
บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
         งานวจิยัเร่ือง การจดัการความรู้ทางการบญัชีเพื่อพฒันาวสิาหกิจชุมชนในการผลิตผลิตภณัฑ์
ล าไยอบแหง้สีทองของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ ้อ.เมือง จ.ล าพนู มีระยะเวลาด าเนิน
โครงการระหวา่งวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2550 ถึงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2551  การวเิคราะห์ขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ส่วน 
คือ สภาพการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั  การพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่ม
เกษตรกรบา้นเหมืองกวกั  และการพฒันาวสิาหกิจชุมชน 

 

สภาพการจดัท าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั   
 จากการแจกแบบสอบถาม ใหก้บักลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีมาร่วมโครงการมีกลุ่ม
เกษตรกรตอบแบบสอบถามทั้งหมด 49 ราย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี   

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 1.1 อายุ   
ตารางท่ี 1 อายขุองกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั   

จ านวนเกษตรกรบา้น
เหมืองกวกั  (คน) 

อาย ุ(ปี) 
สูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม 

49 66 25 46.16 43 
   
จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีตอบแบบสอบถาม มีอายสูุงสุด 66 ปี อายุ

ต ่าสุด 25 ปี เม่ือพิจารณาโดยรวมจากค่าเฉล่ียและฐานนิยม พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีอายอุยู่
ในช่วง 43 - 46 ปี  แสดงใหเ้ห็นวา่ผูท่ี้ท  าการผลิตล าไยอบแหง้อยูใ่นกลุ่มวยักลางคนและไม่ไดท้  างาน
ประจ าประเภทอ่ืน 
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1.2 เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเกษตรกรเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 82 
และร้อยละ 18 ตามล าดบั แสดงใหเ้ห็นวา่เกษตรกรผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
ดงัภาพท่ี 8 

ชาย

หญงิ

 
ภาพท่ี 8 เพศของกลุ่มเกษตรกร 

 

2. ข้อมูลเกีย่วกบับัญชีครัวเรือนและเศรษฐกจิพอเพยีง 
 2.1 รายได้ของกลุ่มเกษตรกร   
ตารางท่ี 2 รายไดเ้ฉล่ียของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั   

จ านวน
เกษตรกรบา้น
เหมืองกวกั  

(คน) 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน (บาท) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม 

49 20,000 0 4,152.04 3,000 4,358.59 
จากตารางท่ี 2 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีรายไดเ้ฉล่ีย 4,152 บาทต่อเดือน เกษตรกร

บา้นเหมืองกวกัท่ีมีรายไดสู้งสุดเฉล่ีย 20,000 บาทต่อเดือน แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่มาจากการท า
ผลิตภณัฑล์ าไยสีทองอบแหง้ รายไดอ่ื้นมาจากการรับจา้งทัว่ไปและการท างานในนิคมอุตสาหกรรม
ล าพนู 

 

 

32 % 

18 % 

82 % 
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 2.2 รายจ่ายทีจ่ าเป็นของกลุ่มเกษตรกร   
ตารางท่ี 3 รายจ่ายท่ีจ าเป็นของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั   

จ านวน
เกษตรกรบา้น
เหมืองกวกั  

(คน) 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน (บาท) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม 

49 15,000 0 3,769.39 4,000 3,356.72 
จากตารางท่ี 3 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีรายจ่ายท่ีจ าเป็นเฉล่ีย 4,000 บาทต่อเดือน 

รายจ่ายท่ีจ าเป็นของกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ ค่าอาหาร ค่าน ้าค่าไฟ ค่าเล่าเรียนของบุตร และค่าน ้ามนัรถ  
 2.3 รายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็นของกลุ่มเกษตรกร   
ตารางท่ี 4 รายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั   

จ านวน
เกษตรกรบา้น
เหมืองกวกั  

(คน) 

ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน (บาท) ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 
สูงสุด ต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ฐานนิยม 

49 1,500 0 349.59 0 421.66 
จากตารางท่ี 4 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นเฉล่ีย 350 บาทต่อเดือน 

รายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นของกลุ่มเกษตรกร ไดแ้ก่ ค่าหวย และค่าเหลา้  
2.4 สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร   

 ตารางท่ี 5  สถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั   
การเงิน มี ไม่มี 

มาก นอ้ย 
คน % คน % คน % 

การเป็นหน้ี 31 63.3 12 24.5 6 12.2 
การมีเงินออม 2 4.1 39 79.6 8 16.3 

จากตารางท่ี 5 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัส่วนใหญ่มีหน้ีสินจ านวนมากคิดเป็นร้อยละ 
63 รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีมีหน้ีสินจ านวนนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 24 ในขณะท่ีกลุ่ม
เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีไม่มีหน้ีสินมีเพียง 6 คน คิดเป็นร้อยละ 12  ส าหรับการออมเงินกลุ่ม
เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัส่วนใหญ่มีการออมเงินจ านวนนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาเป็นกลุ่ม
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เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีไม่มีเงินออมคิดเป็นร้อยละ 16 มีกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัเพียง 2 คนท่ีมี
เงินออมจ านวนมากคิดเป็นร้อยละ 4 

2.5 การบันทกึบัญชีครัวเรือนก่อนการอบรม  
ก่อนการอบรมบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีครัวเรือน คิดเป็น  

ร้อยละ 72  แต่ก็มีเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีมีการบนัทึกบญัชีครัวเรือนร้อยละ 20  ส าหรับเกษตรกร
บา้นเหมืองกวกัท่ีไม่ตอบค าถามเร่ืองการบนัทึกบญัชีครัวเรือนก่อนการอบรมบญัชีร้อยละ 8   
แสดงดงัภาพท่ี 9 

  

บันทกึ

ไม่บันทกึ

ไม่ตอบ

 
ภาพท่ี 9 การบนัทึกบญัชีครัวเรือนก่อนการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 % 
20 % 

72 % 
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2.6 การบันทกึบัญชีครัวเรือนหลงัการอบรม   
หลงัการอบรมบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะบนัทึกบญัชี 

ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70  แต่ก็ยงัคงมีเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือนร้อยละ 20  
ส าหรับเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีไม่ตอบค าถามเร่ืองการบนัทึกบญัชีหลงัการอบรมบญัชีมีร้อยละ 10  
แสดงใหเ้ห็นวา่หลงัการอบรมเร่ืองการท าบญัชีแลว้เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการบนัทึกบญัชีท าให้
จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามท่ีตั้งใจจะบนัทึกบญัชีครัวเรือนเพิ่มมากข้ึนจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 50  
ดงัภาพท่ี 10 

บันทกึ

ไม่บันทกึ

ไม่ตอบ

 
ภาพท่ี 10 การบนัทึกบญัชีครัวเรือนหลงัการอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 % 

20 % 
10 % 
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              2.7 เศรษฐกจิพอเพียง 
ตารางท่ี 6 การปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 

ระดับการประเมิน ค่าเฉลีย่ 
( x ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

การแปล
ผล 

ความรู้เก่ียวกบั เศรษฐกิจพอเพียง  3.47 0.89 ปานกลาง 
ประโยชน์ของแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง 3.65 1.05 มาก 
การใช ้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตในปัจจุบนั 3.61 0.84 มาก 
การใช ้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิตในอนาคต 3.84 0.87 มาก 

 
จากตารางท่ี 6 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในระดบั

ปานกลาง กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีความเห็นวา่แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ใน
ระดบัมาก ปัจจุบนัและอนาคตกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัจะปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงในระดบัมาก 

 

3. ข้อมูลเกีย่วกบับัญชีต้นทุน 
3.1 การมีเตาอบล าไยเป็นของตนเอง 

  ตารางท่ี 7  ความเป็นเจา้ของเตาอบล าไย  
มีเตาอบล าไย ไม่มีเตาอบล าไย 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
34 69.4 15 30.6 

 
จากตารางท่ี 7 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัส่วนใหญ่มีเตาอบล าไยเป็นของตนเอง 

คิดเป็นร้อยละ 69 มีกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัเพียงร้อยละ 31 ท่ีไม่มีเตาอบล าไยเป็นของตนเอง 
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3.2 ประสบการณ์ในการท าล าไยอบแห้ง   
ตารางท่ี 8  ระยะเวลาด าเนินธุรกิจล าไยอบแหง้  

ระยะเวลาด าเนินธุรกจิ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 3 ปี 9 26.5 

ระหวา่ง 3 – 6 ปี 7 20.6 
ระหวา่ง 7 – 9 ปี 4 11.8 
มากกวา่ 9 ปี 14 41.2 

จากตารางท่ี 8 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัส่วนใหญ่ด าเนินธุรกิจล าไยอบแหง้มานาน 
คือ มีระยะเวลาด าเนินธุรกิจมากกวา่ 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมาคือกลุ่มเกษตรกรท่ีด าเนินธุรกิจมา
นานนอ้ยกวา่ 9 ปี คิดเป็นร้อยละ 27 ต่อมาเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีด าเนินธุรกิจระหวา่ง 3-6 ปี และ 7 – 9 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 20 และ 12 ตามล าดบั 

3.3 การริเร่ิมท าล าไยอบแห้ง 
ตารางท่ี 9  การริเร่ิมท าล าไยอบแหง้  

การเร่ิมท าล าไยอบแห้ง จ านวน (คน) ร้อยละ 
ริเร่ิมเอง 32 94.1 

ท าต่อจากบรรพบุรุษ 0 0.0 
อ่ืน ๆ  2 5.9 

จากตารางท่ี 9 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัส่วนใหญ่ริเร่ิมด าเนินธุรกิจล าไยอบแหง้ดว้ย
ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 94 รองลงมาคือกลุ่มเกษตรกรท่ีท าล าไยอบแหง้ตามเพื่อนบา้น คิดเป็นร้อยละ 6
ส าหรับกลุ่มเกษตรกรท่ีด าเนินธุรกิจต่อจากบรรพบุรุษไม่มี แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมือง
กวกัท่ีท าล าไยอบแหง้ เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นแรกท่ีรวมกลุ่มกนัตามยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศใน
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตาม
ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้
และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวสิาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ
ในการประกอบอาชีพ 
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3.4 ค่าใช้จ่ายในการท าล าไยอบแห้ง 
 1. ตน้ทุนคงท่ี ประกอบดว้ย ค่าก่อสร้างเตา และตน้ทุนคงท่ีอ่ืน ๆ เช่น  

โรงเรือน ค่าพดัลม ค่าถาดตากล าไย ตะกร้า กระดง้ กะละมงั เป็นตน้ 
 2. ตน้ทุนผนัแปร แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

1) การปลูกล าไยเอง เช่น ค่าปุ๋ยและสารเคมี ค่าน ้าค่าไฟ  ค่าน ้ามนั  
และค่าแรงงาน  

2) การซ้ือล าไยสดมาอบแหง้ เช่น ค่าล าไยสด และค่าน ้ามนัรถ 
3) ค่าอบล าไย เช่น ค่าฟืน (ค่าหลวั) ค่าแรงงาน ค่าน ้ามนั ค่าน ้าค่าไฟ 

 3. ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ประกอบดว้ย ค่าหีบห่อ  เช่น ถุงใส่ล าไย 
3.5 การรายงานทางการเงิน 

ตารางท่ี 10 ความส าคญัของรายงานทางการเงิน 
ระดับการประเมิน ค่าเฉลีย่ ( x ) ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

การแปลผล 

การประมาณการเงินสดส าหรับอนาคต 4.2 1.3 ปานกลาง 
สภาพคล่องของกิจการ 3.3 1.7 มาก 
การวางแผนทางการเงิน 3.7 1.5 มาก 
การวางแผนการผลิต 3.8 1.5 มาก 
ปริมาณล าไยสด 4.0 1.4 มาก 
ตน้ทุนล าไยสด 3.9 1.5 มาก 
ปริมาณการขายล าไยอบแหง้ 3.7 1.5 ปานกลาง 
มูลค่าการขายล าไยอบแหง้ 3.4 1.8 มาก 
การค านวณค่าแรงงาน 3.6 1.1 ปานกลาง 
รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 3.4 1.5 ปานกลาง 
ก าไรสุทธิ 3.0 1.5 นอ้ย 
ปริมาณล าไยอบแหง้คงเหลือ 2.4 1.4 นอ้ย 
มูลค่าล าไยอบแหง้คงเหลือ 2.2 1.4 นอ้ย 
งบประมาณ 3.4 1.8 ปานกลาง 



 53 

จากตารางท่ี 10 พบวา่กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัสนใจขอ้มูลจากรายงานทาง 
การเงินในเร่ือง สภาพคล่อง การวางแผนทางการเงิน การวางแผนการผลิต ปริมาณล าไยสด ตน้ทุนล าไย
สด และมูลค่าการขายล าไยอบแหง้ ในระดบัมาก ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณการเงินสดส าหรับ
อนาคต ปริมาณการขายล าไยอบแหง้ การค านวณค่าแรงงาน รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 
และงบประมาณ กลุ่มเกษตรกรใหค้วามสนใจในระดบัปานกลาง  ขอ้มูลเก่ียวกบัก าไรสุทธิและปริมาณ
ล าไยอบแหง้คงเหลือ เกษตรกรใหค้วามสนใจในระดบันอ้ย  

3.6 การบันทกึบัญชีต้นทุนก่อนการอบรม  
 ก่อนการอบรมบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีตน้ทุน คิดเป็น  

ร้อยละ 59  แต่ก็มีเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีมีการบนัทึกบญัชีตน้ทุน คิดเป็นร้อยละ 35  ส าหรับ
เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีไม่ตอบค าถามเร่ืองการบนัทึกบญัชีตน้ทุนก่อนการอบรมบญัชี คิดเป็นร้อย
ละ 6  แสดงดงัภาพท่ี 11 

 

บันทกึ

ไม่บันทกึ

ไม่ตอบ

 
                                                       ภาพท่ี 11 การบนัทึกบญัชีตน้ทุนก่อนการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 

6 % 

59 % 

35 % 
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3.7 การบันทกึบัญชีต้นทุนหลงัการอบรม   
หลงัการอบรมบญัชี ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความตั้งใจท่ีจะบนัทึกบญัชีตน้ทุน  

คิดเป็น ร้อยละ 74  แต่ก็ยงัคงมีเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีไม่บนัทึกบญัชีตน้ทุน คิดเป็นร้อยละ 18  
ส าหรับเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีไม่ตอบค าถามเร่ืองการบนัทึกบญัชีตน้ทุนหลงัการอบรมบญัชี  
คิดเป็นร้อยละ 8  แสดงใหเ้ห็นวา่กลุ่มเกษตรกรเห็นประโยชน์ของการบนัทึกบญัชีจึงมีความตั้งใจท่ีจะ
บนัทึกบญัชีเพิ่มข้ึนร้อยละ 39 ดงัภาพท่ี 12 

 

บันทกึ

ไม่บันทกึ

ไม่ตอบ

 
ภาพท่ี 12 การบนัทึกบญัชีตน้ทุนหลงัการอบรม 
 

จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มเกษตรกรแสดงใหเ้ห็นสภาพการจดัท า
บญัชีของกลุ่มเกษตรกรยงัมีนอ้ยแต่กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ดา้นบญัชีครัวเรือนและบญัชีตน้ทุนเป็นอยา่ง
ดี เช่น เกษตรกรระบุขอ้มูลเพิ่มเติมในแบบสอบถามเก่ียวกบัค่าตะแกรงซ่ึงเป็นตน้ทุนการอบล าไย 

 
 
 
 
 
 
 
 

74 % 

8 % 

18 % 
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การพฒันาการจดัท าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั   
จากการสอบถามรายไดข้องเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัพบวา่ส่วนใหญ่จะมีรายไดท่ี้แน่นอน คือ 

รายไดจ้ากการท าล าไยอบแห้งปีละ 2 เดือน คือ เดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม ดงัน้ี 
 

 

 

 

              1    2 3 4 5      6        7     8   9 10       11     12        
 

          ม.ค.    ก.พ.       มี.ค.    เม.ย.        พ.ค.    มิ.ย.    ก.ค.    ส.ค.        ก.ย.    ต.ค.    พ.ย.    ธ.ค. 
 

              ภาพท่ี 13  รายไดข้องคุณขนัแกว้ นวลยานสัในรอบระยะเวลาหน่ึงปี 

 

จากปัญหารายไดข้องเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีเพียง 3 เดือนต่อปี คือรายไดจ้ากการท าล าไย
ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และรายไดจ้ากการท านาในเดือนธนัวาคม ท าให้เกษตรกรวา่งงาน 9 
เดือนต่อปี เน่ืองจากเกษตรกรส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นวยักลางคน ท าใหไ้ม่สามารถไปสมคัรงานในนิคม
อุตสาหกรรมล าพนูท่ีอยูใ่กลบ้า้นได ้ 

นอกจากนั้นจากการสนทนากลุ่มยงัพบปัญหาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร เน่ืองจากกลุ่ม
ผูว้จิยัเขา้ไปชุมชนในช่วงเดือนมกราคม ซ่ึงเป็นช่วงท่ีกลุ่มเกษตรกรวา่งงาน ท าใหใ้นการบนัทึกบญัชี
ของกลุ่มเกษตรกรมีแต่รายจ่าย ส่งผลใหก้ลุ่มเกษตรกรเกิดความทอ้ใจ  
 เป้าหมายหลกัเดิมของการท าบญัชี คือชุมชนสามารถลดรายจ่ายไดท้บทวนรายจ่าย แต่ชุมชน
หมดแรง ถา้ทุกคนท าบญัชีแลว้พอ่หลวงมีตวัเลขของชุมชน ต่อรองของบประมาณมาสนบัสนุนหมู่บา้น 
ผลจะกลบัมาท่ีตวัเรา เป้าหมายหลกัใหม่ของการท าบญัชีจะเป็นการฝึกนิสัยของลูก คร้ังหนา้ใหเ้ด็กมี
ส่วนร่วมในการท าบญัชี หลงัเมษายนเด็กปิดเทอมมาจดัเวทีอีกคร้ัง เอาเด็กมาพดูดว้ยเด็กจะไดมี้กิจกรรม 
มีรางวลัหลายประเภท 

 สรุปการพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั คือ เปล่ียนเป้าหมายของการ
ท าบญัชีจากการทบทวนรายจ่ายของครัวเรือนเป็นการฝึกนิสัยของลูก เพื่อเป็นการจูงใจใหเ้กษตรกรไดมี้
การบนัทึกบญัชี และพฒันารูปแบบของการท าบญัชีใหมี้ความยดืหยุน่ โดยระยะเวลาในการท าบญัชี
ข้ึนอยูก่บัแต่ละครอบครัว บางครอบครัวจดบนัทึกทุกวนั บางครอบครัวจดบนัทึกเป็นรายสัปดาห์  

เวลา 

ล าไย เก่ียวขา้ว 
   วา่งงาน    วา่งงาน 
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การส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนบนัทึกบญัชีครัวเรือน นบัวา่ประสพความส าเร็จพอสมควร
เน่ืองจากมีชุมชนส่งสมุดบญัชีเขา้ประกวดและผลของการบนัทึกบญัชีท าใหชุ้มชนสามารถลดค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่จ  าเป็นและเป็นก าลงัใจในการหารายไดเ้ขา้สู่ครอบครัวไดม้ากข้ึน ดงัน้ี 

จากการสัมภาษณ์ผูเ้ขา้ร่วมโครงการซ่ึงไดรั้บรางวลัท่ี 1 และเป็นผูท่ี้บนัทึกบญัชีอยา่งสม ่าเสมอ 
มีการสรุปยอดรวมรายรับรายจ่าย พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดป้ระโยชน์จากการบนัทึกบญัชีครัวเรือน 
คือ ลดค่าหวย จากเดิมซ้ือสูงสุดถึง 500 บาท แต่เม่ือบนัทึกบญัชีเห็นค่าหวยสูงจึงตั้งใจจะลดค่าหวยลง
ปัจจุบนัซ้ือไม่เกิน 100 บาท นอกจากน้ีผูเ้ขา้ร่วมโครงการยงับอกวา่ครอบครัวของตนเป็นครอบครัว
ใหญ่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการลาออกจากงาน ชอบบนัทึกบญัชี การบนัทึกบญัชีเป็นหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่
ครอบครัวของตนเองมีรายรับรายจ่ายอะไรบา้ง รายจ่ายเดือนไหนท่ีสูงผดิปกติ เดือนหนา้จะไดว้างแผน
ตดัหรือลดรายจ่ายตวันั้น การท าบญัชีท าใหเ้รารู้รับมาเท่าใด ตอ้ง speed การท างานอยา่งไร  
มีแรงผลกัดนั และก าลงัใจในการท างาน นกัวจิยัถามวา่รูปแบบสมุดบญัชีมีอะไรท่ีอยากปรับปรุง
เพิ่มเติมหรือไม่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการเห็นวา่สมุดบญัชีท่ีโครงการน าเสนอมามีรูปแบบท่ีดีเหมาะสมแลว้ 
เม่ือนกัวิจยัถามวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะบนัทึกบญัชีต่อไปหรือไม่ ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบอกวา่จะจดบนัทึก
ต่อไปเร่ือย ๆ เพราะถือวา่การบนัทึกบญัชีเป็นหนา้ท่ีหลกัของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการท่ีไดรั้บรางวลัท่ี 2 เป็นผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการบญัชีทุกคร้ังและมีการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบนัทึกบญัชีและการใชจ่้ายเงินอยา่งเห็นไดช้ดั เม่ือนกัวจิยัอบรมเร่ืองการท า
บญัชี ผูเ้ขา้ร่วมโครงการก็กลบัไปจดบนัทึกบญัชี แต่บนัทึกบญัชีได ้2 วนั ก็หมดแรงเพราะบนัทึกแต่
รายจ่ายเท่านั้น ไม่มีรายรับเขา้มาเลย (เดือนมกราคมเป็นช่วงท่ีไม่มีล าไย ชาวบา้นส่วนใหญ่จะวา่งงาน) 
แต่เม่ือนกัวจิยัและรศ.ดร.สมพร  รุ่งเรืองกลกิจ เขา้ไปกระตุน้ใหมี้เป้าหมายในการบนัทึกบญัชีเม่ือเดือน
กุมภาพนัธ์ 2551 หลงัจากนั้นผูเ้ขา้ร่วมโครงการก็กลบัไปจดบนัทึกบญัชีอยา่งสม ่าเสมอและน าสมุด
บญัชีเขา้มาประกวดการท าบญัชีในวนัน้ี จากการสัมภาษณ์พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดป้ระโยชน์จากการ
บนัทึกบญัชีครัวเรือนคือ ลดค่าหวยจาก 300 บาท เหลือ 100 กวา่บาท ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบอกวา่การ
บนัทึกบญัชีท าใหเ้ปล่ียนตวัเอง เม่ือก่อนจะตอ้งซ้ือของท่ีมีราคาแพง เม่ือบนัทึกบญัชีแลว้ก็ไดคิ้ดวา่ 
ไม่จ  าเป็นตอ้งซ้ือของราคาแพง ลูกใชค้อมพิวเตอร์เล่นเกมนาน ๆ ก็จะหา้มลูก ค่าน ้าค่าไฟเดือน
กุมภาพนัธ์ 1,000 บาท เดือนมีนาคมลดเหลือ 600 บาท เม่ือก่อนซ้ือผลไมที้ละ 2-3 กิโลกรัม ลดมาซ้ือ
คร้ังละ 1 กิโลกรัม 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการบางคน บอกวา่จะไม่รวมยอดรายจ่ายเพราะรู้วา่มีรายจ่ายเกินรายรับ ผูเ้ขา้ร่วม
โครงการอีกคนบอกวา่การบนัทึกบญัชีท าใหรู้้รายรับรายจ่ายแต่ละวนั แต่ละวนัขายขา้วสารไดเ้ท่าไร  
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ถา้มีก าไร ก็ท  าใหมี้ก าลงัใจ หนา้ล าไยก็ท าล าไยหารายไดอี้กยา่ง ไปตลาดก็จะรู้วา่แต่ละวนัซ้ือของไป
เท่าไร เร่ิมประหยดั ผูเ้ขา้ร่วมโครงการอีกคนบอกวา่จะแบ่งเวลาบนัทึกบญัชีรวมรายรับรายจ่ายบนัทึก
บญัชีอาทิตยล์ะคร้ัง ท าใหรู้้วา่มีรายรับรายจ่ายเท่าไร ถา้งานไหนมีตน้ทุนสูงจะหยดุท างานนั้น และไป
รับจา้งหากินอยา่งอ่ืนแทน 

 
การพฒันาวสิาหกจิชุมชน 

กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีท าล าไยอบแหง้ เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นแรกท่ีรวมกลุ่มกนัตาม
ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ี
หลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวสิาหกิจ
กลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ นกัวจิยัมีวตัถุประสงคใ์นการพฒันาดา้นบญัชีของ
วสิาหกิจชุมชน โดยจดัใหมี้การอบรมและแลกเปล่ียนความรู้ดา้นบญัชีตน้ทุนล าไยอบแหง้ ผลจากการ
สัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัพบวา่กลุ่มเกษตรกรทราบขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีตน้ทุนเป็นอยา่งดี 
เน่ืองจากประสบการณ์การท าล าไยอบแหง้ท่ียาวนานกวา่ 10 ปี  แต่การบนัทึกบญัชีตน้ทุนเกษตรกรจะ
บนัทึกเฉพาะค่าแรงงาน ส าหรับค่าวตัถุดิบและค่าใชจ่้ายในการผลิตไม่ไดบ้นัทึกไวเ้ป็นหลกัฐาน 
นอกจากน้ีกลุ่มเกษตรกรไดน้ าความรู้และขอ้มูลจากการบนัทึกบญัชีมาเป็นแนวทางในการท ามาหาเล้ียง
ชีพเพื่อใหมี้รายไดท่ี้แน่นอนและสม ่าเสมอและปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง 
จะส่งผลใหเ้กษตรกรมีชีวิตท่ีมีความสุขเกิดเป็นสังคมและชุมชนท่ีน่าอยูต่ลอดไป 
 




