
 

บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 งานวิจยัเร่ือง โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การบญัชีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชน

ด้วยการจัดการความรู้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน มีระยะเวลาด าเนินโครงการ

ระหวา่งวนัท่ี 1 ตุลาคม 2551 ถึงวนัท่ี 1 ธันวาคม 2552  การวิเคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สภาพ

การจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1และบา้นสบสอย  การพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชี

ของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบ้านปางหมู หมู่1 และบ้านสบสอย  และการพฒันาวิสาหกิจชุมชนของ

โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการน้ี 

สภาพการจัดท าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรบ้านปางหมู หมู่1 และบ้านสบสอย 

 ในการเก็บรวมรวมขอ้มูลโดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 

และบา้นสบสอยมีผูต้อบแบบสอบถามทั้งส้ิน 48 คนโดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที ่4.1 กลุ่มของผูผ้ลิตผลิตภณัฑต่์างๆ 

รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1. ผลิตภณัฑจ์ากถัว่เหลือง 11 22.90 
2. ผลิตภณัฑจ์ากถัว่แปหล่อ 9 18.80 
3. ผลิตภณัฑน์ ้ามนังา 13 27.10 
4. เยบ็-ปักผา้ไต 15 31.20 

รวม 48 100 
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จากตารางท่ี 4.1 พบว่า  กลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่1 และบา้นสบสอย ประกอบอาชีพเยบ็-

ปักผา้ไตมากท่ีสุด คือ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 31.20 รองลงมาคือ ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังาจ านวน 13 คนร้อย

ละ 27.10 ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองจ านวน 11 คนร้อยละ 22.90 และน้อยท่ีสุดคือ ผลิตภัณฑ์จาก            

ถัว่แปหล่อ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 18.80 

ตารางที ่4.2 เพศของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย 

รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1. ชาย 5 10.40 
2. หญิง 43 89.60 

รวม 48 100 
 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย ส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิง คือมีจ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 89.60 และเพศชายจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 10.40 

ตารางที ่4.3 อายขุองกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย 

จ านวนเกษตรกร
บ้านปางหมูหมู่ 1
และบ้านสบสอย 
(คน) 

อาย ุ(ปี) 
ค่าเฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ฐานนิยม 

48 47.65 67 18 9.206 45 
 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ อายขุองกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย มี

ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ประมาณ 47 ปี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 9.206  อายุมากท่ีสุดคือ 67 ปี และนอ้ยท่ีสุด

อยูท่ี่ 18 ปี ส่วนใหญ่สมาชิกในกลุ่มมีอายปุระมาณ 45 ปี 
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ตารางที ่4.4 การศึกษาของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย 

รายการ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1. ประถมศึกษา 28 58.30 
2. มธัยมศึกษาตอนตน้ 13 27.10 
3. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 5 10.40 
4. อนุปริญญา/ปวส. 1 2.10 
5. ปริญญาตรี 1 2.10 
6. สูงกวา่ปริญญาตรี - - 

รวม 48 100 
 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ การศึกษาของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้น

สบสอย ส่วนมากชั้นประถมศึกษา จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 58.30 รองลงมาคือ มธัยมศึกษา

ตอนตน้จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.10 มธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อย

ละ 10.40 นอ้ยท่ีสุดคือ อนุปริญญาหรือ ปวส. จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 และปริญญาตรี จ านวน 

1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.10 

ตารางที่ 4.5 รายไดร้วมของครอบครัวทั้งหมดต่อเดือนของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมู 

หมู่ 1 และบา้นสบสอย 

จ านวนเกษตรกร
บ้านปางหมูหมู่ 1
และบ้านสบสอย 
(คน) 

รายได ้(บาท) 
ค่าเฉล่ีย สูงสุด ต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ฐานนิยม 

48 6,896 27,500 1,000 6,340 4,000 
 จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมูหมู่ 1 และ

บ้านสบสอย มีจ านวน 6,896 บาท รายได้สูงสุดมีจ านวน 27,500 บาท ต ่าสุดคือ 1,000 บาท และ

ส่วนมากมีรายไดเ้ป็นจ านวน 4,000 บาท 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือนและการบัญชี

ผลติภัณฑ์ 

ตารางที ่4.6 การท าบญัชีครัวเรือนก่อนเขา้ร่วมโครงการของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมู

หมู่ 1 และบา้นสบสอย 

การท าบญัชีครัวเรือนก่อนเขา้ร่วมโครงการ จ านวน(ราย) ร้อยละ 
1. เคย 8 16.70 
2. ไม่เคย 40 83.30 

รวม 48 100 
 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้น

สบสอยเคยท าบญัชีครัวเรือนเพียง 8 รายเท่านั้น คิดเป็นร้อยละ 16.70 ส่วนท่ีเหลือ 40 คน ไม่เคยท าบญัชี

ครัวเรือนมาก่อน คิดเป็นร้อยละ 83.30 

ตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพหน้ีสินท่ีตนเองมีอยู่โครงการของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิต

ผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพหน้ีสินท่ีตนเองมี
อยู ่

จ านวน(ราย) ร้อยละ 

1. มาก 2 4.20 
2. ปานกลาง 16 33.30 
3. นอ้ย 16 33.30 
4. ไม่มี 14 29.20 

รวม 48 100 
 จากตางรางท่ี 4.7 พบวา่ ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพหน้ีสินท่ีตนเองมีอยู่โครงการของสมาชิก

กลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บ้านปางหมูหมู่ 1 และบ้านสบสอย ส่วนใหญ่คิดว่าตวัเองมีหน้ีสิน     

ปานกลางถึงนอ้ย จ านวน 16 รายเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 33.30 รองลงมาคือไม่มีหน้ีสิน จ านวน 14 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 29.20  และมีหน้ีสินมากจ านวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.20 
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ตารางที่4. 8 ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรก่อนเข้ารับการอบรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและบญัชี

ครัวเรือน 

ประเด็น 
ค่าเฉล่ีย 
 ( X ) 

ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน (SD) 

การแปล
ความหมาย 

1. ก่อนการอบรมท่านมีความรู้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียงมากนอ้ยเพียงใด 

2.96 0.683 ปานกลาง 

2. เศรษฐกิจพอเพียงท่านคิดวา่ทุกคนตอ้งรู้
และเขา้ใจ 

3.62 0.672 มาก 

3. ในปัจจุบนัท่านจะน าความรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช ้

3.88 0.733 มาก 

4. ท่านจะน าความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไป
ใชใ้นอนาคต 

3.92 0.846 มาก 

5. ท่านมีความรู้ในเร่ืองการท าบญัชีครัวเรือน
มากนอ้ยเพียงใด 

2.60 0.844 ปานกลาง 

6. การท าบญัชีครัวเรือนเป็นเร่ืองท่ีทุกคน
ควรจะท า 

3.12 0.937 ปานปลาง 

7. ท่านคิดวา่หลงัจากท าบญัชีครัวเรือนแลว้
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นจะลดลงอยา่งแน่นอน 

3.08 1.007 ปานกลาง 

รวม 3.31 0.565 ปานกลาง 
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรก่อนเขา้รับการอบรมเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงและบญัชีครัวเรือน สมาชิกจะน าความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นอนาคตอยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.92 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.846 รองลงมาคือ ในปัจจุบนัสมาชิกกลุ่มไดน้ าวามรู้เร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.733 และ สมาชิกมี

ความรู้ในเร่ืองการท าบญัชีครัวเรือนในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.60 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.844  
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ตารางที่ 4.9 การท าบญัชีเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑ์ก่อนเขา้ร่วมโครงการของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิต

ผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย 

การท าบญัชีเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑก่์อน
เขา้ร่วมโครงการ 

จ านวน(ราย) ร้อยละ 

1. เคย 12 25.00 
2. ไม่เคย 36 75.00 

รวม 48 100 
 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่การท าบญัชีเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑ์ก่อนเขา้ร่วมโครงการของกลุ่ม

เกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย มีสมาชิกจ านวน 12 รายเคยท าบญัชี

เก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑ์มาก่อน คิดเป็นร้อยละ 25 และไม่เคยท าบญัชีเก่ียวกบัการผลิตผลิตภณัฑ์

จ านวน 36 ราย คิดเป็นร้อยละ 75 

ตารางที่ 4.10 ความคิดเห็นก่อนไดรั้บการอบรมเร่ืองการท าบญัชีผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อพฒันาวิสาหกิจ

ชุมชนของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย 

ประเด็น 
ค่าเฉล่ีย 
 ( X ) 

ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน (SD) 

การแปล
ความหมาย 

1. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีและการเงิน
ของการผลิตผลิตภณัฑ์ 

2.44 0.920 นอ้ย 

2. การบญัชีเป็นเร่ืองท่ียาก 4.04 1.051 มาก 
3. การท าบญัชีมีประโยชน์ต่อการเพิ่มก าไร

จากการขายสินคา้ไดม้าก 
2.98 0.911 ปานกลาง 

4. ท่านคิดวา่หลงัจากการอบรมแลว้ท่านจะ
ท าบญัชีผลิตภณัฑ์ต่อไปอีก 

3.21 0.824 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.490 ปานกลาง 
 จากตางรางท่ี 4.10 พบวา่ความคิดเห็นก่อนไดรั้บการอบรมเร่ืองการท าบญัชีผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อ

พฒันาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย สมาชิก

ส่วนใหญ่คิดวา่การบญัชีเป็นเร่ืองท่ียาก อยู่ในระดบัมาก ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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1.051 ความรู้เก่ียวกบัการบญัชีและการเงินของการผลิตผลิตภณัฑ์อยูใ่นระดบันอ้ย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.920 การท าบญัชีมีประโยชน์ต่อการเพิ่มก าไรจากการขายสินคา้ได้มาก 

ชาวบา้นมีความเห้นดว้ยอยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน0.911 และ

หลังการอบรมชาวบ้านจะย ังคงท าบัญชีต่อไปอีกอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.21 

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.824 

ในการเก็บรวบรวมโดยการสนทนากลุ่ม ระดมสมอง สัมภาษณ์ ภายใตโ้ครงการยอ่ยท่ีไดจ้ดัข้ึน

นั้นไดข้อ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 และบา้นสบสอยโดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

องค์ความรู้เกีย่วกบัการบัญชีทีไ่ด้หลงัจากท ากจิกรรมต่างๆ 

จากการระดมสมองและสนทนากลุ่มเร่ืองการบญัชี ไดอ้งคค์วามรู้จากการน าเสนอของตวัแทน

กลุ่มสมาชิกเกษตรกรดงัน้ี 

1. การบญัชี 

 การบญัชีคือ 

 - การท ารายรับ-รายจ่ายในการด าเนินธุรกิจ 

 - การบนัทึกรายการรับจ่ายทางการเงิน 

 - การวางแผนในการท าธุรกิจ 

 - การจดบนัทึกรายการคา้ต่างๆ 

2. ประโยชน์การท าบญัชี 

 - ท  าใหท้ราบถึงผลก าไรหรือขาดทุนจากการท างาน 

 - ง่ายต่อการจดัสรรผลประโยชน์ของกลุ่ม 
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 - ไดท้ราบถึงตน้ทุนของการท างาน 

 - สามารถวางแผนในการด าเนินธุรกิจในอนาคตได ้

 - สามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นออก 

3. ปัญหาของการท าบญัชี 

 - ท  าไดอ้ยากไม่เขา้ใจการท างานบญัชี 

 - ท  าบญัชีไม่ลงตวั 

 - ไม่ถนดัการท าบญัชีแบบเป็นระบบ 

 - ไม่มีความถนดัในการค านวณตวัเลขจ านวนมาก 

4. รายรับ 

-  เงินสุทธิท่ีไดจ้ากการขาย สินคา้    

- ไดรั้บความสนบัสนุนเป็นโครงการของหน่วยงานรัฐ 

การพัฒนารูปแบบการจัดท าบัญชีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู หมู่1 และบ้านสบ

สอย   

หลงัจากท่ีมีการอบรมการท าบญัชีครัวเรือนและบญัชีผลิตภณัฑ์ โดยมีสมาชิกกลุ่มแม่บา้น

เกษตรกรร่วมท าบญัชีกบัวิทยากรจากนั้นให้สมาชิกกลบัไปท าบญัชีของตนเองเป็นเวลา 1 เดือน และมี

การพฒันาปรับปรุงโดยได้น าข้อบกพร่อง และข้อเสนอของชาวบ้าน จดัท ารูปแบบบญัชีโดยกลุ่ม

เกษตรกรโดยมีวทิยากรจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์คอยใหค้  าแนะน าตลอดโครงการวจิยั 

รูปแบบของสมุดบัญชีของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู หมู่1 และบ้านสบสอย 
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รูปแบบของสมุดบญัชีของสมาชิกกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 และบา้นสบสอย 

โดยในสมุด 1 เล่มแบ่งออกเป็น 6 ดงัน้ี 

1. วนั เดือน ปี 

2. รายการ 

3. รายรับ 

 รายรับจากการจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์

 รายรับอ่ืนๆ 

4. รวมรายรับ 

5. รายจ่าย 

 รายจ่ายเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

 รายจ่ายเก่ียวกบัตน้ทุนและค่าใชจ่้าย 

 รายจ่ายในการซ้ือสินทรัพยถ์าวร 

 รายจ่ายในครัวเรือน 

 ค่าอาหาร 

 ค่าของใช ้

 ค่าน ้า/ค่าไฟ/ค่าโทรศพัท/์ค่าน ้ามนัรถ 

 ใหเ้งินลูก 

 ฝากเงิน/ช าระคืนเงินกู ้
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 รายจ่ายไม่จ  าเป็น 

 อ่ืนๆ 

6. รวมรายจ่าย 

ในการบนัทึกบญัชีใช้เกณฑ์เงินสดในการลงสมุดบญัชี โดยถือเอาเงินสดท่ีผ่านเขา้-ออกใน

ครอบครัวของสมาชิกแต่ละคน จากนั้นท าการผ่านรายการไปยงังบก าไร-ขาดทุนของบญัชีผลิตภณัฑ์

โดยรายละเอียดของงบก าไร-ขาดทุนประกอบไปดว้ย รายได ้หักดว้ย ต้นทุนและค่าใชจ่้าย หักค่าแรง 

หกัรายจ่ายถวัเฉล่ียสินทรัพยถ์าวรเฉล่ียต่อรอบการผลิต หกัวคัถุดิบคงเหลือ 

โดยไดรู้ปแบบสมุดบญัชีของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑบ์า้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย

ดงัต่อไปน้ี 
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บัญชีรับ-จ่ายประจ าเดือน..................................... 

วนั เดือน 

ปี 
รายการ 

รายรับ 

รวมรายรับ 

รายจ่าย 

รวมรายจ่าย 
ผลติภัณฑ์ อืน่ๆ 

รายจ่ายผลติภัณฑ์ 
ในครัวเรือน 

ตน้ทุน/ค่าใชจ่้าย ซ้ือสินทรัพย ์

         

         

         

         

         

 รวมเดือน................................        

เงินคงเหลือยกมาจากเดือนก่อน........................บาท บวก รวมรายรับ.........................บาท หัก รวมรายจ่าย.............................บาท 

เงินสดยกไปเดือนหนา้...........................บาท รายรับ สูง(ต ่า)กวา่ รายจ่าย เท่ากบั..........................บาท (รวมรายรับ หกัดว้ยรายจ่าย) 
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งบก าไร-ขาดทุนประจ าเดือน...................................... 

รายได้      

 - .....................................   ........................ บาท 

 - .....................................   ........................ บาท 

 รวม รายได ้   ........................ บาท 

หัก ตน้ทุน/รายจ่าย     

 - .................................... .................... บาท   

 - .................................... .................... บาท   

 - .................................... .................... บาท   

 - ค่าแรงงานตนเอง .................... บาท   

 - รายจ่ายสินทรัพยถ์าวรเฉล่ียต่อรอบการผลิต .................... บาท   

  .................... บาท   

 หัก  วตัถุดิบคงเหลือ .................... บาท .................... บาท 

ก าไร(ขาดทุน)   .................... บาท 

หลังจากท่ีได้มีการปรับปรุงและพฒันาสมุดบัญชีโดยผู ้วิจ ัย วิทยากร และสมาชิก

เกษตรกร จนไดรู้ปแบบท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มสมาชิกแลว้ จึงไดน้ าสมุดบญัชีไปบนัทึกจริง แลว้

มีการติดตามการบนัทึกบญัชีของสมาชิกเกษตรกรอยู่เป็นระยะๆ จากนั้นจึงไดมี้การออกแบบ

สอบถามหลงัจากการเขา้ร่วมโครงการและการบนัทึกบญัชีของสมาชิก 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลหลังการเข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง บัญชีครัวเรือนและการบัญชี

ผลติภัณฑ์ 

ตารางที่ 4.11 ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรหลงัเขา้รับการอบรมเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและ

บญัชีครัวเรือน 

ประเด็น 
ค่าเฉล่ีย 
 ( X ) 

ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน (SD) 

การแปล
ความหมาย 

1. หลงัการอบรมท่านมีความรู้เก่ียวกบั
เศรษฐกิจพอเพียงมากนอ้ยเพียงใด 

3.96 0.713 มาก 

2. ท่านจะน าความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใชใ้นอนาคต 

4.48 0.799 มาก 

3. ท่านมีความรู้ในเร่ืองการท าบญัชี
ครัวเรือนมากนอ้ยเพียงใด 

3.81 0.867 มาก 

4. การท าบญัชีครัวเรือนเป็นเร่ืองท่ีทุก
คนควรจะท า 

4.04 0.798 มาก 

5. หลงัการท าบญัชีครัวเรือนแลว้
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นลดลงอยา่งเห็นได้
ชดั 

3.75 0.758 มาก 

6. ในอนาคตท่านจะท าบญัชีต่อไป 3.83 0.953 มาก 
7. หลงัจากการไดรั้บการอบรมเงินออม

ต่อเดือนของท่านมีแนวโนม้มากข้ึน 
3.46 0.898 ปานกลาง 

8. เกิดการใชจ่้ายอยา่งมีเหตุผล ประหยดั 
และจ่ายเท่าท่ีจ  าเป็น 

3.81 0.762 มาก 

รวม 3.89 0.661 มาก 
จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรหลังเข้ารับการอบรมเร่ือง

เศรษฐกิจพอเพียงและบญัชีครัวเรือน หลงัการอบรมสมาชิกเกษตรกรมีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียคือ 3.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.713 สมาชิกกลุ่มจะน าความรู้
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เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในอนาคตในระดบัมาก ค่าเฉล่ียคือ 4.48 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

0.799 รองลงมาคือ สมาชิกเกษตรกรคิดวา่การท าบญัชีครัวเรือนเป็นเร่ืองท่ีทุกคนควรจะท าใน

ระดบัมาก ค่าเฉล่ียคือ 4.04 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.798  และ สมาชิกจะน าความรู้ท่ีไดไ้ปใชใ้น

อนาคตอยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียคือ 3.83 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.953 
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ตารางที่ 4.12 ความคิดเห็นหลังได้รับการอบรมเร่ืองการท าบัญชีผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อพฒันา

วิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภัณฑ์บ้านปางหมูหมู่  1  และ            

บา้นสบสอย 

ประเด็น 
ค่าเฉล่ีย 
 ( X ) 

ส่วนเบ่ียงแบน
มาตรฐาน (SD) 

การแปล
ความหมาย 

1. ท่านมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชีและ
การเงินของการผลิตผลิตภณัฑม์าก
นอ้ยเพียงใด 

3.25 0.863 ปานกลาง 

2. การท าบญัชีมีประโยชน์ต่อการเพิ่ม
ก าไรจากการขายสินคา้ไดม้าก 

3.10 0.805 ปานกลาง 

3. ท าใหท้ราบตน้ทุนของผลิตภณัฑใ์น
แต่ละเดือนอยา่งแทจ้ริง 

3.71 0.743 มาก 

4. ท าใหท้ราบผลการด าเนินงานจากการ
ขายผลิตภณัฑ ์

3.79 0.713 มาก 

5. น าไปวางแผนการช าระหน้ีไดอ้ยา่ง
ทนัก าหนด 

3.21 0.874 ปานกลาง 

6. สามารถแยกค่าใชจ่้ายระหวา่ง
ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและค่าใชจ่้ายใน
การผลิตผลิตภณัฑไ์ด ้

3.72 0.713 มาก 

7. ท่านคิดวา่หลงัจากการอบรมแลว้ท่าน
จะท าบญัชีผลิตภณัฑ์ต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 

3.58 0.821 มาก 

8. รูปแบบของสมุดบญัชีเขา้ใจง่ายใน
การลงบญัชี 

3.94 0.755 มาก 

9. การแยกประเภทของค่าใชจ่้ายใน
ครัวเรือนและค่าใชจ่้ายส าหรับ
ผลิตภณัฑน์ั้นเห็นไดช้ดั 

3.69 0.876 มาก 

รวม 3.55 0.625 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ความคิดเห็นหลังได้รับการอบรมเร่ืองการท าบัญชีผลิต

ผลิตภณัฑ์เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มเกษตรกรท่ีผลิตผลิตภณัฑ์บา้นปางหมูหมู่ 1 และ

บา้นสบสอย เก่ียวกบัรูปแบบของสมุดบญัชีทปรับปรุงและพฒันาข้ึนเขา้ใจง่าย สมาชิกเกษตรกร

เห็นดว้ยอย่างมากดว้ยค่าเฉล่ีย 3.94 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.755 รองลงมาคือ ท าให้ทราบผล

การด าเนินงานจากการขายผลิตภัณฑ์ สมาชิกเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ด้วยค่าเฉล่ีย 3.79

ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.713 และท าให้ทราบตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ในแต่ละเดือนอยา่งแทจ้ริง 

สมาชิกมีความเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย 3.71 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.743 

การพฒันาวสิาหกจิชุมชนของโครงการวจัิย 

 กลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัท า

ผลิตภัณฑ์จ  านวนทั้ งหมด 4 กลุ่ม คือ ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลือง ผลิตภัณฑ์จากถั่วแปหล่อ 

ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา และการเยบ็-ปักผา้ไต ซ่ึงไดร้วมกลุ่มกนัตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ

ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่ง   

ภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดั

กิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมา

ใช้สร้างสรรค์คุณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกร

ควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ นกัวจิยัมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาดา้นบญัชีของวิสาหกิจ

ชุมชน โดยไดจ้ดัให้มีการอบรม แลกเปล่ียน และพฒันารูปแบบบญัชีซ่ึงให้ไดม้าเพื่อสมุดบญัชี

ของกลุ่มเกษตรกร ผลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของสมาชิกเกษตรกรพบว่า              

กลุ่มเกษตรกรไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการบญัชีผลิตภณัฑ์ควรแต่มีการจดบนัทึกเพียงแต่รายจ่าย

และรายไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ โดยไม่ไดคิ้ดค่าแรงของตนเอง แยกบญัชีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของ

ผลิตภณัฑ์ออกจากกนั ผูว้ิจยัจึงได้น าองค์ความรู้เก่ียวกับผลิคภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ผสานกับ

ความรู้สากลของนกัวจิยั พฒันาการท าบญัชีของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้อยูใ่นรูปแบบท่ี ถูกตอ้ง 

เหมาะสม เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได ้โดยไดน้ าเอาบญัชีครัวเรือนตามแนวทางการปฏิบติั

ตนตามแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกเขา้กบัการบญัชีผลิตภณัฑ์ซ่ึงสมาชิกกลุ่ม
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ไดท้  าสมุดบญัชีเล่มเดียวแต่ไดป้ระโยชน์ทั้งสองดา้น ส่งผลให้กลุ่มเกษตรกรมีเงินออม รักการจด 

รู้การจ่าย เกิดการออม ชีวติมีความสุขน าไปสู่สังคมและชุมชนท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

 หลงัจากไดมี้การน าเสนอผลการด าเนินโครงการหลงัจากท่ีไดมี้การด าเนินโครงการเพื่อ

เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีไดแ้ลว้ โดยมีการเชิญหน่วยงานต่างๆของจงัหวดัมาจดัสัมมนาเช่น เกษตร

จงัหวดั เกษตรอ าเภอ องคก์ารบริหารส่วนต าบลปางหมู พฒันาการจงัหวดันั้น จากการสัมภาษณ์

ตวัแทนหน่วยงานมีความเห็นว่า โครงการวิจยัน้ีเป็นโครงการท่ีน่าส่งเสริมและสนับสนุนให้

เกิดข้ึนในวิสาหกิจชุนท่ียงัไม่ไดรั้บการพฒันาเท่าท่ีควร โดยจะน าเอารูปแบบสมุดบญัชีท่ีไดรั้บ

การพฒันาจากโครงการวจิยัไปทดลองใชก้บัวสิาหกิจชุมชนอ่ืนต่อไปอีกดว้ย 




