
 

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 การพฒันาระบบบญัชีผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) อ  าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่ มีผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 1  
2. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 
3. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 2  
4. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 3  
5. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 4  
6. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 5  
7. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 6  
8. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 7  
9. การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 
10. รายงานการประชุมกลุ่มยอ่ยคร้ังท่ี 8  

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 1 
  ทีมวิจยัลงพ้ืนท่ีเพ่ือช้ีแจงและท าความเขา้ใจท่ีมาและความส าคญัของงานวจิยั นอกจากน้ีทีม
วิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน 
บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนมีการปฏิบติัตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ไดแ้ก่ ปลูกขา้วเพื่อเป็นอาหารของคน อาหารว่าง ไดแ้ก่ กลว้ยและออ้ย 
อาหารคาว ไดแ้ก่ มะเขือและพริก อีกทั้งชุมชนปลูกขา้วโพดและโม่ขา้วโพด เพ่ือเป็นอาหารของหมูท่ี
เล้ียงไว ้ โดยชุมชนจะไม่ใชส้ารเคมีในการเพาะปลูก นอกจากน้ีประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลาย
เขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ยยงัสะทอ้นใหเ้ห็นความแตกต่างของโลกยคุปัจจุบนักบัโลกในอดีตท่ีส าคญั
ไดแ้ก่ สมยัก่อนเราไม่มีเงินก็อยูไ่ด ้ปลูกผกักินเอง แต่สมยัน้ีตอ้งมีเงิน หากจะเขา้หอ้งน ้ าตอ้งเสียเงิน 3 

บาท และจะด่ืมน ้ าตอ้งจ่ายเงินซ้ือน ้ า 5 บาท ดงัภาพท่ี 2  
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ภาพท่ี 2  การช้ีแจงท่ีมาและความส าคญัของโครงการวิจยั 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามคร้ังที่ 1 
 รายละเอียดทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งิน การบญัชี และแนว
พระราชด าริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มีดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
         ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดั
เชียงใหม่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
 
ตารางที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 

อายุ (ปี) เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
21 หญิง 1 6.66 
23 หญิง 1 6.66 
25 หญิง 1 6.66 
27 หญิง 1 6.66 
30 หญิง 1 6.66 
32 หญิง 1 6.66 
35 หญิง 1 6.66 
38 หญิง 1 6.66 
45 หญิง 1 6.66 
51 หญิง 1 6.66 
52 หญิง 1 6.66 
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ตารางที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 (ต่อ) 
อายุ (ปี) เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

53 ชาย 1 6.66 
57 หญิง 1 6.66 
60 หญิง 1 6.66 
63 หญิง 1 6.66 

รวม 15 100.00 
 
 ตารางท่ี 1 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 15 คน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง และผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศชาย มีเพียงคนเดียว  

ตารางที่ 2  อายขุองผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 
อายุ (ปี) 

ต า่สุด สูงสุด เฉลีย่ 
21 63 41 

  ตารางท่ี 2 แสดงใหเ้ห็นอายขุองผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 1 พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีอายตุ  ่าสุด 21 ปี อายสูุงสุด 63 ปี และ อายุเฉล่ีย 41 ปี  

 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งิน การบญัชี และแนวพระราชด าริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
         ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดั
เชียงใหม่ มีขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งิน การบญัชี และแนวพระราชด าริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ดงัน้ี 

ตารางที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งิน  
การเงิน มเีงินพอใช้  มเีงินไม่พอใช้ 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อายตุ  ่ากว่า 41 ปี 6 40.00 2 13.33 
อายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 3 20.00 4 26.67 

รวม 9 60.00 6 40.00 

 ตารางท่ี 3 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัการใชเ้งิน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 
41 ปี และมีเงินพอใช ้(ร้อยละ 40) มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุั้งแต่ 41 ปี ข้ึน
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ไปและมีเงินพอใช ้ (ร้อยละ 20.00) สอดคลอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุั้งแต่ 41 ปี ข้ึนไป 
และมีเงินไม่พอใช ้ (ร้อยละ 26.67)  มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 41 ปี 
และมีเงินไม่พอใช ้(ร้อยละ 13.33)  

ตารางที่ 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการออมเงิน  

การออมเงิน มเีงินออม ไม่มเีงนิออม 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

อายตุ  ่ากว่า 41 ปี 1 6.66 7 46.67 
อายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 0 0.00 7 46.67 

รวม 1 6.66 14 93.34 

 ตารางท่ี 4 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัการออมเงิน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามทั้งสองกลุ่ม 
คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 41 ปี และผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 
ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 41 ปี เพียงรายเดียว (ร้อยละ 6.66)  ท่ี
มีเงินออม  

ตารางที่ 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสิน  
หนีสิ้น มหีนีสิ้น ไม่มหีนีสิ้น 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อายตุ  ่ากว่า 41 ปี 7 46.67 1 6.66 
อายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 4 26.67 3 20.00 

รวม 11 73.34 4 26.66 

 ตารางท่ี 5 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัหน้ีสิน พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 
41 ปี และมีหน้ีสิน (ร้อยละ 46.67) มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึน
ไป และมีหน้ีสิน (ร้อยละ 26.67) สอดคลอ้งกบัผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 
และไม่มีหน้ีสิน    (ร้อยละ 20.00) มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 41 ปี และ
ไม่มีหน้ีสิน (ร้อยละ 6.66) นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามบางคนไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบั
หน้ีสินว่า เกิดจากราคาผลิตผลต ่าท าใหข้าดทุนและเป็นหน้ี บางคนบอกว่าเป็นหน้ีสินจาก กองทุนเงิน
ลา้น  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ และผอ่นรถ 
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ตารางที่ 6 ขอ้มูลเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี  
การบันทกึบญัชี สนใจบันทึกบัญชี ไม่สนใจบันทกึบญัชี 

จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
อายตุ  ่ากว่า 41 ปี 8 53.34 0 0.00 
อายตุั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป 6 40.00 1 6.66 

รวม 14 93.34 1 6.66 

 ตารางท่ี 6 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชี พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
ต  ่ากว่า 41 ปี และสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 53.34) มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
ตั้งแต่ 41 ปีข้ึนไป และสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 40.00) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายตุั้งแต่ 
41 ปีข้ึนไป และไม่สนใจบนัทึกบญัชีมีมีเพียงคนเดียว (ร้อยละ 6.66) ในขณะท่ีไม่มีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายตุ  ่ากว่า 41 ปี ท่ีไม่สนใจบนัทึกบญัชี  
 นอกจากน้ีผูต้อบแบบสอบถามบางคนไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแรงจูงใจในการบนัทึก
บญัชีครัวเรือน เช่น ท่ีผา่นมามีเงินไม่พอใช ้ คิดว่าการบนัทึกบญัชีจะช่วยใหม้ีเงินพอใช ้ จะไดท้ราบ
รายไดแ้ละรายจ่าย อยากทราบรายรับรายจ่ายของครอบครัว อยากลองว่าการบนัทึกบญัชีครัวเรือนจะ
ท าใหเ้ก็บเงินไดห้รือไม่ ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่สนใจบนัทึกบญัชีใหเ้หตุผลว่า อายมุากจน
ไม่สามารถมีเงินในการออมเงิน และบางคนเขียนหนงัสือไม่เป็น ลูกหลานไปท างานต่างจงัหวดัหรือ
ไปท างานในเมืองเชียงใหม่ ท าใหบ้นัทึกบญัชีไม่ได ้
 
ตารางที่ 7 การบนัทึกบญัชีกบัการใชเ้งิน  

การบันทกึบญัชี 
และการใช้เงิน 

สนใจบันทึกบัญชี ไม่สนใจบันทกึบญัชี 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

มีเงินพอใช ้ 9 60.00 0 0.00 
มีเงินไม่พอใช ้ 5 33.33 1 6.67 

รวม 14 93.33 1 6.67 

 ตารางท่ี 7 แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างการบนัทึกบญัชีกบัการใชเ้งิน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีเงินพอใช ้ และสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 60.00) มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีเงินไม่พอใช ้และสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 33.33) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมี
เงินไม่พอใช ้ และไม่สนใจบนัทึกบญัชีมีเพียงรายเดียว (ร้อยละ 6.67) ในขณะท่ีไม่มีผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีเงินพอใชแ้ละไม่สนใจบนัทึกบญัชี 
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ตารางที่ 8 การบนัทึกบญัชีกบัการออมเงิน  
การบันทกึบญัชี 
และการออมเงนิ 

สนใจบันทึกบัญชี ไม่สนใจบันทกึบญัชี 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

มีเงินเก็บ 1 6.67 0 0.00 
ไม่มีเงินเก็บ 13 86.66 1 6.67 

รวม 14 93.33 1 6.67 

 ตารางท่ี 8 แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างการบนัทึกบญัชีกบัการออมเงิน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีไม่มีเงินเก็บและสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 86.66) มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีเงินเก็บและสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 6.67) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีเงิน
เก็บและไม่สนใจบนัทึกบญัชีมีเพียงรายเดียว (ร้อยละ 6.67) ในขณะท่ีไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีเงิน
เก็บและไม่สนใจบนัทึกบญัชี 

ตารางที่ 9 การบนัทึกบญัชีกบัหน้ีสิน  
การบันทกึบญัชี 
และหนีสิ้น 

สนใจบันทึกบัญชี ไม่สนใจบันทกึบญัชี 
จ านวน (คน) ร้อยละ (%) จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

มีหน้ีสิน 10 66.67 1 6.67 
ไม่มีหน้ีสิน 4 26.66 0 0.00 

รวม 14 93.33 1 6.67 

 ตารางท่ี 9 แสดงใหเ้ห็นความสมัพนัธร์ะหว่างการบนัทึกบญัชีกบัหน้ีสิน พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีหน้ีสินและสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 66.67) มีจ  านวนมากกว่า ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีไม่มีหน้ีสินและสนใจบนัทึกบญัชี (ร้อยละ 26.66) ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีหน้ีสินและไม่
สนใจบนัทึกบญัชีมีเพียงรายเดียว (ร้อยละ 6.67) ในขณะท่ีไม่มีผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่มีหน้ีสินและ
ไม่สนใจบนัทึกบญัชี 

ส าหรับการปฏิบติัตามแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ 
ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ มีดงัน้ี 
 1. ปลูกผกักินเอง ท่ีเหลือน าไปขาย 
 2. ปลูกผกั และไม่ใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย 
 3. ปลูกผกักินเอง และใชจ่้ายอยา่งประหยดัมากท่ีสุด 
 4. ประหยดัเงินเพื่อใหลู้กไดใ้ช ้
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 5. ใชจ่้ายอยา่งประหยดัมากท่ีสุด 
 6. ปลูกพืชผกัเพ่ือบริโภคและขายพอเล้ียงชีพ 
 7. ปลูกผกักินเอง ไม่เสียค่าใชจ่้ายในอาหาร 
 8. ท าอาชีพสุจริต หาเชา้กินค ่า ปลูกผกักินเอง ไม่ซ้ือกิน 
 9. ปลูกผกักะหล ่า  ผกักาดขาว หวัไชเทา้ และปักผา้มง้ 
 10. ใชข้องท่ีมีในชุมชน ตามความจ าเป็น 
 11. ใชจ่้ายแต่พอเพียง เท่าท่ีจ  าเป็นในแต่ละวนั 
 12. ปลูกผกั มะเขือเทศ พริกหวาน กินเองและเอาไปขาย 
 

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 2 
  การศึกษาบริบทของการท าบญัชีของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สา
นอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ 
เคยบนัทึกบญัชีครัวเรือน จากสมุดบญัชีครัวเรือนของพฒันาชุมชน แต่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีต่อเน่ืองจาก
เห็นตวัเลขแลว้ใจหาย ทีมวิจยัจึงไดน้ าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบนัทึกบญัชี
ครัวเรือน โดยร่วมกบักลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ 
ออกแบบสมุดบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงแยกรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น เช่น ค่าเหลา้ ค่าบุหร่ี และค่าหวย เพื่อใหผู้บ้นัทึกบญัชีครัวเรือน
ไดต้ระหนกัและลดรายจ่ายท่ีไมจ่  าเป็น ดงัภาพท่ี 3 
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ภาพท่ี 3  การออกแบบสมุดบญัชีครัวเรือน 

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 3 
  กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชนเผา่มง้ท่ี
พูดคุยโดยใชภ้าษามง้เป็นหลกั แต่ชนเผา่มง้ไม่มีภาษาเขียนหรือตวัหนงัสือ ทีมวจิยัจึงไดช้กัชวน
นกัศกึษาของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นลูกหลานของชนเผา่มง้ และก าลงัเรียนวิชา การเงิน
ธุรกิจ ท่ีไดรั้บมอบหมายใหต้อ้งจดบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนั และน าส่งสมุดรายรับรายจ่าย
ประจ าวนัของตวัเอง ใหผู้ส้อนทราบทุกสปัดาห์ ในภาคเรียนปัจจุบนั (ภาคการศกึษาท่ี 2/2559) มา
ช่วยฝึกอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่  ท าใหล้ดปัญหาการส่ือสารท่ีเป็นภาษามง้และภาษาไทย ไดเ้ป็นอยา่งดี ดงัภาพท่ี 4 

ภาพท่ี 4  การฝึกอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 4 
  กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ไดน้ าสมุดบญัชีท่ี
ร่วมกนัออกแบบกบัทีมวิจยั และไดท้ดลองบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนั มาใหที้มวิจยั เพื่อติดตาม
ผลการบนัทึกบญัชีครัวเรือนและพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน จากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูท่ี้
บนัทึกบญัชีครัวเรือนพบว่า ประโยชน์ของการบนัทึกบญัชีครัวเรือนท่ีส าคญั คือ การลดค่าใชจ่้าย ดงั
ตวัอยา่งค าพูดของผูใ้หส้มัภาษณ์เชิงลึกว่า “วนัน้ีเราเห็นว่าซ้ือเยอะ วนัต่อไปก็ลดซ้ือบา้ง” นอกจากน้ีท่ี
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ประชุมกลุ่มยอ่ยไดแ้สดงความเห็นว่าควรปรับปรุงสมุดบญัชีครัวเรือนโดยเพ่ิมบรรทดัสรุปรายรับ
ประจ าวนัและบรรทดัสรุปรายจ่ายประจ าวนั และควรเพ่ิมหนา้สรุปรายรับและสรุปรายจ่าย
ประจ าเดือน ดงัภาพท่ี 5 

 

ภาพท่ี 5  การติดตามการบนัทึกบญัชีครัวเรือน 

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 5 
  ประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ได้
บนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าวนัและสรุปรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าปีใหค้ณะกรรมการ
กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประจ าอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่
เคยสรุปแยกตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพ่ือหาก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน  
ทีมวิจยัจึงร่วมกนักบัประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน เพื่อออกแบบสมุดบญัชีตน้ทุน
ของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน ดงัภาพท่ี 6 

 
ภาพท่ี 6  การออกแบบสมุดบญัชีตน้ทุน 



30 

 

 

 
 
 

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 6 
  ทีมวิจยัไดฝึ้กอบรมวิธีการบนัทึกบญัชีตน้ทุนแก่ประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียน
เทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงสมุดบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
ผา้ลายเขียนเทียน ประกอบดว้ย ใบสรุปตน้ทุนวตัถุดิบค่าผา้ทอ ใบสรุปตน้ทุนผา้ลายเขียนเทียน ใบ
สรุปสินคา้คงเหลือ สมุดเงินสดรับและเงินสดจ่ายประจ าวนั ซ่ึงก  าหนดช่องวนัท่ี รายการ รายได ้
ตน้ทุน (ค่าดา้ย  ค่าแรงงาน และ ค่าไฟฟ้า)  ค่าใชจ่้ายอ่ืน และเงินสดคงเหลือ ไวล่้วงหนา้ และสมุดเงิน
สดรับและเงินสดจ่ายประจ าปี ซ่ึงก  าหนดช่องวนัท่ี รายการ รายได ้ ตน้ทุน ก  าไรขั้นตน้ ค่าใชจ่้ายอ่ืน 
ก  าไรขาดทุน และเงินสดคงเหลือ  ดงัภาพท่ี 7 

 
 
 
 

ภาพท่ี 7  การฝึกอบรมการจดัท าบญัชีตน้ทุน 

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 7 
  จากการสมัภาษณ์เชิงลึกประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน เพื่อติดตามผล
การบนัทึกบญัชีตน้ทุนและพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีตน้ทุน พบว่า ปัจจุบนัผา้ลายเขียนเทียนผลิต
ไม่ทนักบัความตอ้งการของตลาดและไม่มีสินคา้คงเหลือ ดงันั้นจึงไม่ตอ้งใชใ้บสรุปสินคา้คงเหลือ 
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ส าหรับการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีตน้ทุน ประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนมี
ความเห็นว่าไม่ควรก าหนดช่องของรายละเอียดของตน้ทุน เช่น ค่าเสน้ดา้ย ค่าแรงงาน และ ค่าสียอ้ม

ไวล่้วงหนา้ แต่ควรก าหนดช่องตน้ทุนรวมกนัเป็นช่องเดียว ดงัภาพท่ี 8 
 
 
 
 

 

 

ภาพท่ี 8  การติดตามการบนัทึกบญัชีตน้ทุน 

การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามคร้ังที่ 2 
 รายละเอียดทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ ค่าใชจ่้าย ประโยชน์
ของบญัชีครัวเรือน และประโยชน์เศรษฐกิจพอเพียง มีดงัน้ี 
 1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
     ผูต้อบแบบสอบถามเป็นกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดั
เชียงใหม่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีดงัน้ี 

ตารางที่ 10 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 
อายุ (ปี) เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

18 หญิง 1 5.55 
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21 หญิง 1 5.55 
23 หญิง 1 5.55 
24 หญิง 1 5.55 
25 หญิง 1 5.55 
27 หญิง 1 5.55 
29 ชาย 1 5.56 
30 หญิง 1 5.56 
39 หญิง 1 5.56 
49 หญิง 1 5.56 
53 ชาย 1 5.56 

ตารางที่ 10 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 (ต่อ) 
อายุ (ปี) เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 

58 ชาย 1 5.56 
58 หญิง 2 11.11 
60 หญิง 1 5.56 
70 หญิง 1 5.56 
78 หญิง 2 11.11 

รวม 18 100.00 
 
 ตารางท่ี 10 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 18 คน พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง จ านวน 15 คน ส าหรับผูต้อบแบบสอบถามท่ีเป็นเพศ
ชาย มีเพียง 3 คน  

ตารางที่ 11  อายขุองผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 
อายุ (ปี) 

ต า่สุด สูงสุด เฉลีย่ 
18 78 42 

  ตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นอายขุองผูต้อบแบบสอบถามคร้ังท่ี 2 พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีอายตุ  ่าสุด 18 ปี อายสูุงสุด 78 ปี และ อายเุฉล่ีย 42 ปี  
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 2. ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ ค่าใชจ่้าย ประโยชน์ของบญัชีครัวเรือน และ
ประโยชน์เศรษฐกิจพอเพียง 
         แบบสอบถามเพื่อเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ ค่าใชจ่้าย ประโยชน์ของบญัชีครัวเรือน และ
ประโยชน์เศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นหว้ยทราย อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
ส่วนน้ีจะก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น ประโยชนข์องการบญัชีและแนวพระราชด าริเร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง ไดม้ากกวา่ 
1 ขอ้ ดงัน้ี 

 

 

ตารางที่ 12 ขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้
รายได้ จ านวน (คน) 

1. ค่าจา้งท าผา้ลายเขียนเทียน 2 

2. จ  าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 8 

3. เงินเดือน 3 

4. รับจา้งทัว่ไป  4 

5. อ่ืนๆ  3 

 ตารางท่ี 12 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
รายไดจ้ากการจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรมจี  านวน 8 คน รองลงมาคือ รายไดจ้ากการรับจา้งทัว่ไป 
มีจ  านวน 4 คน รายไดจ้ากเงินเดือนและรายไดอ่ื้น ๆ มีจ  านวนเท่ากนั คือ 3 คน รายไดอ่ื้น ๆ เช่น 
คา้ขาย และรับจา้งเยบ็ผา้ทัว่ไป ส าหรับแหล่งรายไดท่ี้นอ้ยท่ีสุด คือ รายไดจ้ากค่าจา้งท าผา้ลายเขียน
เทียน มีจ  านวน 2 คน 

ตารางที่ 13 ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น  
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น จ านวน (คน) 

1. ค่าอาหาร 18 

2. ค่าไฟฟ้า 13 

3. ค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน 8 

4. อ่ืนๆ  1 
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 ตารางท่ี 13 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น พบว่ารายจ่ายท่ีจ  าเป็นท่ีผูต้อบ
แบบสอบถามทุกคนเลือกตอบ คือ ค่าอาหาร รองลงมาคือ ค่าไฟฟ้า มีจ  านวน 13 คน รองลงมาคือ ค่า
เล่าเรียนของบุตรหลาน มีจ  านวน 8 คน รายจ่ายท่ีจ  าเป็นอ่ืน ๆ คือ ค่าพาหนะเดินทาง มีจ  านวน 1 คน  

ตารางที่ 14 ขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีไมจ่  าเป็น  
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น จ านวน (คน) 

1. ค่าเหลา้ / ค่าเบียร์ 1 

2. ค่าหวย 2 

3. ค่าบุหร่ี / ยาสูบ 1 

4. อ่ืนๆ  1 

 ตารางท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายท่ีไมจ่  าเป็น พบว่ารายจ่ายท่ีไมจ่  าเป็น
ของผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ค่าหวย มีจ  านวน 2 คน รองลงมาคือ ค่าเหลา้ / ค่าเบียร์ และค่า
บุหร่ี / ยาสูบ มีจ  านวนอยา่งละเท่ากนั คือ 1 คน ผูท่ี้ตอบค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นอ่ืน ๆ เช่น ค่าโทรศพัท ์ดู
หนงั และเส้ือผา้ มีจ  านวน 1 คน  

ตารางที่ 15 ประโยชนข์องการบนัทึกบญัชี 
ประโยชน์ของการบันทกึบญัชี จ านวน (คน) 

1. ทราบรายรับและรายจ่าย 16 

2. เพ่ิมเงินออม 6 

3. ลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 5 

4. ลดรายจ่ายท่ีจ  าเป็น 3 

5. อ่ืนๆ  1 

 ตารางท่ี 15 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชนข์องการบนัทึกบญัชี พบว่าผูต้อบ
แบบสอบถามมีความเห็นว่าการบนัทึกบญัชีมีประโยชน์มากท่ีสุด คือ ท าใหท้ราบรายรับและรายจ่าย 
จ  านวน 16 คน รองลงมาคือ ท าใหเ้พ่ิมเงินออม จ  านวน 6 คน ท าใหล้ดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น จ  านวน 
5 คน ท าใหล้ดรายจ่ายท่ีจ  าเป็น จ  านวน 3 คน ส าหรับประโยชน์อ่ืน ๆ ของการบนัทึกบญัชี คือ ท าให้
วางแผนอนาคตได ้

 ตารางที่ 16 ประโยชนข์องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประโยชน์ของแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง จ านวน (คน) 
1. ลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 13 

2. ลดรายจ่ายท่ีจ  าเป็น 5 

3. มีความสุข 7 

4. เพ่ิมเงินออม 6 

5. อ่ืนๆ  - 

 ตารางท่ี 16 แสดงใหเ้ห็นขอ้มูลเก่ียวกบัประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นว่าประโยชนข์องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมากท่ีสุดคือ ลดรายจ่ายท่ี
ไม่จ  าเป็น จ  านวน 13 คน รองลงมาคือ ท าใหม้ีความสุข จ  านวน 7 คน เพ่ิมเงินออม จ  านวน 6 คน 
ลดรายจ่ายท่ีจ  าเป็น จ  านวน 5 คน  

รายงานการประชุมกลุ่มย่อยคร้ังที่ 8 
  ทีมวิจยัไดจ้ดัประชุมเพื่อสรุปและรายงานผลการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน
และบญัชีตน้ทุนใหก้ลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ได้ทราบ
ว่า ผูท่ี้บนัทึกบญัชีครัวเรือนไดรั้บประโยชนข์องการบนัทึกบญัชีครัวเรือนท่ีส าคญั คือ การลด
ค่าใชจ่้าย ดงัตวัอยา่งค าพดูของผูใ้หส้มัภาษณ์เชิงลึกว่า “วนัน้ีเราเห็นว่าซ้ือเยอะ วนัต่อไปก็ลดซ้ือบา้ง” 
นอกจากน้ี ส าหรับปัญหาของการบนัทึกบญัชีครัวเรือนท่ีส าคญั คือ การอ่านหนงัสือไม่ออก ซ่ึงบาง
ครอบครัวก็แกปั้ญหาดงักล่าวโดยการใหลู้กหลานบนัทึกบญัชีตามท่ีผูใ้หญ่บอกใหบ้นัทึกรายรับ
รายจ่ายของครอบครัวแทนผูใ้หญ่ แต่บางครอบครัวก็ไม่สามารถบนัทึกบญัชีไดเ้น่ืองจากลูกหลานตอ้ง
ไปท างานต่างจงัหวดั ส าหรับการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน ไดม้กีารปรับปรุงสมุดบญัชี
ครัวเรือนโดยเพ่ิมบรรทดัสรุปรายรับประจ าวนัและบรรทดัสรุปรายจ่ายประจ าวนัเพ่ือใหท้ราบจ านวน
รายรับและรายจ่ายในแต่ละวนั และเพ่ิมหนา้สรุปรายรับและสรุปรายจ่ายประจ าเดือน เพ่ือใหท้ราบ
จ านวนรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนส าหรับวางแผนการใชจ่้ายเงินในอนาคต 
  ส าหรับการบญัชีตน้ทุน ประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ ไดม้ีการบนัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าวนัและสรุปรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
ประจ าปีใหค้ณะกรรมการกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑ์ผา้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม ่
เป็นประจ าอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่เคยสรุปแยกตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพ่ือหาก าไรขั้นตน้และก าไรสุทธิของ
ผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน  ทีมวิจยัจึงร่วมกนักบัประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน 
เพื่อออกแบบสมุดบญัชีตน้ทุนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน ท าใหท้ราบผลการ
ด าเนินงานเพื่อใหป้ระธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนมีขอ้มูลเก่ียวกบัรายได ้ ก  าไรขั้นตน้ 
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และก าไรสุทธิของผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน  ส าหรับน าเสนอต่อคณะกรรมการกลุ่มแม่บา้น
ผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนไดช้ดัเจนมากข้ึน ดงัภาพท่ี 9   

ภาพท่ี 9  การสรุปและรายงานผลการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือนและบญัชีตน้ทุน 
 


