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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาจากการศึกษาในบทน้ีจะกล่าวตามล าดบัของการด าเนินการศึกษา ดงัรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
4.1 การส ารวจข้อมูลเบือ้งต้นเกีย่วกบัการจัดท าบัญชี  
 

การส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการจดัท าบญัชีในวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์เป็นการ
สัมภาษณ์จากประธานกลุ่มและกรรมการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้ทราบถึงประสบการณ์เก่ียวกบัการจดัท า
บญัชีของวสิาหกิจชุมชน เพื่อจะไดก้ าหนดแนวทางในการพฒันาบญัชี ไดแ้ก่ 

4.1.1 สรุปข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่หาข้อมูลเชิงลึก จากการสัมภาษณ์ประธานและการ
ประเมินลักษณะการด าเนินงาน การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบัญชีของประธานและกรรมการของ
วสิาหกิจชุมชน พบวา่ 

1) มีการบันทึกบัญชีในสมุดเงินสดของโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้
โครงการพลิกฟ้ืนธุรกิจสถาบนัเกษตรกรผ่านกลไกทางบญัชี ท่ีกรมตรวจบญัชีและสหกรณ์จดัท าให ้
ซ่ึงเม่ือผูศึ้กษาน าสมุดมาดูพบว่าไม่ไดมี้การบนัทึกรายรับและรายจ่ายทุกวนั และไม่ไดบ้นัทึกอย่าง
ต่อเน่ือง บนัทึกเพียง 2 เดือนแรกเท่านั้นคือ เดือนมกราคม 2556 และเดือนกุมภาพนัธ์ 2556 

2) การจดัท าเอกสารรับเงิน ไม่ไดมี้การจดัท าบิลเงินสดของกลุ่ม เม่ือมีการรับเงินค่า
สินคา้ 

3) การจัดท าเอกสารจ่ายเงิน ในการจ่ายเงินบางคร้ังวิสาหกิจไม่ได้มีการขอ
ใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บเงินหรือผูข้าย หรือในกรณีผูรั้บเงินไม่มีใบเสร็จรับเงิน เช่น จ่ายค่าใบเชียงดา
สด ยงัไม่มีการเขียนใบส าคญัจ่ายเงินใหก้บัผูรั้บเงิน 

4) แบบฟอร์ม ยงัไม่มีแบบฟอร์มท่ีใชใ้นการบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึน เช่น 
4.1)    สมุดคุมงานระหวา่งท า ยงัไม่มีรูปแบบท่ีชดัเจนซ่ึงผูศึ้กษาพบวา่ เม่ือมีการ

ผลิตงานระหวา่งท าออกมาในแต่ละคร้ัง กรรมการฝ่ายผลิตจะเป็นผูบ้นัทึกในสมุดท่ีตีตารางข้ึนมาเอง 
ซ่ึงจะมีช่องวนัท่ี เวลา และช่องยอดผลิตเท่านั้น และไม่ไดมี้การแบ่งแยกประเภทของสินคา้ท่ีผลิตได ้
แต่จะใส่วงเล็บช่ือสินคา้ท่ีผลิตไวใ้ตช่้องวนัท่ีท่ีผลิตสินคา้ชนิดนั้น 
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4.2) การจดัท าสมุดคุมสินคา้ส าเร็จรูป ยงัไม่ได้มีการจดัท าสมุดเพื่อจดบนัทึก
สินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตได ้เม่ือมีการน าสินคา้ไปขายจึงไม่รู้วา่สินคา้หายไปไหนหรือใครเบิกไปขาย เป็น
ตน้ 

4.3) ยงัไม่มีแบบฟอร์มท่ีใชบ้นัทึกบนัชีเม่ือเกิดการรับเงินหรือจ่ายเงิน 
5) การเก็บรักษาเอกสารการรับ-จ่ายเงิน และสมุดบญัชี ยงัไม่มีการเก็บเอกสารเขา้

แฟ้มแต่อยา่งใด 
6) เหรัญญิกยงัขาดพื้นฐานความรู้ในดา้นการบนัทึกบญัชี เน่ืองจากมารับงานใหม่ 

และไม่เคยเรียนบญัชีมาก่อน 
7) ประธานมีหน้าท่ีในการบริหารตน้ทุนค่าใช้จ่าย การพฒันาผลิตภณัฑ์ วางแผน

การตลาด ควบคุมการท างานของสมาชิกและท าหนา้ท่ีในการจดัซ้ือวตัถุดิบดว้ย 
4.1.2 สรุปปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี จากขอ้มูลและความเห็นของประธานและ

กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี 
1) ประธานและกรรมการขาดความรู้ในการจดัท าบญัชี ท่ีเป็นระบบ ขาดรูปแบบ

บญัชีท่ีเหมาะสมตามท่ีวสิาหกิจชุมชนตอ้งการ 
2) รูปแบบการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนไม่เอ้ือต่อการบนัทึกบญัชีรูปแบบท่ี

ผา่นมา เน่ืองจากประธานและกรรมการ ไม่ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีหลกัเพียงอยา่งเดียว เช่น ประธานนอกจาก
ท าหนา้ท่ีบริหารการด าเนินงานของกลุ่มแลว้ยงัท าหนา้ท่ีจดัซ้ือวตัถุดิบและติดต่อลูกคา้ หรือเหรัญญิก
นอกจากท าหนา้ท่ีบนัทึกบญัชีแลว้ยงัท าหนา้ท่ีบรรจุหีบห่อส่งสินคา้ทางไปรษณีย ์เป็นตน้ 

3) ถึงแมป้ระธานจะไดรั้บการการอบรมการจดัท าบญัชีจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์
มาแลว้ แต่ก็ไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากไม่ไดม้อบหมายให้ใครท าบญัชีอยา่งจริงจงั 
อีกทั้งยงัไม่มีความรู้ดา้นการจดัท าบญัชีและไม่มีเวลาในการท าบญัชี 

4.1.3 สรุปข้อเสนอแนะจากวสิาหกจิชุมชนสมุนไพรอนิทรีย์ 
1) เหรัญญิกตอ้งการจดัท าบญัชีท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ สามารถท าง่าย และสามารถหา

ตน้ทุนการผลิตของกลุ่มได ้
2) เหรัญญิกต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบเอกสารในการบันทึกบัญชี และ

ทดลองท าว่าระบบบญัชีท่ีออกแบบสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง โดยผูศึ้กษาคอยให้ค  าปรึกษาเม่ือเกิด
ปัญหาการบนัทึกบญัชี อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
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4.2 การออกแบบกระบวนการพัฒนาระบบบัญชีวสิาหกจิชุมชนสมุนไพรอนิทรีย์ ต.สันมหาพน  
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
 

4.2.1 การอบรมความรู้เก่ียวกบัการท าบญัชีรายรับ รายจ่าย ตน้ทุนการผลิตให้กบัประธานและ
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี วตัถุประสงคเ์พื่อให้ประธานและกรรมการฝ่ายผลิตสามารถจดัท า
เอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี และเหรัญญิกสามารถบนัทึกรายรับ รายจ่ายและแยกประเภทของ
ค่าใชจ่้ายไดเ้อง โดยมีขั้นตอนการอบรมดงัน้ี 

1) ผู้ศึกษาเข้าส ารวจความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การจัดท าบัญชีของ
ประธานและกรรมการ โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ปฏิบติังานจริงเก่ียวกบับญัชี 

2) ผูศึ้กษาแจกสมุดบญัชีและแบบฟอร์มเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีออกแบบ
และจดัเตรียมไวจ้ากนั้นอธิบายวธีิการบนัทึกใหก้บัประธานและกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี 

3) ให้ประธานและกรรมการตอบค าถามของผูศึ้กษาตามหน้าท่ีของแต่ละคน เช่น 
เหรัญญิกจะตอ้งตอบค าถามวา่รายรับและค่าใชจ่้ายท่ีผูศึ้กษายกตวัอยา่งข้ึน จะตอ้งน าไปบนัทึกช่องใด
ในสมุดบญัชีเงินสดรับ สมุดบญัชีเงินสดจ่าย หรือเม่ือมีการซ้ือวตัถุดิบประธานจะตอ้งเขียนใบส าคญั
จ่ายอยา่งไร เป็นตน้ 

4)  เฉลยค าตอบการบนัทึกในสมุดบญัชีและเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีท่ีผู ้
ศึกษาออกแบบข้ึน ประกอบด้วยแบบฟอร์มเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี สมุดบญัชีเงินสดรับ 
สมุดบญัชีเงินสดจ่าย สมุดคุมงานระหว่างท าและสมุดคุมสินคา้ สอนวิธีการสรุปรายงานทางการเงิน
ใหก้บัเหรัญญิกของวสิาหกิจชุมชน ประกอบดว้ยงบตน้ทุนผลิตและงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

5) มอบแบบฟอร์มเปล่าของเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชี สมุดบญัชีเงินสดรับ
เงินสดรายจ่าย สมุดคุมงานระหว่างท า สมุดคุมสินค้าและสรุปรายงานทางการเงินให้ประธาน 
เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายผลิต น าไปทดลองบนัทึกบญัชีตามหนา้ท่ีของแต่ละคน ประกอบดว้ย 

5.1)    ประธาน ใบส าคญัจ่ายค่าวตัถุดิบ บิลเงินสด 
5.2)    เหรัญญิก สมุดบญัชีเงินสดรับ สมุดบญัชีเงินสดจ่าย สมุด

งบตน้ทุนการผลิต สมุดงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
5.2) กรรมการฝ่ายผลิต สมุดคุมงานระหวา่งท า สมุดคุมสินคา้ 

6) ติดตามความกา้วหนา้ในการจดัท าบญัชีและใหค้  าปรึกษาในคร้ังต่อไป 
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4.3 กระบวนการจัดท าบัญชีวสิาหกจิชุมชน  
 

เร่ิมจากการท าบญัชีรายรับ รายจ่าย ประจ าวนัก่อนเน่ืองจากสามารถจดัเก็บไดง่้ายเป็นประจ าทุก
วนั จากนั้นจึงน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากสมุดบญัชีเงินสดรับ สมุดบญัชีเงินสดจ่ายมาจดัท างบตน้ทุนการผลิต 
และงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ต่อไป 

4.3.1 การเกบ็รวบรวมเอกสารหลักฐาน ส าหรับการบนัทึกบญัชีและเพื่อให้สามารถตรวจสอบ
ได ้เอกสารประกอบดว้ย 

1) เอกสารจากภายนอก เช่น ใบเสร็จรับเงินจากการใช้จ่ายซ้ือบรรจุภณัฑ์ ค่าไฟฟ้า 
ค่าน ้าประปา เป็นตน้ 

2) เอกสารท่ีจดัท าข้ึนเองซ่ึงไม่มีผูอ้อกให้ เช่น ใบส าคญัจ่ายเงินค่าแรงให้กบัสมาชิก 
หรือใบส าคญัจ่ายเงินค่าซ้ือวตัถุดิบ(ใบเชียงดาสด) เป็นตน้ 

4.3.2 หลกัเกณฑ์การท าบัญชีวสิาหกจิชุมชน ผูศึ้กษาเห็นควรใชเ้กณฑเ์งินสด เน่ืองจาก 
1) เขา้ใจง่าย ปฏิบติัไดง่้ายไม่ยุง่ยาก 
2) รายการเกณฑค์งคา้งของวสิาหกิจชุมชนมีนอ้ย ส่วนใหญ่เป็นการรับจ่ายเงินสด 
3) รายการท่ีจะบนัทึกบญัชีควรแยกตามหนา้ท่ีหลกัของแต่ละคน เน่ืองจากผูบ้นัทึก

จะรู้ความเคล่ือนไหวของบญัชีดีกวา่มอบหมายใหค้นๆเดียวท าทั้งหมด 
4) เหรัญญิกมีหน้าท่ีรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากกรรมการฝ่ายผลิตและฝ่ายจดัซ้ือน ามา

จดัท างบตน้ทุนการผลิตและงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ตอนส้ินเดือน 
4.3.3 การวิเคราะห์การแยกประเภทรายรับและรายจ่าย  ก่อนบันทึกบัญชีจะต้องท าการ

วเิคราะห์แยกประเภทรายการก่อน หลกัการแยกประเภทในการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนมีดงัน้ี 
1) รายรับในการด าเนินงาน ประกอบดว้ย 

- ชาเชียงดา  
- เชียงดาแคปซูล 
- หมอนเชียงดา 
- ตน้เชียงดา 
- รับจา้งผลิตสมุนไพรอบแหง้ตามค าสั่งของลูกคา้ 

2) รายจ่ายในการด าเนินงานประกอบดว้ย 
2.1) ตน้ทุนการผลิต มีดงัน้ี 

- วตัถุดิบ (ใบเชียงดาสด) 
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- ค่าแรง 
- ค่าบรรจุภณัฑ ์เช่น ซองชา แคปซูลเปล่า ขวดใส่แคปซูล เป็นตน้ 
- ค่าน ้าในโรงงาน 
- ค่าไฟฟ้าในโรงงาน 

2.2) ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน มีดงัน้ี 
- ค่าโฆษณา/ออกงาน (ออกบูซ๊แสดงสินคา้) 
- ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 
- ค่าส่งของ 
- ค่าไปรษณีย ์

 
4.4 การบันทกึบัญชีในสมุดบัญชีเงินสดรับของวสิาหกจิชุมชน  

 
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบสมุดบญัชีเงินสดรับ ดงัแสดงในรูปท่ี 4.1 โดยใชเ้กณฑ์เงินสดเน่ืองจากการ

ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นรายการเก่ียวกบัเงินสด รูปแบบบญัชีใชส้ าหรับบนัทึกรายการเป็น
เดือน โดยประยุกต์จากรูปแบบของสมุดเงินสดโครงการพฒันาวิสาหกิจชุมชน ภายใตโ้ครงการพลิก
ฟ้ืนธุรกิจสถาบนัการเกษตรของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ โดยเป็นสมุดบญัชีหลายช่องและมีความหมาย
แต่ละช่อง ดงัน้ี 

1) ช่อง “วนั เดือน ปี” หมายถึง วนัท่ีท่ีเกิดรายการข้ึน 
2) ช่อง “รายรับ” ประกอบด้วย 3 ช่องย่อย คือ “รายได้จากการขาย” “รายได้อ่ืน” และ 

“หมายเหตุ” ซ่ึงจะช่วยแยกประเภทรายรับจากการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนวา่เป็นรายรับจากการ
ด าเนินงานปกติของวสิาหกิจชุมชน หรือรายไดอ่ื้น เช่น รับเงินค่าหุน้จากสมาชิกใหม่ เป็นตน้ 

2.1) ช่อง “รายไดจ้ากการขาย” ประกอบดว้ย 6 ช่องยอ่ย โดยมีเลขท่ีก ากบัดงัน้ี  
- ช่อง (1) “ชาเชียงดา” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีขายไดจ้ากการขายชาเชียงดา

ของวสิาหกิจชุมชน 
- ช่อง (2) “เชียงดาแคปซูล” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีขายไดจ้ากการขายเชียงดา

แคปซูลของวสิาหกิจชุมชน 
- ช่อง (3) “หมอน” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีขายไดจ้ากการขายหมอนเชียงดา

ของวสิาหกิจชุมชน 
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- ช่อง (4) “ตน้” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีขายได้จากการขายต้นเชียงดาของ
วสิาหกิจชุมชน 

- ช่อง (5) “รับจา้งผลิต” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีขายได้จากการรับจา้งผลิต
เชียงดาผง ชาเชียงดา หรือเชียงดาแคปซูล โดยลูกคา้จะมีโลโกสิ้นคา้ของลูกคา้เอง แต่มาจา้งวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตสินคา้ให ้

- ช่อง (6) “รายรับอ่ืน” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีขายได้จากการขายสินค้าท่ี
ไม่ใช่สินคา้หลกัของวสิาหกิจชุมชน เช่น หญา้หวานอบแหง้ คาวตองอบแหง้ จมูกขา้ว เป็นตน้ 

2.2) ช่อง “รายรับอ่ืน” ประกอบดว้ย 2 ช่องยอ่ย โดยมีเลขท่ีก ากบัดงัน้ี 
- ช่อง (7) “เงินจากกลุ่ม” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีไดจ้ากการสมคัรเป็นสมาชิก

กลุ่ม หรือการเพิ่มหุน้ของสมาชิกในกลุ่ม 
- ช่อง (8) “ถอนเงิน” ใช้บันทึกจ านวนเงินท่ีถอนออกจากธนาคารของ

ประธานกลุ่ม เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่ม 
2.3) ช่อง “หมายเหตุ” ใช้บนัทึกเหตุการณ์ท่ีไม่ใช่การรับเงินของวิสาหกิจชุมชน แต่

จ าเป็นตอ้งบนัทึกไวเ้พื่อเตือนความจ า หรือบนัทึกจ านวนสินคา้ท่ีขายประกอบดว้ย 8 ช่องยอ่ย โดยมี
เลขท่ีก ากบัดงัน้ี 

- ช่อง (9) “วิธีการรับเงิน” ใช้บนัทึกวิธีการรับเงินของวิสาหกิจชุมชน เพื่อ
ยืนยนัว่าได้รับเงินสดจากการขายจริง โดยหากได้รับเงินจากการโอนผ่านธนาคาร ก็จะบันทึก 
“ธนาคาร” แต่หากไดรั้บเงินสดจากการขายท่ีวสิาหกิจชุมชน ก็จะบนัทึก “เงินสด”  

- ช่อง (10) “วนัท่ีส่งของ” ใชบ้นัทึกวนั เดือน ปี ท่ีส่งสินคา้ให้ลูกคา้ เป็นการ
ป้องกนัการตกหล่นของสินคา้ เพื่อสามารถยนืยนักบัลูกคา้ไดว้า่ส่งสินคา้ไปแลว้เม่ือใด 

- ช่อง (11) “ชา” ใชบ้นัทึกจ านวนชาเชียงดาท่ีขายใหก้บัลูกคา้แต่ละราย 
- ช่อง (12) “แคปซูล” ใช้บนัทึกจ านวนเชียงดาแคปซูลท่ีขายให้กบัลูกคา้แต่

ละราย 
- ช่อง (13) “หมอน” ใชบ้นัทึกจ านวนหมอนเชียงดาท่ีขายให้กบัลูกคา้แต่ละ

ราย 
- ช่อง (14) “ตน้” ใชบ้นัทึกจ านวนตน้เชียงดาท่ีขายใหก้บัลูกคา้แต่ละราย 
- ช่อง (15) “อ่ืนๆ” ใช้บนัทึกจ านวนช้ินท่ีเกิดจากรายรับอ่ืนเช่น หญา้หวาน

อบแหง้ คาวตองอบแหง้ จมูกขา้ว เป็นตน้ 
- ช่อง (16) “หมายเหตุ” ใชบ้นัทึกเหตุการณ์อ่ืนเพื่อเตือนความจ า  
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3) บรรทดัทา้ยสุดของตาราง “ขายทั้งหมด” ใช้บนัทึกจ านวนรายรับจากการขายทั้งหมด 
โดยผูศึ้กษาไดใ้ช้สัญญาลกัษณ์  แทนตวัเลขท่ีค านวณได ้เพื่อเหรัญญิกจะไดเ้ช่ือมโยงไปงบรายได้
และค่าใชจ่้าย ไดง่้ายข้ึน  
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รูปท่ี 4.1 แสดงสมุดบญัชีเงินสดรับ 
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4.5 การบันทกึบัญชีในสมุดบัญชีเงินสดจ่ายของวสิาหกจิชุมชน  
 
ผูศึ้กษาได้ออกแบบสมุดบญัชีเงินสดจ่ายของวิสาหกิจชุมชน ดังแสดงในรูปท่ี 4.2    โดยใช้

เกณฑ์เงินสด สมุดบญัชีใชส้ าหรับบนัทึกเป็นเดือน โดยประยกุตจ์ากรูปแบบของสมุดเงินสดโครงการ
พฒันาวิสาหกิจชุมชน ภายใตโ้ครงการพลิกฟ้ืนธุรกิจสถาบนัการเกษตรของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
โดยเป็นสมุดบญัชีหลายช่องและมีความหมายแต่ละช่อง ดงัน้ี 
 1) ช่อง “วนั เดือน ปี” หมายถึง วนัท่ีเกิดรายการข้ึน 
 2) ช่อง “ตน้ทุนการผลิต” ประกอบดว้ย 5 ช่อง โดยมีเลขท่ีก ากบั ดงัน้ี 

- ช่อง (1) “วตัถุดิบ” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อซ้ือวตัถุดิบ เช่น ใบเชียงดาสด 
เป็นตน้ 

- ช่อง (2) “ค่าแรง” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อจ่ายค่าแรงในการผลิตสินคา้
ใหแ้ก่สมาชิก 

- ช่อง (3) “อุปกรณ์และบรรจุภณัฑ์” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อจ่ายเป็นค่า
อุปกรณ์และบรรจุภณัฑข์องสินคา้ท่ีจะขาย เช่น แคปซูลเปล่า ถุงฟอลย์ติดซิป สต๊ิกเกอร์ เป็นตน้ 

- ช่อง (4) “ค่าน ้ า ค่าไฟ” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเพื่อจ่ายเป็นค่าน ้ า ค่าไฟฟ้า 
ในโรงงานแต่ละเดือน 

- ช่อง (5) “อ่ืนๆในการผลิต” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายเป็นค่าอ่ืนๆในการผลิต 
นอกเหนือจาก ช่อง (1) – (4) ท่ีก าหนดไว ้

3) ช่อง “ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน” ประกอบดว้ย 5 ช่อง โดยมีเลขท่ีก ากบั ดงัน้ี 
- ช่อง (6) “ค่าโฆษณา/ออกงาน” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเก่ียวกบัการโฆษณา

สินคา้ เช่น ค่าแผน่พบั ค่าป้ายไวนิลออกงาน เป็นตน้ 
- ช่อง (7) “ค่าส่งของ” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปในการส่งของให้ลูกคา้ เช่น ค่า

ไปรษณีย ์ค่าฝากรถ เป็นตน้ 
- ช่อง (8) “น ้ ามนัเช้ือเพลิง” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเก่ียวกบัค่าน ้ ามนัรถ เช่น 

เติมน ้ามนัรถเพื่อขบัเอาสินคา้ไปออกงานในกรุงเทพ เป็นตน้ 
- ช่อง (9) “อ่ืนๆ” ใชบ้นัทึกจ านวนเงินท่ีจ่ายไปเป็นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืนๆ 

เช่น ค่าเช่าท่ีขายสินคา้ ค่ากล่องไปรษณีย ์เป็นตน้ 
- ช่อง (10) “ฝากเงิน” ใช้บนัทึกจ านวนเงินท่ีน าไปฝากธนาคารของประธานกลุ่ม 

เพื่อเก็บไว ้เพื่อจะไดน้ ามาใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มภายหลงั 
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4) ช่อง “หมายเหตุ” ประกอบดว้ย 2 ช่อง โดยมีเลขท่ีก ากบัดงัน้ี 
- ช่อง (11) “หมายเหตุ” ใชอ้ธิบายค่าอุปกรณ์และบรรจุภณัฑ์และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆใน

การด าเนินงานวา่เป็นค่าใชจ่้ายอะไรบา้ง 
- ช่อง (12) “วิธีการจ่ายเงิน” ใชอ้ธิบายวิธีการจ่ายเงินของวิสาหกิจชุมชน เช่น จ่าย

ผา่นธนาคาร จ่ายเงินสด เป็นตน้ 
5) บรรทดัทา้ยสุดของตาราง “วตัถุดิบคงเหลือเดือนน้ี” ใช้บนัทึกจ านวนวตัถุดิบท่ีคงเหลือ

ปลายงวดท่ียงัไม่ได้น ามาเข้ากระบวนการผลิต โดยผูศึ้กษาได้ใช้สัญญาลักษณ์  แทนตวัเลขท่ี
ค านวณได ้เพื่อเหรัญญิกจะไดเ้ช่ือมโยงไปงบตน้ทุนการผลิตไดง่้ายข้ึน  
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รูปท่ี 4.2 แสดงสมุดบญัชีเงินสดจ่าย
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4.6 การบันทกึในสมุดคุมงานระหว่างท าวสิาหกจิชุมชน 
 
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบสมุดคุมงานระหว่างท า ดงัแสดงในรูปท่ี 4.3 เน่ืองจากการด าเนินงานของ

วสิาหกิจเป็นธุรกิจผลิตเพื่อขาย โดยมีโรงงานและเคร่ืองจกัรในการผลิตสินคา้ ผูศึ้กษาจึงไดอ้อกแบบ
สมุดคุมงานระหวา่งท าให้กบัฝ่ายผลิต เพื่อบนัทึกจ านวนสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตไดใ้นแต่ละคร้ัง เช่น 
ผลิตชาผกัเชียงดาไดท้ั้งหมดก่ีซองในแต่ละคร้ัง หรือผลิตแคปซูลเชียงดาไดท้ั้งหมดก่ีแคปซูล เป็นตน้ 
โดยเป็นสมุดบญัชีหลายช่องและมีความหมายแต่ละช่อง ดงัน้ี 

1) ช่อง “วนัท่ีผลิต” ใชบ้นัทึกวนัท่ีเกิดรายการหรือวนัท่ีท่ีมีการผลิตสินคา้ระหวา่งท า 
2) ช่อง “รหัส” ใช้บันทึกรหัสสินค้าท่ีผลิตออกมาได้ในแต่ละคร้ัง เพื่อช่วยในการเรียง

รหสัสินคา้ก่อนหลงั โดยผูท่ี้น าสินคา้ไปบรรจุจะไดน้ าสินคา้ระหวา่งท าท่ีผลิตออกมาในรหสัแรกก่อน 
3) ช่อง “รายการ” ใช้บนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนวา่เป็นรายการผลิตสินคา้ชนิดใด เช่น ผลิตชา

เชียงดาหรือเชียงดาแคปซูล เป็นตน้ 
4) ช่อง “จ านวน” ใชบ้นัทึกจ านวนสินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่ละคร้ังวา่ผลิตไดจ้  านวนเท่าใด 
5) ช่อง “วนัท่ีน าออก” ใช้บนัทึก วนั เดือน ปี ท่ีน าสินคา้ระหวา่งผลิตออกจากโรงงาน เพื่อ

น าไปบรรจุเป็นผลิตภณัฑช์าเชียงดาหรือเชียงดาแคปซูล 
6) ช่อง “ผูน้ าออก” ใช้บนัทึกลายมือช่ือผูน้ าออก เพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นผูรั้บผิดชอบน า

สินคา้ระหวา่งผลิตออกไปแต่ละคร้ัง 
7) ช่อง “หมายเหตุ” ใชบ้นัทึกเหตุการณ์อ่ืนๆท่ีไม่ไดค้าดหมาย เช่น มีของเสียท่ีเกิดจากการ

ผลิตเท่าไหร่ เป็นตน้ 
8) บรรทัดท้ายสุดของตาราง ได้อธิบายวิธีการค านวณงานระหว่างท าต้นงวดและงาน

ระหว่างท าปลายงวดโดยใช้สัญญาลักษณ์ และ  แทนตัวเลขท่ีค านวณได้ โดยจะมอบให้
เหรัญญิกทุกส้ินเดือนเพื่อเหรัญญิกจะไดน้ ามาค านวณตวัเลข แลว้เช่ือมโยงไปงบตน้ทุนการผลิตได้
ง่ายข้ึน 
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สมุดคุมงานระหว่างท า 

      หนา้……….. 

วนัทีผ่ลติ รหัส รายการ 
จ านวน
(หน่วย) วนัทีน่ าออก ผู้น าออก หมายเหตุ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
งานระหวา่งท าตน้งวด  = ตน้ทุนงานระหวา่งท าต่อช้ิน X จ านวนงานระหวา่งท ายกมาตน้งวด 
    =                                       (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบตน้ทุนการผลิต) 
งานระหวา่งท าปลายงวด = ตน้ทุนงานระหวา่งท าต่อช้ิน X จ  านวนงานระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด 
    =                                       (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบตน้ทุนการผลิต) 
 
 

 
 

รูปท่ี 4.3 แสดงสมุดคุมงานระหวา่งท า 
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4.7 การบันทกึในสมุดคุมสินค้าของวสิาหกจิชุมชน  
 
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบสมุดคุมสินคา้ดงัแสดงในรูปท่ี 4.4 เน่ืองจากวสิาหกิจชุมชนมีสินคา้ระหวา่ง

ท าท่ีตอ้งน ามาบรรจุหีบห่อ เพื่อให้เป็นสินคา้ส าเร็จรูป ผูศึ้กษาจึงได้ออกแบบสมุดคุมสินคา้เพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนบันทึกจ านวนสินค้าท่ีรับเข้า เบิกออก หรือคงเหลือ เพื่อป้องกันสินค้าหายหรือ
ค านวณหาสินคา้ท่ีขายไดง่้ายข้ึน โดยเป็นสมุดบญัชีหลายช่องและมีความหมายแต่ละช่อง ดงัน้ี 

1) ช่อง “วนั เดือน ปี” ใชบ้นัทึกวนัท่ีเกิดรายการ 
2) ช่อง “รับเขา้” ใชบ้นัทึกจ านวนสินคา้ท่ีบรรจุหีบห่อเสร็จ (สินคา้ส าเร็จรูป) ในแต่ละคร้ัง 
3) ช่อง “เบิกออก” ใชบ้นัทึกจ านวนท่ีน าสินคา้ส าเร็จรูปเบิกออกมาขาย 
4) ช่อง “คงเหลือ” ใชบ้นัทึกจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือในแต่ละคร้ังท่ีมีการเบิกออกไป 
5) ช่อง “ผูเ้บิก” ใชบ้นัทึกช่ือผูเ้บิกสินคา้ส าเร็จรูปออกมาขายและเพื่อป้องกนัสินคา้สูญหาย 
6) ช่อง “หมายเหตุ” ใชบ้นัทึกเหตุการณ์เพิ่มเติม เช่น เบิกชาเชียงดาออกไปขายงาน OTOP 

เป็นตน้ 
7) บรรทดัท้ายสุดของตาราง ได้อธิบายวิธีการค านวณสินคา้ส าเร็จรูปตน้งวดและสินค้า

ส าเร็จรูปปลายงวดโดยใชส้ัญญาลกัษณ์  และ  แทนตวัเลขท่ีค านวณได ้โดยจะมอบให้เหรัญญิก
ทุกส้ินเดือนเพื่อเหรัญญิกจะไดน้ ามาค านวณตวัเลข แลว้เช่ือมโยงไปงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายไดง่้ายข้ึน 
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สมุดคุมสินค้า............................................................ 

     หนา้……………….. 

ว/ด/ป 
(หน่วย) 

ผู้เบิก หมายเหตุ 
รับเข้า เบิกออก คงเหลอื 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

           
 
สินคา้คงเหลือตน้งวด  = ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อช้ิน X จ านวนสินคา้ส าเร็จรูปยกมาตน้งวด 
    =                            (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย) 
สินคา้คงเหลือปลายงวด = ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อช้ิน Xจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด 
   =                            (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย)  

 
 

รูปท่ี 4.4 แสดงสมุดคุมสินคา้ 
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4.8  การจัดท างบต้นทุนการผลติ  
 
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบงบตน้ทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนเพื่อให้ง่ายในการจดัท า โดยไม่ตอ้ง

ใหเ้หรัญญิกของวิสาหกิจชุมชนตอ้งท าบญัชีผา่นรายการไปยงับญัชีแยกประเภทอีก โดยการน าผลรวม
ท่ีไดจ้ากสมุดบญัชีแต่ละประเภทมาจดัท าเป็นงบตน้ทุนการผลิต ดงัแสดงในรูปท่ี 4.5 ไดแ้ก่ 

4.8.1 สรุปตน้ทุนการผลิตประจ าเดือน เพื่อจะไดน้ าไปใช้ในการหาตน้ทุนการผลิตของแต่ละ
เดือน ดงัน้ี 

1) วิธีจัดท าได้ระบุตัวเลขและสัญลักษณ์ เช่ือมโยงจากสมุดบัญชีเงินสดจ่าย
ประจ าเดือน เช่น (1) วตัถุดิบ และสมุดคุมงานระหวา่งท า เช่น  งานระหวา่งท าตน้งวด 

2) วิธีการค านวณในงบตน้ทุนการผลิตไดร้ะบุขั้นตอนโดยใช้ตวัเลขและสัญลกัษณ์
ประกอบ เช่น 

 ตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ป 
  วตัถุดิบคงเหลือเดือนก่อน     5,000 

   บวก ซ้ือวตัถุดิบ (1)    3,200 
   ตน้ทุนวตัถุดิบมีไวเ้พื่อใช ้= + (1)  8,200 
   หัก วตัถุดิบคงเหลือปลายเดือนน้ี   2,000      6,200 
 ค่าแรงทางตรง (2)             3,000 
 ค่าใชจ่้ายในการผลิต (3) + (4) + (5)           4,000 
 รวม ตน้ทุนการผลิต           13,000 

3) การวเิคราะห์ความหมายของรายงาน เหรัญญิกควรเขา้ใจความหมายของแต่ละ
รายการ โดยสามารถอธิบายไดด้งัน้ี 

 
รายการ การวเิคราะห์ความหมาย 

(ก) ตน้ทุนวตัถุดิบ คือ วตัถุดิบท่ีใชไ้ปในการผลิต เกิดจากการน าวตัถุดิบคงเหลือตน้
งวดบวกท่ีซ้ือในงวดหกัดว้ยวตัถุดิบคงเหลือตอนปลายงวด 

(ข) ตน้ทุนการผลิต คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ 
ต้นทุนจะเร่ิมตั้ งแต่การผลิต การทดสอบ การจัดเก็บและการ
ขนส่ง ตน้ทุนประกอบดว้ย 
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รายการ การวเิคราะห์ความหมาย 
(ข) ตน้ทุนการผลิต (ต่อ)  1) ตน้ทุนวตัถุดิบ คือ ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวตัถุดิบต่างๆ 

ในกระบวนการผลิตรวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวสัดุท่ี
ใชใ้นการผลิตสินคา้และบริการ 

2) ตน้ทุนการท างานของเคร่ืองจกัร คือ ตน้ทุนในการจดัหา 
จดัซ้ือเคร่ืองจกัร ตน้ทุนพลงังานท่ีใช้กบัเคร่ืองจกัรและ
การดูแลรักษาเคร่ืองจกัร 

3) ตน้ทุนแรงงาน คือ ค่าจา้ง ค่าตอบแทน ท่ีจ่ายให้พนกังาน 
สวสัดิการของพนกังานและอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังาน 

(ค) วตัถุดิบ คือ วตัถุซ่ึงใช้เป็นส่วนส าคญัของสินคา้ส าเร็จรูปขั้นตน้ ท่ีไดถู้ก
แปรสภาพโดยกรรมวิธีการผลิตออกมาเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
วตัถุดิบท่ีจะถือเป็นสินค้าคงเหลือตอนตน้งวด คือวตัถุดิบท่ีได้
ผ่านกรรมวิธีการผลิตครบถ้วนตามกระบวนการผลิตและอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะขายได้ ณ วนัส้ินงวดบญัชี และถือเป็นสินค้า
คงเหลือปลายงวด 

(ง) งานระหวา่งท า คือ วตัถุดิบท่ีอยูร่ะหวา่งกระบวนการผลิต ซ่ึงยงัผา่นกระบวนการ
ผลิตไม่ครบถ้วน งานระหว่างผลิตยงัไม่ถือเป็นสินคา้ส าเร็จรูป 
แต่จะถือเป็นสินคา้คงเหลือปลายงวดของกิจการ 

(จ) ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป คือ ตน้ทุนการผลิตสินคา้ท่ีผลิตเสร็จในรอบระยะเวลาท่ีท าการ
ผลิต ซ่ึงตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป รวมถึงตน้ทุนการผลิตท่ีเกิดข้ึนใน
งวดรวมกบังานระหวา่งท าตน้งวด หกังานระหวา่งท าปลายงวด 

(ฉ) วสัดุท่ีใชใ้นการผลิต คือ วสัดุท่ีใช้เป็นส่วนประกอบในการแปรรูปวตัถุดิบให้เป็น
สินคา้ส าเร็จรูป เช่น ถุงชา แคปซูลเปล่า เป็นตน้ 
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งบต้นทุนการผลติ 
ประจ าเดือน………………………………….. 

ตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ป       

  วตัถุดิบคงเหลือเดือนก่อน        

  บวก ซ้ือวตัถุดิบ (1)       

  ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีไวเ้พื่อใช ้=  + (1)       

  หกั วตัถุดิบคงเหลือเดือนน้ี      

ค่าแรงทางตรง (2)       

ค่าใชจ่้ายในการผลิต (3)+(4)+(5)       

รวมตน้ทุนการผลิต    =    

บวก  งานระหวา่งท าตน้งวด        

ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด    =    

หกั งานระหวา่งท าปลายงวด        

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป     =    

 
 
 

รูปท่ี 4.5 แสดงงบตน้ทุนการผลิต 
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4.9 การจัดท างบรายได้และค่าใช้จ่าย  
 

ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบงบรายได้และค่าใชจ่้ายของวิสาหกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงกบัสมุดบญัชีเงิน
สดรับ สมุดบญัชีเงินสดจ่าย สมุดคุมสินคา้ และงบตน้ทุนการผลิต ดงัแสดงในรูปท่ี 4.6 ดงัน้ี 

4.9.1 สรุปรายรับรายจ่ายประจ าเดือน เพื่อจะไดน้ าไปใชใ้นการหาผลการด าเนินงานของแต่ละ
เดือน ดงัน้ี 

1) วิธีจดัท าได้ระบุตวัเลขและสัญญาลกัษณ์เช่ือมโยงจากสมุดบญัชีเงินสดรับ เช่น 
 ขายทั้งหมด สมุดบญัชีเงินสดจ่าย เช่น (6) ค่าโฆษณา/ออกงาน สมุดคุมสินค้า เช่น  สินค้า
คงเหลือตน้งวด และงบตน้ทุนการผลิต เช่น  ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป เป็นตน้ 

2) วิธีการค านวณในงบรายได้และค่าใช้จ่ายได้ระบุขั้นตอนโดยใช้ตัวเลขและ
สัญลกัษณ์ประกอบ เช่น 

 ขาย               5,000 
 หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย 
  สินคา้คงเหลือตน้งวด    2,000 
  บวก ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป   1,500   
  สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย    3,500 
  หกั สินคา้คงเหลือปลายงวด   1,000      2,500 
 ก าไรขั้นตน้              2,500 
3)       การวเิคราะห์ความหมายของ งบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 

รายการ การวเิคราะห์ความหมาย 
(ก)  ตน้ทุนสินคา้ขาย คือ ตน้ทุนท่ีเกิดจากการขายสินคา้ในแต่ละงวด ซ่ึงไม่รวมตน้ทุนของ

สินคา้ท่ีขายไม่ได ้เกิดจากการน าสินคา้ส าเร็จรูปตอนตน้งวดบวกกบั
ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตไดใ้นงวด หกักบัสินคา้ส าเร็จรูปปลาย
งวด 

(ข)  ก าไรขั้นตน้ คือ รายไดจ้ากการขายหกัดว้ยตน้ทุนขาย 
(ค)  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน คือ ค่าใชจ่้ายซ่ึงประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้ายใน

การบริหารงาน 
(ง) ค่าใชจ่้ายในการขาย คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการขายสินคา้ส าเร็จรูป เช่น ค่าส่งของ ค่า

น ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 
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รายการ การวเิคราะห์ความหมาย 

(จ) ค่าใชจ่้ายในการบริหาร คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการบริหารงานทั้งหมด เช่น ค่าเช่าส านกังาน 
ค่าเช่าพื้นท่ีเวปไซด ์ ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้ 
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ประจ าเดือน………………………………….. 

ขาย      

หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย       

   สินคา้คงเหลือตน้งวด        

   บวก ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป        

    สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย       

    หกั สินคา้คงเหลือปลายงวด       

ก าไรขั้นตน้       

หกั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (6)+(7)+(8)+(9)       

ก าไรจากการด าเนินงาน       

หกั เงินปันผล       

ก าไร(ขาดทุน)ประจ าเดือน       

 
 
 

รูปท่ี 4.6 แสดงงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
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4.10  การจัดท าบิลเงินสด  
 
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบบิลเงินสดของวสิาหกิจชุมชนใหส้ามารถท าไดง่้ายไม่ยุง่ยาก เม่ือเกิดการขาย

สินคา้ และท าใหถู้กตอ้งตามหลกัการจดัท าบิลเงินสดโดยมีรายละเอียด และแสดงในรูปท่ี 4.7 ดงัน้ี 
 1) ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท่ีท าการของผูรั้บเงิน 
 2) วนั เดือน ปี ท่ีรับเงิน 
 3) เลขล าดบัท่ีของเล่ม และล าดบัท่ีในเล่ม 
 4) ช่ือท่ีอยูข่องลูกคา้ 
 5) รายการแสดงการรับเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 
 6) ลายมือช่ือผูรั้บเงิน  
 
4.11  การจัดท าใบส าคัญจ่าย  

 
เน่ืองจากวิสาหกิจชุมชนเม่ือเกิดรายการจ่ายเงินข้ึน ในบางกรณีจะเก็บใบเสร็จรับเงินจากผูรั้บ

เงินไม่ได ้เช่น กรณีจ่ายค่าวตัถุดิบใบเชียงดาสดให้กบัสมาชิกท่ีน าใบเชียงดาสดมาขายให้กบัวิสาหกิจ
ชุมชน เป็นตน้ ผูศึ้กษาจึงได้ออกแบบใบส าคญัจ่ายของวิสาหกิจชุมชนข้ึน เพื่อให้วิสาหกิจชุมชน
สามารถน ามาใชเ้ป็นหลกัฐานการจ่ายเงิน และท าใหถู้กตอ้งตามหลกัการจดัท าใบส าคญัจ่ายเงิน โดยมี
รายละเอียดและแสดงในรูปท่ี 4.8 ดงัน้ี 
 1) ช่ือ สถานท่ีอยู ่หรือท่ีท าการของผูจ่้ายเงิน 
 2) วนั เดือน ปี ท่ีจ่ายเงิน 
 3) เลขล าดบัท่ีของเล่ม และล าดบัท่ีในเล่ม 
 4) ช่ือท่ีอยูข่องผูรั้บเงิน 
 5) รายการแสดงการจ่ายเงินระบุวา่เป็นค่าอะไร 

6) ลายมือช่ือผูรั้บเงิน 
7) ลายมือช่ือผูจ่้ายเงิน 

 8) ลายมือช่ือผูอ้นุมติัจ่าย 
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เล่มท่ี…………  เลขท่ี………… 
บิลเงนิสด 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสนัมหาพน สมุนไพรอินทรีย ์
37 หมู่ท่ี 4 ต.สนัมหาพน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 50150 

   วนัท่ี………… 
นาม......................................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่......................................................................................................................................... 
     
ล าดบัท่ี รายการ หน่วยละ จ านวนเงิน 
          
          

          
          
          

รวม       

     
ผูรั้บเงิน............................................. 

 
รูปท่ี 4.7 แสดงบิลเงินสด 

 
เล่มท่ี…………  เลขท่ี………… 

ใบส าคญัจ่าย 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสนัมหาพน สมุนไพรอินทรีย ์

37 หมู่ท่ี 4 ต.สนัมหาพน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 50150 

   วนัท่ี………… 
นาม........................................................................................................................................... 
ท่ีอยู.่.......................................................................................................................................... 
     
ล าดบัท่ี รายการ หน่วยละ จ านวนเงิน 
          
          
          

          
รวม       

     
 ผูจ่้ายเงิน.................. ผูรั้บเงิน......................  
                           ผูอ้นุมติั..............................    

 
รูปท่ี 4.8 แสดงใบส าคญัจ่าย 
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4.12 ตัวอย่างการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง 
จังหวดัเชียงใหม่ 
 

4.12.1ผูศึ้กษาไดจ้ดัท ากรณีศึกษาเพื่อการจดัท าบญัชีใหผู้เ้ขา้ร่วมฝึกปฏิบติัการจดัท าบญัชีใน
ระหวา่งการอบรม ดงัแสดงในรูปท่ี 4.9 

4.12.2การเฉลยกรณีศึกษาดงัแสดงในรูปท่ี 4.10 - 4.19 
 

รูปท่ี 4.9 แสดงกรณีศึกษาในการจดัท าบญัชี 
 

เดือน มกราคม 2557 รายการท่ีเกิดข้ึน 
วนัท่ี 1 ขายชาเชียงดา 2 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท เชียงดาแคปซูล 12 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท

ฝากส่งรถประจ าทาง 50 บาท 
วนัท่ี 2 ขายชาเชียงดา 36 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท เชียงดาแคปซูล 12 ช้ิน ช้ินละ 250 

บาท ค่าส่งของทางไปรษณีย ์300 บาท 
วนัท่ี 3 ขายเชียดาแคปซูล 1 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท ค่าส่งไปรษณีย ์15 บาท และจ่าย

ค่าแรงใหค้นงานวสิาหกิจชุมชน 5 คน คนละ 300 บาท 
วนัท่ี 8 รับรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตชาแคปซูล 6,000 บาท จ่ายค่าแคปซูลเปล่า 

3,000 บาท และค่าแผน่พบัโฆษณา 1,000 บาท 
วนัท่ี 10 ขายเชียงดาแคปซูล 13 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท ค่าส่งของทางไปรษณีย ์80 บาท 

และจ่ายค่าซ้ือวตัถุดิบ 50 กิโลกรัม กิโลกรัมละ 50 บาท 
วนัท่ี 13 ขายชาเชียงดา 20 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท ชาแคปซูล 10 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท  
วนัท่ี 15 ขายชาเชียงดา 13 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท ค่าส่งของทางไปรษณีย ์80 บาท 
วนัท่ี 17 ขายชาเชียงดา 12 ช้ิน ช้ินละ 250 บาท และจ่ายค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง 1,000 บาท  
วนัท่ี 21 รับรายไดจ้ากการรับจา้งผลิตจมูกขา้ว 14,000 บาท 
วนัท่ี 27 ขายหมอนเชียงดา 5 ใบ ใบละ 300 บาท จ่ายค่าสติกเกอร์ฉลากยา 3,000 บาท 

และค่าซองไปรษณีย ์500 บาท 
วนัท่ี 29 ขายตน้เชียงดา 100 ตน้ ตน้ละ 35 บาท 
วนัท่ี 30 จ่ายค่าน ้าประปา 500 บาท ค่าไฟฟ้า 700 บาท 
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หมายเหตุ 
1. ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 มีดงัน้ี (ตน้งวด) 
 1.1   สินคา้ระหวา่งผลิตตน้งวด(ชาเชียงดา) รหสั T00 จ านวน 20 แพค็ แพค็ละ 120 บาท 
 1.2 สินคา้ระหว่างผลิตตน้งวด (แคปซูลเชียงดา) รหัส C00 จ านวน 20 แพ็ค แพ็ค ละ 120 

บาท 
 1.3   สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด (ชาเชียงดา) 97 ช้ิน ช้ินละ 150 บาท 
 1.4 สินคา้ส าเร็จรูปตน้งวด (แคปซูลเชียงดา) 100 ขวด ขวดละ 150 บาท 

1.5 วตัถุดิบคงเหลือตน้งวด (ใบเชียงดาสดตากแหง้) 500 บาท 
2. ยอดท่ีผลิตไดใ้นระหวา่งงวด(ชาเชียงดา) วนัท่ี 3 มกราคม 2557 มีดงัน้ี 
 2.1 รับเขา้สินคา้ระหวา่งผลิต รหสั T01 จ านวน 50 แพค็ แพค็ละ 120 บาท 
 2.2 รับเขา้สินคา้ส าเร็จรูป 70 ช้ิน ช้ินละ 150 บาท 
3. ยอดท่ีผลิตไดใ้นระหวา่งงวด(แคปซูลเชียงดา) วนัท่ี 4 มกราคม 2557 มีดงัน้ี 
 3.1 รับเขา้สินคา้ระหวา่งผลิต รหสั C01 จ านวน 45 แพค็ แพค็ละ 120 บาท 
 3.2 รับเขา้สินคา้ส าเร็จรูป 75 ขวด ขวดละ 150 บาท 
4. ยอดท่ีผลิตไดใ้นระหวา่งงวด วนัท่ี 21 มกราคม 2557 มีดงัน้ี 

4.1 รับเขา้สินคา้ระหวา่งผลิต (ชาเชียงดา) รหสั T02 50 แพค็ แพค็ละ 120 บาท 
5. ยอดท่ีผลิตไดใ้นระหวา่งงวด วนัท่ี 22 มกราคม 2557 มีดงัน้ี 

5.1 รับเขา้สินคา้ระหวา่งผลิต (เชียงดาแคปซูล) รหสั C02 60 แพค็ แพค็ละ 120 บาท 
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รูปท่ี 4.10 แสดงตวัอยา่งการจดัท าสมุดบญัชีเงินสดรับ 
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รูปท่ี 4.11 แสดงตวัอยา่งการจดัท าสมุดบญัชีเงินสดจ่าย 
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สมุดคุมงานระหว่างท า 
      หนา้…1….. 

วนัทีผ่ลติ รหัส รายการ 
จ านวน
(หน่วย) วนัทีน่ าออก ผู้น าออก หมายเหตุ 

 1/1/2557  T00  ชาเชียงดา 20  2/1/2557  นางแดง   

 3/1/2557  T01  ชาเชียงดา  50  4/1/2557  นางแดง   

 21/1/2557  T02  ชาเชียงดา  50       

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
งานระหวา่งตน้งวด  = ตน้ทุนงานระหวา่งท าต่อช้ิน X จ านวนงานระหวา่งท ายกมาตน้งวด 
    = 1        120 X 20 = 2,400         (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่งบตน้ทุนการผลิต) 
งานระหวา่งท าปลายงวด = ตน้ทุนงานระหวา่งท าต่อช้ิน X จ  านวนงานระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด 
   = 1      120 X 50 = 6,000         (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่งบตน้ทุนการผลิต) 
 
 

 
รูปท่ี 4.12 แสดงตวัอยา่งการจดัท าสมุดคุมงานระหวา่งท า 
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สมุดคุมงานระหว่างท า 

      หนา้…1….. 

วนัทีผ่ลติ รหัส รายการ 
จ านวน 
(หน่วย) วนัทีน่ าออก ผู้น าออก หมายเหตุ 

 1/1/2557  C00  เชียงดาแคปซูล 20 2/1/2557 นางด า   

4/1/2557 C01 เชียงดาแคปซูล 45 5/1/2557 นางด า   

22/1/2557 C02 เชียงดาแคปซูล 60     

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
 
งานระหวา่งตน้งวด  = ตน้ทุนงานระหวา่งท าต่อช้ิน X จ านวนงานระหวา่งท ายกมาตน้งวด 
    = 2        120 X 20 = 2,400       (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่งบตน้ทุนการผลิต) 
งานระหวา่งท าปลายงวด = ตน้ทุนงานระหวา่งท าต่อช้ิน X จ  านวนงานระหวา่งท าคงเหลือปลายงวด 
   = 2          120 X 60 = 7’200       (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่งบตน้ทุนการผลิต) 
 
 

รูปท่ี 4.13 แสดงตวัอยา่งการจดัท าสมุดคุมงานระหวา่งท า 
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สมุดคุมสินค้า..................ชาเชียงดา....................... 

     หนา้…1….. 
ว/ด/ป (หน่วย) 

ผู้เบิก หมายเหตุ 
รับเข้า เบิกออก คงเหลอื 

 1/1/2557 97   97 -  ยอดยกมา 

 2/1/2557   50 47 นางนิดา น าไปขาย 

 3/1/2557 70   117 -   

 10/1/2557   35  82 นางนิดา  น าไปขาย 

           

           

           

           

           

           

           

           

  167 85      
 

สินคา้คงเหลือตน้งวด     = ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อช้ิน X จ านวนสินคา้ส าเร็จรูปยกมาตน้งวด 
               = 1     150 X 97 = 14,550   (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย) 
สินคา้คงเหลือปลายงวด  = ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อช้ิน X จ  านวนสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด 
               =1    150 X 82 = 12,300  (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย) 

 
 
 

รูปท่ี 4.14 แสดงตวัอยา่งการจดัท าสมุดคุมสินคา้ 
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บัญชีคุมสินค้า..................แคปซูลเชียงดา....................... 

     หนา้…1…….. 
ว/ด/ป (หน่วย) 

ผู้เบิก หมายเหตุ 
รับเข้า เบิกออก คงเหลอื 

 1/1/2557 100  100 -  ยอดยกมา 

3/1/2557  30 70 นางนิดา  น าไปขาย 

4/1/2557 75  145 -   

10/1/2557  35 110 นางนิดา  น าไปขาย 

           

           

           

           

           

           

           

           

  175 65      
 

สินคา้คงเหลือตน้งวด      = ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อช้ิน X จ านวนสินคา้ส าเร็จรูปยกมาตน้งวด 
                = 2   150 X 100 = 15,000  (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย) 
สินคา้คงเหลือปลายงวด  = ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูปต่อช้ิน X จ านวนสินคา้ส าเร็จรูปคงเหลือปลายงวด 
               = 2   110 X 150 = 16,500  (น าค าตอบท่ีไดไ้ปใส่ในงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย) 
 

 
 

รูปท่ี 4.15 แสดงตวัอยา่งการจดัท าสมุดคุมสินคา้ 
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งบต้นทุนการผลติ 
ประจ าเดือน……มกราคม 2557…………….. 

ตน้ทุนวตัถุดิบใชไ้ป       

  วตัถุดิบคงเหลือเดือนก่อน   500     

  บวก ซ้ือวตัถุดิบ (1)  2,500     

  ตน้ทุนวตัถุดิบท่ีมีไวเ้พื่อใช ้=  + (1)  3,000     

  หกั วตัถุดิบคงเหลือเดือนน้ี   500   2,500 

ค่าแรงทางตรง (2)      1,500 

ค่าใชจ่้ายในการผลิต (3)+(4)+(5)      7,200 

รวมตน้ทุนการผลิต    =   11,200 

บวก  งานระหวา่งท าตน้งวด 1+2      4,800 

ตน้ทุนการผลิตทั้งหมด    =   16,000 

หกั งานระหวา่งท าปลายงวด 1+2      13,200 

ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป     =   2,800 
 

 
รูปท่ี 4.16 แสดงตวัอยา่งการจดัท างบตน้ทุนการผลิต 
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งบรายได้และค่าใช้จ่าย 
ประจ าเดือน………มกราคม 2557…………….. 

ขาย       57,750 

หกั ตน้ทุนสินคา้ขาย      

   สินคา้คงเหลือตน้งวด 1 + 2  29,550    

   บวก ตน้ทุนสินคา้ส าเร็จรูป   2,800    

    สินคา้ท่ีมีไวเ้พื่อขาย  32,350    

    หกั สินคา้คงเหลือปลายงวด 1+2  28,800   3,550 

ก าไรขั้นตน้      54,200 

หกั ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (6)+(7)+(8)+(9)      3,025 

ก าไรจากการด าเนินงาน      51,175 

หกั เงินปันผล      - 

ก าไร(ขาดทุน)ประจ าเดือน      51,175 

 
 

รูปท่ี 4.17 แสดงตวัอยา่งการจดัท างบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
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เล่มท่ี…1…  เลขท่ี…1…… 
บิลเงนิสด 

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสนัมหาพน สมุนไพรอินทรีย ์
37 หมู่ท่ี 4 ต.สนัมหาพน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 50150 

   วนัท่ี 1/1/2557 
นาม......นายสุรพล ธรรมมะ.................................................................................................... 
ท่ีอยู.่.....99..หมู่ 2 ต.ดอนสูง อ.เมือง จ.สงขลา......................................................................... 
     
ล าดบัท่ี รายการ หน่วยละ จ านวนเงิน 

1  ชาเชียงดา  250.-  500  - 
2  แคปซูลเชียงดา 250.-  3,000  - 

          
          
          

รวม  (สามพนัหา้ร้อยบาทถว้น) 3,500  -  

     
ผูรั้บเงิน........นางสาวนิภา............... 

 
รูปท่ี 4.18 แสดงตวัอยา่งการจดัท าบิลเงินสด 

 
เล่มท่ี…1………  เลขท่ี…1……… 

ใบส าคญัจ่าย 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสนัมหาพน สมุนไพรอินทรีย ์

37 หมู่ท่ี 4 ต.สนัมหาพน อ.แมแ่ตง จ.เชียงใหม่ 50150 

   วนัท่ี10/1/2557 
นาม........นางอุษา.....ดวงจนัทร์.................................................................................................. 
ท่ีอยู.่.......28...หมู่ 4 ต.สนัมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่........................................................... 
     
ล าดบัท่ี รายการ หน่วยละ จ านวนเงิน 
 1  ใบเชียงดาสด  50.- 2,500  - 
          
          

          
รวม  (สองพนัหา้ร้อยบาทถว้น)  2,500  - 

     
 ผูจ่้ายเงิน...นางสาวนิภา......... ผูรั้บเงิน....นางอุษา.............  
                           ผูอ้นุมติั....ประธานกลุ่ม....    

 
รูปท่ี 4.19  แสดงตวัอยา่งการจดัท าใบส าคญัจ่าย 
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4.13 สรุปผลการศึกษาจากการติดตามและพัฒนาระบบการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
อนิทรีย์  

 
เป็นการติดตามผลภายหลังจากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยให้ประธานและกรรมการ 

โดยเฉพาะเหรัญญิกไดล้องไปปฏิบติัจริง โดยผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปดูผลเป็นระยะๆอยา่งน้อยเดือนละ 1-2 
คร้ัง หากมีปัญหาในการจดัท า ผูศึ้กษาก็จะให้ค  าปรึกษาในการจดัท าบญัชีในแต่ละคร้ัง พร้อมทั้งปรับ
สมุดบญัชีและวิธีการบนัทึกบญัชีให้ง่ายและเหมาะสมกบัการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนให้มาก
ข้ึน โดยลกัษณะการด าเนินกิจกรรมมีดงัน้ี 
 4.13.1 วตัถุประสงคข์องกิจกรรมในคร้ังน้ี 

1) เพื่อติดตามให้ทราบถึงการพฒันาดา้นทกัษะ ความรู้และความเขา้ใจในการจดัท า
บญัชีเป็นระยะ 

2) เพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนและพฒันาระบบบญัชีใหส้ามารถใชไ้ดจ้ริง 
4.13.2 วธีิการด าเนินการติดตามและประเมินผลการจดัท าบญัชี 

1) ตรวจสมุดบญัชีท่ีเหรัญญิกของวสิาหกิจไดท้ดลองปฏิบติัจริง 
2) ตรวจเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีท่ีประธานและกรรมการฝ่ายผลิตได้

ทดลองปฏิบติัจริง 
3) ช้ีแนะ ตอบขอ้สงสัยต่างๆเพื่อจะไดป้ระเมินการพฒันาด้านการจดัท าบญัชีและ

ความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี 
4.13.3 สรุปขอ้มูลการติดตามการจดัท าบญัชีและการพฒันารูปแบบการบนัทึกบญัชี เป็นการ

ปรับปรุงรูปแบบบญัชีเพื่อให้สามารถน าไปใชไ้ดจ้ริงและง่ายส าหรับแต่ละคร้ัง จนมัน่ใจวา่เหรัญญิก
สามารถปฏิบติัได ้โดยไดส้รุปปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการฝึกท าบญัชีและแนวทางในการแกไ้ขการพฒันา
ระบบบญัชีวสิาหกิจชุมชน มีรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 ดงัน้ี 

 
ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดและวธีิการพฒันาการจดัท าบญัชีวสิาหกิจชุมชน 

รายการท่ีพบในการประเมินผล วธีิการพฒันา 
1) เห รัญ ญิกของวิสาห กิจชุมชนสับสน

ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการผลิตและค่าใชจ่้าย
ในการด าเนินงาน 

1) อธิบายและให้ค  าแนะน าเก่ียวกบัความแตกต่าง
ระหว่างค่าใช้จ่ายในการผลิตและค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินงาน 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดและวธีิการพฒันาการจดัท าบญัชีวสิาหกิจชุมชน (ต่อ) 

รายการท่ีพบในการประเมินผล วธีิการพฒันา 
2) ช่องรายรับตามแบบฟอร์มต้องการเพิ่ม

เหตุการณ์บางเหตุการณ์เขา้ไป เพื่อเตือน
ความจ าของเหรัญญิกของวิสาหกิจชุมชน 
เช่น วนัท่ีส่งของ จ านวนสินคา้แต่ละชนิด
ท่ีขายได ้เป็นตน้ 

2) เพิ่มช่องรายการข้ึนใหม่ ให้เหมาะสมกบัการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน เช่น เพิ่มช่อง
วนัท่ีส่งของและช่องจ านวนสินคา้ท่ีขายไดใ้น
แต่ละคร้ัง เพื่ อให้ เห รัญญิกของวิสาหกิจ
สามารถเติมวนัท่ีส่งของและตวัเลขเขา้ไปได ้

3) ช่องบรรทดัเล็กเกินไปท าใหเ้ขียนไม่ถนดั 3) ออกแบบใหม่โดยการขยายช่องใหก้วา้งข้ึน 
4) มีการจ ากัดจ านวนบรรทดั ใน 1 เดือน มี

แค่  30  บรรทัด  ท าให้ เขี ยนรายการท่ี
เกิดข้ึนประจ าวนัทั้งเดือนไม่พอ 

4) ออกแบบใหม่โดยเพิ่มบรรทดัให้มากข้ึน โดย
ให้เหรัญญิกใส่ผลรวมของรายการเอง เม่ือ
ส้ินสุดรายการ 

5) ในบางคร้ังเม่ือขายผลิตภณัฑ์ของวิสาหกิจ
ชุมชน ไม่ได้ออกบิลเงินสดเม่ือเกิดการ
ขายสินค้าข้ึนท าให้เหรัญญิกไม่สามารถ
น าไปบนัทึกขายได ้

5) แนะน าและให้ความรู้เก่ียวกับข้อดีของการ
ออกบิลเงินสดเม่ือมีการขาย คือท าให้สามารถ
ทราบถึงก าไรขาดทุนท่ีแท้จริงของวิสาหกิจ
ชุมชน อนัจะส่งผลถึงการตดัสินใจท่ีถูกต้อง
ของประธานกลุ่ม  

6) ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการด าเนินงานปกติของ
วิสาหกิจชุมชนยงัไม่สามารถบันทึกได้
ครบถ้วน  เน่ื องจากบางรายการไม่ มี
ใบเสร็จรับเงิน 

6) แนะน าโดยให้ก ลุ่มออกใบส าคัญ จ่าย ใน
รายการท่ีไม่สามารถขอใบเสร็จรับเงินได ้เช่น 
เม่ือสมาชิกน าใบเชียงดาสดมาขายก็ให้ออก
ใบส าคญัจ่ายเงินให้สมาชิกเป็นหลกัฐานการ
จ่ายเงิน แลว้ให้สมาชิกท่ีขายใบเชียงดาสดเป็น
ผูเ้ซ็นตก์ ากบัการรับเงินในใบส าคญัจ่ายแทน 

7) เก่ียวกับสมุดคุมสินค้าระหว่างท า ใน
บางคร้ังกรรมการฝ่ายผลิตลืมจดบันทึก
จ านวนสินค้าระหว่างผลิตท่ีผลิตออกมา
ได้ ท าให้เม่ือต้องน ามาบรรจุเป็นสินค้า
ส าเร็จรูป ตอ้งท าการตรวจนับอีกคร้ัง ท า
ใหเ้กิดการท างานซ ้ าซอ้น 

7) ให้ค  าแนะน ากับกรรมการฝ่ายผลิต เก่ียวกับ
การจดบนัทึกจ านวนสินคา้ท่ีผลิตออกมาในแต่
ละคร้ัง ว่าจะตอ้งจดบนัทึกทุกคร้ัง เพื่อความ
สะดวก รวดเร็ว และไม่เสียเวลาในการนับ
สินคา้ระหวา่งผลิตหลายคร้ัง 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงรายละเอียดและวธีิการพฒันาการจดัท าบญัชีวสิาหกิจชุมชน (ต่อ) 
รายการท่ีพบในการประเมินผล วธีิการพฒันา 

8) สมุดคุมสินคา้ในบางคร้ังยงัไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือในการจดบนัทึกสมุด จากสมาชิก
ท่ีน าสินคา้ส าเร็จรูปไปขาย 

8) ออกแบบสมุดใหม่โดยให้เซ็นช่ือของผู ้น า
สินคา้ไปขายในช่องผูเ้บิกทุกคร้ัง 

9) การจัดท ายอดสรุปงบต้นทุนการผลิต 
เหรัญญิกยงัสับสนวา่จะตอ้งน าผลรวมจาก
สมุดไหนบา้งมาจดัท า 

9) ออกแบบสมุดใหม่โดยเพิ่มสัญลกัษณ์ รูปภาพ
เขา้ไป ในรายการแต่ละรายการของสมุด เพื่อ
เช่ือมโยงกบัสมุดขั้นตน้ท่ีไดจ้ดัท าในแต่ละวนั 

10) ก ารจัด ท า งบ ร าย ได้ แ ล ะ ค่ า ใช้ จ่ า ย 
เหรัญญิกเกิดความสับสนว่าตวัเลขท่ีบวก
กนัแลว้จะตอ้งน าไปไวใ้นช่องใด 

10) ออกแบบสมุดใหม่โดยเพิ่มสัญลักษณ์ และ
ลูกศรทิศทางเดินของตวัเลข เพื่อให้เหรัญญิก
ของวิสาหกิจชุมชนสามารถค านวณหางบ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายไดง่้ายมากข้ึน 

 
4.13.4 อุปสรรคระหวา่งการปฏิบติัการจดัท าบญัชี 

1) บางคร้ังประธานและเหรัญญิกจะตอ้งน าสินคา้ไปขายต่างจงัหวดั หรือน าไปจดั
นิทรรศการหลายวนั ท าให้ผูศึ้กษาไม่สามารถเขา้ไปประเมินความก้าวหน้าในการจดัท าบญัชีของ
วสิาหกิจชุมชนได ้จึงตอ้งอาศยัการส่ือสารทางโทรศพัทเ์พื่อใหค้  าปรึกษาและถามขอ้มูลความกา้วหนา้
ท่ีเกิดข้ึน 

2)  การด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน จะด าเนินงานเฉพาะวนัท าการและไม่ท างาน
ล่วงเวลาเน่ืองจากกรรมการและสมาชิกท่ีร่วมด าเนินงานมีภาระหนา้ท่ีจะตอ้งกลบัไปดูแลครอบครัวท่ี
บา้นในตอนเยน็และวนัหยุดเสาร์ – อาทิตย ์ซ่ึงเป็นอุปสรรคต่อผูศึ้กษาคือจะตอ้งมาในวนัท าการปกติ
เท่านั้น ซ่ึงในบางคร้ังผูศึ้กษาจ าเป็นตอ้งลางานประจ า เพื่อมาสอนการจดัท าบญัชีใหก้บัวสิาหกิจชุมชน 
 
4.14  ผลการศึกษาการพฒันาระบบบัญชีและน าข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ 

 
เป็นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสังเกตและติดตาม สามารถน ามาประมวลผลเป็นแต่ละกรณีได ้โดยมี

ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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4.14.1 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้การอบรมเชิงปฏิบัติงาน 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการท าให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเกิดการพัฒนาตนเองเพิ่มข้ึน โดย

เหรัญญิกของวสิาหกิจชุมชนไดช่้วยประยกุตรู์ปแบบในการออกแบบสมุดงบตน้ทุนขายและงบรายได้
และค่าใช้จ่ายโดยขอเพิ่มเติมสัญญาลักษณ์รูปภาพเข้ามาเพื่อให้สามารถน ามาสรุปงบการเงิน
ประจ าเดือนไดง่้ายข้ึน และสามารถวิเคราะห์การเงินวิสาหกิจชุมชนในแต่ละเดือนไดด้ว้ยตนเองและ
เห็นความส าคญัของการจดัท าบญัชี  

ประธานกลุ่ม กล่าววา่ “ไม่เคยรู้มาก่อนวา่วสิาหกิจชุมชนของตนจะมีตน้ทุนสูงขนาดน้ี ท่ี
ผา่นมารู้แต่รายได ้ไม่ไดรั้บรู้รายจ่าย ท าให้ไม่ไดบ้ริหารเก่ียวกบัการลดค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน อีกทั้งสมุด
คุมสินคา้ยงัมีประโยชน์กบัตนอยา่งมากเพราะจะช่วยใหต้นรู้วา่ ณ ปัจจุบนัวสิาหกิจมีสินคา้อยูเ่ท่าไหร่
เพียงพอกบัค าสั่งซ้ือของลูกคา้หรือไม่ ซ่ึงเม่ือก่อนตนไม่เคยคุมสินคา้เลยท าให้ไม่รู้ว่าสินคา้หายไป
ไหน คงเหลืออยูเ่ท่าใด” 

4.14.2 ด้านรูปแบบบัญชี  
ทุกคนยอมรับเน้ือหาและรูปแบบบญัชีท่ีทดลองและพฒันาน้ี มีการแยกประเภทรายรับ

และรายจ่ายใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนและมีความภูมิใจท่ีไดมี้ส่วนร่วมในการพฒันาระบบบญัชีในคร้ังน้ี 
จากการสังเกตผูเ้ขา้ร่วมอบรม 2 คน (ประธานกลุ่มและเหรัญญิก) ต่างเห็นตรงกนัว่า 

ระบบบญัชีท่ีพฒันาน้ี ตรงกบัความตอ้งการของตนเองและวิสาหกิจ อีกทั้งระบบน้ีมีความยืดหยุ่น 
เขา้ใจง่ายเหมาะกบัการด าเนินงานประจ าวนัของวิสาหกิจชุมชน สามารถน าผลรวมท่ีไดจ้ากผลรวม
ของสมุดแต่ละประเภทท่ีออกแบบข้ึนมาท างบตน้ทุนการผลิตและงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายไดเ้ลย และ
จะท าอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหเ้ห็นผลการด าเนินงานของวสิาหกิจชุมชนต่อไป 

4.14.3 ด้านการน าข้อมูลไปใช้วางแผนการเงิน  
ผูอ้บรมมีความเขา้ใจจากการอบรมเชิงปฏิบติัการ สามารถน ามาใช้ประยุกตแ์ละปฏิบติั

ไดจ้ริง การรายงานผลของการบนัทึกบญัชี ท าให้เห็นความส าคญัของการวางแผนจดัการทางการเงิน
ให้กบัวิสาหกิจชุมชน ช่วยลดตน้ทุนในส่วนท่ีคิดว่าไม่จ  าเป็น ประธานกลุ่มกล่าวว่า “งบรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้าย ท าให้เห็นวา่ค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าส่งของวิสาหกิจชุมชนมีจ านวนมาก เพื่อส่งของให้กบั
ลูกคา้ โดยจะตอ้งลดจ านวนค่าส่งของใหน้อ้ยลง เพื่อใหก้ าไรมากข้ึน” 
 


