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บทที ่5 
 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบบญัชีให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์ต าบลสัน
มหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบบัญชีให้วิสาหกิจชุมชน 
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง ตลอดจนสามารถน าขอ้มูลทางการบญัชีไปใชอ้ยา่งเหมาะสม อนัจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาวสิาหกิจและเศรษฐกิจต่อไป 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยให้คนในวิสาหกิจชุมชนมีส่วนร่วม มีการเก็บ
ขอ้มูลปฐมภูมิในส่วนของขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวการจดัท าบญัชีจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มร่วมกบั
กรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชีอีก 2 คน ประกอบดว้ย เหรัญญิกและกรรมการฝ่ายผลิต  ใน
ส่วนของการทดลองปฏิบติัตามระบบท่ีพฒันาข้ึนใหม่ ประธานและกรรมการจะไดรั้บการอบรมการ
จดัท าบญัชีเบ้ืองตน้ตามหนา้ท่ีของแต่ละคน และมีการฝึกปฏิบติัการจดัท าบญัชีเป็นระยะเวลา 6 เดือน 
โดยผูศึ้กษาเขา้ติดตามเก็บขอ้มูลความก้าวหน้าในการจดัท าบญัชีพร้อมทั้งปรับปรุงพฒันารูปแบบ
บญัชีร่วมกนั  จากการศึกษาน้ีผูศึ้กษามีทั้งการเก็บขอ้มูลและประเมินผล ซ่ึงสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
5.1.1 ลักษณะทั่วไปของวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง 

จังหวดัเชียงใหม่ 
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต  าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ปัจจุบนัมีผลิตภณัฑ์หลกัไดแ้ก่ ชาเชียงดา เชียงดาแคปซูล หมอนเชียงดา ตน้เชียงดาและยงัรับจา้งผลิต
เชียงดาผงใหแ้ก่ลูกคา้ตามค าสั่งซ้ือ และสมุนไพรแปรรูปอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองด่ืมจมูกขา้ว ขมิ้นชนัแคปซูล
และมะระข้ีนกแคปซูล เป็นตน้ จากการน าของประธานกลุ่มท าใหว้สิาหกิจไดรั้บเกียรติบตัรผลิตภณัฑ์
ดีเด่น อนัดบั 1 จากผูว้า่ราชการจงัหวดัเชียงใหม่ ประจ าปี 2554 ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีบอกวา่วิสาหกิจชุมชน
สมุนไพรอินทรีย ์ต าบลสันมหาพน เป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง พึ่งตนเองได ้และสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
สร้างรายไดด้ว้ยการน าทรัพยากร ภูมิปัญญาในทอ้งถ่ินมาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์และบริการท่ีมีคุณภาพ 

มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม เป็นท่ีตอ้งการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ 
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ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มท าให้ทราบว่ากลุ่มยงัขาดความรู้พื้นฐานในด้าน
การบนัทึกบญัชีอยา่งเป็นระบบและไม่มีผูจ้ดัท าบญัชี ประธานกลุ่มจึงตอ้งการให้มีการพฒันาความรู้
ความเขา้ใจและระบบบญัชีท่ีวสิาหกิจชุมชนสามารถปฏิบติัได ้

5.1.2 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี  
จากการสัมภาษณ์ประธานกลุ่มและกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชี พบวา่กลุ่มยงัไม่

มีการจดัท าบญัชี เน่ืองจากประสบปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชี สรุปไดด้งัน้ี 
1) ประธานและกรรมการมีความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชีน้อย ขาดรูปแบบ

บญัชีท่ีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชน 
2) เน่ืองจากประธานและกรรมการแต่ละคนมีภาระหนา้ท่ีหลกัในการด าเนินงานใน

วสิาหกิจชุมชนอยูแ่ลว้ จึงไม่เอ้ืออ านวยต่อการลงบนัทึกบญัชีและไม่สามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
5.1.3 ข้อเสนอแนะจากวสิาหกจิชุมชน 

1) เหรัญญิกตอ้งการจดัท าบญัชีท่ีง่ายต่อความเขา้ใจ สามารถท าง่าย และสามารถหา
ตน้ทุนการผลิตของกลุ่มได ้

2) เหรัญญิกต้องการมีส่วนร่วมในการออกแบบเอกสารในการบันทึกบัญชี และ
ทดลองท าว่าระบบบญัชีท่ีออกแบบสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง โดยตอ้งการให้มีการเขา้มาประเมิน
การจดัท าบญัชีของผูศึ้กษาอยา่งต่อเน่ือง เพื่อซกัถามหากมีขอ้สงสัยตลอดระยะเวลาการทดลองปฏิบติั
จริง  

5.1.4 ข้อมูลทัว่ไปของผู้เข้าร่วมอบรม 
ในการศึกษาคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมอบรมและทดลองปฏิบติัตามระบบท่ีผูศึ้กษาไดพ้ฒันาข้ึน 

จ านวน 3 คน ทั้งหมดเป็นผูห้ญิง มีอายรุะหวา่ง 23 – 60 ปี มีสถานภาพทั้งโสดและสมรส การศึกษาจบ
ระดบัประถมศึกษา ประกาศนียบตัรวชิาชีพและปริญญาตรี ในดา้นประสบการณ์การจดัท าบญัชีพบวา่
ส่วนใหญ่ไมเ่คยอบรมการจดัท าบญัชีและไม่มีการจดัท าบญัชี 

5.1.5 การอบรมการจัดท าบัญชีเบือ้งต้นและประเมินผล 
1) การประเมินผลก่อนการอบรมให้ความรู้การท าบัญชี ผู ้ศึกษาได้ใช้วิธีการ

สัมภาษณ์ เพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล ทราบความรู้ความเขา้ใจ ความคิดเห็นเก่ียวกบัการท าบญัชี
ของผูเ้ข้ารับการอบรมก่อนเร่ิมพฒันาระบบบญัชี จากประธานและกรรมการของวิสาหกิจชุมชน 
จ านวน 2 คน ผลการประเมินพบวา่ ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยไดรั้บการอบรมทางดา้นบญัชี และไม่เคยจดัท า
บัญชี เหรัญญิกมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายรับรายจ่ายยงัไม่ถูกต้อง ไม่สามารถแยกรายการ
ระหวา่งตน้ทุนการผลิตกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานได ้ทั้งหมดเห็นวา่การท าบญัชีให้ประโยชน์ท่ีท า
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ให้ทราบขอ้มูลส าหรับรายรับรายจ่ายในการด าเนินงานของวิสาหกิจ มีความตอ้งการจดัท าบญัชี โดย
เห็นว่าท าให้ทราบฐานะทางการเงินและสามารถน าไปวางแผนการด าเนินงานได ้ส่วนปัญหาการท า
บญัชีเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีเข้าใจยาก ปัญหาอ่ืนๆคือไม่มีเวลาและไม่มีผูใ้ห้ค  าปรึกษา แนะน าเม่ือเกิด
ปัญหาในการบนัทึกบญัชี 

2) ผูศึ้กษาได้อธิบายความหมายเบ้ืองตน้ของการท าบญัชี และแนวทางการจดัท า
บญัชีวสิาหกิจชุมชน ดงัแสดงในภาคผนวก ก ไดแ้ก่ 

2.1) การบันทึกในสมุดบัญชีเงินสดรับ สมุดบัญชีเงินสดจ่ายประจ าวนัของ
วิสาหกิจชุมชน ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบประยุกต์จากรูปแบบของสมุดเงินสด โครงการพฒันาวิสาหกิจ
ชุมชน ภายใตโ้ครงการพลิกฟ้ืนธุรกิจสถาบนัเกษตรกรผ่านกลไกทางบญัชี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ 
ส านกัพฒันาการบญัชีเกษตรกรและไดอ้ธิบายความหมายท่ีแตกต่างกนัดงัน้ี 

2.1.1)  รายรับคือรายรับท่ีได้จากการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน ไม่
เก่ียวขอ้งกบัรายรับส่วนบุคคล 

2.1.2) รายจ่ายจะแบ่งออกเป็นต้นทุนการผลิตและค่าใช้ จ่ายในการ
ด าเนินงาน โดยตน้ทุนการผลิตคือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตทั้งหมด เช่น วตัถุดิบ ค่าแรง ค่า
อุปกรณ์และบรรจุภณัฑ์ เป็นต้น ส่วนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานคือค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการ
บริหารงานทั้งหมด เช่น ค่าโฆษณา ค่าน ้ามนัเช้ือเพลิง เป็นตน้ 

2.2) การบนัทึกในสมุดคุมงานระหวา่งท า สมุดคุมสินคา้ ไดอ้ธิบายความหมายท่ี
แตกต่างกนัดงัน้ี 

2.2.1) สมุดคุมงานระหว่างท าใช้บนัทึกจ านวนสินคา้ระหว่างผลิตท่ีผลิต
ออกมาไดใ้นแต่ละคร้ัง ซ่ึงยงัผ่านกระบวนการผลิตไม่ครบถว้น งานระหว่างผลิตยงัไม่ถือเป็นสินคา้
ส าเร็จรูป 

2.2.2) สมุดคุมสินคา้ใช้บนัทึกจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปท่ีผลิตออกมาได้ใน
แต่ละคร้ัง(สินคา้พร้อมท่ีจะขาย)และบนัทึกจ านวนสินคา้ส าเร็จรูปท่ีเบิกออกไปแต่ละคร้ังเพื่อควบคุม
การเบิกจ่ายสินคา้ 

2.3) การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน ซ่ึงประกอบดว้ย 
2.3.1) สมุดงบตน้ทุนการผลิต เพื่อหาตน้ทุนแต่ละรายการและน าไปสู่การ

ลดตน้ทุน 
2.3.2) สมุดงบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายประจ าเดือน เพื่อหาผลการด าเนินงาน

ประจ าเดือน เพื่อใชใ้นการวเิคราะห์รายการแต่ละรายการและน าไปสู่การแกไ้ข 
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ในระหว่างการอบรมคร้ังน้ีมีการให้ประธานและกรรมการของวิสาหกิจชุมชน ฝึกท า
ตวัอยา่งและจากการสรุปผลการอบรมพบวา่ ผูเ้ขา้ร่วมอบรมส่วนใหญ่สามารถเขา้ใจและจดัท าได ้และ
เหรัญญิกสามารถแยกประเภทของรายจ่ายไดซ่ึ้งต่างจากการท าบญัชีเอง ประธานและกรรมการฝ่าย
ผลิตสามารถจดัท าเอกสารเพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัท าบญัชีให้เหรัญญิกได ้และจะท าอยา่งต่อเน่ือง
แน่นอน 

5.1.6 การติดตามและพฒันาระบบการจัดท าบัญชีวสิาหกจิชุมชน  
ผูศึ้กษาไดเ้ขา้ไปติดตามและใหค้  าปรึกษาการจดัท าบญัชีแก่ประธานกลุ่มและกรรมการท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการจดัท าบญัชี ระยะประมาณเดือนละ 1 – 2 คร้ัง พร้อมเก็บขอ้มูลร่วมกนัเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงรูปแบบบญัชีท่ีสามารถปฏิบติัได้จริง ซ่ึงผูศึ้กษาไดป้รับปรุงรูปแบบสมุดบญัชีใหม่โดยสมุด
บญัชีเงินสดไดเ้พิ่มเหตุการณ์ต่างๆในช่องหมายเหตุเพื่อเตือนความจ าผูบ้นัทึก ผูบ้นัทึกสามารถเปล่ียน
ช่ือช่องรายการไดเ้องตามความเหมาะสมกบัวิสาหกิจชุมชนและปรับงบตน้ทุนการผลิตประจ าเดือน 
งบรายไดแ้ละค่าใช้จ่ายให้จดัท าไดง่้ายโดยเพิ่มสัญญาลกัษณ์และตวัเลขเขา้ไปเพื่อเช่ือมโยงกบัสมุด
ขั้นตน้ท่ีไดจ้ดัท าในแต่ละวนั โดยไม่ตอ้งผา่นบญัชีแยกประเภท ดงัแสดงในภาคผนวก ข 

เหรัญญิกเห็นว่าระบบบญัชีท่ีพฒันาน้ีตรงกบัความตอ้งการของตนเอง มีความยืนหยุ่น
สามารถน ามาใชใ้นการด าเนินงานในแต่ละวนัและปรับให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงในอนาคตได ้ส่วน
รายงานการเงิน(งบตน้ทุนการผลิตและงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย) รู้สึกวา่ท าไดง่้ายกวา่ท่ีคิดไวแ้ละท าให้
เห็นความส าคญัของการวางแผนทางการเงิน การด าเนินงาน เพื่อความกา้วหนา้ในอนาคต 

 
5.2 สรุปผลการศึกษาโดยรวมของการพฒันาระบบบัญชีวสิาหกจิชุมชน 

 
จากผลการศึกษาแต่ละขั้นตอน เพื่อพฒันาระบบบญัชีวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์ต าบล

สันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ สามารถสรุปผลของการศึกษาโดยรวม ดงัน้ี 
5.2.1  ขอบเขตการศึกษาและข้อมูลเบือ้งต้น  

การศึกษาคร้ังน้ีมีผูเ้ขา้ร่วมปฏิบติัการการท าบญัชีอย่างต่อเน่ือง 3 คน โดยก่อนเขา้ร่วม
ปฏิบติัการส่วนใหญ่มีความรู้ในการจดัท าบญัชีนอ้ย มีความตอ้งการจดัท าบญัชีเพื่อทราบถึงรายรับและ
รายจ่ายท่ีแทจ้ริง มีปัญหาในการจดัท าบญัชีเน่ืองจากเห็นวา่เป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน เขา้ใจยาก และตอ้งการ
ให้มีผูใ้ห้ค  าปรึกษาและแนะน า วตัถุประสงค์การศึกษาจึงตอ้งการพฒันาให้ไดร้ะบบบญัชีท่ีวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง 
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5.2.2 ผลประเมินการศึกษา  
ผูศึ้กษาท าการประเมินผลในเชิงคุณภาพทุกขั้นตอนของการศึกษา โดยพิจารณาจากผล

ของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและการแสดงความคิดเห็นของผูเ้ขา้ร่วมปฏิบติัการ ทั้งก่อนและหลงั 
เม่ือเสร็จส้ินกระบวนการทดลองพบวา่เหรัญญิกมีความรู้ความเขา้ใจและสามารถจดัท าบญัชีไดเ้อง มี
การเก็บเอกสารใบเสร็จรับเงินและใบส าคญัจ่ายเขา้แฟ้มเป็นอยา่งดี ประธานและกรรมการฝ่ายผลิตให้
ความร่วมมือในการจดัท าเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีเป็นอยา่งดี คือประธานมีการออกบิลเงินสด
ทุกคร้ังท่ีมีการรับเงิน มีการเก็บใบเสร็จรับเงินและจดัท าใบส าคญัจ่ายทุกคร้ังท่ีมีการจ่ายเงิน รู้จกัการ
น าขอ้มูลทางบญัชีไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินงาน โดยมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม
การใชจ่้ายดา้นการเงิน ตลอดจนใชว้างแผนในอนาคต โดยเม่ือรู้รายรับและรายจ่ายประจ าเดือน มีการ
ลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและหาวิธีการในการเพิ่มรายได้ และกรรมการฝ่ายผลิตมีการบนัทึกสมุดคุม
งานระหวา่งท า และสมุดคุมสินคา้ทุกคร้ังท่ีมีการผลิตสินคา้ 

5.2.3  การบรรลุวัตถุประสงค์การศึกษา ผลการศึกษาสามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องการศึกษา 
โดยสามารถน าผลศึกษาไปใชป้ระโยชน์ได ้ผูศึ้กษาสามารถแสดงเป็นหลกัฐานไดด้งัน้ี 

1)      ผูศึ้กษาไดจ้ดัท าเอกสาร 2 ชุด ท่ีแสดงถึงระบบบญัชีท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ ไดแ้ก่ 
1.1) “แนวทางการจัดท าบัญชีวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต  าบลสัน

มหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่” เป็นวิธีปฏิบติัตามระบบบญัชีท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ ส าหรับ
เป็นคู่มือในการน าไปใชป้ระกอบการจดัท าบญัชี ดงัแสดงในภาคผนวก ก 

1.2) “สมุดบญัชีเงินสดรับ สมุดบญัชีเงินสดจ่าย สมุดคุมงานระหวา่งท า สมุดคุม
สินค้า พร้อมทั้ งงบต้นทุนการผลิตและงบรายได้และค่าใช้จ่าย” เป็นสมุดบญัชีท่ีผูส้นใจสามารถ
น าไปใชใ้นการบนัทึกบญัชีวสิาหกิจชุมชน ดงัแสดงในภาคผนวก ข 

5.2.4 ข้อจ ากดัของการศึกษาคร้ังนี้ การศึกษาคร้ังน้ีมีขอ้จ ากดัในการศึกษา คือ 
1) การศึกษาการพฒันาระบบบญัชีให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรียใ์น

คร้ังน้ี ใชป้ระชากรในการฝึกอบรมและทดลองจ านวน 3 คน ซ่ึงอาจไม่ใช่ตวัแทนท่ีดีของประชากรใน
กลุ่ม แต่เน่ืองจากผูศึ้กษาเห็นวา่แต่ละคนมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบเก่ียวกบัระบบบญัชีท่ีพฒันาอยูแ่ลว้ 
จึงไดค้ดัเลือกประธาน เหรัญญิกและกรรมการฝ่ายผลิตในคร้ังน้ี 

2) การศึกษาคร้ังน้ีเน้นการฝึกท าบญัชีให้แก่เหรัญญิกวิสาหกิจชุมชนเพียงคนเดียว 
ดงันั้นหากวิสาหกิจชุมชนตอ้งการให้มีการพฒันาการจดัท าบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ประธานหรือเหรัญญิก
จะตอ้งมีการแนะน าและใหค้วามช่วยเหลือในการจดัท าบญัชีท่ีดีแก่สมาชิกท่ีตอ้งการเรียนรู้ระบบบญัชี
ใหม่น้ี เพื่อจะไดมี้ตวัแทนท่ีดีในการจดัท าบญัชีใหแ้ก่วสิาหกิจชุมชนต่อไป  
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5.3 อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากผลการศึกษาการพฒันาระบบบัญชีให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ ต.สัน

มหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
5.3.1 วสิาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์มีปัญหาดา้นการจดัท าบญัชีคือระบบบญัชีและการเงิน

ของกลุ่มไม่ไดจ้ดัข้ึนตามขั้นตอนและเอกสารประกอบยงัไม่ครบถว้น และขั้นตอนการเก็บเอกสารยงั
ไม่ถูกตอ้งครบถว้นเท่าท่ีควร ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ มานิตย ์มานุษยานนท ์(2551) ศึกษาเร่ือง
การพฒันาระบบบญัชีและการเงินของกลุ่มผลิต ต าบลท่าศาลา อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ส่วนขอ้แตกต่าง
คือระบบบญัชีท่ีพฒันาข้ึนเป็นระบบท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์คงคา้งส่วนของการศึกษาคร้ังน้ีเป็นระบบ
ท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑเ์งินสดทั้งน้ีเน่ืองจากวสิาหกิจชุมชนมีลกัษณะของการด าเนินงานท่ีต่างกนั  

5.3.2 โครงสร้างการบริหารจดัการองคก์รไม่ไดมี้การแบ่งหนา้ท่ีหรือบนัทึกไวช้ดัเจน วสิาหกิจ
ส่วนใหญ่ไม่มีแนวทางในการจดัการเงินทุน ไม่มีการออม ไม่มีการจดบนัทึกการเงินหรือบญัชี และไม่
มีการเปิดเผยขอ้มูลทางการเงินและขอ้มูลอ่ืนแก่สมาชิก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุพรรณี ขอด
เฝือ (2551) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการด าเนินงานของวิสาหกิจในอ าเภอสันป่าตอง จงัหวดั
เชียงใหม ่  

5.3.3 วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์ยงัไม่มีระบบบญัชีการเงิน มีเพียงการบนัทึกรายรับ 
รายจ่าย ซ่ึงขอ้มูลทางบญัชีการเงินไม่เพียงพอต่อการใช้ในการบริหารการตดัสินใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ พุทธมน  สุวรรณอาสน์ (2554) ได้ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้เพื่อพฒันาศกัยภาพ
ทางการบญัชีและการเงินแบบมีส่วนร่วม เพื่อการพฒันาธุรกิจชุมชน กลุ่มตดัเยบ็บา้นดอกแดง ต าบล
สง่าบา้น อ าเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่  ส่วนขอ้แตกต่างคือ การวิจยัดงักล่าวเป็นการออกแบบ
ระบบบญัชีโดยให้สมาชิกท าตามระบบท่ีวางไวแ้ละผูว้ิจยัไดเ้ขา้ไปให้ความรู้และให้ค  าปรึกษาตลอด
ระยะเวลาท่ีทดลองปฏิบติัทางการบญัชี ในขณะท่ีการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการออกแบบโดยให้เหรัญญิก
(ผูจ้ดัท าบญัชีกลุ่ม) มีส่วนร่วมในการออกแบบสมุดบญัชีดว้ย เพื่อให้ตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม
มากท่ีสุดและขอ้ท่ีแตกต่างอีกขอ้หน่ึงคือการวจิยัน้ีไดอ้อกแบบสมุดคุมสินคา้โดยไดอ้อกแบบให้มีการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยสินคา้เขา้ไปในตารางของสมุด ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ีได้น ามาทดลองกับ
วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรียแ์ลว้พบว่าเหรัญญิกเกิดความสับสนและไม่ตอ้งการค านวณตวัเลข
หลายคร้ัง ผูศึ้กษาจึงได้ออกแบบโดยน าต้นทุนต่อหน่วยสินค้ามาค านวณข้างนอกตาราง เพื่อให้
เหรัญญิกค านวณแค่คร้ังเดียวในตอนส้ินเดือน 
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5.3.4 การศึกษาน้ีไดด้ าเนินการบรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย โดยสามารถน าระบบบญัชีท่ี
พฒันาข้ึนน าไปปฏิบติัได ้และผูเ้ขา้ร่วมอบรมและทดลองตอ้งการจะจดัท าบญัชีต่อไป สอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ ชูศรี เท้ียศิริเพชรและคณะ (2555) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาระบบบญัชีเพื่อพฒันาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบา้นไร่ ต าบลหนองควาย อ าเภอหางดง จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงผลการศึกษา
พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถจดัท าบญัชีไดเ้อง และรู้จกัน าขอ้มูลไปใชป้ระโยชน์โดยส่วนใหญ่มี
การเปล่ียนพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน รวมทั้งมีความมัน่ใจในการท่ีจะถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
การท าบญัชีให้แก่สมาชิกและคนในชุมชน ส่วนขอ้แตกต่างจากการศึกษาน้ีคือเป็นการพฒันาบญัชี
ส่วนบุคคลให้แก่ชุมชน โดยมีประชากรท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 10 คน โดยแต่ละคนจะมีวิถีการ
ด าเนินชีวติท่ีแตกต่างกนั แต่ก็สามารถท าบญัชีรายรับรายจ่ายประจ าเดือนท่ีผูว้ิจยัออกแบบได ้ในขณะ
ท่ีการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบบญัชีให้กบักลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย ์ต าบลสัน
มหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อให้เหมาะกบัการด าเนินงานของกลุ่ม โดยประชากรท่ี
ศึกษาคือเหรัญญิกของวิสาหกิจชุมชนและขอความร่วมมือจากผูท่ี้ให้ข้อมูลในการจดัท าบัญชีแก่
เหรัญญิกคือประธานกลุ่มและกรรมการฝ่ายผลิต 

ผลการศึกษาส่วนน้ีไดมุ้่งพฒันาระบบบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชน โดยระบบบญัชีท่ีพฒันาข้ึน
เกิดจากการมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน สามารถน าไปใชป้ฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเน่ือง ประธานกลุ่ม
และกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับระบบบัญชีมีความพึงพอใจกับระบบท่ีพัฒนาข้ึนใหม่ตรงกับความ
ตอ้งการของตนเอง มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานในแต่ละวนัและการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต ส่วนรายงานการเงิน(งบตน้ทุนการผลิตและงบรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย) ท าใหเ้ห็น
ความส าคญัของการวางแผนทางการเงิน เพื่อสร้างความมัน่คงและความกา้วหนา้ในอนาคต 

 
5.4 ข้อค้นพบจากการศึกษา 

 
5.4.1 การท่ีจะพฒันาระบบบญัชีให้ตรงกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด คือ

จะตอ้งพิจารณาว่าการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนเป็นอย่างไร และปรับให้ตรงกับรูปแบบการ
ด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชนมากท่ีสุด ผูท่ี้ตอ้งการพฒันาระบบบญัชีใหก้บัวิสาหกิจชุมชนควรรับฟัง
ความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบในการจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนดว้ย เพราะบางคร้ังความคิดเห็น
เพียงเล็กน้อยท่ีผูรั้บผิดชอบในการจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนเสนอแนะ จะช่วยเป็นแนวทางใน
การพฒันาระบบบญัชีท่ีดีได ้
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5.4.2 การเพิ่มสัญญาลกัษณ์รูปภาพ หรือลูกศรเขา้ไปในงบการเงินหรือสมุดบญัชีต่างๆ เป็น
เร่ืองส าคญัส าหรับผูท่ี้ไม่มีพื้นฐานทางด้านบญัชีหรือไม่เคยจดัท าบญัชี เพราะจะช่วยท าให้ผูท่ี้ไม่มี
พื้นฐานทางดา้นบญัชีสามารถเช่ือมโยงรายการต่างๆไปจดัท างบการเงินไดง่้ายมากข้ึน 

5.4.3 การจดัท าสมุดคุมงานระหวา่งท าหรือสมุดคุมสินคา้ส าหรับผูท่ี้ไม่มีพื้นฐานทางดา้นบญัชี 
ควรจะเพิ่มวธีิการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ตน้งวดและปลายงวดเขา้ไปดว้ย  เพื่อใหเ้กิดความ
สะดวกและสามารถค านวณตน้ทุนต่อหน่วยไดง่้ายข้ึน เม่ือตอ้งน ามาจดัท างบตน้ทุนการผลิตหรืองบ
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในตอนส้ินเดือน 

5.4.4 ในบางกรณีวสิาหกิจชุมชนตอ้งการทราบรายละเอียดของการขายสินคา้ดว้ย เพื่อน ามาใช้
ในการวางแผนการด าเนินงาน แต่ไม่ตอ้งการจดัท าในสมุดหลายเล่ม ตอ้งการจดัท าในสมุดเพียงเล่ม
เดียว  

5.4.5 บุคคลท่ีไม่มีพื้นฐานทางดา้นบญัชีมาก่อนหรือมีพื้นฐานทางดา้นบญัชีนอ้ยก็สามารถท า
บญัชีได ้หากมีการอบรม ฝึกทกัษะการท าบญัชีและผูช้ี้แนะมีความใส่ใจคอยให้ค  าปรึกษาท่ีดีและให้
ก าลงัใจในการปฏิบติัการท าบญัชี  

5.4.6 การจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาในเร่ืองของการไม่มีเวลาใน
การจดัท าบญัชี เน่ืองจากผูรั้บผดิชอบงานในวสิาหกิจชุมชนแต่ละคนไม่ไดท้  าหนา้ท่ีหลกัของตนเพียง
อยา่งเดียว เช่น เหรัญญิกนอกจากมีหนา้ท่ีในการบนัทึกบญัชีแลว้ยงัมีหนา้ท่ีในการบรรจุหีบห่อสินคา้
ส่งทางไปรษณีย ์เป็นตน้ 

5.4.7 การพฒันาระบบบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชนตอ้งอาศยัระยะเวลานานไม่ไดท้  าเพียงแค่ 
ช่วงท่ีเขา้ไปศึกษา แต่ตอ้งคอยติดตามผลดว้ยวา่วิสาหกิจชุมชนจดัท าบญัชีอยา่งต่อเน่ืองหลงัจากท่ีเรา
เขา้ไปศึกษาหรือไม่ และคอยให้ค  าปรึกษาเพราะการท าบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชนเป็นการท าให้กบั
ชุมชน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความผกูพนัระหวา่งผูศึ้กษาและวสิาหกิจชุมชน 

 
5.5 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

 
5.5.1. ในการท่ีจะท าให้เกิดความร่วมมือในการอบรมหรือฝึกปฏิบัติการจัดท าบัญชีของ

วิสาหกิจชุมชน ควรจะท าให้ผูร่้วมปฏิบติัการจดัท าบัญชีหรือผูรั้บผิดชอบในการจดัท าบัญชีของ
วสิาหกิจชุมชนเห็นความส าคญัของการท าบญัชีและประโยชน์ของการจดัท าบญัชีก่อน ซ่ึงจะส่งผลให้
เกิดทศันคติท่ีดีต่อการจดัท าบญัชี ก่อให้เกิดความร่วมมือในหลายด้าน ทั้งด้านความร่วมมือในการ
จดัท าเอกสารประกอบการบนัทึกบญัชีและความร่วมมือในการบนัทึกบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ไม่รู้สึกว่า
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บญัชีเป็นเร่ืองยากแก่ความเขา้ใจ หน่วยงานต่างๆท่ีสนบัสนุนหรือผูท่ี้ตอ้งการพฒันาระบบบญัชีให้กบั
วิสาหกิจชุมชนควรจะรับฟังความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบในการจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนดว้ย 
เพื่อจะไดน้ ามาปรับปรุงระบบบญัชีใหต้รงกบัความตอ้งการของวสิาหกิจชุมชนมากท่ีสุด 

5.5.2. หากเราเพิ่มเติมสัญลักษณ์รูปภาพหรือลูกศรเข้าไปในสมุดบัญชี ก็จะท าให้ผูท่ี้ไม่มี
พื้นฐานทางดา้นบญัชีสามารถจดัท าบญัชีไดง่้ายข้ึน เพราะผูท่ี้ไม่มีความรู้พื้นฐานทางดา้นบญัชีมาก่อน
มกัจะไม่รู้วา่ตวัเลขท่ีค านวณไดจ้ะตอ้งน าไปใส่ไวต้รงไหนอยา่งไรเม่ือตอ้งจดัท างบการเงิน  

5.5.3. การพฒันาระบบบญัชีให้กบัวสิาหกิจชุมชนท่ีตอ้งจดัท าสมุดคุมงานระหวา่งท าหรือสมุด
คุมสินคา้ ควรจะเพิ่มวิธีการค านวณตน้ทุนต่อหน่วยของสินคา้ตน้งวดและปลายงวดเขา้ไปดว้ย เพราะ
ผูท่ี้ไม่มีพื้นฐานทางด้านบญัชีนั้นสามารถเขียนสินคา้ท่ีเขา้ออกระหว่างการผลิตได้ แต่ไม่สามารถ
ค านวณตน้ทุนสินคา้ต่อหน่วยไปไดใ้นทนัที ดงันั้นควรจะมีการเพิ่มเติมวิธีการค านวณตน้ทุนสินคา้ต่อ
หน่วยเขา้ไปในส่วนทา้ยสุด เพื่อผูท่ี้ไม่มีพื้นฐานทางดา้นบญัชีจะไดน้ ามาค านวณในภายหลงัและน ามา
จดัท างบตน้ทุนการผลิตหรืองบรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายไดส้ะดวกและง่ายข้ึน 

5.5.4. ในบางกรณีวิสาหกิจชุมชนตอ้งการทราบรายละเอียดของการขายสินคา้เพื่อน ามาใชใ้น
การวางแผนการด าเนินงาน แต่ไม่ตอ้งการจดัท าในสมุดหลายเล่มเพราะคิดวา่เป็นเร่ืองยุง่ยากตอ้งการ
จดัท าในสมุดเพียงเล่มเดียว ผูอ้อกแบบระบบบญัชีจึงควรจะหาวิธีการท่ีจะท าให้รายละเอียดท่ีวสิาหกิจ
ชุมชนตอ้งการรู้ ให้อยู่ในสมุดเล่มเดียวกนัให้มากท่ีสุด เช่น สมุดเงินสดรับจะรับรู้ว่าจะมีรายรับจาก
การขายสินคา้แต่ละชนิดเท่าใด และผูอ้อกแบบก็ควรเพิ่มช่องจ านวนสินคา้ท่ีขายไดห้รือวนัท่ีท่ีส่งของ
เขา้ไปดว้ย เป็นตน้ 

5.5.5. บุคคลท่ีไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นการท าบญัชีหรือมีความรู้พื้นฐานไม่มาก ก็สามารถท า
บญัชีไดห้ากมีการอบรม ฝึกทกัษะการท าบญัชีและผูช้ี้แนะมีความใส่ใจคอยให้ค  าปรึกษาท่ีดีและให้
ก าลงัใจในการปฏิบติัการท าบญัชีอย่างต่อเน่ือง ดงันั้น หน่วยงานต่างๆท่ีสนบัสนุนควรมีการติดตาม
ช้ีแนะใหก้ าลงัใจในการจดัท าบญัชีอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจะเป็นแรงผลกัดนัใหว้สิาหกิจชุมชนเกิดก าลงัใจท่ี
จะท าบญัชีต่อไป เน่ืองจากในระหว่างการฝึกปฏิบติัการท าบญัชี ผูฝึ้กปฏิบติัการท าบญัชีมกัจะเกิด
ความทอ้แทแ้ละความเครียด เพราะคิดวา่ตนเองท าไม่ได ้แต่หากไดรั้บความใส่ใจและก าลงัใจท่ีดีแลว้ 
ก็จะช่วยลดความตึงเครียดท่ีเกิดข้ึนกบัผูฝึ้กปฏิบติัการท าบญัชีได ้

5.5.6. การจดัท าบญัชีของวิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่มกัจะมีปัญหาในเร่ืองของการไม่มีเวลาใน
การจดัท าบญัชี ซ่ึงการแบ่งแยกหนา้ท่ีอยา่งชดัเจนให้แก่สมาชิกผูร่้วมด าเนินงานหรือกรรมการแต่ละ
คน เพื่อรับผดิชอบในส่วนต่างๆของระบบบญัชี ก็จะช่วยใหปั้ญหาน้ีลดนอ้ยลง 
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5.5.7. การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนในคร้ังน้ีมีการฝึกอบรมการจดัท าบัญชีท่ีเน้น
เหรัญญิกท าเพียงคนเดียว ดังนั้ นหากวิสาหกิจชุมชนต้องการให้มีการพฒันาการจดัท าบัญชีอย่าง
ต่อเน่ือง ประธานหรือเหรัญญิกจะตอ้งมีการแนะน าและให้ความช่วยเหลือในการจดัท าบญัชีท่ีดีแก่
สมาชิกท่ีตอ้งการเรียนรู้ระบบบญัชีใหม่น้ี เพื่อจะได้มีตวัแทนท่ีดีในการจดัท าบญัชีให้แก่วิสาหกิจ
ชุมชนต่อไป 

 
5.6 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

 
5.6.1 การศึกษาค้นควา้แบบอิสระน้ี ได้ท าการศึกษาเฉพาะประธานและกรรมการท่ีมีส่วน

เก่ียวขอ้งในการพฒันาระบบบญัชีตามท่ีผูศึ้กษาเห็นสมควรเท่านั้น หากจะท าการศึกษาคร้ังต่อไป 
สามารถท่ีจะเลือกศึกษาตวัแทนอ่ืนๆท่ีเป็นตวัแทนท่ีดีในการศึกษาได ้เพื่อให้ทราบถึงการพฒันาระบบ
บญัชีท่ีเหมาะสมกบัวสิาหกิจชุมชนต่อไป 

5.6.2 การพฒันาระบบบญัชีให้กบัวิสาหกิจชุมชนตอ้งอาศยัเวลานาน เพื่อติดตามว่าวิสาหกิจ
ชุมชนมีการบนัทึกบญัชีอยา่งต่อเน่ืองหรือไม่ ซ่ึงจะก่อให้เกิดความผกูพนัระหวา่งผูศึ้กษากบัวิสาหกิจ
ชุมชน ดงันั้นหากหน่วยงานหรือผูท่ี้ตอ้งการศึกษาอ่ืนๆ ตอ้งการพฒันาระบบบญัชีให้กบัวิสาหกิจ
ชุมชนจะตอ้งยอมรับความผกูพนัขอ้น้ี และมีความเต็มใจท่ีจะให้ค  าปรึกษาท่ีดีแก่วสิาหกิจชุมชนต่อไป 
แมจ้ะไม่ไดล้งพื้นท่ีแลว้ก็ตาม 

5.6.3 แนวทางการพฒันาการจดัท าบญัชี สามารถน าไปเผยแพร่ให้วสิาหกิจชุมชนอ่ืนๆ เพื่อให้
วิสาหกิจชุมชนอ่ืนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการจดัท าบญัชีไปใช้ในการบริหารทางเงิน หรือผูศึ้กษา
อ่ืนๆสามารถน าไปต่อยอดการพฒันาระบบบญัชีท่ีผูศึ้กษาไดว้างระบบไว ้เพื่อให้เกิดการพฒันาระบบ
บญัชีใหว้สิาหกิจแบบยัง่ยนืต่อไป 
 


