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ความเป็นมาและความส าคญั 
สภาพสังคมปัจจุบนัเป็นสังคมของการบริโภค การส่ือสารทุกอยา่งเป็นการโฆษณาชวนเช่ือให้

คนใชเ้งินเพื่อบริโภคเกินปัจจยัส่ี เป็นผลใหค้นส่วนใหญ่มีหน้ีสินท่ีเกินความจ าเป็น กลุ่มเกษตรกรตอ้ง
รับมือกบัการเปล่ียนแปลงอยา่งไร   เพื่อกลุ่มเกษตรกรจะไดมี้เศรษฐกิจท่ีมัน่คงรู้จกัใชจ่้ายท่ีเหมาะสม
และจะเกิดความสุขกายและสุขใจ  

นอกจากน้ีตามยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ยทุธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตาม
ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้
และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวสิาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ เช่น การรวมกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรในการผลิตและจ าหน่ายสินคา้ในโครงการ
หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่มเป็นท่ีตอ้งการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ดงันั้น
กลุ่มเกษตรกรจึงตอ้งมีระบบบญัชี เพื่อใหมี้ขอ้มูลส าหรับแสดงผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของ
การรวมกลุ่มของกลุ่มเกษตรกรดงักล่าว และน าขอ้มูลท่ีไดม้าตดัสินใจและพฒันาผลิตภณัฑต่์อไป 

กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัหมู่ 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู ตั้งอยูท่างทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของตวัจงัหวดัล าพนู มีระยะทางห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ 13 กิโลเมตร เป็นกลุ่ม
เกษตรกรท่ีรวมกลุ่มกนัท าการผลิตล าไยสีทองอบแหง้ ตอ้งพึ่งพิงความรู้จากภายนอกและการลองผดิ
ลองถูก โดยการสนบัสนุนจากส านกังานเกษตรอ าเภอซ่ึงยงัขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญในสาขาต่างๆ  
โดยเฉพาะดา้นการบญัชี ส่งผลท าใหก้ลุ่มเกษตรกรไม่มีระบบการจดัท าและรวบรวมเอกสารทางการ
บญัชีเพื่อสรุปขอ้มูลเก่ียวกบัฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานท่ีชดัเจน รวดเร็ว และถูกตอ้ง  

จากการไดข้อ้มูลดงัน้ี นกัวจิยัจึงไดข้อ้คิดวา่น่าจะใชเ้ทคนิคการท าบญัชีอยา่งมีส่วนร่วม 
โดยใหก้ลุ่มเกษตรกรเกษตรกรสะทอ้นวธีิการใชเ้งินการเก็บเงินของตนเอง การกระตุน้ใหรู้้เท่าทนัส่ือ 
ดว้ยบทความท่ีสะทอ้นถึงสังคมเป็นเหยื่อของการโฆษณา ให้กลุ่มเกษตรกรเปิดเผยตวัเองวา่เคยเป็น
เหยือ่ของการโฆษณาอะไร อยา่งไรบา้ง ตวัอยา่งท่ีนกัวิจยัเคยไดข้อ้มูลมาจากการท าวจิยั เช่น แม่บา้น
ตอ้งกูย้มืเงินมาซ้ือโทรศพัทมื์อถือใหลู้กเพราะกลวัลูกจะมีไม่เหมือนคนอ่ืน ผลลพัธ์คือความเปราะบาง
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ทางอารมณ์ เม่ือบวกกบัการขาดความรับผิดชอบ ก็กลายเป็นความรักและหลงตวัเองโดยไม่ค  านึงถึง
อะไรทั้งนั้นและอยูร่่วมกบัคนอ่ืนในสังคมก็ล าบากดว้ย นกัวจิยัจะน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและ
รูปแบบการท าบญัชีท่ีกระตุน้ให้กลุ่มเกษตรกรตระหนกัเก่ียวกบัการใชแ้ละการจดัหาเงิน ซ่ึงจะมี
หลกัการอยูท่ี่การใชจ่้ายตามความจ าเป็นคือ ปัจจยัส่ี  

ในขณะเดียวกนัจะน านกัศึกษาท่ีเรียนวชิาบญัชี ของมหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ไปช่วยสอน
กลุ่มเกษตรกรเกษตรกรและวเิคราะห์การใชจ่้ายร่วมกนั  อาจจะเปรียบเทียบบญัชีรับจ่าย หลงัจากการฝึก
คิดวเิคราะห์  วา่มีรายรับมากกวา่รายจ่ายเพิ่มข้ึนหรือไม่ และวเิคราะห์การใชจ่้ายใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 

นกัวจิยัจะน าภูมิปัญญาความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัปราชญข์องกลุ่มเกษตรกร บูรณาการกบัความรู้สากล
ของทีมวจิยั ซ่ึงไดแ้ก่ ความรู้ดา้นบญัชี โดยเนน้เป้าหมายการท าบญัชีให้โปร่งใส ตรวจสอบได ้รู้จกั
วเิคราะห์ผลการบนัทึกบญัชีเพื่อใหเ้กิดการตระหนกัในการใชจ่้ายเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การ
พฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในเร่ืองการสร้างความมัน่คงของเศรษฐกิจ
กลุ่มเกษตรกรและการปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณค่าของสินคา้และบริการ 
บนฐานความรู้และความเป็นไทย ตลอดจนการเรียนรู้วธีิปฏิบติัตามพระราชด ารัสเศรษฐกิจพอเพียง  
เพื่อพฒันาเป็นฐานความรู้กลบัคืนสู่ทอ้งถ่ิน เกิดการสืบทอดและพฒันาเครือข่ายความรู้ต่อไป 

 

โจทย์และค าถามวจิยั 
 1. โจทย์วจิัย การจดัการความรู้ทางบญัชีของกลุ่มเกษตรกร จะช่วยพฒันาพฒันาวสิาหกิจ 
กลุ่มเกษตรกรในการผลิตผลิตภณัฑล์ าไยอบแหง้สีทองของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้
อ.เมือง จ.ล าพนู ไดอ้ยา่งไร 

 2. ค าถามวจิยั  
     2.1 กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ทางบญัชีอยา่งไร 
     2.3 กลุ่มเกษตรกรมีการบนัทึกบญัชีตน้ทุนและบญัชีครัวเรือนหรือไม่ 

                 2.4 กลุ่มเกษตรกรทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของการผลิตผลิตภณัฑล์ าไย
อบแหง้สีทองหรือไม่ 

    2.3 กลุ่มเกษตรกรมีการน าผลของการบนัทึกบญัชีมาเพิ่มรายได ้ลดค่าใชจ่้าย และการออม
เงินในครัวเรือน อยา่งไร 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
1. เพื่อศึกษาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอ

เมือง จงัหวดัล าพนู  
2. เพื่อพฒันาการจดัท าบญัชีตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกปั้ญหาหน้ีสินและเพื่อ

การพึ่งตนเอง 
3. เพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน  

 

ผลและประโยชน์ที่จะได้รับ  
    1. ดา้นองคค์วามรู้ 
   1.1 บริบทและศกัยภาพชุมชนในการจดัท าบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑล์ าไยสีทองอบแหง้
และบญัชีครัวเรือน 
   1.2 สภาพปัญหาและความตอ้งการในการจดัท าบญัชีตน้ทุนผลิตภณัฑล์ าไยสีทอง
อบแหง้ ของกลุ่มเกษตรกร 
   1.3 การพฒันากระบวนการในการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร ท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 
   1.4 นกัศึกษา ไดเ้รียนรู้ร่วมกบักลุ่มเกษตรกร ในการใชค้วามรู้ทางวชิาการของตน  
มาประยกุตใ์ชก้บัสถานการณ์ในชุมชน 
 2. ดา้นการพฒันา 
   2.1 กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผลิตภณัฑล์ าไยสีทองอบแหง้ ไดรั้บการพฒันาการจดัท าบญัชี
ตน้ทุนผลิตภณัฑล์ าไยสีทองอบแหง้ท่ีดี ไดร้ายงานท่ีถูกตอ้ง ชดัเจนโปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีการ
จดัท าบญัชีครัวเรือนท่ีช่วยในการวเิคราะห์รายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 
   2.2 เกิดการรวมกลุ่มเพื่อเป็นเครือข่ายท่ีเขม้แขง็ 
 3. หน่วยงานต่าง ๆ 
   หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการสามารถน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ไดด้งัน้ี 
   3.1 น าองคค์วามรู้ดา้นการบญัชีท่ีดี ของกลุ่มเกษตรกร ท่ีไดจ้ากการวจิยั สู่การเรียนการ
สอนใหแ้ก่นกัศึกษาและน าไปสร้างองคค์วามรู้ ในหลกัสูตรทอ้งถ่ินต่อไป 
   3.2 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ น าผลงานวจิยัไปพฒันาการเรียนการสอนใหแ้ก่
นกัศึกษา ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัทอ้งถ่ิน 
   3.3 นกัศึกษาไดป้ระสบการณ์ตรงจากการวจิยั  
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        4. ดา้นผลผลิต จะไดรู้ปแบบของสมุดบญัชีเพื่อการพึ่งตนเองโดยอาศยัแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สามารถน าไปเผยแพร่และสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนตลอดจนมีเอกสารและบทเรียนท่ีเป็น
ผลผลิตของโครงการในการติดตามประเมินผลโครงการ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 บญัชีตน้ทุน หมายถึง การรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัวตัถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใชจ่้ายในการผลิตอ่ืน ๆ 
เพื่อใหท้ราบตน้ทุนการผลิตสินคา้หรือบริการ 
 บญัชีครัวเรือน หมายถึง การบนัทึกรายรับและรายจ่ายของครัวเรือนเพื่อใหท้ราบรายรับและรายจ่าย
ท่ีจ าเป็นและรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 
        การจดัการความรู้ทางบญัชี หมายถึง การสรุปและแลกเปล่ียนความรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัของชุมชนและ
นกัวจิยั  
        วสิาหกิจชุมชน หมายถึง การประกอบการขนาดยอ่มและขนาดจ๋ิวของชุมชนเพื่อการจดัการ "ทุน" 
ของชุมชนอยา่งสร้างสรรคเ์พื่อการพึ่งตนเอง (SMCE -Small and Micro Community Enterprise) 
วสิาหกิจชุมชนขนาดยอ่มมีสมาชิกมากกวา่ 15 คน วสิาหกิจชุมชนขนาดจ๋ิว มีสมาชิกตั้งแต่ 5 คน 
ถึง 15 คน (สมบติั สิงฆราช, 2551, หนา้ 15) 

 
กรอบคดิในการวจิยั  

การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการท าบญัชีระหวา่งนกัวจิยัและกลุ่ม
เกษตรกรบา้นเหมืองกวกั โดยน าความรู้ของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
เก่ียวกบัการผลิตล าไยอบแห้งสีทองท่ีกลุ่มเกษตรกรท าการผลิตมานานหลาย 10 ปี มาแลกเปล่ียนกบั
ความรู้ของนกัวจิยัท่ีเป็นภูมิปัญญาสากลเก่ียวกบัหลกัการท าบญัชี เพื่อใหก้ลุ่มเกษตรกรมีการจดัท าบญัชี
ท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว 

 
 




