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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องระบบบัญชีต้นทุนสาหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์: ศึกษาธุรกิจแห่งหนึ่งในเขตอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานและจัดทาระบบบัญชีต้นทุนสาหรับของธุรกิจผัก
ไฮโดรโปนิกส์กรณีศึกษา เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผลการวิจัย พบว่า ขั้นตอนการดาเนินงานมีการวางแผนการผลิตประจาเดือน แผนกจัดซื้อทาหน้าที่สั่งซื้อ
เมล็ดพันธ์ ฟองน้า และปุ๋ย เพื่อใช้ในการเพาะปลูก สินค้าที่ซื้อจะถูกจัดเก็บโดยแผนกคลังสินค้า การเพาะต้นอ่อนและ
กาปลูกต้องใช้เวลา 40 วันจึงจะพร้อมจัดจาหน่าย ระบบบัญชี ต้นทุนใหม่ กาหนดให้แผนกคลังสินค้ามีการบันทึก
รายการรับ-จ่ายสินค้า กาหนดให้แผนกผลิตบันทึกผลผลิตทั้งจานวนต้นและน้าหนัก กาหนดให้แผนกขายบันทึกยอดเงิน
ขายและน้าหนัก พร้อมกับจัดทาทะเบียนลูกค้า กาหนดให้แผนกบัญชีใช้บัญชีงานระหว่างทาเพื่อปิดบัญชีคานวณต้นทุน
ผัก และจัดให้มีหน่วยเทียบ เนื่องจากผักต้องใช้เวลาปลูก 40 วันในการผลิต ต้นทุนของผักที่จาหน่ายในเดือนปัจจุบัน
ประกอบด้วยต้นทุนคงเหลือในบัญชีงานระหว่างทายกมา รวมกับร้อยละ 25 ของต้นทุนที่เกิดขึ้นในเดือนปัจจุบัน และ
ต้นทุนคงเหลือปลายเดือนเป็นต้นทุนผักสาหรับการขายในเดือนถัดไปคิดเป็นร้อยละ 75
การออกแบบระบบบัญชีต้นทุนสาหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึง
ต้นทุนของการผลิตที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
คำสำคัญ: ระบบบัญชีต้นทุน, ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์
Abstract
The research on Cost Accounting of Hydroponic Vegetables Business: Study of a Business
in Sri Racha Distric in Chonburi Province aimed to study the operational processes and implementing
a cost accounting system for vegetable hydroponics business, a case study. It was an action research.
The research found that the production operation process was planned on monthly basis,
the purchasing department orders seeds, sponges and fertilizers for production, purchased goods
would be stored by the warehouse department, seedling and planting took 40 days to be ready for
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sale. The new cost accounting system dictated that the warehouse department to record the goods
receipt-delivery, the production department to record both the number of plants and weight, the
sales department had to record sales amount and weight, along with a customer registration. The
accounting department had to use work-in-process accounting to close accounts and calculated cost
of vegetables using a comparison unit-since vegetables took 40 days to grow, so the cost of goods
sold of current month consisted of the cost brought-forward from last month plus the cost of workin-process account this month, only accounted for 25%, and cost at the end of the month, carriedforward to next month sales which accounted for 75%.
The design and implement of cost accounting system for Hydroponic Vegetable Business
could assist the entrepreneurs to find a more realistic cost of production and provide useful
information to the business operation.
Keywords: Cost accounting system, Hydroponic Vegetable Business
ควำมสำคัญและที่มำของปัญหำวิจัย
เกษตรกรของประเทศไทย ส่วนใหญ่จะดาเนินการในลักษณะของครัวเรือนเกษตรซึ่งมักพบปัญหาหลาย
ด้านทั้งด้านการผลิต การจาหน่าย และการเงิน ส่วนหนึ่งมีสาเหตุจากเกษตรกรมีความรู้น้อย และยากจน ส่งผลให้
การเกษตรไทยยังเป็นการผลิตแบบรายย่อย มีพื้นที่เพาะปลูก ขนาดเล็กเพื่อทากิน ขาดการวางแผนและจัดการที่เป็น
ระบบ รูปแบบการผลิตเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรเพื่อช่วยลดความแปรผันของรายได้ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย
อึ้งภากรณ์, 2562)สาหรับการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ เป็นการเพาะปลูกของเกษตรกรรายย่อย หรือแบบ
ครัวเรือนเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งธุรกิจนี้เกิดจากความนิยมสินค้าในตลาดออร์แกนิคของไทยที่มีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรมีการปรับตัวและหันมาปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์กันมากขึ้น โดยมีการดาเนินการใ น
ลักษณะของครัวเรือนเกษตร ซึ่งเกษตรบางรายปลูกเป็นรายได้เสริม บางรายปลูกแบบผสมผสานกับพืชชนิดอื่น บาง
รายปลูกเพื่อทดแทนการปลูกพืชอื่น เนื่องจากเป็นลักษณะของการปลูกโดยไม่ใช้ดิน และใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยก็
สามารถทาการผลิตได้ เพียงแค่ใช้น้าผสมกับธาตุอาหาร pH ที่มีการควบคุม โดยคนทั่วไปมักเรียกการปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ว่าการปลูกแบบใช้น้า ซึ่งเป็นการปลูกที่ประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในการเตรียมดินและการกาจัด
วัชพืช แต่การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เป็นระบบการปลูกที่มีต้นทุนการผลิตค่อนข้างสูง เนื่องจากอุปกรณ์มีราคาแพง และ
การควบคุมดูแลต้องใช้ผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในขั้นตอนการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ จึงควรมีการบันทึกรายการ
บัญชีหรือรายการต้นทุนเพื่อเป็นแนวทางในการควบคุมดูแล และบริหารจัดการที่ดีขึ้น (กรมส่งเสริมการเกษตร. 2558)
การจัดทาบัญชี จึงถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่ อผู้ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจแบบครัวเรือนเกษตร เพราะหาก
ธุรกิจมีระบบบัญชีที่ดี จะเป็นเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้ในการควบคุมการดาเนินธุรกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ จึงจาเป็นจะต้องจัดให้มีระบบบัญชีที่ดีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของผู้บริหารในด้านการวาง
แผนการดาเนินงาน การควบคุมการดาเนินงาน และการประเมินผล ที่จะนาไปใช้ในการวิเคราะห์ธุรกิจ สามารถไปใช้
ประกอบการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ได้ (บริ ษั ท เคเคเอ็ น การบั ญ ชี จ ากั ด , 2560) เนื่ อ งจากการท าบั ญ ชี จ ะท าให้
ผู้ประกอบการสามารถใช้ประเมินจากข้ อมูลเหตุการณ์ในอดีต ปัจจุบัน และ อนาคต ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของรายงาน
วิเคราะห์ต่างๆ อันเป็นเครื่องมือช่วยให้ ผู้บริหารงานสามารถดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยในการ
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พยากรณ์เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตได้อย่างมีทิศทาง และความเชื่อมั่นสูง สามารถนามาวิเคราะห์ความเป็นไป
ได้ของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะทาให้ทราบจานวนต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และสามารถคานวณ
ต้นทุนของสินค้าและบริการของกิจการได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจกาหนดราคาสินค้า หรือบริการของ
ธุรกิจ ช่วยในการควบคุมต้นทุนการผลิตและค่ าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามประมาณการที่ได้กาหนดไว้ และสามารถ
นาไปวิเคราะห์ ปรับปรุงรายจ่ายที่ไม่จาเป็นออก รวมถึงช่วยในการวางแผนการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่ กิจการมีอยู่ นอกจากนี้การบันทึกบัญชีจะทาให้สามารถตรวจสอบหาหลักฐานในการเบิกจ่ายแต่ละครั้ง จึง
ช่วยลดปัญหาในการเบิกจ่ายซ้าซ้อนได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะทาให้ธุรกิจสามารถพัฒนากิจการให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
(ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, 2560)
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ แห่งหนึ่งในเขตอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยซึ่งเป็นรายใหม่ที่ไม่เคยประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยเพาะปลูกในรูปแบบ
ครัวเรือนเกษตร หรือการดาเนินงานในธุรกิจครอบครัวใช้แรงงงานจากสมาชิกในครอบครัว และการจ้างแรงงานจากคน
ในชุมชน ซึ่งการประกอบการแบบครัวเรือนเกษตรนี้ ทาให้ผู้ประกอบการไม่เห็นความสาคัญของการทาบัญชี โดยไม่เคย
มีการจัดทาบัญชีใดๆ เลย ซึ่งถือเป็นปัญหาต่อการตัดสินใจในการประกอบกิจการต่อไปในอนาคต เนื่องจากไม่มีข้อมูล
หลักที่สาคัญต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลการวางแผนและการจัดการระบบเกษตร ของสถาบันวิจัย
เศรษฐกิจ (สถาบันวิจัยเศรษฐกิจ ป๋วย อึ้งภากรณ์, 2562) ยังพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่คานึงถึงหลักการวางแผนและ
การจัดการระบบการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้จะทาให้เกษตรขาดการพัฒนาทักษะความชานาญและปัจจัยการ
ผลิตพืชผลทางการเกษตร และส่งผลต่อประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนการผลิต รวมไปถึงบริหารจัด
การเงิน เพื่อให้มีเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต ปัจจัยการผลิต สภาพ
ภูมิอากาศ และนโยบายส่งเสริมการผลิตจากหน่วยงานภายนอก
สภาพปัญหาที่พบของการประกอบธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ในอาเภอศรีราชา ถือเป็นปัญหาสาคัญเพราะ
ผู้ประกอบการไม่เห็นความสาคัญต่อการจัดทาบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของสมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (2552)
อธิบายว่า ธุรกิจที่ไม่จัดทาบัญชี ถือเป็นจุดอ่อนสาคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและความอยู่รอด
ของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ซึ่งประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ของการตัดสินใจจะขึ้นอยู่กับความพร้อม และ
ความสามารถในการจัดหาและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อมูลกับการตัดสินใจ ทั้งนี้ข้อมูลที่ผู้บริหารจาเป็นต้องใช้
ประกอบการตัดสินใจมาจาก 2 แหล่ง คือ ข้อมูลภายในกิจการ (Internal Information) เช่น รายได้จากการขาย
รายจ่ า ยที่ เ กิ ด จากการผลิ ต และการด าเนิ น งาน และข้ อ มู ล ภายนอกกิ จ การ (External Information) เช่ น ภาวะ
เศรษฐกิจ คู่แข่ง การเมือง เป็นต้น (ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร, 2560) จึงเห็นว่า ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ในอาเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เป็นกิจการแบบครอบครัว โดยปลูกผักแบบเกษตรครัวเรือน ซึ่งยังมีประสบการณ์และความรู้สึก
ของการเจ้าของกิจการไม่มากนัก ส่งผลให้ไม่เห็นความสาคัญของการจัดทาบัญชี ซึ่งประเด็นนี้ถือเป็นจุดอ่อน หรือ
อุปสรรค ตามที่ สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2554) ได้อธิบายไว้ว่า ผู้ประกอบการที่ไม่จัดทา
ข้ อ มู ล ทางการบั ญ ชี จะท าให้ ก ารวางแผนและการตัด สิน ใจในการท าธุ ร กิ จ มีจุ ดอ่ อ นและถื อ เป็ น อุ ป สรรคในการ
ดาเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการอยู่รอดของธุรกิจ และในระยะยาวอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงระบบ
เศรษฐกิจโดยรวมของธุรกิจได้
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบธุรกิจผักไฮโรโปนิกส์ ยังไม่เห็นความสาคัญของการทา
บัญชี โดยเฉพาะการทาบัญชีต้นทุนที่เป็นประโยชน์ในการใช้ข้อมูลต้นทุนเกี่ยวกับสินค้า ที่จะนาไปใช้ในการคานวณงาน
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ได้ชัดเจน ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ควรศึกษาวิจัยเรื่อง ระบบบัญชีต้นทุนสาหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอาเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการนาไปใช้คานวณงานในธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ได้ชัดเจนขึ้น และยังเป็นประโยชน์
ที่ใช้ในการวางแผนและควบคุมต้นทุนในการดาเนินงานด้านต่างๆ และสามารถนาไปใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ
ให้กับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ได้อีกด้วย
วัตถุประสงค์กำรวิจัย
1. เพื่อศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์
2. เพื่อจัดทาระบบบัญชีต้นทุน สาหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) เรื่อง ระบบบัญชีต้นทุนสาหรับธุรกิจผัก
ไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีโดยทาการศึกษาเส้นทางของการเปิดความรู้ในการจัดทาระบบบัญชี
ต้นทุน ที่เริ่มจากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสะท้อนคิดของผู้ประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุรี มีการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง และลงมือปฏิบัติการใช้ระบบ
บัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามแผน การสังเกตผลจากการปฏิบัติ และวางแผนซ้า ตามกระบวนการเรียนรู้ทีแต่ละขั้นตอนใน
การจัดทาระบบบัญชีต้นทุนของผู้ประกอบการธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ที่เข้าร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้ามามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการเสริมพลัง
อานาจ ให้ความอิสระ และสร้างจิตสานึกให้เกิดขึ้นในปัจเจกบุคคล โดยจะเรียนรู้ ทาให้เข้าใจอย่างมีวิจารณญาณและ
เป็นการสะท้อนคิด ในการจัดทาระบบบัญชีสาหรับธุรกิจผักไฮโรโปนิกส์ให้เกิดการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ ในเขตอาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี แห่ง
หนึ่ง เป็นตัวอย่างในการศึกษา โดยเลือกจากผู้ประกอบการที่มปี ระสบการณ์ในการทาธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ มากกว่า 5
ปีขึ้นไป
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์ และเครื่องมือในการศึกษาออกแบบระบบ ดังนี้
2.1 การศึกษากระบวนการทางบัญชีที่ใช้จากการนาข้อมูลทางบัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุนมาทา
การวิเคราะห์และแปลความหมายเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร ทั้งในด้านการวางแผนการควบคุม การประเมิน
และวัดผลการดาเนินงานของผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทาธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป
2.2 การศึกษาถึงวิธีการแยกประเภทต้นทุนรวม ได้แก่ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตหรือต้นทุนประจางวด ดังนี้ 1) ต้นทุนผลิตภัณฑ์ ได้แก่ วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงทางตรง ค่าใช้จ่ายการผลิต
(ค่าใช้จ่ายผันแปร ค่าใช้จ่ายคงที่) 2) ต้นทุนประจางวด ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน
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3. การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เป็นการสัมภาษณ์ที่เป็นทางการเกี่ยวกับการ
ออกแบบระบบบัญชีต้นทุน มีดังนี้ 1) นาข้อมูลที่ผู้วิจัยจดบันทึกผลการสัมภาษณ์ มาบันทึกตามความเข้าใจ ที่มีข้อมูล
ตรงกับประเด็นที่สาคัญ 2) นาข้อมูลที่ทาการเรียบเรียง มาอ่านพิจารณาอีกครั้งอย่างละเอียด จากนั้นจึงทาการตีความ
พร้อมกับทาการดึงข้อความหรือประโยคสาคัญที่เกี่ยวข้องออกมา
สรุปผลกำรวิจัย
ตอนที่ 1 เพื่อศึกษาขั้นตอนการดาเนินงานของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์
มีการวางแผนการผลิตประจาเดือนและแจ้งให้แผนกจัดซื้อจะคานวณความต้องการใช้เมล็ดพันธ์ ฟองน้า
และปุ๋ย เพื่อใช้ในการเพาะปลูก การสั่งซื้อต้องแจ้งให้แผนกการเงินทาการโอนเงินเข้าผู้ขายก่อนส่งสินค้า สินค้าที่ซื้อจะ
ถูกจัดเก็บโดยแผนกคลังสินค้า แผนกเพาะต้นอ่อนจะทาการเบิกเมล็ดพันธ์และฟองน้าจากคลังตามจานวนที่เหมาะสม
กับ พื้นที่ว่างของโต๊ะปลูกสามารถจะรับได้ ต้นอ่อนของผักจะถูกดูแลอยู่ในส่วนงานอนุบาลประมาณ 7 ถึง 10 วันก่อน
จะย้ายไปโต๊ะปลูก ซึ่งจะต้องดูแลอยู่บนโต๊ะปลูกอีก 30 วันรวมระยะเวลาในการปลูก 40 วันจึงจะพร้อมจัดจาหน่าย ใน
การขายแผนกขายจะมีการสารวจความต้องการของลูกค้าไว้ล่วงหน้า ทั้งลูกค้าประจาและลูกค้าที่มาซื้อที่หน้าสวนผัก
เนื่องจากเป็นผักสดต้องตัดและบรรจุขายทันที่ การเก็บรักษาทาได้เพียง 24 ชั่วโมงหลังจากนั้นคุณภาพของผักจะไม่ได้
เกณฑ์ แผนกขายจะเป็นผู้จัดส่งและเก็บเงินและนาส่งให้การเงินการบัญชีรับจดบันทึกต่อไป ทุกสิ้นเดือนแผนกบัญชี
การเงินจะทาการปิดบัญชีเพื่อคานวณกาไรขาดทุนประจาเดือน โดยจะโอนรายได้ ค่าวัตถุดิบ ค่าแรงงานและเงินเดือน
ค่าน้าประปาและไฟฟ้า และคานวณค่าเสื่อมของอุปกรณ์ใช้ในการปลูกผักและอาคาร เข้าบัญชีกาไรขาดทุนประจาเดือน
จากการศึ ก ษา พบว่ า 1) แผนกคลั งสิ น ค้ า ไม่ มี ก ารจั ด ท าสต๊ อ กการ์ ด และบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ยและสิ น ค้ า คงเหลื อ
นอกจากนั้นยังไม่การตรวจนับสินค้าคงเหลือเพื่อสอบทานความถูกต้อง 2) การผลิต ไม่มีการบันทึกจานวน ต้นอ่อนที่
เพาะได้ และส่งมอบระหว่าง โต๊ะปลูก และจานวนที่นาออกจากโต๊ะปลูก ทั้งจานวนต้น และน้าหนัก 3) การขาย ไม่มี
การบันทึกน้าหนักที่ขาย และ 4) การปิดบัญชีกาไรขาดทุนไม่มีการนาบัญชีงานระหว่างทามาใช้งาน
ตอนที่ 2 การจัดทาระบบบัญชีต้นทุนใหม่ของธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์
ในการจัดทาระบบบัญชีต้นทุน ผู้วิจัยใช้โปรแกรมสเปรดชีตที่นิยมใช้กันทั่วไปในการจัดทาเพื่อเป็นการ
ประหยัดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ โดยเป็นการทางานร่วมกันกับผู้เขียนโปรแกรม โดยมีการออกแบบฐานข้อมูลดังนี้

ภำพที่ 1 ข้อมูลและกำรบันทึก กำรรับสินค้ำ
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จากภาพที่ 1 กาหนดให้แผนกคลังสินค้า บันทึกข้อมูลสินค้ารับและจ่ายเข้าโปรแกรมบัญชีต้นทุนที่ออกแบบ
ใหม่ทุกครั้ง โดยแฟ้มข้อมูล F1 มีรายละเอียดดังนี้

ภำพที่ 2 รำยละเอียดแฟ้ม F1 เพื่อบันทึกสินค้ำรับจ่ำย
จากภาพที่ 2 ออกแบบให้แฟ้ม F1 สาหรับบันทึกสินค้ารับจ่ายโดยกาหนดให้ รหัสสินค้าเป็น Primary Key

ภำพที่ 3 กำหนดให้แผนกผลิตบันทึกข้อมูล
จากภาพที่ 3 กาหนดให้แผนกผลิตต้นอ่อนและผักบันทึกข้อมูลการรับและจ่ายผักอย่างเป็นระบบทุกครั้ง เพื่อ
เป็นการติดตามผลผลิตและต้นทุนการผลิตให้ใกล้เคียงความจริงที่สุด รายละเอียดให้แฟ้ม F2 มีดังนี้
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ภำพที่ 4 รำยละเอียดแฟ้ม F2
จากภาพที่ 4 รายละเอียดแฟ้ม F2 เพื่อใช้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบนาเข้าและชนิดของผักที่ตัดออกจาหน่าย
โดยกาหนดให้บันทึกทั้งจานวนต้นและน้าหนัก กาหนดให้ รหัสผักที่ตัดบรรจุ เป็น Primary Key

ภำพที่ 5 กำรบันทึกกำรขำย
จากภาพที่ 5 กาหนดให้การขายทุกครั้งต้องมีการบันทึก รายละเอียดของรายการ เช่นชนิดของผัก น้าหนัก
ราคาและ จานวนเงินรวม นอกจากนี้ระบบที่ออกแบบ จะบันทึกประวัติการซื้อของลูกค้าไว้เพื่อใช้ในการวางแผนการ
ขายต่อไป รายละเอียดของแฟ้ม F3 และ F4 มีดังนี้

ภาคโปสเตอร์
541

ภำพที่ 6 รำยละเอียดของ F3 และ F4
จากภาพที่ 6 กาหนดให้แฟ้ม F3 ใช้บันทึกข้อมูลการขาย โดยใช้เลขที่ INVOICE เป็น Primary Key โดยจะ
บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลูกค้าที่ซื้อ ชนิดผัก น้าหนัก และจานวนเงินรวม กาหนดให้แฟ้ม F4 ใช้บันทึกทะเบียนลูกค้า
โดยใช้รหัสลูกค้าเป็น Primary Key การจัดทาทะเบียนลูกค้า จะช่วยให้ กิจการสามารถนาข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการขาย เช่นการคืนกาไรให้กับลูกค้า การควบคุมติดตามราคาขายสาหรับลูกค้าแต่ละราย รวมทั้งชนิดผักเพื่อการ
วางแผนการผลิต เป็นต้น

ภำพที่ 7 กำหนดให้ใช้บัญชีงำนระหว่ำงทำในกำรคำนวณต้นทุนผัก
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จากภาพที่ 7 ในการออกแบบระบบบัญชีต้นทุน ใหม่ กาหนดให้มีการนาบัญชีงานระหว่างทามาใช้ โดย
กาหนดให้โอนค่าวัตถุดิบ ค่าไฟฟ้าน้าประปา ค่าแรงงาน และค่าเสื่อมราคา เข้าบัญชีงานระหว่างทา เมื่อสิ้นเดือนให้โอน
ต้นทุนประจางวดออกจากบัญชีงานระหว่างทาไปเป็นต้นทุนสินค้าขาย การคานวณต้นทุนขาย การคานวณต้นทุนขาย
ให้ใช้นาน้าหนักขาย และจานวนวัน เป็นฐานในการคานวณ ตามตัวอย่างดังนี้

ภำพที่ 8 กำรคำนวณต้นทุนผักที่ขำย
จากภาพที่ 8 เนื่องจากผักต้องใช้เวลาปลูก 40 วันเพื่อให้พร้อมจาหน่าย การผลิตเป็นการผลิตต่อเนื่อง ดังนั้น
ต้นทุนของผักที่ขายในแต่ละเดือนจะประกอบด้วย ต้นทุนผักที่ปลูกในเดือนก่อนและขายในเดือนนี้ร้อยละ 75 และอีก
ร้อยละ 25 เป็นผักที่ปลูกในเดือน ดังนั้นต้นทุนของผักประจาเดือนจะประกอบด้วยต้นทุนยกมาทั้งหมด รวมกับต้นทุ น
อีกร้อยละ 25 ของเดือนปัจจุบัน จากตัวอย่างจึงจานวนเงินเท่ากับ 137.50 บาท และในเดือนถัดไป ต้นทุนขายจะ
ประกอบด้วย ยอดคงเหลือปลายงวดจานวน 262.50 บาทบวกด้วยร้อยละ 25 ของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในเดือนถัดไป
สรุปการออกแบบระบบบัญชีต้นทุนสาหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์กรณีศึกษากาหนดให้ออกแบบและจัดทา
ระบบบัญชีต้นทุนใหม่ ให้แผนกคลังสินค้ามีการบันทึกรายการรับ-จ่ายสินค้าทุกรายการและมีการตรวจนับร่วมกับแผนก
บัญชีทุกสิ้นเดือน กาหนดให้ แผนกผลิตมีการบันทึกการเบิกวัตถุดิบมาใช้ในการผลิต และมีการบันทึกผลผลิตทั้งจานวน
ต้ น ที่ ไ ด้ แ ละน้ าหนั ก ที่ ได้ ก าหนดให้ แผนกขายมี ก ารบั นทึ ก ยอดขายทั้ งน้ าหนั ก ขายและยอดเงิ น นอกจากนั้ น ยัง
กาหนดให้มีการจัดทาทะเบียนลูกค้าเพื่อการนาข้อมูลไปใช้ในอนาคตต่อไป
สาหรับการปิดบัญชี กาหนดให้ มีการนาบัญชีงานระหว่างทามาใช้ และมีการใช้แนวคิดเรื่องหน่วยเทียบมา
ใช้ในการปันส่วนต้นทุนการผลิตให้เหมาะสมใกล้เคียงความจริง โดยผักต้องใช้เวลาปลูก 40 วันก่อนจะขาย ผักที่ขายใน
เดือนปัจจุบันจะประกอบด้วยต้นทุนของผักที่ปลูกในเวลาที่ผ่านมา รวมกับต้นทุนที่เกิดขึ้นใหม่ในเดือนปัจจุบัน ดังนั้น
การคานวณต้นทุนให้ใกล้เคียงความจริงต้องคานึงถึงปัจจัยเหล่านี้ กาหนดให้ต้นทุนผักที่ขายในเดือนปัจจุบันเท่ากับ
ต้นทุนคงเหลือยกมา รวมกับร้อยละ 25 ของต้นทุนเดือนปัจจุบัน ต้นทุนคงเหลือปลายเดือนจึงเป็นต้นทุนผักสาหรับการ
ขายในเดือนถัดไป คิดเป็นร้อยละ 75
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อภิปรำยผล
กาหนดให้แผนกคลังสินค้ามีการบันทึกรายการรับ-จ่ายสินค้าในระบบ กาหนดให้แผนกผลิตบันทึกผลผลิต
ทั้งจานวนต้นที่ได้และน้าหนัก กาหนดให้แผนกขายบันทึกยอดขายและน้าหนักขาย นอกจากนั้นยังกาหนดให้มีการ
จัดทาทะเบียนลูกค้า การปิดบัญชีคานวณต้นทุนผัก เนื่องจากผักต้องใช้เวลาปลูก 40 วันก่อนจะขาย ต้นทุนของผักขาย
ในเดือนปัจจุบันประกอบด้วยเท่ากับ ต้นทุนคงเหลือยกมาทั้งหมด รวมกับร้อยละ 25 ของต้นทุนเดือนปัจจุบัน และ
ต้นทุนคงเหลือปลายเดือนจึงเป็นต้นทุนผักสาหรับการขายในเดือนถัดไป คิดเป็นร้อยละ 75 การออกแบบระบบบัญชี
ต้นทุนสาหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงต้นทุนของการผลิตที่ใกล้เคียงความจริง
มากขึ้น คาสัมภาษณ์ผู้ใช้งานและผู้จัดทาแสดงให้เห็นว่าระบบบัญชีที่ออกแบบใหม่สามารถใช้ได้ไม่ยุ่งยากและให้ข้อมูล
ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ Suryadi K, Deviarti H and Mariani V. (2014)
ท าการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละออกแบบระบบข้ อ มู ล การบั ญชี ส าหรั บ องค์ ก รขนาดกลางกรณีศึ ก ษาจากอิ น โดนีเซีย
การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีไปใช้ในการผลิตยาสมุนไพรขนาดกลางและขนาดย่อม
(SME) จากประเทศอินโดนีเซีย การผลิตกาลังประสบปัญหาในการกาหนดกระบวนการของระบบการขาดการควบคุม
สินค้าคงคลังของวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูป สาหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลการคานวณทาด้วยการ
วิเคราะห์เชิงวัตถุและการออกแบบ (OOAD) วาดโดยใช้สัญลักษณ์ภาษาแบบจาลอง (UML) และสาหรับการคานวณ
ต้นทุนโดยใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก การใช้ระบบข้อมูลการบัญชีสามารถช่วยให้ บริษัท สามารถทากิจกรรมทุกขั้นตอน
ของการกาหนดราคาประจาวันและช่วยในการจัดการในการตัดสินใจ
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในกำรนำผลวิจัยไปใช้
การออกแบบระบบบัญชีต้นทุนสาหรับธุรกิจผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงต้นทุน
ของการผลิตที่ใกล้เคียงความจริงมากขึ้นและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจ
ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาในการนาระบบดูแลการผลิต เช่น ระบบการให้น้า ระบบพ้นละอองน้า
เพื่ อ เพิ่ ม ความชื้ น ในอากาศของโรงเรือ นปลูก โดยศึ ก ษาและจั ดท าเป็น ระบบอั ตโนมั ติ เนื่ อ งจากจะสาม ารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตได้เมื่อมีการขยายการผลิตมากขึ้นในอนาคต
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