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บทคัดย่อ  
 การวิจัยเรื่องการออกแบบระบบบัญชีต้นทุนการผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติเพื่อทราบปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับ
ต้นทุนการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชน และเพื่อออกแบบระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุนการ
ผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม 
 ผลการวิจัย พบว่า ขั้นตอนการผลิตประกอบด้วยการรับซื้อวัตถุดิบเส้นด้ายฝ้ายและวัตถุดิบส าหรับงาน
ย้อม เส้นด้ายถูกน าไปต้มท าความสะอาดและผสมด้วยวัสดุธรรมชาติ น าไปย้อมด้วยการแช่และต้มน าไปตากให้แห้งและ
น าไปทอเป็นผ้าผืนตามลายที่ลูกค้าต้องการ ต้นทุนที่ส าคัญประกอบด้วยต้นทุนผันแปรร้อยละ 92 และต้นทุน
ค่าใช้จ่ายคงที่ร้อยละ 8 ส าหรับระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตก าหนดให้ มีการบันทึกข้อมูลต้นทุน
แยกตามค าสั่งผลิตและมีการปันส่วนต้นทุนคงที่ น าไปจัดท ารายงานเปรียบเทียบ ข้อมูลที่ได้ท าให้ฝ่ายบริหารทราบว่า 
ค าสั่งผลิตของลูกค้าบางรายมีมูลค่าสูงและมีก าไรส่วนเกินสูงแต่เมื่อปันส่วนต้นทุนคงที่ พบว่ามีก าไรสุทธิเหลือเพียง
เล็กน้อย (ร้อยละ 2) ในขณะที่ใบสั่งผลิตที่มีมูลค่าน้อยกับให้ก าไรสุทธิสูงกว่า (ร้อยละ 6) เนื่องจากค าสั่งแต่ละค าสั่งผลติ
มีลายทอที่ใช้เวลาต่างกัน สารสนเทศที่ได้สามารถสนับสนุนผู้บริหารในการก าหนดราคารับผลิตและควบคุมการผลติได้
อย่างเป็นระบบ 
ค าส าคัญ: การออกแบบ, ระบบบัญชีต้นทุน, วิสาหกิจชุมชน 
 
Abstract  
 The Research Design of the Cost Accounting System for the Production of Community 
Enterprises, Natural Dye Weaving Groups, Santisuk District, Nan Province. The Objective to study the 
production process of natural dyed fabrics to know various factors Related to the cost of producing 
natural dyed fabrics of community enterprises and to design a cost accounting system for controlling 
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production costs of community enterprises, natural dyes weaving groups Santisuk District, Nan 
Province. It was an action research with participatory. 
 The research found that the production process consists of purchasing raw materials, 
cotton yarn and raw materials for dyeing. The yarn is boiled, cleaned and blended with natural 
materials. It is dyed by soaking and boiling. They are then dried and woven into fabric according to 
the customer's design. Significant costs consist of 92% variable cost and 8% fixed expense cost. For 
cost accounting systems for production cost control required that the cost data was recorded 
separately according to the production order. There should be an allocation of fixed costs for each 
order and preparing a comparative report. Information led the management to aware that some 
customer orders were high in value and having high contribution margin, but when allocating fixed 
costs, only a small amount of net profit was left (2%). While other production orders with less value 
gave higher net profits (6% )  because each order required a different weaving pattern that needed 
more production time. The information supported the management in setting production prices and 
controlling production systematically. 
Keywords: Design, Cost Accounting System, Community Enterprise 
 
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
 วิสาหกิจชุมชน เป็นการประกอบการโดยชุมชนท่ีมีสมาชิกในชุมชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ทั้งด้านการ
ผลิต การค้า และการเงิน และต้องการใช้ปัจจัยการผลิตนี้ให้เกิดดอกผลทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ด้านเศรษฐกิจ คือ 
การสร้างรายได้และอาชีพ ด้านสังคม คือ การยึดโยงร้อยรัดความเป็นครอบครัวและชุมชนให้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับผิดชอบ แบ่งทุกข์แบ่งสุขซึ่งกันและกันโดยผ่านการประกอบการของชุมชน ซึ่งวิสาหกิจชุมชน เกิดขึ้นหลังจากที่
รัฐบาลได้ให้ความส าคัญกับเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ขนานไปกับเศรษฐกิจกระแสหลัก อันสืบเนื่ องมาจากเศรษฐกิจ
กระแสหลักก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าระหว่างรายได้ของประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามากมาย ดังนั้น
วิสาหกิจชุมชนจึงเป็นหลักการน าไปสู่การเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ
อย่างแท้จริง เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยน าเอาเศรษฐศาสตร์ชุมชนหรือ
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยอยู่ในระบบและวิถีชุมชนที่สมาชิกในชุมชนก าหนดเองและให้
ชุมชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา (ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐและพิทยา ว่องกุล, 2545) วิสาหกิจชุมชนจึงมีความส าคัญใน
การสร้างฐานมั่นคงให้กับประเทศได้ โดยกระตุ้นเศรษฐกิจระดับรากหญ้าให้เข้มแข็งและกระจายโอกาสการประกอบ
อาชีพให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสามารถพึ่งตนเองได้
มากขึ้นนั่นเอง  ซึ่งการที่จะส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้มีประสิทธิภาพจึงต้องมีการด าเนินงานในด้านการบริหาร
จัดการด้านปัจจัยการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน และด้านการจัดท าบัญชี เพราะปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนแล้วแต่
มีผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนท้ังสิ้นไม่ว่าจะเป็นการค านวณต้นทุนการผลิต การก าหนด
รายได้ การก าหนดค่าใช้จ่าย รวมไปถึงการควบคุมปัจจัยการผลิตต่าง ๆ (วิชิต นันทสุวรรณ, 2547)  
 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน เป็นกลุ่มที่สร้างผลิตภัณฑ์โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน โดยคนในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน สร้างความหลากหลายของผลผลิตและ
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ผลิตภัณฑ์ในชุมชนแบบพึ่งตัวเอง ลดรายจ่ายให้ครอบครัว แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า
ย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ยังไม่ประสบผลส าเร็จ บรรลุเป้าหมายของกลุ่มได้เท่าที่ควร ทั้งนี้ปัญหาที่
ส าคัญคือขาดความรู้ด้านบัญชี จึงท าให้กลุ่มไม่มีระบบบัญชีต้นทุนที่ถูกต้องและเหมาะสม ส่งผลต่อการน าข้อมูล
สารสนเทศด้านการบัญชีมาใช้ในการตัดสินใจ ควบคุม และวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพของกลุ่ม  
 จากปัญหาดังกล่าว จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพื่อออกแบบระบบบัญชีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อการ
ควบคุมต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน มีความสนใจที่จะ
ศึกษาถึงกระบวนการผลิตผ้าย้อมสีธรรมชาติ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
และออกแบบระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่านเพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพื่อศึกษากระบวนการผลติผ้าย้อมสีธรรมชาตเิพื่อทราบปัจจัยตา่งๆ ที่เกี่ยวกับต้นทุนการผลติผ้ายอ้มสี
ธรรมชาติ ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันตสิุข จังหวัดน่าน 
 2. เพื่อออกแบบระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  ที่มุ่งศึกษากระบวนการผลิตผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ และออกแบบระบบบัญชีต้นทุน เพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสี
ธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน โดยใช้หลักการและเครื่องมือในการศึกษาและออกแบบระบบบัญชีในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล น ามาออกแบบระบบบัญชี ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการควบคุมต้นทุนการผลิต 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็นผู้บริหาร และสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จ านวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 9 คน โดยแบ่งเป็นสามกลุ่ม 
ได้แก่ 1) กลุ่มผู้บริหารของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้าน
การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชีในการตัดสินใจ วางแผน ควบคุม และบริหารการด าเนินงานของกลุ่ม ซึ่งได้แก่ 
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน จ านวน 1 คน และรองประธานกลุ่ม  
จ านวน 2 คน 2) กลุ่มของผู้ปฏิบัติที่อยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนในการผลิตรวมถึงทรัพยากรที่ต้องใช้
ในกระบวนการผลิตของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้แก่ กรรมการ จ านวน 4 คน และ 3) กลุ่มของผู้ปฏิบัติทางด้านการเงิน
และบัญชีของกลุ่ม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลด้านสถานการณ์การจัดท าระบบบัญชีในปัจจุบัน ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ในการจัดท าบัญชี และประเด็นปัญหาที่ได้เพื่อไปออกแบบระบบบัญชีต้นทุนท่ีเหมาะสม ได้แก่ เหรัญญิก จ านวน  2 คน 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย สมุดบันทึกค าสัมภาษณ์ ผังภาพองค์กร ผังภาพการไหลของ
งาน Data flow diagram, Document flow diagram เพื่อบันทึกและอธิบายการท างานจริง และน าไปวิเคราะห์เพื่อ
การออกแบบ 
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 3. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) จากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการ
ประกอบการ แนวทางการจัดท าบัญชีต้นทุน และปัญหาในการจัดท าบัญชีต้นทุน ท่ีได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่ว น
เกี่ยวข้องกับการจัดท าบัญชีและผู้ที่ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางการบัญชี และวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
ส าหรับข้อมูลในการด าเนินงาน เป็นข้อมูลที่ได้มาจากข้อมูลทางการบัญชีการเงินที่บันทึกไว้ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอ
ผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาออกแบบเป็นผังการไหลของข้อมูล 
Data Flow Diagram เพื่อน าไปสู่การออกแบบแฟ้มข้อมูลต้นทุน และรายงานเกี่ยวกับต้นทุนเพื่อการตดัสนิใจทางธุรกจิ 
 
สรุปผลการวิจัย  

1. ผลการศึกษากระบวนการหลักขั้นตอนการด าเนินธุรกิจผ้าย้อมสีธรรมชาติและข้อมูลที่เกิดขึ้นของ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ดังภาพท่ี 1 ถึง 3 

 

 
 

ภาพที่ 1 เร่ิมต้นกระบวนการผลติที่การจัดซ้ือวัตถุดิบ 
 

จากภาพที่ 1 กระบวนการผลิตเริ่มต้นจากการรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านเป็นเป้าหมายในการกระจาย
รายได้ให้กับชุมชน โดยวัตถุดิบประกอบด้วย เส้นด้ายเพื่อน าไปย้อมมาจากฝ้ายที่ชาวบ้านปลูกและสาวให้เป็นเส้นด้าย 
และวัสดุธรรมชาติเช่นใบไม้ เปลือกไม้ และรากไม้ ซึ่งต้องมีการปลูกและดูแลเป็นพิเศษโดยชาวบ้าน งานจัดซื้อเป็นผู้ซื้อ
และตีราคาจากนั้นจะแจ้งให้ การเงินบัญชี จ่ายค่าวัตถุดิบ การบัญชีจะบันทึกค่าใช้จ่ายไว้ในสมุด 
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ภาพที่ 2 งานผลิตจะรับวัตถุดิบจากงานจัดซ้ือเพ่ือท าการผลิต 
 

จากภาพที่ 2 เมื่องานจัดซื้อได้วัตถุดิบมาจะส่งมอบให้งานผลิตด าเนินการต่อ ซึ่งงานผลิตจะประกอบด้วย
งานเตรียมเส้นด้านเพื่อการย้อม ซึ่งต้องมีการผสมวัตถุดิบธรรมชาติในการต้มเพื่อให้เส้นด้ายสามารถจับสีย้อยได้คงทน 
จากนั้นน าไปย้อมสีซึงมีการเตรยีมวัสดุธรรมชาตเิพื่อการย้อมตามสทีี่ไดร้ับค าสัง่ จากนั้นจะส่งให้งานทอผ้าผืนต่อไป งาน
ทอผ้าจะได้ผลงานเป็นผ้าผืน และมีการแจ้งให้ การเงินการบัญชีเพื่อค านวณค่าแรง โดยแรงงานมาจากชาวบ้ านซึ่งมี
ฝีมือในการทอกี่กะตุกในระดับฝีมือแตกต่างกันและใช้เวลาในการทอแต่ละลายไม่เท่ากัน 

 

 
 

ภาพที ่3 การขายสินค้าและการเงิน-บัญช ี
 

จากภาพที่ 3 เมื่อผลิตเป็นผ้าผืนเสร็จ งานขายจะท าการส่งมอบให้ลูกค้าตามที่ลูกค้าสั่งผลิตพร้อมเก็บเงิน 
นอกจากนั้น ลูกค้าอาจซื้อผ้าผืนที่มีอยู่ในร้านก็ได้ เงินที่ได้จากการขายจะส่งมอบให้การเงินและให้งานบัญชีบันทึก
ข้อมูลและออกใบเสร็จมอบให้ลูกค้าต่อไป 



 

ภาคโปสเตอร ์

 530 

สรุปข้อค้นพบเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตผา้ย้อมสีธรรมชาต ิ
1) ขั้นตอนการผลติ ประกอบด้วย การรับซื้อวัตถุดบิจากชาวบ้านเชน่ เส้นด้ายฝ้าย วัตถดุิบส าหรับงาน

ย้อม จากน้ันเส้นด้ายจะถูกน าไปตม้ท าความสะอาดและผสมด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อให้สีย้อมคิดทน ในขณะเดียวกันจะมี
การตรวจส่วนผสมสีย้อมจากวัตถดุิบธรรมชาติตามสตูร เพื่อน ามายอ้มโดยการแช่และต้มพร้อมกับเสน้ด้ายฝ้ายที่พร้อม 
จากนั้นจ าตากให้แห้ง น าไปทอเปน็ผ้าผืนตามลายที่ลูกคา้ต้องการตอ่ไป 

2) ส่วนท่ีเกี่ยวกับต้นทุน 
 

ตารางที่ 1 ข้อมูลที่เกี่ยวกับต้นทุน 
ประเภทต้นทุน อัตราส่วนร้อยละ 

1.  ต้นทุนผันแปร วัตถุดิบเส้นด้าย 
วัตถุดิบเพื่อการย้อม เช่นเปลือกไม้ รากไม้ ใบไม้  

 85.0 
  2.0 

2. ต้นทุนผันแปร ค่าแรงงานทางตรงทอผ้าผืน   5.0 
3. ต้นทุนค่าใช้จ่ายคงท่ี (ด้านการจัดการ ช่างซ่อมอะไหล่  

ค่าเสื่อมอุปกรณ์เครื่องมือ ฯลฯ) 
  8.0 

รวม 100.0 
 

3) ไม่มีการบันทึกค าสั่งผลิตของลูกค้าแต่ละรายและประวัติการสั่ง 
4) ไม่มีการบันทึกประวัตการสั่งซื้อลูกค้าเกี่ยวกับสูตรสีย้อมและลายทอที่เคยสั่งซื้อ 
5) ไม่มีการปันส่วนต้นทุนคงที่เข้าเป็นต้นทุนการผลิตแยกตามรุ่นและค าสั่งผลิต 
6) ไม่มีการสอบทานรายการจัดซื้อระบบควบคุมภายในควรมีการปรับปรุง 

 
2. การออกแบบ ระบบบัญชีต้นทุนเพ่ือการควบคุมต้นทุนการผลิตของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  
อ าเภอสันติสขุ จังหวัดน่าน ดังภาพที่ 4 ถึง 9 

การศึกษาในตอนท่ี 1 ประกอบกับข้อค้นพบในการศึกษาถูกน ามาวิเคราะห์และออกแบบระบบบัญชี
ต้นทุนไดด้ังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 4 ออกแบบให้งานขายบนัทึกรายละเอียดในแฟ้มข้อมลู F1 
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จากภาพที่  4  ออกแบบให้มีการบันทึกรายละเอียดค าสั่ งซื้อและสร้างแฟ้ม F1เพื่ อ เก็บข้อมูล 
เกี่ยวกับราคาจ านวนสั่ง วันท่ีสั่งและวันจัดส่งประเภทของลายผ้าและการย้อม เพื่อเป็นประโยชน์ใช้ในการวางแผนและ
ควบคุมโดยมีรูปแบบดังภาพ 5 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างทะเบียนลูกค้า 
 

จากภาพท่ี 5 ตัวอย่างทะเบียนลูกค้าท่ีควรมีเพื่อบันทึก วันท่ีสั่ง วันท่ีก าหนดส่ง ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยในการง
วางแผนและควบคุมการผลิต จ านวนสั่ง รหัสผลิตและรหัสลายทอ เป็นข้อมูลที่ช่วยในการวางแผนสั่งซื้อ ควบคุม
คุณภาพ และควบคุมการผลิต ส าหรับลูกค้าแต่ละรายที่มีความต้องการต่างกัน 
   

 
 

ภาพที่ 6 ก าหนดให้แผนกบัญชจีดัท าต้นทุนแยกตามใบสั่งผลิต 
 

จากภาพที่ 6 ก าหนดให้แผนกบัญชีท าการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่เงินเดือนค้าจ้างและค่าเสื่อม
ราคาอุปกรณ์เข้าเป็นต้นทุนการผลิตแยกตามใบสั่งผลิตเพื่อให้ทราบต้นทุนที่ใกล้เคียงความจริง เพื่อการควบคุมการ
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บริหารการผลิต การปันส่วนให้ใช้จ านวนช่ัวโมงแรงงานทางตรงในการปันส่วน และให้จัดท าสรุปต้นทุนเปรียบเทียบแยก
ตามใบสั่งผลิตดังภาพ 7 

 

 
 

ภาพที่ 7 รายงานต้นทุนการผลิตแยกตามใบสั่งผลิต 
 

จากภาพที่ 7 เมื่อแผนกบัญชีจัดท ารายงานต้นทุนการผลิตแยกตามใบสั่งผลิต และมีการปันส่วนต้นทุนทุน
คงที่ตาช่ัวโมงแรงงานทางตรงในการทอผ้า แสดงให้เห็นว่าใบสั่งผลิตของลูกค้า C005 และ D006 แม้จะมีจ านวนเงินสูง
แต่เมื่อปันส่วนต้นทุนตามกิจกรรมอย่างเหมะสม พบว่ามีก าไรต่อใบสั่งผลิตเพียงร้อยละ 2 ในขณะที่ใบสั่งผลิตที่มีมูลค่า
น้อยกว่ากับท าก าไรร้อยละ 6 และ 5 ตามล าดับ การจัดท าข้อมูลนี้ท าให้ฝ่ายบริหารน าไปก าหนดราคารับจ้างได้ และใน
การควบคุมการผลิต แนะน าให้แผนกบัญชีจัดท ารายงานดังภาพ 8 
 

 
 

ภาพ 8 รายงานควบคุมการผลิตจัดท าโดยแผนกบัญชี 
 

จากภาพที่ 8 เมื่อแผนกบัญชีจัดท ารายงานการผลิตเพื่อใช้ควบคุมการผลิตพบว่า ใบสั่งผลิตเลขที่ 123/10 
และ 124/10 สามารถส่งมอบได้ก่อนวันก าหนด และใบสั่งผลิตเลขที่ 125/10 และ 125/10 มีการส่งมอบล่าช้ากว่า
ก าหนด 2 และ 1 วันตามล าดับ นอกจากนั้นยังทราบว่าใบสั่งผลิตทั้งสองมีจ านวนผลิตต ากว่าค าสั่งผลิต ข้อมูลเหล่านี้
สามารถช่วยให้ฝ่ายบริหารใช้ในการควบคุมการผลิต ต้นทุนการผลิต และให้บริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ภาพที่ 9 ก าหนดให้เพ่ิมแผนกคลงัสินค้าเพ่ือท าหน้าท่ีสอบทานความถูกต้อง 
 

จากภาพท่ี 9 ก าหนดให้มีแผนกคลังสินค้าท าหน้าท่ีตรวจนับและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบท่ีแผนกจัดซื้อ 
ซื้อจากชาวบ้าน และแจ้งให้บัญชีการเงินทราบ เพื่อท าการจ่ายต่อไป ทั้งนี้เพื่อให้มีการสอบทานความถูกต้อง เพราะ
ต้นทุนส าคัญของธุรกิจมาจาก เส้นด้าย ซึ่งต้องมีตีราคาที่เหมาะสมตามปริมาณและคุณภาพ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบควบคุมภายในของระบบบัญชี 

สรุปการศึกษาขั้นตอนการผลิต พบว่า มีการรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านเช่น เส้นด้ายฝ้าย วัตถุดิบส าหรับงาน
ย้อม จากน้ันเส้นด้ายจะถูกน าไปต้มท าความสะอาดและผสมด้วยวัสดุธรรมชาติเพื่อให้สีย้อมคิดทน ในขณะเดียวกันจะมี
การตรวจส่วนผสมสีย้อมจากวัตถุดิบธรรมชาติตามสูตร เพื่อน ามาย้อมโดยการแช่และต้มพร้อมกับเส้นด้ายฝ้ายที่พร้อม 
จากนั้นจ าตากให้แห้ง น าไปทอเป็นผ้าผืนตามลายที่ลูกค้าต้องการ ต้นทุนท่ีส าคัญประกอบด้วยต้นทุนผันแปรร้อยละ 92 
ได้แก่ เส้นด้ายฝ้าย (ร้อยละ 85) วัตถุดิบธรรมชาติ (ร้อยละ2) และค่าแรงทอผ้า (ร้อยละ 5) มีต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่อี ก
ร้อยละ 8 

ด้านออกแบบระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิต ก าหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดค าสั่งซื้อ
และสร้างแฟ้มเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ราคา จ านวนสั่ง วันที่สั่งและวันจัดส่ง ประเภทของลายผ้าและการย้อม ก าหนดให้
แผนกบัญชีมีการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่เข้าเป็นต้นทุนผลิตแยกตามใบสั่งผลิตโดยใช้ช่ัวโมงแรงงานทางทอผ้าเป็น
ฐานในการปันสั่น และแผนกบัญชีจัดท ารายงานตามตัวอย่าง ด้านการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ
ก าหนดให้มีแผนกคลังสินค้าท าหน้าท่ีสอบทานความถูกต้องของการจัดซื้อและแจ้งให้การเงินบัญชีท าจ่าย การออกแบบ
ระบบบัญชีต้นทุนท าให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลเพื่อน าไปสนับสนุนการควบคุมการผลิตและเพื่อการก าหนดราคารับจ้าง
ได้ต่อไป 

 
อภิปรายผล  

 การศึกษาขั้นตอนการผลิต พบว่า วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 
มีการสนับสนุนรายได้ของชุมชนโดยการรับซื้อวัตถุดิบจากชาวบ้านเช่น เส้นด้ายฝ้าย วัตถุดิบส าหรับงานย้อม ในการ
ผลิตเส้นด้ายจะถูกน าไปต้มท าความสะอาดและเคลือบด้วยส่วนผสมจากวัสดุธรรมชาติเพื่อให้สีย้อมคิดทน การย้อม
เส้นด้ายฝ้ายโดยการแช่และต้มพร้อม จากนั้นจะน าไปตากให้แห้งและน าไปทอเป็นผ้าผืนตามลายที่ลูกค้าต้องก าร 
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ต้นทุนที่ส าคัญประกอบด้วยต้นทุนผันแปรร้อยละ 92 ได้แก่ เส้นด้ายฝ้าย วัตถุดิบธรรมชาติ และค่าแรงทอผ้า มีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายคงที่อีกร้อยละ 8 เพื่อให้ระบบบัญชีต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุนการผลิต สามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
บริหาร ก าหนดให้มีการบันทึกรายละเอียดข้อมูลส าคัญเช่นวันที่สั่ง วันก าหนดส่ง รหัสลายผ้าและสูตรการย้อม 
ก าหนดให้มีการปันส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายคงที่เข้าเป็นต้นทุนผลิตแยกตามใบสั่งผลิตโดยใช้ช่ัวโมงแรงงานทางทอผ้าเป็น
ฐานในการปันส่วน จัดท ารายงานเปรียบเทียบต้นทุนผลิตแยกตามค าสั่งผลิตเพื่อให้ทราบถึงก าไรสุทธิของแต่ละค าสั่ง
ผลิต ขั้นตอนและรายงานที่จัดท าขึ้นสามารถให้สารสนเทศเพื่อฝ่ายบริหารน าไปสนับสนุนการควบคุมการผลิตและเพื่อ
การก าหนดราคารับจ้างได้อย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัยของเพ็ญนภา หวังที่ชอบ (2561) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์ต้นทุน และระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา :กลุ่มจักสานหวาย บ้านวัดนาค ต าบลปากกราน 
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จักสานหวายมีสินค้าที่
เป็นที่นิยมอยู่ 5 แบบด้วยกัน ได้แก่ ฝาชีขนาดใหญ่ ฝาชีขนาดเล็ก ตะกร้าถือขนาดกลาง กระเป๋าถือ และกล่องใส่
กระดาษทิชชู่ ลักษณะการผลิตเป็นการผลิตเอง ลักษณะการขายเป็นการขายปลีก การศึกษาระบบบัญชีต้นทุนพบว่า 
ใช้ระบบมือในการท าบัญชี การวิเคราะห์ต้นทุน ผลิตภัณฑ์ต่อหน่วยจะใช้วิธีกะประมาณ ไม่มีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุน 
ก าหนดราคาขายโดยการกะประมาณ ระบบบัญชีต้นทุนของกลุ่มจะใช้เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี คือ บิลเงินสด 
การบันทึกรายการขั้นต้นจะบันทึกสมุดในสมุด รายรับรายจ่ายเพียงเล่มเดียว ไม่ได้จัดท างบการเงิน ใช้เครื่องคิดเลข 
ปากกา ดินสอ เป็นเครื่องมือในการท าบัญชี มีความสามารถในงานบัญชีเล็กน้อย ด้านความสามารถไม่มีความสามารถ
ในการท าระบบบัญชีต้นทุน แนวทางระบบบัญชีต้นทุนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่พัฒนาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูล ทางการบัญชี มี 7 ระบบ เอกสารทางบัญชีท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มผู้ผลิตภัณฑ์ชุมชน มี 13 ฉบับ 
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
ผลการศึกษาพบว่าการบันทึกข้อมูลของวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษาไม่ครบถ้วนและขาดการวิเคราะห์ข้อมูล

และจัดท ารายงานเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศให้ฝ่ายบริหารในการควบคุมด าเนินงานของกิจการ ผลการวิจัยสามารถ
น าไปใช้แนะน าวิสาหกิจชุมชมได้หลายแห่งเพ่ือให้มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป  
การวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาอุตสาหกรรมบริการอื่นๆซึ่งยังขาดระบบบัญชีต้นทุนและหรือระบบ

สารสนเทศทาบัญชีเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 
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