
บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
งานวจิยัน้ีมีเป้าหมายท่ีจะแกปั้ญหาและพฒันาพฤติกรรมการใชเ้งินของกลุ่มเกษตรกรรวมทั้ง 

มีเป้าหมายท่ีจะพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากรภายในชุมชน แสดงใหเ้ห็นวา่หากเรา
จดัท าบญัชีรับจ่ายเงินในแต่ละวนั และวเิคราะห์ผลการบนัทึกบญัชีโดยใชห้ลกัคิดตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเคร่ืองยดึเหน่ียวจิตใจใหรู้้จกัใชเ้งิน 
รู้จกัอดออม มีการด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง มีความตระหนกัในคุณธรรม มีความซ่ือสัตยสุ์จริต มีความ
อดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี พร้อมรับต่อการ
เปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคม เราจะมีความสุข มีสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี 
เกิดเป็นการพฒันาสังคมและประเทศท่ีสมดุลและย ัง่ยนืตลอดไป 
 

สรุปผลการวจิยั 
สรุปผลการวจิยัแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ สภาพการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั  

รูปแบบการพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั  และรูปแบบการพฒันาวสิาหกิจ
ชุมชน ดงัน้ี 

1. สภาพการจัดท าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมืองกวกั   
กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายอุยูใ่นช่วง 43 - 46 ปี มีรายไดเ้ฉล่ีย 

4,152 บาทต่อเดือน  แหล่งท่ีมาของรายไดส่้วนใหญ่มาจากการท าผลิตภณัฑล์ าไยสีทองอบแหง้ รายได้
อ่ืนมาจากการรับจา้งทัว่ไปและการท างานในนิคมอุตสาหกรรมล าพนู รายจ่ายท่ีจ าเป็นเฉล่ีย 3,769 บาท
ต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและค่าน ้าค่าไฟ รองลงมาเป็นค่าเล่าเรียนของบุตร และรายจ่ายอ่ืน เช่น 
ค่าน ้ามนัรถ รายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นเฉล่ีย 350 บาทต่อเดือน ส่วนใหญ่เป็นค่าหวย รองลงมาเป็นค่าเหลา้ กลุ่ม
เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัส่วนใหญ่มีหน้ีสินจ านวนมากคิดเป็นร้อยละ 63 ส าหรับการออมเงินมีจ านวน
นอ้ย คิดเป็นร้อยละ 80  

กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงในระดบัปานกลาง โดยกลุ่ม
เกษตรกรบา้นเหมืองกวกัมีความเห็นวา่แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดบัมาก ปัจจุบนั
และอนาคตกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัจะปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงใน
ระดบัมาก 
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กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัสนใจขอ้มูลจากรายงานทางการเงินในเร่ือง สภาพคล่อง การ
วางแผนทางการเงิน การวางแผนการผลิต ปริมาณล าไยสด ตน้ทุนล าไยสด และมูลค่าการขายล าไย
อบแหง้ ในระดบัมาก ส าหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการประมาณการเงินสดส าหรับอนาคต ปริมาณการขาย
ล าไยอบแหง้ การค านวณค่าแรงงาน รายละเอียดค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และงบประมาณ กลุ่ม
เกษตรกรใหค้วามสนใจในระดบัปานกลาง  ขอ้มูลเก่ียวกบัก าไรสุทธิและปริมาณล าไยอบแหง้คงเหลือ 
เกษตรกรใหค้วามสนใจในระดบันอ้ย  

สภาพการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัยงัมีนอ้ย แต่ความรู้ดา้นการท าบญัชี
ของกลุ่มเกษตรกรมีมาก เช่น กลุ่มเกษตรกรมีความรู้ในการท าบญัชีครัวเรือนจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรแต่มีการบนัทึกบญัชีครัวเรือนนอ้ยเน่ืองจากรายไดไ้ม่สม ่าเสมอท าใหบ้างเดือน 
มีแต่รายจ่ายเพียงอยา่งเดียว และกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ดา้นบญัชีตน้ทุนล าไยอบแหง้เป็นอยา่งดีจะเห็น
ไดจ้ากการใหข้อ้มูลเพิ่มเติมในแบบสอบถามเก่ียวกบัตน้ทุนล าไยอบแหง้ ค่าใชจ่้ายในการท าล าไย
อบแหง้ ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ ตน้ทุนคงท่ี เช่น ค่าโรงเรือน ค่าก่อสร้างเตา ค่าพดัลม ค่าถาดตากล าไย 
ตะกร้า กระดง้ กะละมงั เป็นตน้ ตน้ทุนผนัแปร เช่น ค่าปุ๋ยและสารเคมี ค่าน ้าค่าไฟ  ค่าน ้ามนั ค่าล าไยสด 
ค่าฟืน (ค่าหลวั) ค่าแรงงาน ค่าน ้าค่าไฟ และค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร เช่น ค่าหีบห่อ เป็นตน้  

 

 2. การพฒันาการจัดท าบัญชีของกลุ่มเกษตรกรบ้านเหมอืงกวัก   
     การพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั มีการพฒันาดา้นวตัถุประสงค์
ของการจดัท าบญัชีและระยะเวลาในการจดัท าบญัชี จากเดิมกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาความทอ้ใจใน
การบนัทึกบญัชีท่ีมีแต่รายจ่ายและไม่สามารถลดรายจ่ายได ้เม่ือไดมี้การติดตามผลการบนัทึกบญัชีและ
ทราบปัญหาดงักล่าว วทิยากร นกัวจิยั และชุมชนจึงร่วมกนัหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว เพื่อใหเ้กิดความ
จูงใจในการบนัทึกบญัชี โดยเปล่ียนแปลงเป้าหมายของการท าบญัชีจากการบนัทึกบญัชีเพื่อทบทวน
รายจ่ายของครัวเรือนเป็นการฝึกนิสัยของลูก โดยใหลู้กมีส่วนร่วมในการบนัทึกบญัชี ใหลู้กรับรู้รายรับ
รายจ่ายของครอบครัว เป็นการปลูกฝังใหลู้กรู้จกัใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดัตามแนวพระราชด าริ เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับการพฒันาดา้นระยะเวลาในการจดัท าบญัชี จากการสนทนากลุ่มมีการ
น าเสนอระยะเวลาของการบนัทึกบญัชีของแต่ละครอบครัวท่ีแตกต่างกนัไป ท าใหค้รอบครัวท่ีมีปัญหา
ในเร่ืองระยะเวลาการบนัทึกบญัชี ไดน้ ารูปแบบของการท าบญัชีท่ีเหมาะสมกบัครอบครัวของตนเองมา
ใชเ้ป็นแนวทางการบนัทึกบญัชี เช่น บางครอบครัวจดบนัทึกบญัชีทุกวนั บางครอบครัวจดบนัทึกบญัชี
ทุกสัปดาห์ การส่งเสริมสนบัสนุนใหชุ้มชนบนัทึกบญัชีครัวเรือน นบัวา่ประสพความส าเร็จพอสมควร
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เน่ืองจากมีชุมชนส่งสมุดบญัชีเขา้ประกวดและผลของการบนัทึกบญัชีท าใหชุ้มชนสามารถลดค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่จ  าเป็นและเป็นก าลงัใจในการหารายไดเ้ขา้สู่ครอบครัวไดม้ากข้ึน 

 3. การพฒันาวสิาหกจิชุมชน 
กลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกัท่ีท าล าไยอบแหง้ เป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นแรกท่ีรวมกลุ่มกนัตาม

ยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพฒันาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ี
หลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและ
วฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวสิาหกิจ
กลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ การท่ีกลุ่มเกษตรกรไดมี้การเขา้ร่วมโครงการการ
จดัท าบญัชีท าใหก้ลุ่มเกษตรกรไดมี้การแลกเปล่ียนความรู้ทางบญัชีระหวา่งกลุ่มเกษตรกรดว้ยกนั และ
ระหวา่งกลุ่มเกษตรกรกบัวทิยากร ท าใหก้ลุ่มเกษตรกรเห็นประโยชน์ของการบนัทึกบญัชีตน้ทุนมากข้ึน  

 

อภปิรายผลการวจิยั 
จากผลการวจิยัพบวา่การจดัการความรู้ทางบญัชีของกลุ่มเกษตรกร จะชว่ยพฒันาวิสาหกิจ 

กลุม่เกษตรกรในการผลิตผลิตภณัฑ์ล าไยอบแห้งสีทองของกลุม่เกษตรกรบ้านเหมืองกวกั ต.มะเขือแจ้ 

อ.เมือง จ.ล าพนู ได้อยา่งชดัเจน ดงัน้ี 
1. จากการศึกษาสภาพการท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร พบว่ากลุม่เกษตรกรมีความรู้ในการ

จดัท าบญัชีจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดีพอสมควร  

2. จากการพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรไดน้ าความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมและ
จากการเขา้ร่วมโครงการมาแกปั้ญหาการบนัทึกบญัชีท าใหก้ลุ่มเกษตรกรไดเ้ห็นตวัเลขค่าใชจ่้ายท่ีไม่
จ  าเป็น อีกทั้งกลุม่เกษตรกรไดน้ าแนวคิด เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการด าเนินชีวิต ท าให้กลุม่
เกษตรกรเกิดความตระหนกัในเร่ืองการด าเนินชีวติอยา่งพอเพียง รู้จกัใชเ้งินและออมเงิน ใชส้ติปัญญา
ในการด าเนินชีวิต ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2549)  

3.จากการบนัทึกบญัชีมาใชเ้ป็นแนวทางในการหารายไดท้  าให้กลุม่เกษตรกรมีรายได้ท่ีแนน่อน
สม ่าเสมอมากยิ่งขึน้ จะเห็นไดว้า่หากเกษตรกร มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีการจดบนัทึกบญัชีอยา่ง
ถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยใหเ้กษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวนิยัทางการเงิน  รู้จกัวธีิการ
บริหารการเงินการบญัชีของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูล 
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ในการวางแผนประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัเกษตรกรใหส้ามารถ
ช าระหน้ีได ้ และพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด   (จุฑามาส  พนัธ์ุณรงค,์ 2546) ส าหรับการพฒันาวสิาหกิจชุมชน 
มีการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกลุ่มเกษตรกรและวทิยากรเก่ียวกบัตน้ทุนล าไยอบแหง้ ท าใหก้ลุ่ม
เกษตรกรเห็นประโยชน์ของการบนัทึกบญัชีตน้ทุนมากข้ึน ปัจจุบนัวสิาหกิจชุมชน มีการบนัทึกบญัชี
เฉพาะค่าแรงซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนทุกวนั  
 ผูว้จิยัเคยท าโครงการวจิยัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของกลุ่มหตัถกรรมไมแ้กะสลกับา้นใหม่ 
ฝายหิน ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบักลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั แต่ทั้งสองหมู่บา้นมีรูปแบบการท าบญัชีท่ีต่างกนั
เน่ืองจากบริบทของชุมชนท่ีต่าง กนั อาทิ บา้นใหม่ฝายหินมีรายไดห้ลกัจากการท าไมแ้กะสลกัซ่ึงมี
รายไดท่ี้ต่อเน่ืองสม ่าเสมอตลอดปี ท าใหชุ้มชนบา้นใหม่ฝายหินสามารถบนัทึกบญัชีไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ทุกวนั แต่บา้นเหมืองกวกัมีรายไดห้ลกัจากการท าล าไยอบแหง้ เน่ืองจากล าไยเป็นผลไมท่ี้ออกผลตาม
ฤดูกาล ท าใหชุ้มชนบา้นเหมืองกวกัมีรายไดท่ี้ไม่สม ่าเสมอ ดงันั้นรูปแบบของการท าบญัชีจึงอาจจะ
แตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละชุมชน ดงันั้นจึงตรงกบัทฤษฎีการวจิยั 
เชิงคุณภาพ (สุภางค ์ จนัทวานิช, 2539) ท่ีขอ้มูลการวจิยัเชิงคุณภาพไม่ใช่ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์เป็นขอ้มูล
ในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ การรับรู้ของบุคคล และการพยายามท าความเขา้ใจความหมายของ
พฤติกรรมและการกระท าของสมาชิกของกลุ่มเป้าหมาย เนน้ความส าคญัของบริบททางสังคมท่ี
ก่อใหเ้กิดพฤติกรรม  

 
ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 

1. เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่คนไทยหลายคนอาจจะไม่เขา้ใจ แมจ้ะไดย้นิบ่อยและ
เหมือนจะเขา้ใจมาตลอด ทุกคนลว้นแต่มองวา่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีน่ายกยอ่ง แต่เมืืื่อ
ขาดความเขา้ใจเสียแลว้ จึงยงัมีนอ้ยรายท่ีจะน ามาปฏิบติัจริง ดงันั้นคนไทยทุกคนจึงควรท าความเขา้ใจ
และน ามาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนอยา่งจริงจงั  เพื่อใหก้ารกา้วยา่งในชีวติเป็นไปอยา่งรอบคอบ 
ระมดัระวงั มัน่คงและย ัง่ยนื กระทัง่สามารถสร้างความสุขใหก้บัชีวติในท่ีสุด 

       2. การวจิยัเชิงคุณภาพมุ่งคน้หาทฤษฎีของกลุ่มเป้าหมาย หรือแสวงหาระบบความคิดของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเขา้ใจความเป็นจริงของกลุ่มเป้าหมาย ดงันั้นการท ากิจกรรมทุกคร้ังตอ้งมีการ
วางแผนเพื่อป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ควรสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายทุกคร้ัง เพื่อให้ทราบความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และตอ้งมีการ
ติดตามอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว มิฉะนั้นจะแกปั้ญหาไม่ทนั เช่น นกัวิจยัไดอ้บรมการท าบญัชีในเดือน
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มกราคม และติดตามการบนัทึกบญัชีในเดือนกุมภาพนัธ์ ท าใหท้ราบปัญหาและหาวธีิแกไ้ขปัญหา
ร่วมกบัชุมชนไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิยัต่อไป 
1. ควรจะขยายผลไปสู่หมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อใหทุ้กคนมีการพฒันา

พฤติกรรมการใชเ้งิน 
2. ควรจะขยายผลไปสู่วสิาหกิจอ่ืน เพื่อรองรับยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศในแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรมอยา่งต่อเน่ืองตาม
ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรคคุ์ณค่าของสินคา้
และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวสิาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันาความรู้และทกัษะ  

 




