
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบริหารการเงินและการบญัชีแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการ
จดัการความรู้ ผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษไดด้ าเนินการศึกษา โดยแบ่งออกเป็นโครงการยอ่ย 
5 โครงการ ดงัน้ี  
  1. โครงการเวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของชุมชนดา้นการเงิน 
  2. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการเงิน 
  3. โครงการเวทีชาวบ้านเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของชุมชนด้านการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง 
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 
  5. โครงการติดตามผลดา้นการเงินและการบญัชี 

โครงการเวทชีาวบ้านเพือ่ศึกษาสภาพและปัญหาของชุมชนด้านการเงิน 
 จากการศึกษาสภาพการเงินของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝก
ใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ โดยการจดัเวทีชาวบา้นให้ชาวบา้นไดมี้การแบ่งกลุ่มและมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารการเงินของกลุ่มภายในชุมชน มีวตัถุประสงค์ เพื่อให้
เกษตรกรไดอ้ภิปรายถึงรูปแบบ ปัญหา ด้านการเงิน รวมถึงความตอ้งการพฒันาในด้านต่าง ๆ ให้
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มต่อไป การศึกษาน้ีใช้วิธีการเก็บขอ้มูล จากการประชุมกลุ่มย่อยของ
สมาชิก เพื่อให้สมาชิกไดมี้เวทีในการแสดงความคิดเห็นอยา่งทัว่ถึง ตามหวัขอ้ค าถามท่ีผูว้ิจยัก าหนด 
จากการให้กลุ่มช่วยกนัเขียน Mind Map สามารถแสดงถึงปัญหาของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดีย์
แม่ครัว พบปัญหาใน 4 ดา้น ไดแ้ก่ ระบบการจดัสรรการเงินของกลุ่มยงัไม่มีประสิทธิภาพ กลุ่มยงัไม่
ทราบแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า กลุ่มยงัไม่ไดจ้ดัท าระบบบญัชีการเงิน  ท าให้การไดม้าและใชไ้ปไม่
สมดุลกนั และกลุ่มยงัไม่มีระบบการค านวณตน้ทุน 
 
 
 
 
 
   ภาพท่ี  8   การเขียน Mind Map เพื่อศึกษาปัญหาดา้นการเงิน 
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โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการการให้ความรู้ด้านการเงิน 
 การให้ความรู้ด้วยการจดัโครงการอบรมในคร้ังน้ี ทางผูว้ิจยัได้รับความอนุเคราะห์จาก
อาจารยพ์ุทธมน  สุวรรณอาสน์ เป็นผูจ้ดัอบรมโดยเชิญอาจารยย์ทุธพิชยั  แกว้ป้อม  มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้ดา้นการเงินแก่สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่  หลงัจากท่ีวิทยากรไดบ้รรยายจบไดมี้การสุ่มสัมภาษณ์ผูเ้ขา้อบรมในคร้ังน้ีดว้ยกนั 5 คน 
ดงัน้ี 

       1.  นางธวลัย์รัตน์   ใจขาว  อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที ่67 หมู่ 11 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย   
จ.เชียงใหม่   

“หลงัจากท่ีไดฟั้งการอบรมคร้ังน้ีท าใหเ้ขา้ใจในเร่ืองการตลาด การเงิน  หลกัการ
บริหารและการจดัท าบญัชีครัวเรือนและไดแ้นะแนวทางต่าง ๆท่ีจะท าใหผู้อ้บรมสามารถน าความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการอบรมไปใชพ้ฒันากลุ่มหรือพฒันาการบริหารรายไดร้ายจ่ายในครัวเรือนของตนเองได”้ 

       2.  นาย พจิารณ์  วภิาษา อายุ 47 ปี อยู่บ้านเลขที ่79 หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย  
จ.เชียงใหม่ 

“หลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมแลว้ไดรั้บความรู้เพิ่มในเร่ือง การจดัการเงิน  การ
บริหารหน้ีสิน และค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และจะน าความรู้ท่ีไดรั้บในวนัน้ีไปประยกุตใ์ชใ้น
ชีวติประจ าวนัต่อไป” 

       3.  นาง ศศิธร สมนึก อายุ 48 ปี  
“มีอาชีพท าสวน เป็นหน้ีส่วนราชการสหกรณ์ รายรับรายจ่ายอยูใ่นส่วนท่ีดี รู้จกั

เกณฑใ์นการใชเ้งินมากข้ึนหลงัจากไดรั้บการอบรมแลว้” 
       4.  นาง รุ่งอรุณ บุญแก่น 

“จากความรู้ท่ีไดรั้บก็เหมือนเดิมท่ีไดท้  าปฏิบติัอยูป่ระจ า ในชาวบา้นก็จะมีเงินปี  
เงินกูร้ะยะยาว แต่ท่ีวทิยากรพดูก็จะไดค้วามรู้ใหม่ ๆเพิ่มเติม ใหก้บัชาวบา้น 

        5.   (ไม่ระบุช่ือ) 
“หลงัจากไดรั้บการอบรมแลว้ ชาวบา้นสามารถน าความรู้ไปบริหารเงิน การบริหาร

หน้ีสิน และท าใหมี้เงินออมมากข้ึนเพียงพอกบัค่าใชจ่้าย” 
 
 
 
    
                        ภาพท่ี  9   การอบรมใหค้วามรู้ดา้นการเงิน 
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โครงการเวทีชาวบ้านเพื่อศึกษาสภาพและปัญหาของชุมชนด้านการบัญชีและเศรษฐกิจ
พอเพยีง 
 การศึกษาสภาพการจดัท าบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้น
เจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ แบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  ศึกษาสภาพการจดัท าบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก โดยการจดัเวทีชาวบา้น
ให้ชาวบา้นไดมี้การบนัทึกบญัชีตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนด หลงัจากนั้นมีการประชุมกลุ่มย่อยของ
สมาชิก เพื่อใหส้มาชิกไดแ้สดงขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและปัญหาในการบนัทึกบญัชี จากการประชุม
กลุ่มยอ่ยพบวา่สมาชิกกลุ่มไม่ชอบสมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนด เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มคุน้เคย
กบัการบนัทึกบญัชีในสมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรน ามาเผยแพร่ ลกัษณะของสมุด
บญัชีตามรูปแบบท่ีนกัวิจยัก าหนด และสมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรน ามาเผยแพร่ 
แสดงดงัภาพท่ี  10 และ ภาพท่ี 11 ดงัน้ี 

เดือน...............................พ.ศ.................... 
วนัท่ี รายการ รายรับ 

(บาท) 
รายจ่าย (บาท) 

รายจ่าย 
ท่ีจ  าเป็น 

รายจ่าย 
ท่ีไม่จ  าเป็น 

     

     

     

     

 รวม    

 สรุป     

 - มีรายรับ …………….. บาท    

 - มีรายจ่ายท่ีจ าเป็น   ….......... บาท    

 - มีรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น …….. บาท    

 - มีเงินเหลือจ านวน ……...... บาท    
 

ภาพท่ี  10    สมุดบญัชีตามรูปแบบของผูว้ิจยั 
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การบนัทึกบญัชีประจ าวนัท่ี….................................................. 

1. รายไดใ้นฟาร์ม มูลค่า  3. รายจ่ายในฟาร์ม มูลค่า 
 ดา้นพืช    1. ค่าปุ๋ ย  

 ขา้ว 1. ขา้ว    2.ฮอร์โมน/สารเร่ง  

 พืชไร่ 2. มนัฝร่ัง    3. สารฆ่าแมลงและปราบศตัรูพืช  

  3. ขา้วโพด    4. ค่าพนัธุ์พืช  

 พืชผกั 4. กระหล ่าดอก    5. ค่าพนัธุ์สตัว ์  

  5. กวางตุง้    6. ค่าแรงงาน  

 ไมผ้ล 6. ล าไย    7. ค่าจา้งเคร่ืองจกัร  

  7. มะม่วง    8. ค่าอาหารสตัว ์  

 อ่ืน ๆ 8......................    9. ค่าไฟฟ้า  

  9..........................    10. ค่าน ้ามนัการเกษตร (สูบน ้า,รถไถ)  

 ดา้นสตัว ์    11. ค่าอุปกรณ์การเกษตร / ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์  

  1. โคเน้ือ    13. ค่าสร้าง/ปรับปรุงฟาร์ม  

  2. นมโค    14. .....................................................  

  3. สุกร   รวม รายจ่ายในฟาร์มประจ าวนั  

  4. ไก่   รวม รายจ่ายในฟาร์มสะสม  

  5. ไข ่    
  6.......................   4. รายจ่ายนอกฟาร์ม มูลค่า 
  7..........................    1. ค่าอาหาร  

รวม รายไดใ้นฟาร์มประจ าวนั     1.1 ขา้ว  

รวม รายไดใ้นฟาร์มสะสม     1.2 ผกัต่าง ๆ  

     1.3 ผลไม ้  

2. รายไดน้อกฟาร์ม มูลค่า    1.4 เน้ือสตัว ์  

 1.  รับจา้งทัว่ไป     1.5 ไข่ไก่  

 2. เงินเดือน     1.6 เคร่ืองปรุงอาหาร  

 3. รายไดจ้ากการคา้ขาย     1.7 เคร่ืองด่ืมต่าง ๆ   

 4. รับเงินกู/้ทุนการศึกษา     1.8 อาหารส าเร็จรูป (มาม่า ก๋วยเต๋ียว 
ฯลฯ) 

 

 5. ค่าเช่าท่ีดิน/ค่านายหนา้    2. ค่าเคร่ืองนุ่งห่ม  

 6. เส่ียงโชค    3. ค่าสุขภณัฑใ์นบา้น (สบู่แชมพ ูฯลฯ)  

 7..............    4. ค่าการศึกษา (ค่าเทอม ค่าขนม ฯลฯ)  

รวม รายไดน้อกฟาร์ม    5. ค่ารักษาพยาบาล  

รวม รายไดน้อกฟาร์มสะสม    6. ค่าน ้ามนัรถ / ค่าเดินทางเขา้เมือง/ต่างจงัหวดั  

      7. ค่าไฟฟ้า  

    8. ค่าน ้าประปา  

     9. แก๊สหุงตม้  

ภาพท่ี  11    สมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
73 

 
5. ผลผลิตในฟาร์มท่ีน ามาบริโภค มูลค่า   10. บริจาคท าบุญ งานบวช งานแต่ง ฌาปนกิจ  

   ดา้นพืช 1. ขา้ว    11. ค่าหุ้นออมทรัพย ์  

 2. พืชไร่    12. ค่าโทรศพัทบ์า้น/บตัรเติมเงิน  

 3. พืชผกั    13. ค่าเหลา้  

 4. ไมผ้ล    14. ค่าบุหร่ี ยาสูบ   

 5.............................    15. ค่าเส่ียงโชค  

 ดา้นสตัว ์ 1. ไก่ / เป็ด    16……………………………..  

 2. ไข่ไก่ / ไข่เป็ด    รวมรายจ่ายนอกฟาร์ม  

 3. ปลา    รวมรายจ่ายนอกฟาร์มสะสม  

 4. กบ      

 5.................................      

รวมผลผลิตท่ีน ามาบริโภค  

รวมผลผลิตท่ีน ามาบริโภคสะสม  

 
ภาพท่ี  11    (ต่อ) 

 
 2.  ผูว้ิจ ัยได้มีการจัดเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสมาชิกของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ 
เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป และขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุน และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1  ขอ้มูลอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้น 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 1 2.3 

30 - 40 ปี 6 14.0 
41-50 ปี 16 37.2 

มากกวา่ 50 ปี 20 46.5 
 รวม 43 100.0 

 จากตารางท่ี 1  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น จ านวน 43 
คน ช่วงอายุของผูท่ี้สนใจในการเขา้ร่วมโครงการเพาะเห็ดและปลูกผกัปลอดสารพิษ 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ช่วงอายุ มากกวา่ 50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.5 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 
37.2  และช่วงอาย ุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 14.0 



โครงการวจิยัเชิงปฏิบติัการ การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 

กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
74 

ตารางท่ี  2   ขอ้มูลเพศของผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้น 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 24 55.8 
หญิง 19 44.2 

 รวม 43 100.0 

 จากตาราง มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น แบ่งเป็นชาย 24 
คน คิดเป็นร้อยละ 55.8 และหญิง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 

 ตารางท่ี  3   รายไดข้องสมาชิก 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17 39.5 
5,000 - 10,000 บาท 19 44.2 
10,001 - 15,000 บาท 4 9.3 
มากกวา่ 15,000 บาท 3 7.0 

 รวม 43 100.0 

 จากตาราง จะเห็นว่าสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 
10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 44.2   มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 39.5  และมี
รายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 9.3  

ตารางท่ี  4   ท่ีมาของรายได ้

ทีม่าของรายได้ ความถี่ ร้อยละ 
จ าหน่ายเห็ด 2 4.7 
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ 12 27.9 
อ่ืน ๆ  เช่น คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป 33 76.7 

 จากตาราง จะเห็นวา่แหล่งท่ีมาของรายไดข้องสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่    
มาจากรายไดอ่ื้น ๆ   เช่น คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป  คิดเป็น ร้อยละ 76.7  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษ ร้อยละ 27.9 และรายไดจ้ากการจ าหน่ายเห็ด ร้อยละ 4.7 
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ตารางท่ี  5   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของสมาชิก 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3,000 บาท 10 23.3 
3,000 - 6,000 บาท 23 53.5 
6,001 - 9,000 บาท 3 7.0 
9,001 - 12,000 บาท 4 9.2 
มากกวา่ 12,000 บาท 3 7.0 

 รวม 43 100.0 

  จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่ มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น 
ระหวา่ง 3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 53.5  ต  ่ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 23.3  
และระหวา่ง 9,001 – 12,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 9.2 
 
ตารางท่ี  6   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าอาหาร 40 93.0 
ค่าน ้าค่าไฟ 33 76.7 
ค่าเล่าเรียนของบุตร 18 41.9 
อ่ืน ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าท าบุญ 18 41.9 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอย่างค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีการจ่ายค่าอาหารสูงสุด  ร้อยละ 93.0  ค่าน ้าค่าไฟ ร้อยละ 76.7 ค่าเล่าเรียนของบุตรและค่าใชจ่้าย
อ่ืน ๆ  เช่น ค่าท าบุญ ค่าโทรศพัท ์มีจ  านวนเท่ากนั คือ ร้อยละ 41.9  
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ตารางท่ี  7   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 500 บาท 25 58.0 
500 - 1,000 บาท 14 32.6 
1,001 - 1,500 บาท 2 4.7 
มากกวา่ 1,500 บาท 2 4.7 

 รวม 43 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
นอ้ยกวา่ 500 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 58.0  ระหวา่ง 500 – 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 32.6  และ
มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นเท่ากนั ระหวา่ง 1,001 – 1,500 บาทต่อเดือน กบั มากกวา่  1,500 บาทต่อเดือน 
คือ ร้อยละ 4.7 

 

ตารางท่ี  8   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเหลา้ 18 41.9 
ค่าหวย 23 53.5 
อ่ืน ๆ เช่น บุหร่ี 6 14.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก พบวา่สมาชิก
มีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นสูงสุด คือ ค่าหวย ร้อยละ 53.5  ค่าเหลา้ ร้อยละ 41.9 และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่า
บุหร่ี ร้อยละ 14.0  
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ตารางท่ี  9   การเป็นหน้ีของสมาชิก 

การเป็นหนี้ของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เป็นหน้ี 5.0 11.6 
เป็นหน้ีมาก 21.0 48.8 
เป็นหน้ีนอ้ย 16.0 37.2 
ไม่ตอบค าถาม 1.0 2.4 

 รวม 43 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นหน้ีของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหน้ี
จ านวนมาก ร้อยละ 48.8  เป็นหน้ีจ านวนนอ้ย ร้อยละ 37.2  และไม่เป็นหน้ี ร้อยละ 11.6 

 
ตารางท่ี  10   การมีเงินออมของสมาชิก 

การมีเงินออมของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีเงินออม 2 4.7 
มีเงินออมมาก 10 23.2 
มีเงินออมนอ้ย 29 67.4 
ไม่ตอบค าถาม 2 4.7 

 รวม 43 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีเงินออมของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่มีเงิน
ออมจ านวนนอ้ย ร้อยละ 67.4  มีเงินออมจ านวนมาก ร้อยละ 23.2 และไม่มีเงินออม ร้อยละ 4.7 
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ตารางท่ี  11   การบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก 

การบันทกึบัญชีครัวเรือนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีครัวเรือน 31 72.1 
ไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน 12 27.9 

 รวม 43 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก พบว่าส่วน
ใหญ่ มีการบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 72.1  และมีสมาชิกท่ีไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 27.9  

 
ตารางท่ี  12   การบนัทึกบญัชีตน้ทุนของสมาชิก 

การบันทกึบัญชีต้นทุนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีตน้ทุน 20 46.5 
ไม่บนัทึกบญัชีตน้ทุน 23 53.5 

 รวม 43 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีตน้ทุนของสมาชิก พบวา่สมาชิกท่ี
ไม่มีการบนัทึกบญัชีตน้ทุน ร้อยละ 53.5  และมีสมาชิกท่ีบนัทึกบญัชีตน้ทุน ร้อยละ 46.5 

ตารางท่ี 13  เศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปลผล 

ประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3.53 1.241 มาก 
การใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิต 3.51 1.142 มาก 

  
      สมาชิกเห็นวา่แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดบัมาก  และสมาชิกมีการ

ใชแ้นวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในระดบัมาก 
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3.  ผูว้จิยัไดมี้การจดัเก็บขอ้มูลการบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มแม่แฝกใหม่ ซ่ึง
ตั้งข้ึนมาใหม่ พบวา่กรรมการของกลุ่มมีการจดัท าสมุดบญัชีขาย จดัท าทะเบียนรายช่ือคณะกรรมการ
กลุ่ม และจดัท าทะเบียนสินทรัพยข์องกลุ่ม แสดงดงัภาพท่ี  12  ถึง ภาพท่ี  14  ดงัน้ี 

สมุดบัญชีขาย 
ประจ าวนัที.่.......................... 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน 

 

หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

ภาพท่ี  12   สมุดบญัชีขาย 
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รายช่ือคณะกรรมการ 
กลุ่ม แม่แฝกใหม่ 

 

1. นายพรหม  ใจเมคา    ท่ีปรึกษากลุ่ม 
2. นายประจกัษ ์ ใจตารักษ ์    ประธานกลุ่ม 
3. นางชนิดา  แสงอินทร์     เลขานุการ 
4. นางศศิธร  สมนึก      เหรัญญิก 
5. นายจินดา  ใจค า      ฝ่ายตลาด 
6. นางเหมยหลาง  แซ่หล่ี       ฝ่ายตลาด 
7. นางนวลศรี  ใจตารักษ ์     กรรมการ 
8. นางสุธรรม  ปัญญาวลิาศ     กรรมการ 
9. นางจนัทร์ตา  ลดัดาแยม้     กรรมการ 
10. นายฤทธ์ิ  เป็งพรหม       กรรมการ 
11. นางประณีต      กรรมการ 
12. นายสมศกัด์ิ      กรรมการ 

 

                                    ภาพท่ี  13   ทะเบียนรายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม 
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ทะเบียนทรัพยสิ์น กลุ่ม แม่แฝกใหม่ 

ท่ี รายการ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 กาละมงัใหญ่มีหู 1 ใบ 180 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
2 เข่งพลาสติกมีหู (ซา้ลา้งผกั) 2 ใบ 220 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
3 ตะแกรงพลาสติก 2 ใบ 120 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
4 กรรไกรด า ดา้มน ้าเงิน 1 อนั 25 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
5 มีดสแตนเลสใหญ่ ดา้มด า 1 อนั 25 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
6 มีดสแตนเลสเล็ก ดา้มด า 1 อนั 20 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
7 เคร่ืองคิดเลข Casio 

MS712A 
1 เคร่ือง 180 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
8 MAX no10 ตวัด า 1 อนั 55 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
9 เคร่ืองรัดปากถุง 1 อนั 1,100 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
10 เคร่ืองติดราคา 1 อนั 450 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
11 เคร่ืองชัง่ขนาด 20 กก. 1 เคร่ือง 900 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 
12 เคร่ืองชัง่ขนาด 7 กก. 1 เคร่ือง 850 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์เดือน

มีนาคม 2552 

ภาพท่ี  14   ทะเบียนสินทรัพยข์องกลุ่ม 
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โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการการให้ความรู้ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีง 
 การอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง แบ่งเป็น 2 ส่วน 
คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีของสมาชิก และส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีของคณะกรรมการกลุ่ม ดงัน้ี 
 1.  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีของสมาชิก การอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ดา้นการ
บญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่าง
สมาชิกของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ และผูว้ิจยั 
ใหส้มาชิกเขา้ใจถึงประโยชน์ของการบนัทึกบญัชีและประโยชน์ของแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจ
พอเพียง การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกบญัชีครัวเรือนมาวเิคราะห์การใชจ่้ายเงินตามทฤษฏีเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มเงินออม และการวิเคราะห์ตน้ทุนการปลูกเห็ดและผกั
ปลอดสารพิษ  นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดแ้จกแบบฝึกหดัการบนัทึกบญัชีให้ สมาชิกฝึกท าแบบฝึกหดัเพื่อให้
สมาชิกได้มีโอกาสท าแบบฝึกหัดและสมาชิกสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการ
อบรมไปบนัทึกบญัชีต่อไป   การอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ด้านการบญัชีและเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงดงัภาพท่ี 15  ดงัน้ี 
 
 
 
 

   

ภาพท่ี  15    การอบรมเชิงปฏิบติัการ การใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 
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 2.  ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชีของคณะกรรมการกลุ่ม ผูว้จิยัไดน้ าโจทยก์ารบนัทึกบญัชี
รายรับรายจ่ายของกลุ่มมาใหก้รรมการท่ีเก่ียวขอ้งบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม เพื่อควบคุมการ
ซ้ือ การขาย การรับเงินและการจ่ายเงิน รวมทั้งเพิ่มการควบคุมสินทรัพยข์องกลุ่ม โดยก าหนดใหมี้การ
ตรวจนบัสินทรัพยอ์ยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง ก าหนดแบบฟอร์มการตรวจนบัทรัพยสิ์น วธีิการตรวจ
นบัทรัพยสิ์น การลงลายมือช่ือตรวจนบัของกรรมการ และลายมือช่ือของประธานกรรมการ 
       นอกจากน้ีกรรมการไดก้ าหนดวธีิการควบคุมรายไดร้ายจ่ายและเงินสดรับและเงินสด
จ่ายในแต่ละวนั มีการตกลงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมยอดซ้ือ ยอดขาย และการควบคุมเงินสด 
ของกลุ่ม ภาพแสดงการบนัทึกบญัชีรายรับรายจ่ายของกลุ่ม สมุดบญัชีซ้ือ สมุดเงินสดรับ-จ่าย และ
ทะเบียนสินทรัพยท่ี์ปรับปรุงใหม่  แสดงดงัภาพท่ี  16  ถึง ภาพท่ี  19  ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16   การพฒันารูปแบบการท าบญัชีและการควบคุมสินทรัพย ์
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สมุดบัญชีซ้ือ 
ประจ าวนัที.่.......................... 

ที ่ รายการ จ านวน
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จ านวนเงิน ผู้รับเงิน 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

ภาพท่ี  17   สมุดบญัชีซ้ือ 
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สมุดเงินสดรับ-จ่าย 
ประจ าเดือน........................... 

วนัที ่ รายการ รายรับ 
(บาท) 

รายจ่าย (บาท) หมายเหตุ 

  ซ้ือสินค้า ค่าใช้จ่าย 
อืน่ ๆ 

 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
สรุป เงินสดรับ-จ่าย ประจ าเดือน........................... 
 เงินสดยกมา   ................................... บาท 
 เงินสดรับ   ขายสินคา้  ................................... บาท 

 เงินสดรับอ่ืน ๆ   ................................... บาท 

 เงินสดจ่าย ซ้ือสินคา้  ................................... บาท 

 ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ   ................................... บาท 

 เงินสดยกไป   ................................... บาท 
 

ภาพท่ี  18   สมุดเงินสดรับจ่าย 

........................ 

................................... 
            ผู้จัดท า  

....................... 

.................................... 
        ประธานกลุ่ม  
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ทะเบียนทรัพยสิ์น กลุ่ม แม่แฝกใหม่ 
ท่ี รายการ จ านวนหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 กาละมงัใหญ่มีหู 1 ใบ 180 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
2 เข่งพลาสติกมีหู (ซา้ลา้งผกั) 2 ใบ 220 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
3 ตะแกรงพลาสติก 2 ใบ 120 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
4 กรรไกรด า ดา้มน ้าเงิน 1 อนั 25 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
5 มีดสแตนเลสใหญ่ ดา้มด า 1 อนั 25 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
6 มีดสแตนเลสเล็ก ดา้มด า 1 อนั 20 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
7 เคร่ืองคิดเลข Casio S712A 1 เคร่ือง 180 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
8 MAX no10 ตวัด า 1 อนั 55 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
9 เคร่ืองรัดปากถุง 1 อนั 1,100 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
10 เคร่ืองติดราคา 1 อนั 450 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
11 เคร่ืองชัง่ขนาด 20 กก. 1 เคร่ือง 900 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  
12 เคร่ืองชัง่ขนาด 7 กก. 1 เคร่ือง 850 บาท รับจากผศ.เดชวทิย ์มี.ค.52  

     
     
     
     
     
     

 

การตรวจนบัทรัพยสิ์น 
คร้ังท่ี วนัท่ี ผลการตรวจนบั ผูต้รวจนบั ประธานกลุ่ม หมายเหตุ 

      

      

      

      

      

      

ภาพท่ี  19   ทะเบียนสินทรัพย-์ใหม่ 
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โครงการติดตามผลด้านการเงินและการบัญชี 
 การติดตามผลดา้นการเงินและการบญัชีแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกติดตาม
จากการแจกแบบสอบถาม และส่วนท่ีสอง ติดตามจากการจดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
 1.  ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะค าถามเหมือนกับแบบสอบถามก่อนอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การให้ความรู้ดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสมาชิก
ก่อนการอบรมเชิงปฏิบติัการ กบั ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสมาชิกหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ผลท่ีไดจ้าก
การตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี  2  มีดงัน้ี 

ตารางท่ี 14   ขอ้มูลอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้น-คร้ังท่ี 2 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 7 21.9 

31-40 ปี 1 3.1 
41-50 ปี 6 18.8 

มากกวา่ 50 ปี 18 56.2 
รวม 32 100.0 

 จากตารางท่ี  14  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการในการแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น จ านวน 32 
คน ช่วงอายุของผูท่ี้สนใจในการเขา้ร่วมโครงการเพาะเห็ดและปลูกผกัปลอดสารพิษ 3 อนัดบัแรก 
ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุมากกวา่ 50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.2  รองลงมาเป็นช่วงอายตุ  ่ากวา่ 30  ปี ร้อยละ 
21.9  และช่วงอาย ุ 41-50 ปี ร้อยละ 18.8 

ตารางท่ี  15   ขอ้มูลเพศของผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้น-คร้ังท่ี 2 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 7 21.9 
หญิง 25 78.1 
รวม 32 100.0 

 จากตารางท่ี 15  ผูท่ี้สนใจในการเข้าร่วมโครงการเพาะเห็ดและปลูกผกัปลอดสารพิษ 
แบ่งเป็น หญิง 25  คน คิดเป็นร้อยละ 78.1  และ ชาย  7  คน คิดเป็นร้อยละ  21.9 
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ตารางท่ี  16   รายไดข้องสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 9 28.0 
5,000 - 10,000 บาท 16 50.0 
10,001 - 15,000 บาท 3 9.4 
มากกวา่ 15,000 บาท 2 6.3 

ไม่ตอบค าถาม 2 6.3 
 รวม 32 100.0 

 จากตาราง จะเห็นว่าสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่ มีรายได้ระหว่าง 5,000 – 
10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 50.0   มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 28.0  และมี
รายไดร้ะหวา่ง 10,001 – 15,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 9.4  

ตารางท่ี  17   ท่ีมาของรายได-้คร้ังท่ี 2 
ทีม่าของรายได้ ความถี่ ร้อยละ 

จ าหน่ายเห็ด 4 12.5 
จ าหน่ายผกัปลอดสารพิษ 12 37.5 
อ่ืน ๆ  เช่น คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป 24 75.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่แหล่งท่ีมาของรายไดข้องสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่มา
จากรายไดอ่ื้น ๆ   เช่น คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป  คิดเป็น ร้อยละ 75.0  รายไดจ้ากการจ าหน่ายผกัปลอด
สารพิษ ร้อยละ 37.5  และรายไดจ้ากการจ าหน่ายเห็ด ร้อยละ 12.5 
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ตารางท่ี  18   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3,000 บาท 5 15.6 
3,000 - 6,000 บาท 21 65.6 
6,001 - 9,000 บาท 4 12.6 
9,001 - 12,000 บาท 1 3.1 
มากกวา่ 12,000 บาท 1 3.1 

 รวม 32 100.0 

  จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น 
ระหวา่ง 3,000 – 6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 65.6  ต  ่ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 15.6  
และระหวา่ง 6,001 – 9,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 12.6 
 
ตารางท่ี  19   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าอาหาร 30 93.8 
ค่าน ้าค่าไฟ 23 71.9 
ค่าเล่าเรียนของบุตร 18 56.3 
อ่ืน ๆ  เช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าท าบุญ 11 34.4 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอย่างค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีการจ่ายค่าอาหารสูงสุด  ร้อยละ 93.8  ค่าน ้าค่าไฟ ร้อยละ 71.9  ค่าเล่าเรียนของบุตร ร้อยละ 56.3
และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าท าบุญ ค่าโทรศพัท ์ ร้อยละ 34.4 
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ตารางท่ี  20   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 500 บาท 20 62.5 
500 - 1,000 บาท 10 31.3 
1,001 - 1,500 บาท 0 0.0 
มากกวา่ 1,500 บาท 2 6.2 

 รวม 32 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 
นอ้ยกวา่ 500 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 62.5  ระหวา่ง 500 – 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 31.3  และ
มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นมากกวา่  1,500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 6.2 

ตารางท่ี  21   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเหลา้ 10 31.3 
ค่าหวย 13 40.6 
อ่ืน ๆ เช่น ค่าขนม ค่าโทรศพัท ์ค่าภาษีสังคม 12 37.5 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก พบวา่สมาชิก
กลุ่มมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น คือ ค่าหวยสูงสุด  ร้อยละ 40.6  ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าขนม ค่าโทรศพัท ์ค่า
ภาษีสังคม ร้อยละ 37.5  และค่าเหลา้ ร้อยละ 31.3  
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ตารางท่ี  22   การเป็นหน้ีของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

การเป็นหนี้ของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เป็นหน้ี 7.0 21.9 
เป็นหน้ีนอ้ย 4.0 12.4 
เป็นหน้ีปานกลาง 15.0 46.9 
เป็นหน้ีมาก 6.0 18.8 

 รวม 32 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นหน้ีของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหน้ี
จ านวนปานกลาง ร้อยละ 46.9  ไม่เป็นหน้ี ร้อยละ 21.9  และเป็นหน้ีจ านวนมาก ร้อยละ 18.8  

 
ตารางท่ี  23   การมีเงินออมของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

การมีเงินออมของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีเงินออม 1.0 3.0 
มีเงินออมนอ้ย 10.0 31.3 
มีเงินออมปานกลาง 16.0 50.0 
มีเงินออมมาก 3.0 9.4 
ไม่ตอบค าถาม 2.0 6.3 

 รวม 32 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการมีเงินออมของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่มีเงิน
ออมจ านวนปานกลาง ร้อยละ 50.0  มีเงินออมจ านวนนอ้ย ร้อยละ 31.3 และมีเงินออมมาก ร้อยละ 9.4  
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ตารางท่ี  24   การบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

การบันทกึบัญชีครัวเรือนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีครัวเรือน 27 84.4 
ไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน 5 15.6 

 รวม 32 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก พบว่าส่วน
ใหญ่มีการบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 84.4  และมีสมาชิกท่ีไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 15.6  

ตารางท่ี  25   การบนัทึกบญัชีตน้ทุนของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

การบันทกึบัญชีต้นทุนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีตน้ทุน 19 59.4 
ไม่บนัทึกบญัชีตน้ทุน 11 34.4 
ไม่ตอบค าถาม 2 6.2 

 รวม 32 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีตน้ทุนของสมาชิก พบวา่สมาชิกท่ี
บนัทึกบญัชีตน้ทุน ร้อยละ 59.4   และไม่มีการบนัทึกบญัชีตน้ทุน ร้อยละ 34.4   

ตารางท่ี  26  เศรษฐกิจพอเพียง-คร้ังท่ี 2  

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปลผล 

ประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 4.22 0.792 มาก 
การใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิต 3.91 0.856 มาก 

      สมาชิกเห็นวา่แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดบัมาก  และสมาชิกมีการ
ใชแ้นวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในระดบัมาก 
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 2.  ผูว้จิยัเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย คือ รศ.ดร สมพร  รุ่งเรืองกลกิจและ
อาจารยอิ์งคฎา  โคตรนารา  เพื่อติดตามดา้นการเงิน และผลการบนัทึกบญัชีตามแนวพระราชด าริเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง ของสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ผลการ
ติดตามแบ่งเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
  2.1  การบันทกึบัญชี  พบวา่มีกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชี 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
   2.1.1  บันทึกบัญชีสม ่าเสมอ  สมาชิกท่ีบนัทึกบญัชีสม ่าเสมอ  ให้เหตุผล
ดงัน้ี 
    1)   ช่วยลดรายจ่ายบางอย่างท่ีแพงและไม่จ  าเป็น เช่น เคยซ้ือปลา
นิล ตวัละ 30 บาท  เปล่ียนมาซ้ือปลาดุก ตวัละ 10 บาท  หรือการไม่ซ้ือเส้ือผา้แฟชั่นท่ีมีราคาแพง 
หลงัจากท าบญัชีแลว้มีเงินเหลือ ประมาณเดือนละ 1,000 บาท 
    2)   ท าใหส้ามารถแยกค่าใชจ่้ายออกมาได ้บางเดือนท่ีติดลบ เพราะ
อะไร  พยายามใชจ่้ายใหพ้อดีกบัเงินเดือน และท าใหส้ามีลดการด่ืมเหลา้ 
    3)   ช่วยลดค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เช่น ค่าโทรศพัท์ ค่าขนม เล่น
หวยนอ้ยลง ปลูกผกัผลไมไ้วกิ้นเอง 
    4)   มีรายไดทุ้กวนั 
    5)   มีเงินออมมากข้ึน 
    6)   พี่สาวบอกให้ท าบญัชี จะได้มีเงินออม บางทีก็ซ้ือเส้ือท่ีราคา
ประหยดั ไม่ตอ้งแพงมาก จากเดิมใชข้องท่ีมียีห่อ้ เปล่ียนมาใชข้องแผงลอย และการท าบญัชีท าให้รู้วา่
มีค่าใชจ่้ายบางรายการท่ีไม่จ  าเป็น เช่น เคร่ืองส าอาง ท าใหป้ระหยดัมากข้ึน และใชจ่้ายอยา่งคุม้ค่า 
    7)   สามีพี่เคยด่ืมเหลา้ทุกวนั เคยเป็นหน้ี แต่เอาบญัชีให้เขาดู เขาก็
เลยลดการด่ืมเหลา้ ท าใหทุ้กเดือนท่ีเคยติดลบ ก็เร่ิมมีเงินเหลือประมาณ เดือนละ 1,000 – 1,500 บาท 
    8)   เป็นตวัอยา่งให้ลูก ลูกก็ตอ้งประหยดัตามเรา เช่น เคยให้เงินลูก
วนัละ 40 บาท และลูกใชเ้งินไม่เหลือเลย แต่สอนใหเ้ขาท าบญัชี เขาจะเหลือเงินเก็บประมาณวนัละ  
5 – 7 บาท ก็ใหก้ าลงัใจลูก 
    9)   บางคร้ังก็ลืมท าบญัชี แต่พอนึกได้ก็ต้องรีบจดและท าบญัชี
ยอ้นหลงั ช่วยแกปั้ญหาการลืมบนัทึกบญัชีได ้
   2.1.2  บันทึกบัญชีไม่สม ่าเสมอ   สมาชิกท่ีบนัทึกบญัชีไม่สม ่าเสมอ  ให้
เหตุผลวา่ เม่ือท าบญัชีแลว้เห็นตวัเลขติดลบ จึงเลิกท า หมดก าลงัใจ สมาชิกบางคนบอกวา่เม่ือท าบญัชี
แลว้ บอกใหแ้ฟนลดรายจ่าย แต่แฟนไม่ช่วยเหลือ ไม่ใหค้วามร่วมมือ ก็เลยเลิกท า  สมาชิกบางคนบอก
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วา่หลงัจากเขา้รับการอบรมใหม่ ๆ ก็ท  าบญัชี แต่พอนานไปก็ไม่ไดท้  าบญัชีเพราะลืม สมาชิกบางคน
บอกวา่ไม่มีเวลาบนัทึกบญัชี 
   2.1.3  ไม่บันทึกบัญชี สมาชิกท่ีไม่บนัทึกบญัชี ให้เหตุผลว่า อยู่คนเดียว 
สมาชิกบางคนบอกว่าลูกควรจะเรียนรู้เร่ืองบญัชีครัวเรือน เด็ก ๆ จะไดรู้้ว่าพ่อแม่ตอ้งใชจ่้ายเท่าไหร่
ในแต่ละเดือน  ลูกจะไดรู้้ตั้งแต่เด็กวา่อะไรควรจ่าย อะไรไม่ควรจ่าย 
  2.2  รายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น  สมาชิกใหค้วามเห็นวา่รายจ่ายไม่จ  าเป็น หมายถึง ค่าหวย ค่า
เหลา้ แป้งและครีมของลูกสาว และภาษีสังคม เช่น งานศพ ท าบุญวดั ผา้ป่า เป็นตน้ 
  2.3  เศรษฐกิจพอเพียงกับบัญชีครัวเรือนไปด้วยกัน   สมาชิกให้ความเห็นว่าเม่ือ
บนัทึกบญัชีและพบตวัเลขติดลบ คือ รายจ่ายสูงกว่ารายได้ สมาชิกได้น าแนวพระราชด าริ เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยในการแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น วิธีการลดรายจ่ายท่ี
ไม่จ  าเป็นของสมาชิก มีดงัน้ี 
   1)   ปลูกผกัสวนครัวไวกิ้นเอง เช่น มะนาว ตะไคร้  
   2)   ประหยดัการใชไ้ฟฟ้า  
   3)   ท าอาหารกินเอง 
   4)   เปิดคาราโอเกะท่ีบา้นเอง 
   5)   ใชปุ๋้ยหมกั ลดตน้ทุนในการซ้ือปุ๋ย 
   6)   ลดปริมาณการด่ืมเหลา้ เปล่ียนจากเหลา้สีมาเป็นเหลา้ขาว 
   7)   แต่ก่อนซ้ือผกักิน เปล่ียนเป็น ปลูกผกักินเอง ปลอดภยัและ สุขภาพดี 
   8)   ลดการแต่งตวั เช่น ลดการซ้ือเส้ือผา้ เอาเส้ือผา้ของลูกมาใช ้เอาเส้ือท่ีอยู่
ในตูม้าใส่ เก็บของเก่ามาใช ้ซ้ือเส้ือผา้มือสอง  เป็นตน้ 

 
ภาพท่ี  20    ติดตามผลการเขา้ร่วมโครงการ 




