
 

บทที่ 1 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

แม่บา้นเกษตรกรในจงัหวดัแม่ฮ่องสอนไดมี้การรวมกลุ่มเพื่อท าการผลิตและแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตรท่ีมีอยู่มากในทอ้งถ่ินเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร กลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบา้นปางหมู หมู่ท่ี 1 ต าบลปางหมู อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ก็เป็นอีกกลุ่มหน่ึงท่ีได้

จดัตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนช่ือ “วิสำหกิจชุมชนแปรรูปน ้ำมันงำบ้ำนปำงหมู” ท าการผลิตแปรรูป
ผลิตภณัฑ์จากถัว่ลิสง ถัว่เหลือง และงา ซ่ึงไดแ้ก่ ถัว่ลิสงทอด ถัว่เหลืองคัว่ ถัว่เหลืองแผน่(ถัว่เน่าแค่บ) 

และน ้ ามนังา เพื่อส่งจ าหน่ายตามร้านคา้ สถานท่ีท่องเท่ียว ตามชุมชน เป็นของฝากแก่นกัท่องเท่ียวซ้ือ

ติดไมติ้ดมือกลบัไป จากการไดไ้ปสอบถามเก็บขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาของกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรหลายดา้น เช่น ดา้นการคดัเลือกวตัถุดิบ การด าเนินการผลิต การตลาด และการบญัชี ซ่ึงปัญหา

ดงักล่าวยงัตอ้งอาศยัความรู้จากภายนอก การลองผิดลองถูก หรือจากหน่วยงานของรัฐ เช่น ส านกังาน

เกษตรอ าเภอ ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงหน่วยงานเหล่าน้ี ยงัไม่มีความเช่ียวชาญ

และขาดแคลนผูมี้ความรู้ในสาขาต่างๆ ท าให้กลุ่มแม่บา้นตอ้งอาศยัฤดูกาลท่องเท่ียวของจงัหวดัในการ

จ าหน่ายสินคา้ซ่ึงจะมียอดขายสูงในช่วงฤดูหนาวเพราะมีนกัท่องเท่ียวมาเท่ียวท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็น

จ านวนมาก ซ่ึงอ านาจการแข่งขนัของกลุ่มแม่บา้นยงัสู้กลุ่มนายทุนใหญ่ไม่ไดอี้กทั้งการผลิตสินคา้ยงั

ผลิตสินค้าชนิดเดียวกนั ซ่ึงนายทุนเหล่านั้นได้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิต มีการโฆษณา การ

จดัการดา้นการบริหารท่ีดี จึงท าใหย้อดขายไม่ดีเท่าท่ีควร  

อยา่งไรก็ดีกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูตอ้งการพฒันาความรู้ ทกัษะในดา้นการบญัชี เพื่อ

จะได้ทราบรายรับรายจ่ายท่ีถูกตอ้ง ชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อน าไปปรับกลยุทธ์ดา้นอ่ืน โดยนกัวิจยัมี

รูปแบบการท าบัญชีท่ีเข้าใจง่าย สามารถรู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้ต้นทุนก าไร รู้หน้ีสิน และท าให้เกิด
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ประโยชน์ต่อกลุ่มมากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัสอดแทรกวธีิคิดเร่ืองการใชเ้งิน การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา การ

ประชาสัมพนัธ์ ท่ีเป็นส่ิงย ัว่ยุให้ชาวบา้นเกิดกิเลส ใช้เงินฟุ่มเฟือยกบัส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็น เช่น การผ่อน

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าภายในบา้นท่ีไม่จ  าเป็น โดยผูจ้  าหน่ายมีการจดัท าโปรโมชัน่ หลอกล่อให้ชาวบา้นซ้ือ

สินคา้เหล่านั้นไม่วา่จะเป็น การผอ่นโดยไม่มีเงินดาวน์ ใหน้ าสินคา้ไปใชก่้อนแลว้ผอ่นทีหลงั ซ่ึงจะเป็น

การน ามาเสนอขายถึงหนา้บา้น ท าใหช้าวบา้นท่ีมีความเปราะบางทางอารมณ์ และมีแรงกระตุน้ต่างๆให้

คลอ้ยตามใช้เงินโดยไม่มีการตรึกตรอง ซ่ึงนกัวิจยัก็จะน าแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามพระราช

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวท่ีมุ่งเน้นเร่ืองของการพออยูพ่อกิน สามารถพึ่งตนเองได ้และ

รูปแบบการท าบญัชีท่ีกระตุน้ให้กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรรู้ถึงการได้มาและการใช้ไปของเงินตามความ

จ าเป็นของชีวติคนเราในปัจจุบนั คือ ปัจจยัส่ี นัน่เอง 

จากการท่ีมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไดเ้ล็งเห็นถึงความส าคญัของการศึกษา จึงไดข้ยายวิทยา

เขตมาท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือ วิทยาลยัแม่ฮ่องสอน โดยทางวิทยาลยัไดเ้ปิดสอนหลายสาขาวิชาหน่ึง

ในนั้นคือ สาขาการบญัชี ซ่ึงส่วนหน่ึงของการวิจยันกัศึกษาจะมีส่วนในการน าความรู้ทางการบญัชีใน

เร่ืองของการจดัท าบญัชีไปช่วยสอนกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู ในขณะเดียวกนัก็จะให้นกัศึกษา

สืบคน้ขอ้มูลน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ รวบรวมองค์ความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจแบบพอเพียงเพื่อใช้

ชาวบา้นน าไปเป็นแนวทางในการวิเคราะห์รายไดค้่าใช้จ่าย สถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบนัว่าเป็น

อยา่งไรแลว้น าไปปรับใชก้บัตวัเองและกลุ่มต่อไป 

ผูว้ิจยัจะไดน้ าภูมิปัญญาความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัปรัชญาของชุมชน บูรณาการกบัความรู้สากลของ

ทีมวิจยั ได้แก่ ความรู้ความเขา้ใจในด้านการบญัชีโดยเน้นจุดมุ่งหมายการท าบญัชีให้ตรวจสอบได ้

โปร่งใส มีการบริหารเงินท่ีรู้รายได ้รู้รายจ่าย รู้ก าไร รู้ขาดทุน จนสามารถจดัสรรเพื่อการเก็บออมหรือ

ใชจ่้ายในอนาคตอยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการเรียนรู้วธีิปฏิบติัตามพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อพฒันาเป็นฐานความรู้กลบัสู่ทอ้งถ่ินเกิดการสืบทอดและพฒันาเครือข่ายความรู้ต่อไป 
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โจทย์และค ำถำมวจิัย 

1. โจทย์วจัิย การจดัการความรู้ทางการบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร จะช่วยพฒันาพฒันา

วสิาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ามนังาของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้น

ปางหมูและบา้นสบสอย  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน อยา่งไร 

 2. ค ำถำมวจัิย  

2.1 กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ทางการบญัชีมากนอ้ยเพียงใด 

      2.2 กลุ่มเกษตรกรมีการบนัทึกบญัชีผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือนหรือไม่ 

                 2.3 กลุ่มแม่บา้นเกษตรกรฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีแทจ้ริงของการ

ผลิตผลิตภณัฑจ์ากถัว่ลิสง ถัว่เหลืองและน ้ามนังา หรือไม่ 

  2.4 การท าบญัชีผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรการภายใต้

แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท าใหมี้รายได ้ลดรายได ้และเพิ่มเงินออม หรือไม่ อยา่งไร 

วตัถุประสงค์กำรวจิัย 

1. เพื่อศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย ต าบลปางหมู 

อ าเภอเมือง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

2. เพื่อพฒันารูปแบบการจัดท าบัญชีท่ีเหมาะสมกับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งพาตนเอง 

3. เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ด้านความรู้ จะได้องค์ความรู้เก่ียวกับบริบทและศักยภาพชุมชนในการจัดท าบัญชี

ผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกร รวมทั้งสภาพปัญหา ความตอ้งการในการจดัท า

บญัชีและการเงิน เพื่อน าไปพฒันากระบวนการในการจดัท าบญัชีและการเงิน ท่ีเหมาะสม  

2. ด้านการพฒันา สามารถพฒันาการจดัท าบญัชีและการเงินให้ถูกตอ้ง ชัดเจน โปร่งใส 

รวดเร็ว สามารถตรวจสอบได้ เหมาะสมกับชุมชน อีกทั้ งบุคคลและองค์กรท่ีเก่ียวข้องเกิดการ

เปล่ียนแปลงเชิงพฒันาหรือเรียนรู้ในดา้นความรู้ ซ่ึงไดแ้ก่ 

2.1 ชาวบา้นและกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

2.2 ทีมวจิยั 

2.3 องคก์รผูส้นบัสนุนทุนด าเนินงาน 

2.4 สาธารณชนผูส้นใจ 

3. ดา้นผลผลิต จะไดรู้ปแบบของสมุดบญัชีและการเงินเพื่อการพึ่งตนเอง โดยอาศยัแนวคิด

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถน าไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตลอดจนมีเอกสาร

และบทเรียนท่ีเป็นผลผลิตของโครงการในการติดตามประเมินผลโครงการ 

นิยำมศัพย์ 

ผลิตภณัฑ์ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปและผลิตจากถัว่เหลือง ถัว่ลิสง น ้ ามนังาและชุดไทย

ใหญ่ 

บญัชีตน้ทุน หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิต

อ่ืน ๆ เพื่อใหท้ราบตน้ทุนการผลิตสินคา้หรือบริการ 

 บญัชีครัวเรือน หมายถึง การบนัทึกรายรับและรายจ่ายของครัวเรือนเพื่อให้ทราบรายรับและ

รายจ่ายท่ีจ าเป็นและรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 

สมุดบญัชี หมายถึง สมุดบญัชีท่ีแสดงให้เห็นแหล่งท่ีมาของรายรับและรายจ่ายประจ าวนั 

ประจ าเดือน และประจ าปี ซ่ึงรวมกนัทั้งบญัชีผลิตภณัฑแ์ละบญัชีครัวเรือน 
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การจดัการความรู้ทางบญัชี หมายถึง การสรุปและแลกเปล่ียนความรู้ท่ีมีอยู่ในตวัของชุมชน

และนกัวจิยั  

วิสาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาดย่อมและขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ 

"ทุน" ของชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) 

วิสาหกิจชุมชนขนาดยอ่มมีสมาชิกมากกวา่ 15 คน วิสาหกิจชุมชนขนาดจ๋ิว มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คนถึง 15 

คน (สมบติั สิงฆราช, 2551, หนา้ 15) 

กรอบแนวคดิในกำรวจิัย 

โครงการวิจยัน้ีจะน าความรู้ทางการบญัชีท่ีมีอยู่ในชุมชนมาพฒันาให้อยู่ในรูปแบบท่ีถูกตอ้ง

ดว้ยความรู้ท่ีผูว้ิจยัมีอยู ่ เพื่อพฒันาให้เป็นวิสาหกิจชุมชนท่ีมีการจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง รวดเร็ว โปร่งใส 

สามารถตรวจสอบได ้ระบบการผลิตท่ีมีมาตรฐาน มีการบญัชีแบบมีส่วนร่วม  

 

 

 

 

 

ภำพที ่1.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ความรู้ทางการ

บญัชีของชมุชน 

การจดัการความรู้เพื่อ

การพฒันา 

ภมูิปัญญาสากล 

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน 

การพฒันาการจดัท าบญัชี

ของเกษตรกร 

การพฒันาวิสาหกิจ

ชมุชน 




