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บทคดัยอ่ 
 การวจิยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี  มวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุม่เกษตรกร
บา้นเหมอืงกวกั หมู ่5 ต าบลมะเขือแจ ้ อ าเภอเมอืง จงัหวดัล าพนู เพื่อการพฒันาการจดัท าบญัชีตาม
หลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงเพื่อแกปั้ญหาหน้ีสินและเพื่อการพึ่งตนเอง  และเพื่อพฒันาวสิาหกจิ
ชมุชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชมุชน โดยใชเ้วลาด าเนินการระหวา่งเดือนธันวาคม 2550  
ถึงธันวาคม 2551 ผูเ้ขา้รว่มโครงการคือ กลุม่เกษตรกรผูท้ าล าไยอบแห้งสีทองบา้นเหมอืงกวกั  
ต.มะเขือแจ ้ อ.เมอืง จ.ล าพนู จ านวน 49 คน การด าเนินการวจิยัใชว้ธีิการจดัเวทีชมุชน บนัทึก
ภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการสนทนากลุม่ 

ผลการวจิยัพบวา่เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมคีวามรู้ดา้นบญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุน และ
เศรษฐกจิพอเพียง เน่ืองจากหนว่ยงานภาครัฐ เชน่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ไดเ้ขา้มาให้
ความรู้ดา้นบญัชีครัวเรือน เกษตรกรทราบจ านวนตน้ทุนการอบล าไยเป็นอยา่งดีเน่ืองจากเกษตรกร
ท าล าไยอบแห้งมานานกวา่ 10 ปี  และเกษตรกรรับรู้แนวคิดเร่ือง เศรษฐกจิพอเพียง จากส่ือตา่ง ๆ 
เชน่ โทรทศัน์ และหนังสือพิมพ์ เกษตรกรทราบขอ้มูลเกีย่วกบับญัชีตน้ทุนเป็นอยา่งดี เน่ืองจาก
เกษตรกรมปีระสบการณ์การท าล าไยอบแห้งท่ียาวนานกวา่ 10 ปี  แตก่ารบนัทึกบญัชีตน้ทุน
เกษตรกรจะบนัทึกเฉพาะคา่แรงงาน ส าหรับคา่วตัถุดิบและคา่ใชจ้า่ยในการผลิตไมไ่ด้บนัทึกไวเ้ ป็น
หลกัฐาน 

เกษตรกรบา้นเหมอืงกวกัมปัีญหาการบนัทึกบญัชีครัวเรือนเน่ืองจากมรีายไดไ้มส่ม  ่าเสมอ 
ในแตล่ะปี ท าให้เกดิความทอ้ใจในการบนัทึกบัญชี โดยเฉพาะเดือนท่ีเกษตรกรไมม่ีรายได ้ มแีต ่
รายจา่ย อยา่งไรกต็ามในชว่งของการด าเนินการวิจยัเกษตรกรเร่ิมตน้บนัทึกบญัชีอยา่งสม า่เสมอ 
โดยมทีศันคติวา่การท่ีครอบครัวบนัทึกบญัชีรายรับรายจา่ยจะท าให้เด็กมีวนิัยในเร่ืองการใชจ้า่ยเงิน  

ส าหรับการพฒันากระบวนจดัท าบญัชีพบวา่การบนัทึกบญัชีมีความยืดหยุน่ตามลกัษณะ  
รายไดข้องครอบครัวและตามทศันคติของเกษตรกรตอ่การบนัทึกบัญชีรายรับรายจา่ย โดยพบวา่ 
บางครอบครัวบนัทึกบญัชีทุกวนัและบางครอบครัวบนัทึกบญัชีเป็นรายสัปดาห์  
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การสง่เสริมสนับสนุนให้ชมุชนบนัทึกบญัชีครัวเรือน นับวา่ประสพความส าเร็จพอสมควร
เน่ืองจากมชีมุชนสง่สมดุบญัชีเขา้ประกวดจ านวน 5 ครัวเรือนและผลของการบนัทึกบญัชีท าให้
ชมุชนสามารถลดคา่ใชจ้า่ยท่ีไมจ่ าเป็น เชน่ คา่หวย จากเดิมซ้ือสูงสุดถึง 500 บาท แตเ่มือ่บนัทึก
บญัชีเห็นคา่หวยสูงจึงตั้งใจจะลดคา่หวยลงปัจจุบนัซ้ือไมเ่กนิ 100 บาท เป็นตน้ และเป็นก  าลงัใจใน
การหารายไดเ้ขา้สูค่รอบครัวได้มากข้ึน  
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ABSTRACT 
 

This action research aimed to study  accounting of  community enterprises of golden 
dried longan at Muangkuak Village Muang  Lumpoon Province to develop the family accounting 
method according to the Sufficiency Economy, and to find the cost accounting method to develop 
this community. This study was conducted between December 2007 to December 2008. The key 
participants were  49 community enterprises of golden dried longan at Muangkuak Village 
Muang  Lumpoon Province. 

The result showed that this community have known accounting from Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives : BAAC . They known  the His Majesty the King' s  
notion “Sufficiency Economy” from many medias such as television and newspaper. This 
community known about the cost of  golden dried longan. Because they have experience in this 
business more than 10 years. However, they have recorded only labor expense, they didn’t 
recorded material and overhead expense. 

The problem was the monthly income of people in the community was not consistency 
especially some month there was no income. Therefore, they lost their motive to record the 
accounting. However, there was aware of doing accounting. Hence, they continue recording the 
family accounting again in order to motivate their children to do the accounting. 

People in the community have done family accounting in different methods, depending 
on their income. For example, some family recorded their financing transaction everyday while 
other have done it by weekly. 

From the accounting book contest, there were five families sending their accounting 
books for the competition. There were two families able to reduce their unnecessary expense. 
They have hope for making more family income.  
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