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 การวิจยัเชิงปฏิบติัการ การบญัชีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนดว้ยการจดัการ

ความรู้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามันงาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร         

บา้นปางหมูและบา้นสบสอย  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีวตัถุประสงคใ์นการท าวิจยัเพื่อ

ศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร พฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีท่ีเหมาะสมกบักลุ่ม

แม่บา้นเกษตรกรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง และพฒันาวิสาหกิจชุมชน

ภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เคร่ืองมือเก็บรวบรวม

ขอ้มูลคือกิจกรรมการสนทนากลุ่ม(Focus Group) การระดมสมอง เป็นการกิจกรรมท่ีให้สมาชิก

สนทนา อภิปราย ระดมสมอง จากนั้นเขียนลงในกระดาษ แลว้น าเสนอต่อประชาคม การสัมภาษณ์ 

เป็นการสัมภาษณ์ทั้งรายบุคคลและเป็นกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ แบบสอบถาม เป็นการเก็บขอ้มูล

ด้วยการเก็บแบบสอบถามโดยถามความพึงใจและความคิดเห็นทั้ งก่อนและหลังการเข้าร่วม

โครงการวจิยั และการจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ 5 โครงการ  

โดยผลการศึกษาสภาพการจดัท าบญัชีและพฒันารูปแบบการท าบญัชีพบว่า สมาชิกกลุ่ม

เกษตรกรบ้านปางหมู หมู่1 และบา้นสบสอย ส่วนใหญ่มีอาชีพเย็บ-ปักผา้ไต เป็นเพศหญิงอายุ

ระหวา่ง 45 – 47 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย 6,896 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่ไม่

เคยท าบญัชีครัวเรือนมาก่อน สภาพหน้ีสินของเกษตรกรส่วนใหญ่มีหน้ีสิน   ปานกลางถึงน้อย 

สภาพการจดัท าบญัชีผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอยยงัมีนอ้ย แต่

ในทางกลบักนั ความรู้ในเร่ืองของการท าบญัทัว่ไปของกลุ่มมีอยู่มาก จากการท ากิจกรรมระดม
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สมองท าให้ทราบว่ากลุ่มเกษตรกรมีความรู้เร่ืองบญัชีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แต่การบนัทึกบญัชีของกลุ่มยงัไม่มีการ

บนัทึกบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ 

รูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1และบา้นสบสอยนั้น ใน

การบนัทึกบญัชีใช้เกณฑ์เงินสดในการลงสมุดบญัชี โดยถือเอาเงินสดท่ีผา่นเขา้-ออกในครอบครัว

ของสมาชิกแต่ละคน โดยสมุดบญัชีประกอบไปดว้ย วนัเดือนปี รายรับแบ่งเป็นรายรับจากการขาย

ผลิตภณัฑ์รายรับอ่ืน รวมรายรับรายจ่ายแบ่งเป็นรายรับจากการขายผลิตภณัฑ์และรายรับอ่ืน รวม

รายรับ รายจ่ายแบ่งเป็นรายจ่ายผลิตภณัฑ์และรายจ่ายในครัวเรือน และรวมรายจ่าย จากนั้นท าการ

ผ่านรายการไปยงังบก าไร-ขาดทุนของบัญชีผลิตภัณฑ์โดยรายละเอียดของงบก าไร-ขาดทุน

ประกอบไปดว้ย รายได ้หกัดว้ย ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย หักค่าแรง หกัรายจ่ายถวัเฉล่ียสินทรัพยถ์าวร

เฉล่ียต่อรอบการผลิต หักวตัถุดิบคงเหลือ โดยหลงัจากมีการฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรมีความรู้

เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน ซ่ึงจะน าความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในอนาคตและมี

ความรู้ในเร่ืองการท าบญัชีครัวเรือนมากยิ่งข้ึน โดยหลงัจากท าบญัชีครัวเรือนแล้วค่าใช้จ่ายท่ีไม่

จ  าเป็นลดลงในระดบัมาก และในทางเดียวกนั เงินออมก็มีมากข้ึนเช่นกนั โดยในทา้ยท่ีสุดเกิดการใช้

จ่ายอยา่งมีเหตุผล ประหยดั และใชจ่้ายเงินเท่าท่ีจ  าเป็น ในเร่ืองของบญัชีผลิตภณัฑ์นั้น การท าบญัชี

ผลิตภณัฑ์ท าให้ทราบตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ในแต่ละเดือนอยา่งแทจ้ริง ทราบผลการด าเนินงานจาก

การขายผลิตภณัฑ ์และสามารถแยกค่าใชจ่้ายระหวา่งค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและค่าใชจ่้ายในการผลิต

ไดร้ะดบัมาก ทางกลุ่มเห็นว่า รูปแบบของสมุดบญัชีเขา้ใจง่ายต่อการบนัทึกบญัชีและจะท าบญัชี

ผลิตภณัฑต่์อไป 

การพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใต้การพึ่ งพาทรัพยากรภายในชุมชนตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงนั้น ผูว้ิจยัจึงไดน้ าองคค์วามรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นชุมชน ผสานกบัความรู้

สากลของนกัวจิยั พฒันาการท าบญัชีของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ี ถูกตอ้ง เหมาะสม 

เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้โดยไดน้ าเอาบญัชีครัวเรือนตามแนวทางการปฏิบติัตนตามแนว

พระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกเขา้กบัการบญัชีผลิตภณัฑ์ซ่ึงสมาชิกกลุ่มไดท้  าสมุด

บญัชีเล่มเดียวแต่ไดป้ระโยชน์ทั้งสองดา้น ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีเงินออม รักการจด รู้การจ่าย 

เกิดการออม ชีวติมีความสุขน าไปสู่สังคมและชุมชนท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
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Abstract 
The action research of community enterprises in knowledgeable management of accounting 

development in peanut, soybean and sesame products of Pangmoo and Sobsoi Villages Amphur Muang,  

Meahongson Province was to investigate about the condition of accounting, the development of 

accounting model in sufficiency economy and the development of community enterprises which depend 

on the resources in the sufficiency economy community. Questionnaires, focus group discussions, brain 

storming and interviews were employed to collect the data.  

The findings about the condition of accounting and the development accounting model indicated 

that both Pangmoo and Sobsoi villages’ members who are agriculturist group planting and sewing  “Pha 

Thai”  are 45-47 years old ’s women. They graduated in primary school and got about 6,896 baht per 

month. Most of members did not do the household accounting, so they had a few debts. They did the 

product accounting in Pangmoo and Sobsoi villages for the agriculturist group, but they have more 

knowledge about general accounting. Brain storming activity shows that the agriculturist group getting the 

accounting knowledge from Bank for Agriculture and Agricultural Co-operative, Cooperating Auditing 

Department: however, they don’t usually record in the accounting book. 
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Accounting model of members in Pangmoo and Sobsoi villages, agriculturist group do the cash 

basis which records in the accounting book that hold cash inflow and cash outflow in each household. The 

accounting book consists of date, product’s income and other income, total income, product’s expense and 

household’s expense and total expense. Through the product accounting transactions are posted balancing 

the sheet which does with income, less cost and expense, less labor expense, less non-current asset 

average expense per period and less outstanding material. When the seminar finished, agriculturist group 

get the knowledge about the sufficiency economy and the household accounting very well. They 

themselves will do it in the future, after agriculturist group do the household accounting. The expense 

decreases, but the saving increases. Therefore, they spend money with the good reasons and they are more 

economical too. They do the product accounting which makes the real cost of product in each month and 

operate the results. Agriculturist group can identify the household and product expenses. They say that the 

accounting book is expedient to record and they will do the product accounting in the future. 

Developing community enterprises depends on the resource in the community with the 

sufficiency economy that the researcher gets the knowledge about product which is in the community and 

intergrades with the universal knowledge. Moreover, the researcher develops the accurate, appropriate, 

systematic and provable model accounting’s doing. The researcher can be take the household accounting 

with the sufficiency economy combining with the product accounting, while the agriculturist group 

records the only one book. The reason shows that the agriculturist group loves to save, to record and to 

learn about the expenses.  

 

   




