
 

 

กิติกรรมประกาศ 

       งานวิจยั เร่ือง  “การพฒันาระบบบญัชีผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) อ  าเภอ
แม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่” ส าเร็จข้ึนมาไดด้ว้ยความร่วมมือจากหลายฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง ก่อนอ่ืนตอ้ง
ขอขอบคุณส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ (วช.) และสถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ ท่ีสนบัสนุนทุนวจิยั และขอบคุณทีมวจิยัคุณณัฐธยาน ์ บนัเทา และคุณปนดัดา โต
ค านุช ท่ีร่วมลงพ้ืนท่ี ใหข้อ้คิดเห็น และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีจะไม่สามารถส าเร็จไดห้ากไม่ไดรั้บความอนุเคราะห์ดา้นสถานท่ีและการ
ติดต่อประสานงาน จากแม่ป้าง รัตนดิลกุล ประธานกลุ่มแม่บา้นบา้นแม่สานอ้ย และคุณธญัพร 
ถนอมวรกุล ประธานกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน และขอขอบคุณกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลาย
เขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย ทุกท่านท่ีกรุณาใหค้วามร่วมมือ และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานวจิยั
อยา่งต่อเน่ือง เป็นอยา่งดียิง่  

หวงัว่า งานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาชุมชนทัว่ประเทศใหเ้กิดเป็นสงัคมท่ี
เขม้แข็งตลอดไป หากมีขอ้บกพร่องใด ๆ ในรายงานการวิจยัฉบบัน้ี นกัวิจยักราบขออภยัและยนิดี
นอ้มรับขอ้เสนอแนะ 
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หัวข้อการวจิยั     การพฒันาระบบบญัชีผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์(OTOP) อ  าเภอแม่ริม  
   จงัหวดัเชียงใหม่ 

ช่ือผู้วจิยั      รองศาสตราจารย ์ดร.วาริพิณ  มงคลสมยั   
   นางณัฐธยาน์ บนัเทา 
   นางสาวปนดัดา โตค านุช 

ปี พ.ศ.     2560 
 

บทคดัย่อ 
 

การวจิยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบทการท าบญัชีตน้ทุนและบญัชี
ครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อ
พฒันารูปแบบการท าบญัชีตน้ทุนและบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน 
บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือนมกราคม 2560  ถึง เดือน
มิถุนายน 2560 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการคือ กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ ด  าเนินการวจิยัโดยใชว้ิธีการจดัเวทีชุมชน บนัทึกภาคสนาม และการสนทนากลุ่ม  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม และโครงการยอ่ยต่าง ๆ  สถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม ่
เคยเขา้ร่วมจดัท าบญัชีครัวเรือนกบัพฒันาชุมชน แต่ไม่ไดม้กีารบนัทึกบญัชีอยา่งต่อเน่ือง เพราะรู้สึก
ใจหายเมื่อไดเ้ห็นตวัเลขค่าใชจ่้ายท่ีสูง แต่เมื่อทีมวิจยัไดน้ าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใชก้บั
การบนัทึกบญัชีครัวเรือน ท าใหแ้ม่บา้นฯ ส่วนใหญ่เห็นวา่การบนัทึกบญัชีครัวเรือนช่วยลดรายจ่าย
ท่ีไม่จ  าเป็น และช่วยเพ่ิมเงินออม เช่น เม่ือวนัน้ีเราเห็นว่าซ้ือเยอะ วนัต่อไปก็ลดซ้ือบา้ง นอกจากน้ี
กลุ่มแม่บา้นฯ ไดพ้ฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือนโดยเพ่ิมช่องรวมรายรับและรวมรายจ่าย
ประจ าวนั และเพ่ิมใบปะหนา้สรุปรายรับและรวมรายจ่ายประจ าเดือน ส าหรับการบนัทึกบญัชี
ตน้ทุนประธานกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนไดม้ีการบนัทึกบญัชีตน้ทุนเพื่อรายงานใหก้รรมการ
ของกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนเป็นประจ าทุกปีอยูแ่ลว้ แต่ประธานกลุ่มผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียน
เทียนไดร่้วมมือกบัทีมวิจยัในการพฒันาปรับปรุงสมุดบญัชีตน้ทุนจนไดส้มุดบญัชีท่ีก  าหนดช่องท่ี
จ  าเป็นไวล่้วงหนา้เพื่อความสะดวกในการบนัทึกรายการและมีรูปแบบท่ีแสดงขอ้มูลตน้ทุน รายได ้
ค่าใชจ่้าย และก าไรสุทธิ ท่ีชดัเจน  



                                                                     

 

ABSTRACT 
 

This action research aimed to study an existing accounting of Wax hand draw Products 
Group at Ban Mae Sa Noi Mae Rim District Chiang Mai and to regulate the existing accounting 
making them more suitable. This study was conducted between January to June 2017. The key 
participants were the members of Wax hand draw Products Group at Ban Mae Sa Noi Mae Rim 
District Chiang Mai. The study instrument for data collection were questionnaire and the four 
sub-projects. Statistical analysis were frequency, percentage, and means. 

The result showed that this group has known accounting from Community Development 
Department.  Many people of this group did not record their transactions. Because they felt 
distressed about their highly expenses. However, this group reveals that integrate household 
accounting with economic efficient concept reduce their expenses and increase their saving. The 
new accounting of the Wax hand draw Products Group at Ban Mae Sa Noi Mae Rim District 
Chiang Mai include adding of daily summary revenue and summary expense and adding of 
monthly summary revenue and summary expense. 

Nevertheless, the chief of Wax hand draw Products Group consistently records the 
transactions and reports the financial statement to the board of Wax hand draw Products Group. 
The innovative of the cost accounting book and the financial statement provide more comfortable 
and clear information. 

 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 


