่อท่ีจะได้ท าระบบบญัชีและระบบการจดัการด้านการเงินท่ีสอดคล้องกบัความตอ้งการ
ของกลุ่ม ปัญหาท่ีพบคือทางกลุ่มยงัไม่มีระบบบญัชีการเงินมีเพียงการบนัทึกรายรับ รายจ่าย ซ่ึงขอ้มูล
ทางบญัชีการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้ในการบริหารการตดัสินใจ  จึงได้ออกแบบระบบบญัชีและ
สร้างระบบบญัชีการเงินของกลุ่มใหม่ โดยมีสมุดบญัชี 6 เล่ม ไดแ้ก่ สมุดบญัชีเงินสด สมุดบญัชีคุม
วตัถุดิบ สมุดบญัชีคุมตน้ทุนสินคา้ สมุดบญัชีคุมสินคา้คงคลงั สมุดบญัชีค่าไฟฟ้า และสมุดทะเบียน
สินทรัพย ์ดา้นระบบบญัชี ไดแ้ก่ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบตน้ทุนสินคา้ ระบบควบคุมสินคา้
คงคลงั ระบบค านวณค่าไฟฟ้า ระบบทะเบียนสินทรัพย ์รวมทั้งการควบคุมภายในตลอดจนระบบ
การเงินของกลุ่ม ไดแ้ก่ การจดัสรรเงินทุน การบริหารสภาพคล่อง การบริหารจดัการหน้ีสินและแหล่ง
เงินทุน และการจดัสรรผลตอบแทน ระบบท่ีจดัท าข้ึนท าให้กลุ่มสามารถก าหนดราคาขายได้อย่าง
สมเหตุสมผล สามารถจดัท าผลการด าเนินงานของกลุ่มและง่ายต่อการเขา้ใจเก่ียวกบับญัชีของสมาชิก
ในกลุ่ม 

 
ชูศรี เที้ยศิริเพชรและคณะ (2555) ได้ศึกษาเร่ือง การพัฒนาระบบบัญชีเพื่อพัฒนาชุมชน

เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบา้นไร่ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ไดศึ้กษาถึงปัญหา
ในการด าเนินชีวิตอนัเก่ียวเน่ืองกบัการจดัท าบญัชีของคนในชุมชน และออกแบบให้คนในชุมชนมี
ส่วนร่วมในการจดัท าบญัชี ซ่ึงไดอ้าสาสมคัรในการร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี จ  านวน 10 คน โดยเร่ิมจากการ
เก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ผูน้ าและตวัแทนในชุมชน และสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของ
อาสาสมคัรท่ีเป็นผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีมีการฝึกปฏิบติัการท าบญัชีและร่วมพฒันาระบบบญัชี รวมทั้งมี
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การประเมินผลโดยแบบสอบถามเพื่อประเมินความเห็นของผูเ้ขา้ร่วมโครงการเก่ียวกบัการท าบญัชีทั้ง
ก่อนและหลงัการร่วมโครงการ ซ่ึงระบบบญัชีท่ีผูว้ิจยัออกแบบประกอบดว้ยสมุดบนัทึกบญัชีรายรับ
รายจ่ายประจ าวนั สมุดสรุปรายรับรายจ่ายประจ าเดือน และสมุดสรุปฐานะการเงินแสดงสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินคงเหลือ ณ วนัส้ินเดือน ผลการศึกษาพบวา่ปัญหาท่ีชุมชนมีการท าบญัชีนอ้ยเน่ืองจากขาดหลกั
คิดในการท าบญัชีอย่างเป็นระบบตามรูปแบบท่ีเหมาะสมกบับริบทตนเอง ไม่มีผูใ้ห้ค  าแนะน าอย่าง
ต่อเน่ือง  กลวัขอ้มูลท่ีสะทอ้นความจริงจากการท าบญัชีเม่ือรู้ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการท าบญัชี ไม่มี
เวลาในการจดัท าบญัชีเน่ืองจากโครงสร้างและรูปแบบวิถีชีวิตของชุมชนท าให้ไม่สามารถปฏิบติัได้
อยา่งต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะจากคนในชุมชนคือชุมชนตอ้งการให้มีการจดัอบรมเพิ่มศกัยภาพดา้นการ
จดัท าบญัชี ชุมชนตอ้งการให้มีเน้ือหาสาระท่ีสร้างความตระหนกัรู้และปลุกจิตส านึกเร่ืองค่าใชจ่้ายใน
แต่ละช่วงชีวิต และตอ้งการให้มีการร่วมกนัประเมินระบบบญัชีท่ีมีการจดัท า โดยมีผูเ้ช่ียวชาญให้
ค  าแนะน าปรึกษาอย่างต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาการทดลองปฏิบติัจริง ผลการติดตามการจดัท าบญัชี
อย่างต่อเน่ืองเป็นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถจดัท าบญัชีไดเ้อง และรู้จกัน า
ขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์โดยส่วนใหญ่มีการเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน รวมทั้งมีความมัน่ใจในการ
ท่ีจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การท าบญัชีใหแ้ก่คนในชุมชน 

 
2.4 กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
จากแนวคิดทฤษฎีและทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง คือการพฒันาระบบบญัชีให้สามารถ

ใช้ไดจ้ริง ซ่ึงถึงแมป้ระชากรในการศึกษาจะแตกต่างกนัแต่มีเป้าหมายเดียวกนัคือการท าให้ผูท่ี้ไม่มี
พื้นฐานทางดา้นบญัชีเลยหรือมีพื้นฐานทางดา้นบญัชีนอ้ยก็สามารถท าบญัชีได ้โดยไม่เห็นวา่เป็นเร่ือง
ยุง่ยากและทุกคนสามารถท าได ้ผูศึ้กษาจึงไดน้ าแนวคิดทฤษฎีดงักล่าวมาท าการศึกษาการพฒันาระบบ
บญัชีให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยผูศึ้กษาจะ
ท าการรวบรวมขอ้มูลพร้อมทั้งประเมินอยา่งเป็นรูปธรรม โดยก าหนดกรอบการศึกษาดงัน้ี 

1) การสร้างแนวคิดให้ประธานและกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาระบบบญัชีรู้ถึง
เหตุผลความจ าเป็นวา่ตอ้งท าการบนัทึกบญัชี จดัท าเอกสารท่ีใชป้ระกอบการบนัทึกบญัชี 

2) เรียนรู้วิธีการจดัท าบญัชีโดยการทดลองท ากรณีศึกษาท่ีผูศึ้กษาจดัท าข้ึนและฝึกปฏิบติั
จริง พร้อมทั้งร่วมกนัพฒันาระบบบญัชีให้เหมาะสมกบัวิสาหกิจชุมชน โดยการจดัท าบญัชีตอ้งไดรั้บ
ความร่วมมือจากเหรัญญิก ประธานและกรรมการฝ่ายผลิต เพื่อออกแบบเอกสารในการบนัทึกบญัชีให้
ง่ายตรงกบัความตอ้งการของวสิาหกิจชุมชน 
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3) สรุปรูปแบบระบบบญัชีท่ีพฒันาข้ึน และสามารถน าไปใช้ไดจ้ริงทั้งการด าเนินงานใน
ปัจจุบนัและอนาคต 
 


