
 

 

บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การพฒันาระบบบญัชีผลิตภณัฑห์น่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) อ  าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม ่มีขอ้สรุปและการอภิปรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

สรุปผลการวจิยั 
1.  บริบทการท าบญัชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนของกลุ่มแม่บ้านผลติภัณฑ์ผ้าลายเขียนเทยีน 

บ้านแม่สาน้อย จงัหวดัเชียงใหม่  
ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม ่

เคยบนัทึกบญัชีครัวเรือน โดยใชส้มุดบญัชีครัวเรือนของพฒันาชุมชน แต่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีอยา่ง
ต่อเน่ือง เพราะหลงัจากบนัทึกบญัชีและเห็นตวัเลขแลว้รู้สึกใจหาย ทีมวิจยัจึงไดน้ าแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการบนัทึกบญัชีครัวเรือน โดยพบว่า กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียน
เทียน มีการปลูกผกักินเอง ไม่ซ้ือกิน และมีรายไดจ้ากอาชีพท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษท่ีส าคญั คือ 
การปักผา้มง้ นอกจากน้ีกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน ไดใ้หข้อ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัแรงจูงใจ
ในการบนัทึกบญัชีครัวเรือน เช่น ท่ีผา่นมามีเงินไม่พอใช ้ คิดว่าการบนัทึกบญัชีจะช่วยใหม้ีเงินพอใช ้
จะไดท้ราบรายไดแ้ละรายจ่าย อยากทราบรายรับรายจ่ายของครอบครัว อยากลองว่าการบนัทึกบญัชี
ครัวเรือนจะท าใหเ้ก็บเงินไดห้รือไม่ ส าหรับกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน ท่ีไม่สนใจบนัทึก
บญัชีใหเ้หตุผลว่า อายมุากจนไม่สามารถมีเงินในการออมเงิน และบางคนเขียนหนงัสือไม่เป็น 
ลูกหลานไปท างานต่างจงัหวดัหรือไปท างานในเมืองเชียงใหม่ ท าใหบ้นัทึกบญัชีไม่ได ้

ส าหรับบริบทการท าบญัชีตน้ทุน พบว่า ประธานกลุ่มแมบ่า้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน 
บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ไดบ้นัทึกบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าวนัและสรุปรายไดแ้ละ
ค่าใชจ่้ายประจ าปีใหค้ณะกรรมการกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดั
เชียงใหม่ เป็นประจ าอยูแ่ลว้ แต่ยงัไม่เคยสรุปแยกตน้ทุนและค่าใชจ่้ายเพ่ือหาก าไรขั้นตน้และก าไร
สุทธิของผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน   

2. การพฒันารูปแบบการท าบญัชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บ้านผลติภัณฑ์ผ้าลาย
เขียนเทียน บ้านแม่สาน้อย จงัหวดัเชียงใหม่  

หลงัจากฝึกอบรมการบนัทึกบญัชีครัวเรือนและทดลองบนัทึกบญัชีครัวเรือนแลว้ ทีมวจิยั
ไดจ้ดัประชุมเพื่อระดมความคิดในการพฒันาสมุดบญัชีครัวเรือนของกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลาย
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เขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ไดข้อ้สรุปว่าควรปรับปรุงสมุดบญัชีครัวเรือนโดยเพ่ิม
บรรทดัสรุปรายรับประจ าวนัและบรรทดัสรุปรายจ่ายประจ าวนั เพื่อใหท้ราบจ านวนเงินท่ีไดรั้บและ
ไดใ้ชจ่้ายไปในแต่ละวนั และควรเพ่ิมหนา้สรุปรายรับและสรุปรายจ่ายประจ าเดือน เพ่ือใหท้ราบ
จ านวนรายรับและรายจ่ายในแต่ละเดือนส าหรับวางแผนการใชจ่้ายเงินในอนาคต 

ส าหรับการบญัชีตน้ทุน ทีมวิจยัร่วมกบัประธานกลุ่มแมบ่า้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน 
บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ปรับปรุงสมุดบญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าวนัและสรุปรายได้
และค่าใชจ่้ายประจ าปี ท่ีมีอยูเ่ดิมโดยเพ่ิมช่องสรุปแยกตน้ทุนและค่าใชจ่้าย เพ่ิมช่องก าไรขั้นตน้และ
ก าไรสุทธิของผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน  และเพ่ิมใบสรุปตน้ทุนวตัถุดิบค่าผา้ทอ เพ่ือใหท้ราบ
ตน้ทุนค่าผา้ทอท่ีผลิตเอง ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าเสน้ดา้ย  ค่าแรงทอ  และค่าสียอ้ม และเพ่ิมใบสรุป
ตน้ทุนผา้ลายเขียนเทียน เพื่อใหท้ราบตน้ทุนผา้ลายเขียนเทียน ซ่ึงประกอบดว้ย ค่าผา้ทอ ค่าเทียน และ
ค่าแรงผา้ลายเขียนเทียน   

อภปิรายผลการวจิยั 
 การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบนัทึกบญัชีครัวเรือนเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีส าคญัในการวางแผนการใชจ่้ายเงินท่ีส าคญั เน่ืองจากสมุดบญัชีครัวเรือนเป็นบญัชีนอกใจ แต่ 
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบญัชีในใจ หากกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย 
จงัหวดัเชียงใหม่ จดบนัทึกบญัชีรายรับและรายจ่ายในแต่ละวนัเพียงอยา่งเดียว โดยไม่ไดใ้ชแ้นวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมาวิเคราะห์เพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น กลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนก็จะ
ท าไดเ้พียงแต่บนัทึกบญัชี และกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียนจะไม่ไดล้ดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น  
แต่ก็มีแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีบนัทึกบญัชีครัวเรือน
และน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการใชเ้งินโดยแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน 
บางคนพบว่า การบนัทึกบญัชีครัวเรือนช่วยในการลดค่าใชจ่้าย ดงัตวัอยา่งค าพูดของผูใ้หส้มัภาษณ์เชิง
ลึกว่า “วนัน้ีเราเห็นว่าซ้ือเยอะ วนัต่อไปก็ลดซ้ือบา้ง” ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของวาริพณิ  มงคล
สมยั (2552) ท่ีพบว่าหากทุกครัวเรือนมกีารบนัทึกบญัชีอยา่งถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยให้
ผูจ้ดัท าบญัชีไดท้ราบตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและหากน าหลกัคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การวิเคราะห์ตวัเลขรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึน จะท าใหผู้บ้นัทึกบญัชีตระหนกัถึงการลดจ านวนค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่จ  าเป็นและเพ่ิมการออมเงินใหม้ากข้ึน สามารถลดการใชจ่้ายท่ีฟุ่มเฟือย ไม่มีปัญหาหน้ีสิน มี
ความสุขกายสุขใจ และเกิดเป็นสงัคมน่าอยูต่่อไป  

การพฒันารูปแบบสมุดบญัชีครัวเรือนใหส้อดคลอ้งกบับริบทของชุมชนเป็นความทา้ทา้ยท่ี
นกัวจิยัเชิงคุณภาพตอ้งท า เพื่อใหก้ลุ่มแม่บา้นเกษตรบา้นหว้ยทราย อ  าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ มี
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สมุดบญัชีครัวเรือนท่ีสะดวกและง่ายต่อการบนัทึกรายรับรายจ่ายประจ าวนั อีกทั้งเป็นสมุดบญัชีท่ีมี
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น การเพ่ิมบรรทดัสรุปรายรับ
ประจ าวนัและบรรทดัสรุปรายจ่ายประจ าวนัเพื่อใหท้ราบจ านวนรายรับและรายจ่ายในแต่ละวนั และ
เพ่ิมหนา้สรุปรายรับและสรุปรายจ่ายประจ าเดือน เพื่อใหท้ราบจ านวนรายรับและรายจ่ายในแต่ละ
เดือนส าหรับวางแผนการใชจ่้ายเงินในอนาคต 

การศึกษาบริบทหรือความรู้เดิมท่ีชุมชนมีอยูแ่ลว้เป็นขั้นตอนท่ีส าคญั จะเห็นไดว้่า 
ประธานกลุ่มแม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ ไดม้ีการบนัทึก
บญัชีรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าวนัและสรุปรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายประจ าปีใหค้ณะกรรมการกลุ่ม
แม่บา้นผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน บา้นแม่สานอ้ย จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นประจ าอยูแ่ลว้ ดงันั้นผูว้จิยัจึง
ควรศกึษาขอ้มูลเดิมท่ีชุมชนจดัท าเป็นประจ าอยูแ่ลว้ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาบญัชีตน้ทุน
ร่วมกบัชุมชน  

ในการพฒันาการบญัชีตน้ทุนของผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน ประธานกลุ่มแม่บา้น
ผลิตภณัฑผ์า้ลายเขียนเทียน เห็นความส าคญัของการแยกขอ้มูลตน้ทุนออกจากค่าใชจ่้ายอ่ืน ท าใหส้มุด
รายรับและรายจ่ายประจ าวนัไดรั้บการปรับปรุงโดยเพ่ิมช่อง รายได ้ ตน้ทุน ค่าใชจ่้ายอ่ืน และเงินสด
คงเหลือ นอกจากน้ีการเพ่ิมเอกสารต่าง ๆ เช่น การเพ่ิมใบสรุปตน้ทุนวตัถุดิบค่าผา้ทอ และใบสรุป
ตน้ทุนผา้ลายเขียนเทียน จะตอ้งไดรั้บการยอมรับและเห็นประโยชนจ์ากผูป้ฏิบติัจึงจะเกิดประโยชน์
และน ามาสู่การปฏิบติัจริง 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันา 
    ส าหรับโลกยคุปัจจุบนัท่ีทุกคนสามารถใชจ่้ายเงินซ้ือส่ิงของจากทุกแห่งในโลกและ

ตลอดเวลา การท าบญัชีครัวเรือนเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการควบคุมการใชจ่้ายเงินอยา่งพอเพียง อีก
ทั้งคนไทยทุกคนควรท าความเขา้ใจแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง และน ามาปฏิบติัใหเ้ป็น
รูปธรรมชดัเจนอยา่งจริงจงั  เพ่ือใหก้ารกา้วยา่งในชีวิตเป็นไปอยา่งรอบคอบ ระมดัระวงั มัน่คงและ
ย ัง่ยนื กระทัง่สามารถสร้างความสุขใหก้บัชีวิตในท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิยัต่อไป 
    1. ควรต่อยอดโดยใหช้าวบา้นสามารถวิเคราะห์และลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
    2. ควรจะขยายผลไปสู่หมู่บา้น อ  าเภอ จงัหวดั ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ โดยการใชว้ิธีการ

จดัการความรู้ (KM : Knowledge Management) 


