
 

 บทที่ 5  

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อท่ีจะพฒันาวิสาหกิจชุมชนภายให้การพึ่ งพาทรัพยากรภายใน

ชุมชน โดยแกปั้ญหาและพฒันาพฤติกรรมการใช้เงินของกลุ่มเกษตรกรโดยน าเอาการบญัชีผลิตภณัฑ์

และการบญัชีครัวเรือนมาผนวกเขา้กนั เรียกว่า บญัชีรับ-จ่ายในครัวเรือน เป็นเคร่ืองมือในการด าเนิน

วิจยัคร้ังน้ี แสดงให้เห็นว่าหากเราจดัท าบญัชีรับจ่ายเงิน และวิเคราะห์ผลการบนัทึกบญัชีในแต่ละวนั

โดยใช้     หลกัคิดตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มา

เป็นเคร่ือง  ยึดเหน่ียวจิตใจให้รู้จกัใชเ้งิน รู้จกัอดออม มีการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง มีความตระหนกั

ในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่ละโมภ 

และไม่ตระหน่ี พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม เราจะมีความสุข มี

สุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี เกิดเป็นการพฒันาสังคมและประเทศท่ีสมดุลและย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 

สรุปผลการวจิัย 

 สรุปผลการวิจยัแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ สภาพการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1

และบา้นสบสอย การพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 และ

บา้นสบสอย และการพฒันาวสิาหกิจชุมชนของโครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการน้ี 

1.   การจัดท าบัญชีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู หมู่1และบ้านสบสอย  

สมาชิกกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 และบา้นสบสอย ส่วนใหญ่มีอาชีพเยบ็-ปักผา้ไต เป็น

เพศหญิงอายุระหว่าง 45 – 47 ปี จบการศึกษาระดบัประถมศึกษา มีรายไดเ้ฉล่ีย 6,896 บาทต่อเดือน 

ส่วนใหญ่ไม่เคยท าบญัชีครัวเรือนมาก่อน สภาพหน้ีสินของเกษตรกรส่วนใหญ่มีหน้ีสินปานกลางถึง

นอ้ย  



86 

 

ก่อนการอบรมเกษตรกรมีความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง สมาชิกคิดวา่ทุกคน

ตอ้งรู้และเขา้ใจเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก โดยเกษตรกรจะน าความรู้เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้

ในอนาคตในระดบัมากและมีความรู้เร่ืองบญัชีครัวเรือนในระดบัปานกลาง หลงัจากท่ีท าบญัชีครัวเรือน

แลว้ เกษตรกรคิดวา่ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น จะลดลงในระดบัปานกลาง 

กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่เคยท าบญัชีเก่ียวผลิตภณัฑ์มาก่อน โดยมีความรู้เก่ียวกบัการบญัชี

ของการผลิตผลิตภณัฑใ์นระดบันอ้ย และคิดวา่การบญัชีเป็นเร่ืองท่ียาก มีความคิดเห็นวา่ การท าบญัชีมี

ประโยชน์ต่อการเพิ่มก าไรจากการขายสินคา้ไดใ้นระดบัปานกลาง โดยหลงัจากการอบรมแล้วกลุ่ม

เกษตรกรจะท าบญัชีผลิตภณัฑต่์อไปอีกในระดบัปานกลาง 

สภาพการจดัท าบญัชีผลิตภณัฑ์ของกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอยยงัมีนอ้ย 

แต่ในทางกลบักนั ความรู้ในเร่ืองของการท าบญัทัว่ไปของกลุ่มมีอยูม่าก จากการท ากิจกรรมระดมสมอง

ท าให้ทราบว่ากลุ่มเกษตรกรมีความรู้เร่ืองบญัชีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แต่การบนัทึกบญัชีของกลุ่มยงัไม่มีการบนัทึกบญัชีอย่าง

สม ่าเสมอ 

2.   การพฒันารูปแบบการจัดท าบัญชีของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมู หมู่1 และบ้านสบสอย 

การพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นปางหมู หมู่1 และบา้นสบสอย

นั้น จากเดิมกลุ่มเกษตรกรเคยไดรั้บความรู้จากหน่วยงานราชการ โดยรูปแบบบญัชีนั้น ยากเกินความ

เขา้ใจของกลุ่มเกษตรกร แต่เม่ือไดรั้บการพฒันารูปแบบบญัชีท่ีสามารถเขา้ใจได ้ง่ายต่อการจดบนัทึก 

ทั้งสมุดบญัชีครัวเรือนและบญัชีผลิตภณัฑข์องกลุ่มเกษตรกร วิทยากร นกัวิจยั และกลุ่มเกษตรกร จึงได้

ร่วมกนัพฒันาและแกไ้ขรูปแบบบญัชีท่ีเหมาะสมต่อสมาชิกกลุ่ม ในการบนัทึกบญัชีใชเ้กณฑ์เงินสดใน

การลงสมุดบญัชี โดยถือเอาเงินสดท่ีผา่นเขา้-ออกในครอบครัวของสมาชิกแต่ละคน จากนั้นท าการผา่น

รายการไปยงังบก าไร-ขาดทุนของบญัชีผลิตภณัฑโ์ดยรายละเอียดของงบก าไร-ขาดทุนประกอบไปดว้ย 

รายได ้หกัดว้ย ตน้ทุนและค่าใชจ่้าย หกัค่าแรง หกัรายจ่ายถวัเฉล่ียสินทรัพยถ์าวรเฉล่ียต่อรอบการผลิต 

หกัวคัถุดิบคงเหลือ  
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หลงัจากท่ีไดมี้การปรับปรุงและพฒันาสมุดบญัชีโดยผูว้ิจยั วิทยากร และสมาชิกเกษตรกร จน

ไดรู้ปแบบท่ีเป็นท่ียอมรับในกลุ่มสมาชิกแลว้ จึงไดน้ าสมุดบญัชีไปบนัทึกจริง แลว้มีการติดตามการ

บนัทึกบญัชีของสมาชิกเกษตรกรอยู่เป็นระยะๆ จากนั้นจึงไดมี้การออกแบบสอบถามหลงัจากการเขา้

ร่วมโครงการ  

หลงัจากมีการฝึกอบรม กลุ่มเกษตรกรมีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงมากข้ึน ซ่ึงจะน า

ความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใ้นอนาคตและมีความรู้ในเร่ืองการท าบญัชีครัวเรือนมากยิ่งข้ึน  โดย

หลงัจากท าบญัชีครัวเรือนแลว้ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป้นลดลงในระดบัมาก และในทางเดียวกนั เงินออมก็มี

มากข้ึนเช่นกนั โดยในท่ีสุดเกิดการใช้จ่ายอยา่งมีเหตุผล ประหยดั และใช้จ่ายเงินเท่าท่ีจ  าเป็น ในเร่ือง

ของบญัชีผลิตภณัฑ์นั้น การท าบญัชีผลิตภณัฑ์ท าให้ทราบตน้ทุนของผลิตภณัฑ์ในแต่ละเดือนอย่าง

แทจ้ริง ทราบผลการด าเนินงานจากการขายผลิตภณัฑ์ และสามารถแยกค่าใชจ่้ายระหว่างค่าใช้จ่ายใน

ครัวเรือนและค่าใชจ่้ายในการผลิตไดร้ะดบัมาก ทางกลุ่มเห็นวา่ รูปแบบของสมุดบญัชีเขา้ใจง่ายต่อการ

บนัทึกบญัชีและจะท าบญัชีผลิตภณัฑต่์อไปอยา่งย ัง่ยนื  

3.   การพฒันาวสิาหกจิชุมชนของโครงการวจัิยเชิงปฏิบัติการ 

กลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัท าผลิตภณัฑ์

จ  านวนทั้งหมด 4 กลุ่ม คือ ผลิตภณัฑ์จากถัว่เหลือง ผลิตภณัฑ์จากถ่วแปหล่อ ผลิตภณัฑ์น ้ ามนังา และ

การเย็บ-ปักผา้ไต ซ่ึงได้รวมกลุ่มกนัตามยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการ

รวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่ม

เกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรค์คุณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้ง

สร้างระบบบ่มเพาะวสิาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ นกัวิจยัมีวตัถุประสงค์

ในการพฒันาด้านบญัชีของวิสาหกิจชุมชน โดยได้จดัให้มีการอบรม แลกเปล่ียน และพฒันารูปแบบ

บญัชีซ่ึงให้ได้มาเพื่อสมุดบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ผลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มของสมาชิก

เกษตรกรพบวา่ กลุ่มเกษตรกรไม่ทราบขอ้มูลเก่ียวกบัการบญัชีผลิตภณัฑ์ควรแต่มีการจดบนัทึกเพียงแต่

รายจ่ายและรายไดอ้ยา่งไม่เป็นระบบ โดยไม่ไดคิ้ดค่าแรงของตนเอง แยกบญัชีตน้ทุนและค่าใชจ่้ายของ
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ผลิตภณัฑ์ออกจากกนั ผูว้ิจยัจึงได้น าองค์ความรู้เก่ียวกบัผลิคภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในชุมชน ผสานกบัความรู้

สากลของนกัวิจยั พฒันาการท าบญัชีของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรให้อยู่ในรูปแบบท่ี ถูกตอ้ง เหมาะสม 

เป็นระบบ สามารถตรวจสอบได้ โดยได้น าเอาบญัชีครัวเรือนตามแนวทางการปฏิบติัตนตามแนว

พระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาผนวกเขา้กบัการบญัชีผลิตภณัฑ์ซ่ึงสมาชิกกลุ่มไดท้  าสมุดบญัชี

เล่มเดียวแต่ไดป้ระโยชน์ทั้งสองดา้น ส่งผลใหก้ลุ่มเกษตรกรมีเงินออม รักการจด รู้การจ่าย เกิดการออม 

ชีวติมีความสุขน าไปสู่สังคมและชุมชนท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการวิจยั โครงการวิจยัเชิงปฏิบติัการ การบญัชีแบบมีส่วนร่วม เพื่อพฒันาวิสาหกิจชุมชน

ด้วยการจัดการความรู้ ในการผลิตผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลืองและน ้ ามนังาของกลุ่มแม่บ้าน

เกษตรกรบา้นปางหมูและบา้นสบสอย  ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พบว่า การจดัการความรู้ทาง

บญัชีของกลุ่มเกษตรกร ช่วยพฒันาวสิาหกิจชุมชน ดงัน้ี 

1. การศึกษาสภาพการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรทั้ง 4 กลุ่ม พบว่า เกษตรกรมีความรู้ในการ

จดัท าบญัชีในระดบัปานกลาง โดยไดรั้บวามรู้จาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และ 

กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ แต่การบนัทึกบญัชีไม่ไดท้  าอยา่งสม ่าเสมอ 

2. จากการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นปางหมูหมู่ 1 และบา้นสบสอย 

กลุ่มเกษตรกรไดน้ าความรู้เดิมและจากการเขา้ร่วมโครงการโดยมีนักวิจยัและเจา้หน้าจากกรมตรวจ

บญัชีสหกรณ์ ร่วมกนัพฒันารูปแบบบญัชีท่ีเหมาะสม โดยการน าเอาบญัชีครัวเรือนและบญัชีผลิตภณัฑ์

มาท ารวมกนัในสมุดบญัชีเล่มเดียวกนั ท าให้ผูบ้นัทึกไม่ตอ้งยุง่ยากในการแยกสมุดบญัชีสองเล่ม อีกทั้ง

ยงัท าให้บนัทึกบญัชีไดโ้ดยใช้เวลาไม่มาก ซ่ึงกลุ่มเกษตรกรไดรู้้รายได ้ตน้ทุน ก าไรขาดทุนท่ีแทจ้ริง 

ภายใตก้ารท าบญัชีครัวเรือนท่ีท าให้มีความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ  เพื่อให้

สมดุล และพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวาง ทั้ งด้านวตัถุ สังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี รู้จกัออม รู้จกัใชเ้งิน ไม่ละโมภ ไม่ตระหน่ี 
(ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549) 
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3. จากการท่ีกลุ่มเกษตรกรไดท้  าบญัชีผลิตภณัฑ ์โดยมีการบนัทึกบญัชีรายวนัท าให้เห็นถึงจ านวน

เงินท่ีเขา้มาในแต่ละวนัวา่มีกระแสเงินเขา้ออกเป็นอยา่งไร เม่ือเทียบกบัรายจ่ายท่ีจ่ายออกไป เม่ือท าการ

บนัทึกบญัชีครัวเรือน ท าให้ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการมีวินยัทางการเงิน ไดมี้การใช้ขอ้มูลในการวางแผน 

ควบคุม และตดัสินใจปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงาน จะเห็นได้ว่าขอ้มูลทางบญัชีสามารถ

น ามาใชส้ าหรับวตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนั เช่นการบญัชีการเงิน เป็นการจดัท าบญัชีเพื่อให้ทราบผลการ

ด าเนินงานของกิจการของตวัเองและฐานะทางการเงินวา่มีเงินสดพอหมุนเวียนหรือไม่ มีเงินพอช าระ

หน้ีหรือไม่ หรือทุนท่ีลงไปนั้นคุม้ค่าหรือไม่ การบญัชีบริหาร เป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อช่วยในการ

วางแผนและควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยน าข้อมูลมาใช้ในการ              

วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตของตวัเองได้ และการบญัชีตน้ทุนเป็นการบญัชีท่ีจดัท าข้ึนเพื่อ

รายงานขอ้มูลเก่ียวกบัตน้ทุนในการผลิตสินคา้และการให้บริการ ขอบเขตงานของการบญัชีตน้ทุนจึง

ได้แก่การรวบรวมขอ้มูลตน้ทุน บนัทึกแยกประเภท แบ่งสรรหรือปันส่วน สะสมและจดัท ารายงาน

เก่ียวกบัตน้ทุนในลกัษณะต่าง ๆ ตามความตอ้งการของกลุ่มเกษตรกร (ดวงมณี  โกมารทตั, 2540) 

ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1. การวิจยัเชิงคุณภาพมุ่งแสวงหาระบบแนวคิดของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เขา้ใจสภาพความเป็น

จริงนั้นๆ เพราะฉะนั้นการท ากิจกรรมกลุ่มทุกคร้ังตอ้งมีการวางแผน โดยในการท ากิจกรรมต่างๆตอ้ง

สอบถามความตอ้งการ ความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ทราบความตอ้งการและความสนใจท่ี

แทจ้ริง จากนั้นตอ้งมีการติดตามผลการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองเพื่อน าไปพฒันาปรับปรุงในการท า

กิจกรรมคร้ังต่อไป 

2. เน่ืองจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการวจิยัมีถึงส่ีกลุ่มยอ่ย ดงันั้น การท ากิจกรรมอาจจะตอ้งมีการ

แบ่งแยกเวลาในการท ากิจกรรมเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้รับความรู้อย่างทัว่ถึง โดยการ

ประสานของหัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่ม ในการวางแผนตารางการท ากิจกรรมท่ีเหมาะสมต่อสมาชิกของ

กลุ่ม เพราะผลิตภณัฑข์องแต่ละกลุ่มแตกต่างกนั 
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3. เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่คนไทยหลายคนอาจจะไม่เขา้ใจ แมจ้ะได้ยินบ่อยและ

เหมือนจะเขา้ใจมาตลอด ทุกคนลว้นแต่มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีน่ายกย่อง แต่เม่ือ

ขาดความเขา้ใจเสียแลว้ จึงยงัมีน้อยรายท่ีจะน ามาปฏิบติัจริง โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ แทบจะนับ

รายไดท่ี้น าปรัชญาทางธุรกิจน้ีมาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนเศรษฐกิจพอเพียงวนัน้ีจึงไม่ต่างอะไรกบั

ของดีท่ีวางไวบ้นห้ิง ดงันั้นผูว้จิยัควรสร้างความตระหนกัในเร่ืองน้ีใหก้ลุ่มเป้าหมายใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ

มากได ้เพื่อจะไดมี้การท าบญัชีครัวเรือนภายใตป้รัชญาเศรษจกิจพอเพียงอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวจิัยต่อไป 

ควรจะขยายผลไปสู่วิสาหกิจอ่ืน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ

เรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอย่างต่อเน่ืองตาม

ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใช้สร้างสรรค์คุณค่าของสินคา้

และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวสิาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ 

 

 

 

 




