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บทคดัย่อ 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการคร้ังน้ี  มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน    
บญัชีต้นทุน และการบริหารการเงินของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย             
จ.เชียงใหม่  และเพื่อพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน  บญัชีตน้ทุน และการบริหารการเงิน 
ของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ระยะเวลาด าเนินการระหวา่ง
เดือนตุลาคม 2551  ถึงเดือนสิงหาคม 2552  ผูเ้ขา้ร่วมโครงการคือ สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 
ด าเนินการวิจยัโดยใช้วิธีการจดัเวทีชุมชน บนัทึกภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการ
สนทนากลุ่ม 
 ผลการวิจยัพบว่ารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือนและบญัชีตน้ทุนของกลุ่มเกษตรทฤษฏี
ใหม่ มีแบบฟอร์มท่ีใหข้อ้มูลดา้นรายรับรายจ่ายของครัวเรือนและตน้ทุนอยา่งชดัเจนในระดบัดีมาก    
สมาชิกของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่มีความรู้ดา้นบญัชีเป็นอย่างดี เน่ืองจากหน่วยงานภาครัฐหลาย
แห่ง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพฒันาท่ีดิน  ไดเ้ขา้มาให้ความรู้ดา้นบญัชีครัวเรือนและ
บญัชีตน้ทุนแก่สมาชิกอยา่งต่อเน่ือง  ส าหรับรูปแบบการบริหารการเงินยงัไม่มีระบบ คือ ระบบการ
จดัสรรการเงินของกลุ่มยงัไม่มีประสิทธิภาพ กลุ่มยงัไม่ทราบแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า กลุ่มยงัไม่ได้
จดัท าระบบบญัชีการเงิน  ท าใหก้ารไดม้าและใชไ้ปไม่สมดุลกนั และกลุ่มยงัไม่มีระบบการค านวณ
ตน้ทุน เป็นตน้ 
               ผลการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ การปรับปรุงรูปแบบสมุดบญัชีโดย
การแยกค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็น และค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นออกจากกนั และการน าแนวพระราชด าริ เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการใช้จ่ายเงิน ท าให้สมาชิกลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและมี
เงินออมมากข้ึน เช่น  การไม่ซ้ือเส้ือผา้แฟชัน่ท่ีมีราคาแพง หลงัจากท าบญัชีแลว้มีเงินเหลือ ประมาณ
เดือนละ 1,000 บาท  เป็นตน้ 
 ผลการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีตน้ทุนและการเงินพบว่า การพฒันาระบบบญัชีของ
กลุ่มโดยการจดัท าทะเบียนสินทรัพย ์สมุดบญัชีซ้ือ สมุดบญัชีขาย สมุดเงินสดรับ-จ่าย และการ
ค านวณตน้ทุน ท าให้เกิดการควบคุมสินทรัพย ์รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย นอกจากน้ีการพฒันารูปแบบ
การเงินโดยจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเงินท าใหส้มาชิกทราบแหล่งเงินทุนต่าง ๆ สามารถน าความรู้
ไปบริหารเงิน การบริหารหน้ีสิน และท าใหมี้เงินออมมากข้ึนเพียงพอกบัค่าใชจ่้าย 



                                                                     

 

ABSTRACT 
 

This action research aimed to study  an existing financial and accounting of the New 
Theory Agricultural Group at Ban-Jadeemaekroe Sansai Chiangmai Province and to regulate the 
existing financial and accounting making them more suitable. This study was conducted between 
October 2008 to August 2009. The key participants were  the members of the New Theory 
Agricultural Group at Ban- Jadeemaekroe Sansai Chiangmai Province. 

The result showed that this group has known accounting from Department of 
Agricultural Extension and Land Development Department. The problems about management of 
financial of this group were the internal control of financial, the low cost of interest resource, 
accounting system, and cost accounting. 

The new accounting of the New Theory Agricultural Group include separating of 
unnecessary expense from all expense and utilizing the His Majesty the King' s  notion 
“Sufficiency Economy”. Using the new accounting helped the participants to decrease their 
unnecessary expense such as buying inexpensive cloths. They gained more monthly saving. 

After participants involve the financial meeting, they learn more about financial 
resources with low interest. They could pay their debts and had more saving money. They had 
internal control. There  were many accounting journal to control their financial and accounting. 
Such as Asset register , Purchase journal, Selling journal, and Cash journal.  
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