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บทคัดย่อ

 วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษากลุ่มผู้

ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการจัด

ท�าบญัชี ต้นทนุและผลตอบแทนของการผลติปลาส้ม โดยเกบ็ข้อมลูจากการใช้แบบสอบถาม

และสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปลาส้มในเขตต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

โดยการแบ่งประชากรออกเป็น 2 ขนาด ตามวัตถุดิบที่ใช้ พบว่า 

 ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม

 ขนาดที่ 1 มีค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 53,300.00 บาท และค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงาน เท่ากับ 1,102,199.44 บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 26,880.00 

บาท มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 5,428.21 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตปลาส้มตลอด 

ระยะเวลา 5 ปี ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 1,275,680.00 บาท พบว่า จุดคุ้ม

ทุนของการจ�าหน่ายปลาส้ม คือถุงใหญ่ ขนาด 1 กิโลกรัมเท่ากับ 441 ถุง 

 ขนาดที่ 2 มีค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 256,000.00 บาท และค่าใช้จ่ายใน

การด�าเนินงาน เท่ากับ 32,979,878.61 บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 

311,400.00 บาท มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 40,147.50 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิต

ปลาส้มตลอด ระยะเวลา 5 ปี ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 50,196,160.00 บาท 

พบว่า จดุคุม้ทนุของการจ�าหน่ายปลาส้ม คอืจ�าหน่ายถุงเลก็ขนาด 200 กรมัเท่ากบั 1,165 ถงุ 

ถุงใหญ่ขนาด 500 กรัมเท่ากับ 1,770 ถุง แบบแผ่นขนาด 500 กรัม เท่ากับ 933 ถุง

* อาจารย์ประจ�า ส�านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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82 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

 วิธีการจัดท�าบัญชีของกลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม 
 กลุม่ทีม่ทีัง้กจิการทีจ่ดัท�าบญัชแีละกจิการทีไ่ม่ได้จดัท�าบญัชี เรือ่งเอกสารประกอบ
การลงบัญชีทุกรายไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี ส่วนความต้องการทางด้าน
บญัชทีีก่ลุม่หวงัให้ผูว้จิยัด�าเนนิการเกีย่วกบัการจดัท�าแบบฟอร์มง่าย ๆ  เพ่ือให้กลุ่มหาต้นทนุ
การผลิตปลาส้มแต่ละครั้ง และสามารถรู้ก�าไรที่แท้จริงของกิจการได้
ค�าส�าคัญ : วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน ผลตอบแทน 

Abstract

 The purpose of the study “The method of accounting cost and return 
of pickled fish: a case study of pickled manufacturers, Bansang Sub-District, 
Muang District, Phayao Province” The data was collected by using a ques-
tionnaire and an interview from the agriculturists who produced pickled fish 
in Bansang Sub-District, Muang District, Phayao Province. The population in 
this study was divided into two sizes according to the materials used. It was 
found that: 
 With regarding to the cost and return of pickled fish production, it 
was found that:
 Size1: 
 The initial investment cost was 53,300.00 Baht and the cost of op-
eration was 1,102,199.44 Baht. As for the production cost, it was 26,880.00 
Baht. The fixed cost was Baht. The return on investment of the pickled fish 
production throughout the duration 5 years, there was the return or all the 
income of 1,275,680.00 Baht. It was found that the break-even point of the 
distribution was a large bag of 1 kilograms equaled to 441 bags.
 Size2: 
 The initial investment cost was 256,000.00 Baht and the cost of  

operation was 32,979,878.61 Baht. As for the production cost, it was 311,400.00 

Baht. The fixed cost was 40,147.50 Baht. The return on investment of the 
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pickled fish production throughout the duration 5 years, there was the return 

or all the income of 50,196,160.00 Baht. It was found that the break-even 

point of the distribution was a small bag of 200 grams equaled to 1,165 bags 

or a large bag of 500 grams equaled to 1,770 bags and a sheet size of 500 

grams equaled to 933 bags.

 Regarding to the method of accounting of the group of pickled fish 

manufacturers: 

 The result showed that the groups of pickled fish manufacturer con-

sisted of accounting group and non-accounting group. Besides, all manufac-

turers did not have any documents for doing accounting. In addition, the 

manufacturers wanted the researchers to prepare a simple form for finding 

a production cost of the pickled fish each time so they could know the real 

profit of their business. 

Keywords : accounting method, cost, profit

บทน�า

 การบัญชีของแต่ละธุรกิจ คือ การเก็บรวบรวม บันทึก จ�าแนก และท�าการสรุปผล

ข้อมูลอันเกี่ยวกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปของตัวเงินของคณะบุคคลที่มีความผูกพัน 

มวิีถชีวีติร่วมกนัและรวมตวักนั ประกอบกจิการ อาจในรปูแบบบคุคลธรรมดา หรือนติบิคุคล 

ในรอบระยะเวลาหนึ่ง และผลงานขั้นสุดท้ายของการบัญชี คือ การให้ข้อมูลทางการเงินที่

เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อใช้ในการตัดสินใจเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง ข้อมูลที่

ได้จากรายการทางบัญชีในรูปงบการเงินนั้นมีประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจการหลายฝ่าย

ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ให้กู้เงิน เจ้าหนี้ ผู้บริหาร คู่แข่งขัน ลูกค้า ลูกหนี้ พนักงานและรัฐบาล 

ข้อมูลทางบัญชีจึงต้องถูกต้อง ครบถ้วน และข้อมูลทางบัญชีจะมีความถูกต้อง ครบถ้วนมาก

น้อยขึน้อยูก่บัระบบข้อมลูการบญัชขีองแต่ละธรุกจิ (สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

http://www.fap.or.th, 2560)
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ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

 วิธีการจัดท�าบัญชีแต่ละธุรกิจจะมีความแตกต่างกันซึ่งแต่ละวิธีนั้นต้องจัดท�าให้
เหมาะสมกับแต่ละกิจการ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนั้นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
และทันท่วงที (อังกินันท์ หัสดินทร์, http://www.13nr.org /posts/529361, 2559) โดย
มวัีตถปุระสงค์เพือ่จดัหาข้อมลูทีม่ปีระโยชน์ตรงกบัความต้องการของผู้ใช้ ผู้ใช้ข้อมลูทางการ
บัญชีมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ บุคคลภายนอกและภายในกิจการ บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้
ลงทุนในกิจการ เจ้าหนี้เงินกู้ หน่วยงานของรัฐบาล ลูกค้า คู่แข่ง ผู้สนใจทั่วไป เป็นต้น ซึ่ง
ก็จะได้รับประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบที่ต่างๆ กันไป ข้ึนอยู่กับความต้องการของแต่ละ
บุคคล ส่วนผู้ใช้ข้อมูลภายใน ได้แก่ ผู้บริหาร และหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร ซึ่งต้องการ
ข้อมูลแตกต่างกันไปในแต่ละระดับความรับผิดชอบ และความเก่ียวเนื่องในการใช้ข้อมูล
 จังหวัดพะเยามีพื้นที่ 6,335.06 ตารางกิโลเมตร หรือ 3,959,412 ไร่ มีความสูง
ระหว่าง 300-1,550 เมตรจากระดับน�้าทะเล ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปล้อมรอบไปด้วย
เทือกเขาผีปันน�้าโอบรอบเป็นก�าแพง ธรรมชาติแม่น�้าส�าคัญ ไหลผ่าน 3 สาย คือ แม่น�้าอิง 
แม่น�้ายม และแม่น�้าลาว แหล่งน�้าตามธรรมชาติของจังหวัดมีทั้งแม่น�้าสายหลักและล�าน�้า
สาขาท่ีไหลกระจัดกระจายตามพ้ืนที่จังหวัดพะเยา แหล่งน�้าที่ส�าคัญได้แก่ กว๊านพะเยา 
หนองเล็งทราย แม่น�้ายม และแม่น�้าลาว กว๊านพะเยามีเน้ือที่ประมาณ 12,831 ไร่ เป็น
แหล่งน�้าธรรมชาติที่ส�าคัญที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งประมงน�้าจืดที่ส�าคัญของภาคเหนือ
ตอนบน และพบพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ มากกว่า 50 ชนิด คนท่ีอาศัยอยู่ติดกับกว๊านพะเยา
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพท�าการประมง ปลาที่ได้จากการท�าการประมงนั้นก็จะน�าไปขาย
และแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เก็บได้นานขึ้น เช่น ปลาแดดเดียว ปลาแห้ง ปลากรอบ 
ปลาส้ม โดยเฉพาะปลาส้มเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับชาวประมงเป็นอย่างมาก ผู้
บริโภคชื่นชอบในด้านรสชาติและถูกหลักอนามัย และด้วยความที่ปลาส้มรสชาติถูกปาก วิธี
การท�าไม่ซับซ้อน และสามารถผลิตได้ทั้งปี ปลาส้มจึงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการหนึ่ง
ต�าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และเป็นที่รู้กันว่าเป็นของฝากจากจังหวัดพะเยา
 ชาวบ้านต�าบลบ้านสาง ในจังหวัดพะเยา ซ่ึงมักจะอาศัยตามบริเวณกว๊านพะเยา 
ซึ่งเป็นแหล่งน�้าที่มีขนาดใหญ่ มีน�้าอุดมสมบูรณ์ ตลอดทั้งปี ท�าให้ชาวบ้านต�าบลบ้านสางที่
มีอาชีพการจับปลาเป็นอาชีพรองจากอาชีพท�านา เป็นการเสริมรายได้ ท�าให้มีการแปรรูป
อาหารและถนอมอาหารจากปลาเพื่อเพิ่มมูลค่าของปลาที่จับมาได้ ถึงแม้ว่าในปัจจุบันปลา
จากแหล่งน�้าธรรมชาติจะลดลงบ้าง แต่ชาวบ้านต�าบลบ้านสางก็ยังท�าการแปรรูปอาหาร
และถนอมอาหารจากปลาเป็นผลิตภัณฑ์ปลาส้มอยู ่ เนื่องจากผลิตภัณฑ์ปลาส้มเป็น
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ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งในการเพิ่มรายได้ให้แก่ครัว
เรือน อย่างไรก็ตามเมื่อจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาส้มของชาวบ้านต�าบลบ้านสางให้เป็น
ผลิตภณัฑ์ทีมี่คณุภาพมคีวามปลอดภยัต่อการบรโิภค และมศีกัยภาพทางการตลาดจงึจ�าเป็น
ต้องอาศยัการพฒันาแบบจ�าลองเพ่ือการพัฒนาผลติภัณฑ์ปลาส้ม เพือ่ให้กระบวนการพฒันา
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มของชนชาวบ้านต�าบลบ้านสางเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค และชุมชนเห็น
คุณค่าทางโภชนาการพร้อมทั้งตระหนักถึงความส�าคัญของความปลอดภัยของผู้บริโภค อัน
จะน�าไปสู่ความม่ันคงทางอาหารของชุมชนอย่างแท้จริง
 ปลาส้มเป็นอาหารพื้นบ้าน รู้จักกันทั่วไปว่า ปลาส้ม เนื่องจากคนไทยสมัยก่อน
จนถึงปัจจุบันใช้ปลาส้มมาท�าเป็นส่วนประกอบของอาหารเกือบทุกครัวเรือน นอกจากนั้น 
ปลาส้มนับว่าเป็นอาหารเศรษฐกิจที่ส�าคัญ เพราะว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นรายได้หลักของ
เกษตรกร ซ่ึงรวมไปถึงกิจการเกี่ยวกับปลาส้มได้ส่งเสริมให้เกิดอาชีพของคนไทยหลายกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ แรงงานตั้งแต่การหาปลา การขนส่ง การคัดเลือก การบรรจุ จนถึงการก
ระจายสู่ผู้บริโภคในลักษณะการค้าแล้วยังท�าให้ประชากรมีรายได้ตามมา
 จากการศกึษาการจดัท�าบญัชแีละการท�าปลาส้ม ผูศ้กึษาจงึสนใจทีจ่ะศกึษาวิธีการ
จัดท�าบัญชีต้นทุนและผลตอบแทนของการท�าปลาส้ม กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตปลาส้มต�าบล
บ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นข้อมูลแก่เกษตรกรและผู้สนใจที่จะท�าปลาส้ม 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาวิธีการจัดท�าบัญชีที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้ของกลุ่ม
ผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา
 2.  เพื่อศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา

วิธีการศึกษา

 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของวิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน ผลตอบแทนในการท�าปลาส้ม

กรณีศึกษากลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยวิธีการใช้ทั้ง

แบบสอบถามและสัมภาษณ์ ทั้งหมดจ�านวน 25 ราย (เทศบาลต�าบลบ้านสาง, 2559 : 
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สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี) เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาศึกษาถึงสภาพแวดล้อมประสบการณ์ การ

ลงทุน ต้นทุน อัตราผลตอบแทน และรูปแบบการจัดท�าบัญชี ได้ก�าหนดข้ันตอนการด�าเนิน

การวิจัย ดังนี้ 

ขอบเขตการศึกษา

 ขอบเขตเน้ือหา

 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย

 1. วิเคราะห์ต้นทุนในการท�าปลาส้ม

  1.1  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นเงินที่ต้องจ่ายในการลงทุนเร่ิมแรกและในการ

ศึกษานี้ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนประกอบด้วย ค่าสิ่งปลูกสร้าง เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ

ที่จ�าเป็นในการด�าเนินการ

  1.2  ต้นทุนในการผลิตปลาส้ม ประกอบไปด้วย วัตถุดิบทางตรง เช่น ปลาสด 

8 
1. เพื่บศึกษาวิธกีารจัดท าบัชชีท่ีเหมาผสมลลผตรกกับความตนบกการใชนอบกกลุ่มผูนผลิต

ปลาสนม ต าบลบนานสาก บ าเภบเมืบก จักหวัดพผเยา 
2. เพื่บศึกษาตนนทุนลลผผลตบบลทนอบกการผลิตปลาสนม  ต าบลบนานสาก บ าเภบเมืบก 

จักหวัดพผเยา 

วิธีการศึกษา 

 ศึกษาอนบมูลเบื้บกตนนอบกวิธีการจัดท าบัชชี ตนนทุน ผลตบบลทนในการท าปลาสนม
กรณีศึกษากลุ่มผูนผลิตปลาสนม ต าบลบนานสาก บ าเภบเมืบก จักหวัดพผเยา โดยวิธีการใชนทั้ก
ลบบสบบถามลลผสมัภาษณ์ ท้ักหมดจ านวน 25 ราย (เทศบาลต าบลบนานสาก, 2559 : สัมภาษณ์
นายกเทศมนตรี)  เพื่บน าอนบมูลที่ไดนมาศึกษาถึกสภาพลวดลนบมปรผสบการณ์ การลกทุน ตนนทุน 
บัตราผลตบบลทน ลลผรูปลบบการจัดท าบัชชี ไดนก าหนดอั้นตบนการด าเนินการวิจัย ดักนี้  
 
 

ขั้นตอน กระบวนการ ผลลัพธ์ที่ได้ 

ศึกษาสภาพ
ปัชหาการท า
ปลาสนม 

1.ศึกษาลนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวอนบก 
2.สรนากลบบสบบถาม 
3. เก็บรวมรวมอนบมลู 

ปัชหาในการท า
ปลาสนม 

ศึกษาวิธีการ
จัดท าบัชช ี

1.ศึกษาลนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวอนบก 
2.สบบถาม/สัมภาษณ ์
3.การมีส่วนร่วมในการก าหนดรูปลบบบัชชีตาม
ความตนบกการกลุม่ 

รูปลบบบัชชีท่ี
กลุ่มท าปลาสนม
ตนบกการ 

วิเคราผห์
ตนนทุน 

1.ศึกษาลนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวอนบก 
2.วิเคราผหต์นนทุน 

ตนนทุนการท า
ปลาสนม 

วิเคราผห์
ผลตบบลทน 

1.ศึกษาลนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวอนบก 
2.วิเคราผหผ์ลตบบลทน 

ผลตบบลทน 
การท าปลาสนม  
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ข้าวเหนียว กระเทียม เกลือ ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต เช่น ค่าไฟฟ้า 

ค่าน�้าประปา ค่าซ่อมแซมและอื่นๆ

 2.  วิเคราะห์ผลตอบแทนในการผลิตปลาส้ม

จุดคุ้มทุน (Break Even Point) 

 3.  ศึกษาความต้องการวิธีการจัดท�าบัญชีของกลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม

 ขอบเขตประชากร

 ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ใช้ ประชากรทั้งหมด (เทศบาลต�าบลบ้านสาง, 2559 

: สัมภาษณ์นายกเทศมนตรี) คอื กลุม่ผูผ้ลติปลาส้มต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมอืง จงัหวัดพะเยา 

จ�านวน 25 ราย โดยแบ่งประชากรออกเป็น 2 ขนาดตามวัตถุดิบที่ใช้ ดังนี้

 ขนาดที่ 1 วัตถุดิบที่ใช้ไม่เกิน 100 กิโลกรัมต่อวัน จ�านวน 20 ราย

 ขนาดที่ 2 วัตถุดิบที่ใช้มากกว่า 100 กิโลกรัมต่อวัน จ�านวน 5 ราย

 การเก็บรวมรวมข้อมูล

  1.  ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่หาได้จากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ผลิต

ปลาส้มในต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ผลิต

ปลาส้มจ�านวน 25 ราย

  2.  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการรวบรวม ค้นคว้า ข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสาร 

เว็บไซต์ที่ เผยแพร่จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน�าไปวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ

กับข้อมูลที่ได้จากการ สัมภาษณ์ 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ ใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์ผู้ผลิตปลาส้ม 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม 

 ส่วนที่ 3 รูปแบบการจัดท�าบัญชีของผู้ผลิตปลาส้ม

 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการผลิตปลาส้ม 
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การวิเคราะห์ข้อมูล
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์จะน�ามาวิเคราะห์เพื่อ
อธิบายลักษณะของข้อมูลในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 เพื่อให้ทราบประสบการณ์ของผู้ผลิตปลาส้ม วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ียเป็นร้อยละ 
เช่น อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ครอบครัว ความรู้และประสบการณ์ในการ
ผลิตปลาส้ม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม
ข้อมูลต้นทุนการผลิตปลาส้ม ประกอบด้วย
 1.  ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย เครื่องมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่
จ�าเป็นในการด�าเนินการผลิตปลาส้ม เช่น มีด เขียง โรงเรือน ตู้แช่ เป็นต้น เพ่ือค�านวณ
หาเงินลงทุนเริ่มแรกของกิจการ 
 2.  ต้นทุนในการผลิตปลาส้ม ประกอบด้วยวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง 
และค่าใช้จ่ายในการผลิต เพื่อค�านวณหาต้นทุนต่อหน่วยและกระแสเงินสดจ่าย 
 3.  ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตปลาส้ม ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการขาย
และบริหาร เช่น เงินเดือนผู้ประกอบการ ค่าโทรศัพท์ และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เพ่ือค�านวณ
หากระแสเงินสดจ่าย 
 ข้อมูลผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม 
 ข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการผลิตปลาส้ม ประกอบด้วย ประมาณการยอด
ขาย ประมาณการค่าใช้จ่าย และการประมาณการด�าเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงรายได้ต่อ
หน่วย วิธีจุดคุ้มทุน (Break Even Point) คือจุดที่ก�าไรเท่ากับศูนย์ ถ้าผลออกมาแล้ว ยอด
ขายเลยจุดนี้จะเกิดก�าไรข้ึนและถ้ายอดขายไม่ถึงจุดนี้จะเกิดการขาดทุน
 ส่วนที่ 3 รูปแบบการจัดท�าบัญชีของกลุ่มการผลิตปลาส้ม
การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ผลิตปลาส้มเพื่อหารูปแบบการจัดท�าบัญชีที่กลุ่มต้องการและเหมาะสม
กับกลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม
 ส่วนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตปลาส้ม 
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่พบในการผลิตปลาส้ม และแนวทางข้อเสนอแนะ
ที่ผู้ผลิตปลาส้มเสนอมา
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ผลการศึกษา

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยคิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็น

เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 16 มีอายุ 60 ปีขึ้นไปมากที่สุด โดยคิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมา 

อายุ 50 ปี – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 32 และอายุ 40 ปี – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 สถานภาพ

ส่วนใหญ่สมรส โดยคิดเป็นร้อยละ 92 รองลงมาสถานภาพหย่า/ม่าย คิดเป็นร้อยละ 8  

การศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษา โดยคิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 4 รายได้ครอบครัวเฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 5,001 

– 10,000 บาท โดยคิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมามีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 

20,001 บาท ร้อยละ 24 และมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 12

 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตปลาส้ม

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท�าปลาส้มมากกว่า 10 ปี โดย

คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมามีประสบการณ์ 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ความรู้ในการท�า

ปลาส้มส่วนใหญ่มาจาก บิดา -มารดา โดยคิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมามีการเรียนรู้จาก

เพื่อนบ้าน คิดเป็นร้อยละ 12 และมีการเรียนรู้จากที่อื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 8 การรับปลาส่วน

ใหญ่ มาจากกว๊าน จังหวัดพะเยา โดยคิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมารับปลามาจาก อ�าเภอ

บางเลน จังหวัดนครปฐม คิดเป็นร้อยละ 16 และรับปลามาจากกรุงเทพมหานคร คิดเป็น

ร้อยละ 12 การใช้ปลาส่วนใหญ่ หลายขนาดปนกัน โดยคิดเป็นร้อยละ 96 รองลงมาใช้ปลา

ขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 4
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กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

90 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

 ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของการท�าปลาส้ม

ตารางท่ี 1 แสดงรายละเอียดลงทุนเริ่มแรกในส่วนของโรงเรือน เคร่ืองมือและอุปกรณ์

14 
ตารางที่  1 ลสดกรายลผเบียดลกทุนเริ่มลรกในส่วนอบกโรกเรืบน เครื่บกมืบลลผบุปกรณ์ 
 

ขนา
ดที่ 

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ 

จ านวน ราคาต่อ
หน่วย 
(บาท) 

รวม  
(บาท) 

อายุการ
ใช้งาน 
(ปี) 

ค่าเสื่อม
ราคาต่อปี  

 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

1.โรกเรืบน 1 53,300 53,300 15 3,553.33 
2. มีด 5 140 700 2 350 
3. เอียก 3 108 324 2 162 
4. ตาชั่ก 5 กก. 1 273 273 6 45.50 
5. ตาชั่ก 15 กก. 1 743 743 8 92.88 
6.ตาชั่ก 20 กก. 1 1,210 1,210 10 121 
7. ตาชั่ก 60 กก. 1 1,800 1,800 10 180 
8. ถักน้ า 3 401 1,203 2 601.50 
9. กผลผมัก 4 161 644 2 322 
รวม   60,197  5,428.21 

 
 
 
 
 
2 

1.โรกเรืบน 1 256,000 256,000 24 10,666.67 
2. มีด 16 150 2,400 2 1,200 
3. เอียก 10 82 820 2 410 
4. ตาชั่ก 15 กก. 1 758 758 6 126.33 
5.ตาชั่ก 20 กก. 1 730 730 4 182.50 
6. ตาชั่ก 60 กก. 1 1,300 1,300 6 216.67 
7. ถักน้ า 4 415 1,660 3 553.33 
8. กผลผมัก 14 179 2,506 3 835.33 
9.ตูนลช ่ 4 32,600 130,400 12 10,866.67 
10. ถุกรีด 2 1,380 2,760 4 690 
รวม   399,334  25,747.50 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดการใช้วัตถุดิบในการผลิตปลาส้มต่อรายต่อวัน

 จากตารางที่ 2 พบว่าการใช้วัตถุดิบในการผลิตปลาส้มต่อวัน

 ขนาดที่ 1 ในการท�าปลาส้มส่วนผสมที่ใช้ คือ ปลา 25 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 

29 บาท ข้าวเหนียวน่ึง 2 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 28 บาท กระเทียม 1 กิโลกรัม ราคา

กิโลกรัมละ 102 บาท เกลือ 1 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 5 บาท รวมใช้วัตถุดิบราคารวม

ทั้งหมด 888 บาท ต่อวัน

 ขนาดที่ 2 ในการท�าปลาส้มส่วนผสมที่ใช้ คือ ปลา 380 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 

58 บาท ข้าวเหนียวน่ึง 25 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 29 บาท กระเทียม 9 กิโลกรัม ราคา

กิโลกรัมละ 96 บาท เกลือ 10 กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ 5 บาท รวมใช้วัตถุดิบราคารวม

ทั้งหมด 23,679 บาท ต่อวัน

15 
จากตารากที ่1 พบว่าการลกทุนค่าเครื่บกมืบเครื่บกใชนลลผบุปกรณ์ในการท าปลาสนม 
อนาดที่ 1 มีการลกทุนในส่วนอบกโรกเรืบนเฉลี่ยต่บรายคืบ  53,300 บาท ซึ่กมีบายุ

การใชนกาน 15 ปี ค่าเสื่บมราคา 3,553.33 บาทต่บปี 
อนาดที่ 2 มีการลกทุนในส่วนอบกโรกเรืบนเฉลี่ยต่บรายคืบ  256,000 บาท ซึ่กมีบายุ

การใชนกาน 24 ปี ค่าเสื่บมราคา 10,666.67 บาทต่บปี 
 
ตารางที่ 2 ลสดกรายลผเบียดการใชนวัตถุดิบในการผลิตปลาสนมต่บรายต่บวัน 
 

ขนาดที ่ วัตถุดิบท่ีใช้ต่อ
วัน 

จ านวน 
(กิโลกรัม) 

ราคาต่อกิโลกรัม 
(บาท) 

รวมราคา 
(บาท) 

 
 
1 

ปลา 25 29 725 
อนาวเหนียวนึ่ก 2 28 56 
กรผเทียม 1 102 102 
เกลืบ 1 5 5 

รวม 888 
 
 
2 

ปลา 380 58 22,040 
อนาวเหนียวนึ่ก 25 29 725 
กรผเทียม 9 96 864 
เกลืบ 10 5 50 

รวม 23,679 
 

จากตารากที ่2 พบว่าการใชนวัตถุดบิในการผลติปลาสนมต่บวัน 
อนาดที่  1 ในการท าปลาสนมส่วนผสมที่ใชน คืบ ปลา 25 กิโลกรัมราคากิโลกรัมลผ 29 บาท 

อนาวเหนียวนึ่ก 2 กิโลกรัมราคากิโลกรัมลผ 28 บาท กรผเทียม 1 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมลผ 102 บาท 
เกลืบ 1  กิโลกรัมราคากิโลกรัมลผ 5 บาท รวมใชนวัตถุดิบราคารวมทั้กหมด 888 บาท ต่บวัน 

อนาดที ่2 ในการท าปลาสนมส่วนผสมที่ใชน คืบ ปลา 380 กิโลกรัมราคากิโลกรัมลผ 58 บาท 
อนาวเหนียวนึ่ก  25  กิโลกรัมราคากิโลกรัมลผ 29  บาท กรผเทียม 9  กิโลกรัม ราคากิโลกรัมลผ  



วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

92 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ตารางท่ี 3 แสดงรายละเอียดการใช้ค่าแรงงานต่อรายต่อวัน

 จากตารางที่ 3 พบว่า การใช้ค่าแรงงานต่อรายต่อวัน 

 ขนาดที่ 1 ในครอบครัว 1 คนอัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท รวมค่าจ้างแรงงาน

ต่อวัน 600 บาท

 ขนาดที่ 2 ในครอบครัว 3 คนอัตราค่าจ้าง วันละ 300 บาท จ้างแรงงานภายนอก 

7 คน อัตราค่าจ้าง 300 บาทต่อวันรวมค่าจ้างแรงงานต่อวัน 3,000 บาท

ตารางท่ี 4 แสดงค่าใช้จ่ายในการผลิตต่อปี

 จากตารางที่ 4 พบว่า ค่าใช้จ่ายในการผลิต

16 
96 บาท เกลืบ 10 กิโลกรัมราคากิโลกรัมลผ 5 บาท รวมใชนวัตถุดิบราคารวมทั้กหมด 23,679 บาท 
ต่บวัน 
 
ตารางที่ 3 ลสดกรายลผเบียดการใชนค่าลรกกานต่บรายต่บวัน 
 

ขนาดที ่ แรงงาน จ านวน 
(คน) 

อัตราค่าแรงงานต่อวัน 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 
ภายในครบบครัว 2 300 600 

รวม 600 
 
2 

ภายในครบบครัว 3 300 900 
ภายนบก
ครบบครัว 

7 300 2,100 

รวม 3,000 
 
จากตารากที่ 3 พบว่า การใชนค่าลรกกานต่บรายต่บวัน  

 อนาดที่ 1 ในครบบครัว 1 คนบัตราค่าจนาก วันลผ 300 บาท รวมค่าจนากลรกกานต่บวัน 
600 บาท 

อนาดที่ 2 ในครบบครัว 3 คนบัตราค่าจนาก วันลผ 300 บาท จนากลรกกานภายนบก  
7 คน บัตราค่าจนาก 300 บาทต่บวันรวมค่าจนากลรกกานต่บวัน 3,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 
ตารางที่ 4 ลสดกค่าใชนจ่ายในการผลิตต่บปี 
 

ขนาดที ่ ค่าใช้จ่ายในการผลิต บาท / ปี (บาท) 
 
1 

ค่าไฟฟ้า 4,092 
ค่าน้ าปรผปา 1,284 

รวม 5,376 
 

2 

ค่าไฟฟ้า 42,000 
ค่าน้ าปรผปา 5,880 
ค่าซ่บมลซม 14,400 

รวม 62,280 

จากตารากที่ 4 พบว่า ค่าใชนจ่ายในการผลิต 
อนาดที่ 1 ปรผกบบดนวยค่าไฟฟ้า 4,092 บาทต่บปี ค่าน้ าปรผปา 1,284 บาทต่บปี 

รวมค่าใชนจ่ายในการผลิตทั้กหมด 5,376 บาทต่บป ี
อนาดที่ 2 ปรผกบบดนวยค่าไฟฟ้า 42,000 บาทต่บปี ค่าน้ าปรผปา 5,880 บาทต่บปี 

ค่าซ่บมลซม 14,400 บาทต่บปีรวมค่าใชนจ่ายในการผลิตทั้กหมด 62,280 บาทต่บปี 
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 ขนาดที่ 1 ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า 4,092 บาทต่อปี ค่าน�้าประปา 1,284 บาทต่อ

ปี รวมค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งหมด 5,376 บาทต่อปี

 ขนาดที่ 2 ประกอบด้วยค่าไฟฟ้า 42,000 บาทต่อปี ค่าน�้าประปา 5,880 บาทต่อ

ปี ค่าซ่อมแซม 14,400 บาทต่อปีรวมค่าใช้จ่ายในการผลิตท้ังหมด 62,280 บาทต่อปี

ตารางท่ี 5 แสดงต้นทุนในการผลิตปลาส้มทั้งหมดต่อปี

 จากตารางที่ 5 พบว่าต้นทุนในการผลิตปลาส้ม

 ขนาดที่ 1 ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ 120,768 บาทต่อปีค่าแรงงาน 81,600 บาท

ต่อปี ค่าใช้จ่ายในการผลิต 5,376 บาทต่อปีรวมต้นทุนในการผลิตปลาส้ม 207,744 บาท

ต่อปี

 ขนาดที่ 2 ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบ 5,304,096 บาทต่อปีค่าแรงงาน 672,000 

บาทต่อปี ค่าใช้จ่ายในการผลิต 62,280 บาทต่อปีรวมต้นทุนในการผลิตปลาส้ม 6,038,376 

บาทต่อปี

18 
 
ตารางที่ 5 ลสดกตนนทุนในการผลิตปลาสนมทั้กหมดต่บปี 
 

ขนาดที ่ ต้นทุนในการผลิตปลาสม้ บาท / ปี (บาท) 
 

1 

ค่าวัตถุดิบ 120,768 
ค่าลรกกาน 81,600 
ค่าใชนจ่ายในการผลิต 5,376 

รวม 207,744 
 

2 

ค่าวัตถุดิบ 5,304,096 
ค่าลรกกาน 672,000 
ค่าใชนจ่ายในการผลิต 62,280 

รวม 6,038,376 
 
จากตารากที่ 5 พบว่าตนนทุนในการผลิตปลาสนม 
อนาดที่ 1 ปรผกบบดนวยค่าวัตถุดิบ 120,768 บาทต่บปีค่าลรกกาน 81,600 บาทต่บปี 

ค่าใชนจ่ายในการผลิต 5,376 บาทต่บปีรวมตนนทุนในการผลิตปลาสนม 207,744 บาทต่บป ี
อนาดที่ 2 ปรผกบบดนวยค่าวัตถุดิบ 5,304,096 บาทต่บปีค่าลรกกาน 672,000 บาท

ต่บปี ค่าใชนจ่ายในการผลิต 62,280 บาทต่บปีรวมตนนทุนในการผลิตปลาสนม 6,038,376 บาทต่บป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

94 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ตารางท่ี 6 แสดงต้นทุนต่อถุงของปลาส้มแต่ละขนาดผลิตภัณฑ์

 จากตารางที่ 6 พบว่าต้นทุนต่อถุงของปลาส้ม

 ขนาดที่ 1 ปลาส้มถุงใหญ่ขนาด 1 กิโลกรัม ต้นทุนถุงละ 54.69 บาท

ขนาดที่ 2 ถุงเล็กขนาด 200 กรัม ต้นทุนถุงละ 13.66 บาท ปลาส้มถุงกลางขนาด 500 กรัม 

ต้นทุนถุงละ 32.80 บาท และปลาส้มแบบแผ่นขนาด 500 กรัมต้นทุนถุงละ 32.80 บาท

19 
ตารางที่  6 ลสดกตนนทุนต่บถุกอบกปลาสนมลต่ลผอนาดผลิตภณัฑ ์

 
ขนาด

ที ่
ผลิตภัณฑ์ปลาสม้ ต้นทุน

ต่อถุง 
(บาท) 

ตรา
ผลิตภัณฑ ์

(บาท) 

ถุงพลาสติก 
(บาท) 

ราคา
ต้นทุนรวม

ต่อถุง 
(บาท) 

1 ถุกใหช่อนาด 1 
กิโลกรมั 

53.79 0.50 0.40 54.69 

 
2 

ถุกเล็กอนาด 200 กรัม 12.76 0.50 0.40 13.66 
ถุกกลากอนาด 500 กรัม 31.90 0.50 0.40 32.80 
ลบบลผ่นอนาด 500 กรัม 31.90 0.50 0.40 32.80 

จากตารากที่ 6 พบว่าตนนทุนต่บถุกอบกปลาสนม 
อนาดที ่1 ปลาสนมถุกใหช่อนาด 1 กิโลกรัม ตนนทุนถุกลผ 54.69 บาท 
อนาดที่ 2 ถุกเล็กอนาด 200 กรัม ตนนทุนถุกลผ 13.66 บาท ปลาสนมถุกกลากอนาด 

500 กรัม ตนนทุนถุกลผ 32.80 บาท ลลผปลาสนมลบบลผ่นอนาด 500 กรัมตนนทุนถุกลผ 32.80 บาท 
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ตารางที่ 7 แสดงรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของการผลิตปลาส้ม 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี

 จากตารางที่ 7 พบว่าประมาณค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของการผลิต ปลาส้ม

ตลอดระยะเวลา 5 ปีโดยรวมของขนาดที่ 1 เท่ากับ 1,102,199.44 บาท และขนาดที่ 2 

เท่ากับ 32,979,878.61 บาท

20 
ตารางที่ 7 ลสดกรายลผเบียดปรผมาณการค่าใชนจ่ายในการด าเนินกานอบกการผลิตปลาสนม  
ตลบดรผยผเวลา 5 ปี 
 

ขนาด
ที ่

ปีที ่
ค่าวัตถุดิบท่ี
เพ่ิมขึ้น 5% 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่ายใน
การผลิต 

ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
1 

0     
1 120,768 81,600 5,376 207,744 
2 126,806.40 81,600 5,376 213,782.40 
3 133,146.72 81,600 5,376 220,122.72 
4 139,804.06 81,600 5,376 226,780.06 
5 146,794.26 81,600 5,376 233,770.26 

รวม 667,319.44 408,000 26,880 1,102,199.44 
 
 
 
2 

0     
1 5,304,096 672,000 62,280 6,038,376 
2 5,569,300.80 672,000 62,280 6,303,580.80 
3 5,847,765.84 672,000 62,280 6,582,045.84 
4 6,140,154.13 672,000 62,280 6,874,434.13 
5 6,447,161.84 672,000 62,280 7,181,441.84 

รวม 29,308,478.61 3,360,000 311,400 32,979,878.61 

จากตารากที่ 7 พบว่าปรผมาณค่าใชนจ่ายในการด าเนินกานอบกการผลิต ปลาสนมตลบด
รผยผเวลา 5 ปีโดยรวมอบกอนาดที่ 1 เท่ากับ 1,102,199.44 บาท ลลผอนาดที่ 2 เท่ากับ 
32,979,878.61 บาท 
 

  



วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

96 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ตารางท่ี 8 แสดงรายละเอียดจ�านวนและราคาที่จ�าหน่ายต่อรายต่อปี 

 จากตารางที่ 8 พบว่ารายได้จากการจ�าหน่ายปลาส้มต่อรายต่อปี

 ขนาดที่ 1 ปลาส้มถุงใหญ่ ขนาด 1 กิโลกรัมจ�านวนที่จ�าหน่าย 3,808 ถุงต่อปี ราคา

ถุงละ 67 บาทรวม 255,136 บาท รวมรายได้จากการจ�าหน่ายปลาส้ม 255,136 บาทต่อ

ปี 

 ขนาดที่ 2 ปลาส้มถุงเล็กขนาด 200 กรัมจ�าหน่าย 131,488 ถุงต่อปี ราคาถุงละ 

23 บาท รวม 3,024,224 บาท ปลาส้มถุงกลางขนาด 500 กรัมจ�านวนที่จ�าหน่าย 90,048 

ถุงต่อปี ราคาถุงละ 51 บาท รวม 4,592,448 บาท และปลาส้มแบบแผ่นขนาด 500 กรัม

จ�าหน่าย 69,216 ถุงต่อปี ราคาถุงละ 35 บาท รวม 2,422,560 บาท รวมรายได้จากการ

จ�าหน่ายปลาส้ม 10,039,232 บาทต่อปี

ตารางท่ี 9 แสดงรายละเอียดต้นทุนคงท่ี

21 
ตารางที่ 8 ลสดกรายลผเบียดจ านวนลลผราคาที่จ าหน่ายต่บรายต่บปี  
 
ขนาด

ที ่
ผลิตภัณฑ ์ จ านวนที่

จ าหน่ายต่อปี 
(ถุง) 

ราคาขาย
ต่อถุง 
(บาท) 

รวม 
(บาท) 

1 
ถุกใหช่อนาด1 กิโลกรมั 3,808 67 255,136 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายปลาส้ม 255,136 
 

2 

ถุกเล็กอนาด 200 กรัม 131,488 23 3,024,224 
ถุกกลากอนาด500 กรัม 90,048 51 4,592,448 
ลบบลผ่นอนาด500 กรัม 69,216 35 2,422,560 

รวมรายได้จากการจ าหน่ายปลาส้ม 10,039,232 

จากตารากที่ 8 พบว่ารายไดนจากการจ าหน่ายปลาสนมต่บรายต่บปี 
อนาดที่ 1 ปลาสนมถุกใหช่ อนาด 1 กิโลกรัมจ านวนที่จ าหน่าย 3,808 ถุกต่บปี ราคา

ถุกลผ 67 บาทรวม 255,136 บาท รวมรายไดนจากการจ าหน่ายปลาสนม 255,136 บาทต่บปี   
อนาดที่ 2 ปลาสนมถุกเล็กอนาด 200 กรัมจ าหน่าย 131,488 ถุกต่บปี ราคาถุกลผ 23 

บาท  รวม 3,024,224 บาท ปลาสนมถุกกลากอนาด 500 กรัมจ านวนที่จ าหน่าย 90,048 ถุกต่บปี 
ราคาถุกลผ 51 บาท รวม 4,592,448 บาท ลลผปลาสนมลบบลผ่นอนาด 500 กรัมจ าหน่าย 
69,216 ถุกต่บป ีราคาถุกลผ 35 บาท รวม 2,422,560 บาท รวมรายไดนจากการจ าหน่ายปลาสนม 
10,039,232 บาทต่บป ี
 
 
 
 
 
 
 

22 
 
ตารางที่  9 ลสดกรายลผเบียดตนนทุนคกที่ 
 

ขนาดที ่ ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ต้นทุนคงที่รวม 
1 5,428.21 - 5,428.21 
2 25,747.50 14,400 40,147.50 

จากตารากท่ี 9 พบว่าตนนทุนคกที่อบกลต่ลผอนาด พบว่าอนาดที่ 1 มีตนนทุนคกที่รวม 
เท่ากับ 5,428.21 บาท อนาดที่ 2 มีตนนทุนคกที่รวม เท่ากับ 40,147.50 บาท     
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 จากตารางที่ 9 พบว่าต้นทุนคงท่ีของแต่ละขนาด พบว่าขนาดที่ 1 มีต้นทุนคงที่

รวม เท่ากับ 5,428.21 บาท ขนาดที่ 2 มีต้นทุนคงที่รวม เท่ากับ 40,147.50 บาท 

ตารางท่ี 10 แสดงรายละเอียดต้นทุนผันแปรต่อหน่วย

 จากตารางที่ 10 พบว่าก�าไรส่วนเกินต่อหน่วย

 ขนาดที่ 1 ปลาส้มถุงใหญ่ขนาด 1 กิโลกรัม มีก�าไรส่วนเกิน 12.31บาทต่อถุง ก�าไร

ส่วนเกินรวม คือ 46,876.48 บาท

 ขนาดที่ 2 ปลาส้มถุงเล็กขนาด 200กรัม มีก�าไรส่วนเกิน 9.34 บาทต่อถุง ปลาส้ม

ถุงกลางขนาด 500 กรัม มีก�าไรส่วนเกิน 18.20 บาทต่อถุง และปลาส้มแบบแผ่นขนาด 500 

กรัม มีก�าไรส่วนเกิน 2.20บาท ต่อถุง ก�าไรส่วนเกินรวม คือ 3,019,246.72 บาท

23 
ตารางที่ 10 ลสดกรายลผเบียดตนนทุนผันลปรต่บหน่วย 

 
ขนาด

ที่ 
ผลิตภัณฑ์ปลา

ส้ม 
หน่วยขาย 

(ถุง) 
ราคาต่อ

หน่วยขาย 
(บาท) 

ต้นทุน 
ผันแปร 
ต่อหน่วย
(บาท) 

ก าไรส่วนเกิน 
ต่อหน่วย 

ก าไรส่วนเกิน 
รวม (บาท) 

1 
ถุกใหช่อนาด 
1 กิโลกรัม 

3,808 67 54.69 12.31 46,876.48 

รวม 3,808   12.31 46,876.48 
 

2 

ถุกเล็กอนาด 
200 กรัม 

131,488 23 13.66 9.34 1,228,097.92 

ถุกกลากอนาด
500 กรัม 

90,048 51 32.80 18.20 1,638,873.60 

ลบบลผ่นอนาด
500 กรัม 

69,216 35 32.80 2.20 152,275.20 

รวม 290,752   29.74 3,019,246.72 

จากตารากที่ 10 พบว่าก าไรส่วนเกินต่บหน่วย 
อนาดที่ 1 ปลาสนมถุกใหช่อนาด 1 กิโลกรัม มีก าไรส่วนเกิน 12.31บาทต่บถุก ก าไร

ส่วนเกินรวม คืบ 46,876.48 บาท 
อนาดที ่2 ปลาสนมถุกเล็กอนาด 200กรัม  มีก าไรส่วนเกิน 9.34 บาทต่บถุก ปลาสนมถุก

กลากอนาด  500  กรัม มีก าไรส่วนเกิน  18.20 บาทต่บถุก  ลลผปลาสนมลบบลผ่นอนาด  500  กรัม  
มีก าไรส่วนเกิน  2.20บาท ต่บถุก  ก าไรส่วนเกินรวม คืบ 3,019,246.72 บาท 
 
 
 
 
 
 



วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

98 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ตารางท่ี 11 แสดงยอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์

 ตารางที่ 11 พบว่ายอดขาย ณ จุดคุ้มทุนของผลิตภัณฑ์แต่ละผลิตภัณฑ์

 ขนาดที่ 1 พบว่าต้องจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาส้ม ถุงใหญ่ขนาด 1 กิโลกรัม จ�านวน 

441 ถุง รวม 441 ถุง จึงจะสามารถชดเชยต้นทุนคงที่ 5,428.21 บาท

 ขนาดที่ 2 พบว่าต้องจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาส้มถุงเล็กขนาด 200 กรัม จ�านวน 

1,165 ถุง ถุงกลางขนาด 500 กรัม จ�านวน 1,770 ถุงและแบบแผ่นขนาด 500 กรัม จ�านวน 

933 ถุง รวม 3,868 ถุง จึงจะสามารถชดเชยต้นทุนคงที่ 40,147.50 บาท

 ศึกษาวิธีการจัดท�าบัญชีของกิจการผู้ผลิตปลาส้ม

 โดยท�าการสัมภาษณ์ผู้ประกอบกิจการ 3 ด้าน พบว่า (1) ด้านการด�าเนินงานเก่ียว

กับการบันทึกบัญชีการจัดท�าบัญชีของกิจการมีทั้งกิจการที่มีจัดท�าบัญชีและกิจการที่ไม่ได้

จัดท�าบัญชี (2) ด้านการด�าเนินงานเกี่ยวกับเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีทุกราย

ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีและไม่มีแบบฟอร์มการบันทึกบัญชีและ (3) ด้าน

ความต้องการด้านการจัดท�าบัญชีกิจการต้องการให้มีแบบฟอร์มง่าย ๆ ในการบันทึกบัญชี

เพื่อหาต้นทุนการผลิตแต่ละครั้ง และสามารถรู้ก�าไรที่แท้จริงของกิจการ

 ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตปลาส้ม

 พบว่าค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัญหาและอุปสรรคของการผลิต

ปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยภาพรวมทั้ง 13 ด้านมีผลอยู่ในระดับ

24 
ตารางที่ 11 ลสดกยบดอาย ณ จุดคุนมทุนอบกผลิตภัณฑ์ลต่ลผผลิตภัณฑ์ 
 
ขนาด

ที ่
ผลิตภัณฑ์ปลาสม้ ยอดขาย (บาท) เปอร์เซ็นต์ยอดขาย จุดคุ้มทุน 

(ถุง) 

1 
ถุกใหช่อนาด 1 กิโลกรัม 255,136 100% 441 

รวม 255,136 100% 441 
 

2 

ถุกเล็กอนาด 200 กรัม 3,024,224 30.12% 1,165 
ถุกกลากอนาด500 กรัม 4,592,448 45.75% 1,770 
ลบบลผ่นอนาด 500 กรัม 2,422,560 24.13% 933 

รวม 10,039,232 100% 3,868 

ตารากที่ 11 พบว่ายบดอาย ณ จุดคุนมทุนอบกผลิตภัณฑ์ลต่ลผผลิตภัณฑ์ 
อนาดที่ 1 พบว่าตนบกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสนม ถุกใหช่อนาด 1 กิโลกรัม จ านวน 

441 ถุก รวม 441 ถุก จึกจผสามารถชดเชยตนนทุนคกที่ 5,428.21 บาท 
อนาดที่ 2 พบว่าตนบกจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลาสนมถุกเล็กอนาด 200 กรัม จ านวน 1,165 ถุก 

ถุกกลากอนาด 500 กรัม  จ านวน 1,770 ถุกลลผลบบลผ่นอนาด 500 กรัม จ านวน  933 ถุก   
รวม 3,868 ถุก  จึกจผสามารถชดเชยตนนทุนคกที่ 40,147.50 บาท 

ศึกษาวิธกีารจัดท าบัญชีของกิจการผู้ผลิตปลาส้ม 
โดยท าการสัมภาษณ์ผูนปรผกบบกิจการ 3 ดนาน พบว่า (1) ดนานการด าเนินกานเกี่ยวกับ

การบันทึกบัชชีการจัดท าบัชชีอบกกิจการมีทั้กกิจการที่มีจัดท าบัชชีลลผกิจการที่ไม่ไดนจัดท าบัชชี 
(2) ดนานการด าเนินกานเกี่ยวกับเบกสารหลักฐานปรผกบบการลกบัชชีทุกรายไม่มีเบกสารหลักฐาน
ปรผกบบการลกบัชชีลลผไม่มีลบบฟบร์มการบันทึกบัชชีลลผ (3) ดนานความตนบกการดนานการจัดท า
บัชชีกิจการตนบกการใหนมีลบบฟบร์มก่าย ๆ ในการบันทึกบัชชีเพื่บหาตนนทุนการผลิตลต่ลผครั้ก ลลผ
สามารถรูนก าไรที่ลทนจริกอบกกิจการ 

ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตปลาส้ม 
พบว่าค่าเฉลี่ยลลผส่วนเบี่ยกเบนมาตรฐานอบกปัชหาลลผบุปสรรคอบกการผลิตปลา

สนม ต าบลบนานสาก บ าเภบเมืบก จักหวัดพผเยา โดยภาพรวมทั้ก 13 ดนานมีผลบยู่ในรผดับนนบย 



The Method of Accounting Cost and Return of Pickled Fish: a case study of 

Pickled Manufacturers, Bansang Sub-District, Muang District, Phayao Province

THE JOURNAL Of ACCOUNTING REVIEW CHIANG RAI RAJABHAT UNIVERSITY : JAR CRRU 99Volume 1 Number 2 (July - December 2016)

น้อย เม่ือพจิารณาเป็นรายด้านปัญหาและอปุสรรค ทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ปัญหากระเทยีม

มีราคาแพง ( = 4.08) รองลงมาด้านคู่แข่งมีจ�านวนมาก ( = 3.48) และปัญหาที่พบน้อย

ที่สุดคือปัญหาการผลิตปลาส้มแต่ละครั้งคุณภาพไม่เหมือนกัน ( = 1.52)

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

 ศึกษาวิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธี

การจัดท�าบัญชีที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการใช้ของกลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต้นทุนและ

ผลตอบแทนของการท�าปลาส้ม โดยเก็บข้อมูลจากการใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่ม

เกษตรกรผู้ผลิตปลาส้มในเขต ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา จ�านวน 25 ราย 

จากการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้การศึกษาครั้งนี้มี

ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงน�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ผลตอบแทนในการผลิตปลาส้มในรูปของ

จุดคุ้มทุน (Break Even Point) และวิธีการจัดท�าบัญชีของกิจการ

สรุปผลการศึกษา

 1. ข้อมูลด้านลักษณะทั่วไป

 ผลการศึกษาวิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณี

ศึกษากลุม่ผูผ้ลติปลาส้มต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพะเยา จากจ�านวนแบบสอบถาม 

25 ราย พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 84 รองลงมาเป็นเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 32

 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างมีอายุ 60 ปีข้ึนไป จ�านวน 10 รายมากที่สุด คิด

เป็นร้อยละ 40 รองลงมา อายุ 50 ปี – 60 ปี จ�านวน 8 รายคิดเป็นร้อยละ 32 อายุ 40 ปี 

– 50 ปี จ�านวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 24 และ อายุต�่ากว่า 40 ปี จ�านวน 1 รายคิดเป็น

ร้อยละ 4

 ผู้ตอบแบบสอบถามมีสถานภาพสมรส จ�านวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 92 รองลง

มาสถานภาพหย่า/ม่าย จ�านวน 2 รายคิดเป็นร้อยละ 8



วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

100 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาประถมศึกษา จ�านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 96 รอง

ลงมาระดับ ปริญญาตรี จ�านวน 1 คนคิดเป็นร้อยละ 4

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 

– 10,000 บาท จ�านวน 13 ราย คิดเป็นร้อยละ 52 รองลงมามีรายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อ

เดือนละมากกว่า 20,001 บาท จ�านวน 6 รายคิดเป็นร้อยละ 24 มีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย

ต่อเดือนต�่ากว่า 5,000 บาท จ�านวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 12 และมีรายได้ครอบครัวเฉลี่ย

ต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท จ�านวน 3 รายคิดเป็นร้อยละ 12

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการท�าปลาส้มมากกว่า 10 ปี

จ�านวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมามีประสบการณ์5 – 10 ปี จ�านวน 5 ราย คิด

เป็นร้อยละ 20

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ในการท�าปลาส้มมาจาก บิดา -มารดา 

จ�านวน 19 ราย คิดเป็นร้อยละ 76 รองลงมามีการเรียนรู้จากเพ่ือนบ้าน จ�านวน 3 ราย คิด

เป็นร้อยละ 12 มีการเรียนรู้จากอื่นๆ จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 8 และมีการเรียนรู้จาก

ตา-ยาย จ�านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 4

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ รับปลามาจากกว๊าน จังหวัดพะเยา จ�านวน 16 ราย 

โดยคิดเป็นร้อยละ 64 รองลงมารับปลามาจาก อ�าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม จ�านวน 4 

ราย คิดเป็นร้อยละ 16 รับปลามาจาก กรุงเทพมหานคร จ�านวน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 12 

และรับปลามาจากจังหวัดอ่างทอง จ�านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 8

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใช้ปลาหลายขนาดปนกัน จ�านวน 24 ราย โดยคิด

เป็นร้อยละ 96 รองลงมาใช้ปลาขนาดใหญ่ จ�านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 4

 2. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของการท�าปลาส้ม

 จากการศึกษาสามารถสรุปผลการศึกษาของแต่ละขนาดได้ดังนี้ 

 ขนาดที่ 1 มีค่าใช้จ่ายลงทุนเร่ิมแรกเท่ากับ 53,300 บาท และค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงาน เท่ากับ 1,102,199.44 บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 26,880 บาท 

มต้ีนทนุคงทีเ่ท่ากบั 5,428.21 บาท ผลตอบแทนจากการลงทนุผลติปลาส้มตลอดระยะเวลา

การด�าเนินกิจการ 5 ปี ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 1,275,680 บาท และมีจุด

คุ้มทุนของการจ�าหน่ายปลาส้มเท่ากับ 441 ถุง
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 ขนาดที่ 2 มีค่าใช้จ่ายลงทุนเริ่มแรกเท่ากับ 256,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงาน เท่ากับ 32,979,878.61 บาท ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 311,400 

บาท มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 40,147.50 บาท ผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตปลาส้มตลอด 

ระยะเวลาการด�าเนินกิจการ 5 ปี ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 50,196,160 บาท 

และมีจุดคุ้มทุนของการจ�าหน่ายปลาส้มเท่ากับ 3,868 ถุง

 3. วิธีการจัดท�าบัญชีของกิจการ 

 กลุม่ทีม่ทีัง้กจิการทีจ่ดัท�าบญัชแีละกจิการทีไ่ม่ได้จดัท�าบญัชี เรือ่งเอกสารประกอบ

การลงบญัชทีกุรายไม่มเีอกสารหลักฐานประกอบการลงบญัชแีละไม่มแีบบฟอร์มทีใ่ช่บนัทกึ

รายการทางบัญชี ส่วนความต้องการทางด้านบัญชีคือต้องการแบบฟอร์มง่ายๆ เพ่ือให้กลุ่ม

บนัทกึรายการบญัชเีพือ่หาต้นทนุการผลติแต่ละคร้ัง และสามารถรู้ก�าไรทีแ่ท้จริงของกจิการได้

ปัญหาและอุปสรรคของการท�าปลาส้ม

 การศึกษาวิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณี

ศึกษากลุ่มผู้ผลิตปลาส้มต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา มีความเส่ียง ปัญหาและ

อุปสรรคต่าง ๆ 

 ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด ได้แก่ ปัญหากระเทียมมีราคา

แพง (ค่าเฉลี่ย 4.08) รองลงมาด้าน คู่แข่งมีจ�านวนมาก (ค่าเฉลี่ย 3.48) ด้านค่าจ้างแรงงาน

สูง (ค่าเฉลี่ย 3.40) ด้านข้าวสารมีราคาแพง (ค่าเฉล่ีย 3.32) ด้านต้นทุนเพ่ิมขึ้น แต่ราคา

ขายเท่าเดิม (ค่าเฉลี่ย 3.24) ด้านคู่แข่งมีเงินลงทุนมาก(ค่าเฉล่ีย 3.12) ด้านคู่แข่งมีตลาด

เดิมอยู่แล้ว เจาะตลาดยาก (ค่าเฉลี่ย 3.12) ด้านผู้ผลิตขาดความรู้เร่ืองการบริการจัดการ

ด้านด้านการตลาด (ค่าเฉล่ีย 3.12) ด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายจ�านวนน้อยโดยเฉพาะการ

ส่งออก (ค่าเฉลี่ย 3.00) ด้านผลิตภัณฑ์ไม่ต่างกัน เกิดการขายตัดราคา (ค่าเฉล่ีย 2.88) ด้าน

ปลามีราคาแพง (ค่าเฉลี่ย 2.60) ด้านปลาขาดตลาด (ค่าเฉลี่ย 2.04) ตามล�าดับ และปัญหา

ที่พบน้อยที่สุดคือปัญหาสินค้าแต่ละครั้งคุณภาพไม่เหมือนกัน (ค่าเฉล่ีย 1.52)

 อภิปรายผลการศึกษา

 จากการศึกษาวิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตปลาส้ม กรณี

ศึกษากลุ่มผู้ผลิตปลาส้มต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา สามารถอภิปรายผลได้



วิธีการจัดท�าบัญชี ต้นทุน และผลตอบแทนของการผลิตปลาส้ม กรณีศึกษา

กลุ่มผู้ผลิตปลาส้ม ต�าบลบ้านสาง อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา

102 วารสารบัญชีปริทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2559)

ดังนี้

 ต้นทุนในการท�าปลาส้มในแต่ละขนาดมีดังน้ี ขนาดที่ 1 มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 

5,428.21 บาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตปลาส้มตลอด ระยะเวลา 5 ปี ผล

ตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 1,275,680 บาท และขนาดที่ 2 มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 

40,147.50 บาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตปลาส้มตลอด ระยะเวลา 5 ปี ผล

ตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 50,196,160 บาท ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 

อรวรรณ เช้ือเมืองพาน (2550:28) ได้ท�าการศึกษาเรื่องการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทน

การลงทุนผลิตภัณฑ์ปลาส้ม: กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา พบว่า

ขนาดท่ี 1 มีต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 14,856.95 บาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุนท�าปลาส้ม

ตลอด ระยะเวลา 5 ปี ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 2,038,608 บาท ขนาดที่ 2 

มีต้นทุนคงที่เท่ากับ 15,133.904 บาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุนท�าปลาส้มตลอด 

ระยะเวลา 5 ปี ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 2,854,775.00 บาท และขนาดที่ 3 

มีต้นทุนคงท่ีเท่ากับ 34,804.50บาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุนท�าปลาส้มตลอด 

ระยะเวลา 5 ปี ผลตอบแทนหรือรายได้ทั้งหมดเท่ากับ 4,375,375 บาท จะเห็นได้ว่าผู้ท�า

ปลาส้มมีผลก�าไรค่อนข้างมาก จึงท�าให้เกษตรกรผู้ท�าปลาส้มได้รับผลตอบแทนค่อนข้างดี

 วิธีการจัดท�าบัญชีของกิจการ กลุ่มผู้ผลิตปลาส้มมีการศึกษาน้อยไม่มีความรู้ด้าน

การบันทึกบัญชีเห็นได้จากกิจการที่มีทั้งกิจการที่จัดท�าบัญชีและกิจการที่ไม่ได้จัดท�าบัญชี 

เรื่องเอกสารประกอบการลงบัญชีทุกกิจการไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี และ

ทกุกจิการไม่มรีปูแบบการจดัท�าบญัช ีท�าให้กลุม่ผูผ้ลติมีความต้องการทางด้านบญัชีเกีย่วกับ

การจัดท�าแบบฟอร์มง่ายๆ และโปรแกรมส�าเร็จรูปส�าหรับค�านวณต้นทุนในการผลิตปลาส้ม

ข้อเสนอแนะ 

 1.  จดัท�าแบบฟอร์มการจดัท�าบญัชอีย่างง่ายในการค�านวณต้นทนุการผลิตปลาส้ม 

เพื่อทราบต้นทุนและก�าหนดราคาขายที่เหมาะสม

 2.  ขนาดที่ 2 มีก�าไรมากกว่าขนาดที่ 1 หากขนาดท่ี 1 อยากมีก�าไรท่ีมากขึ้นก็

อาจจะลดต้นทุน เช่น การซ้ือปลา หากซ้ือในปริมาณท่ีมากก็จะได้ในราคาที่ถูกลงเป็นการ

ลดต้นทุนในการผลิต
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