
บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 การวิจยั เร่ือง การจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชีเพื่อพฒันาการผลิตเห็ดและผกั
ปลอดสารพิษกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ มีวตัถุประสงคใ์นการ
วิจยั คือ เพื่อศึกษารูปแบบการท าบญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุนและการบริหารการเงินของกลุ่มท่ีก าลงั
ด าเนินการอยู ่และเพื่อพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน  บญัชีตน้ทุน และการบริหารการเงิน 
ของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ท่ีมีอยู่ให้มีความเหมาะสมมาก
ข้ึน  สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวจิัย 
สรุปผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รูปแบบการท าบญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุนและการ

บริหารการเงินของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ และการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือน  บญัชี
ตน้ทุน และการบริหารการเงิน ของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่  ดงัน้ี 

    1. รูปแบบการท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนและการบริหารการเงินของกลุ่ม  
        1.1   รูปแบบการท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน  

            สมาชิกของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายุมากกวา่ 50 ปี 
สมาชิกของกลุ่มสนใจสมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรน ามาเผยแพร่ มากกว่า สมุด
บญัชีตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนด เน่ืองจากสมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจดัพิมพช่ื์อ
บญัชีรายรับและรายจ่าย มาให้ล่วงหนา้แลว้ ผูบ้นัทึกบญัชีเพียงแต่ใส่จ านวนเงินท่ีรับและจ่ายเท่านั้น 
แต่สมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีผูว้จิยัก าหนด ผูบ้นัทึกบญัชีตอ้งใส่ช่ือบญัชีและจ านวนเงินรับและจ่าย ดว้ย
ตวัเอง 

        1.2   รูปแบบการบริหารการเงิน 
            รูปแบบการควบคุมภายในดา้นการเงินของกลุ่มท่ีมีอยู่ ได้แก่ การจดัท าทะเบียน
รายช่ือคณะกรรมการกลุ่ม การจดัท าทะเบียนสินทรัพยข์องกลุ่ม และการบนัทึกสมุดบญัชีขาย จากการ
จดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย และให้สมาชิกเขียน Mind Map เก่ียวกบัปัญหาของกลุ่มดา้นการบริหารการเงิน 
พบวา่สมาชิกของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่มีปัญหาดา้นการเงิน คือ ระบบการจดัสรรการเงินของกลุ่มยงั
ไม่มีประสิทธิภาพ กลุ่มยงัไม่ทราบแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า กลุ่มยงัไม่ไดจ้ดัท าระบบบญัชีการเงิน  ท า
ใหก้ารไดม้าและใชไ้ปไม่สมดุลกนั และกลุ่มยงัไม่มีระบบการค านวณตน้ทุน 
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    2. การพฒันารูปแบบการท าบัญชีครัวเรือน บัญชีต้นทุนและการบริหารการเงินของกลุ่ม  
        2.1   การพฒันารูปแบบการท าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุน  

            ผูว้ิจยัได้น ารูปแบบสมุดบญัชีของกรมส่งเสริมการเกษตรมาปรับปรุง โดยแยก
ค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็น และค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น เพื่อเน้นให้ผูบ้นัทึกบญัชีทราบว่าค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นมี
จ านวนเท่าใด และค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นมีจ านวนเท่าใด นอกจากน้ีผูว้จิยัไดเ้พิ่มผลสรุปการใชเ้งินในแต่
ละเดือน โดยใช้แนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียงในการวิเคราะห์ตวัเลขค่าใช้จ่ายในแต่ละ
เดือน ผูบ้นัทึกบญัชีตอ้งบอกวา่มีความพอใจหรือไม่พอใจตวัเลขรายรับและรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนหรือไม่ 
และไดมี้การปฏิบติัตนตามแนวพระราชด าริอยา่งไรบา้ง 

        2.2   การพฒันารูปแบบการบริหารการเงินของกลุ่ม  
            ผูว้ิจยัได้ออกแบบสมุดเงินสดรับจ่าย เพื่อช่วยในการควบคุมดา้นการเงินของกลุ่ม
โดยก าหนดช่องให้ใส่จ านวนเงินสดท่ีไดรั้บและเงินสดท่ีไดจ่้ายในแต่ละวนั แหล่งท่ีมาของเงินสดรับ
และเงินสดจ่าย และเงินสดคงเหลือ  นอกจากน้ีกรรมการของกลุ่มตอ้งลงนามผูจ้ดัท ารายงานเก่ียวกบั
เงินสด และประธานของกลุ่มตอ้งตรวจสอบและลงนามรับทราบขอ้มูลทางการเงินของกลุ่ม  พร้อมทั้ง
ช้ีแจงใหส้มาชิกของกลุ่มไดท้ราบวธีิการควบคุมทางการเงินทั้งหมด 
      ในการอบรมเชิงปฏิบติัการ การใหค้วามรู้ทางการเงินวิทยากรไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบั
แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต ่า และการค านวณตน้ทุนให้สมาชิกของกลุ่มทราบ ท าให้สมาชิกน าความรู้ท่ี
ไดรั้บไปบริหารเงิน บริหารหน้ีสิน และมีรายไดเ้พียงพอกบัค่าใชจ่้าย ท าใหส้มาชิกมีเงินออมมากข้ึน  

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัพบว่าการจดัการความรู้ทางการเงินและการบญัชี จะช่วยพฒันาการผลิต
เห็ดและผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ ในเร่ืองของการท าบญัชีครัวเรือน บญัชีตน้ทุนและการบริหารการเงินของกลุ่มสมาชิกได้
อยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1. จากการศึกษาสภาพการท าบญัชีของสมาชิก พบวา่สมาชิกมีความรู้ในการจดัท าบญัชี 
เป็นอยา่งดี เน่ืองจากมีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งเขา้มาพฒันาและอบรมความรู้ดา้นบญัชีแก่สมาชิก 
ไดแ้ก่ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมพฒันาท่ีดิน  

2. จากการพฒันาการจดัท าบญัชีของกลุ่มสมาชิก สมาชิกไดน้ าความรู้ท่ีมีอยู่เดิมและจาก
การเขา้ร่วมโครงการมาปรับปรุงการบนัทึกบญัชีท าให้สมาชิกไดเ้ห็นตวัเลขค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น อีก
ทั้งกลุ่มสมาชิก ไดน้ าแนวคิด เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มาใชใ้นการด าเนินชีวิต ท าให้สมาชิกเกิดความ
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ตระหนกัในเร่ืองการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง รู้จกัใชเ้งินและออมเงิน ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  

3. จากการบนัทึกบญัชีมาใชเ้ป็นแนวทางในการหารายไดท้  าให้สมาชิก มีรายไดท่ี้แน่นอน
สม ่าเสมอมากยิ่งข้ึน จะเห็นไดว้า่หากสมาชิก มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีการจดบนัทึกบญัชีอยา่ง
ถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยใหส้มาชิกผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวินยัทางการเงิน  รู้จกัวิธีการบริหาร
การเงินการบญัชีของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูล 
ในการวางแผนประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัสมาชิกให้สามารถ
ช าระหน้ีได ้ และพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด   (จุฑามาส  พนัธ์ุณรงค,์ 2546)  
           จากการศึกษาของวาริพิณ  มงคลสมยั (2551) การจดัท าบญัชีของกลุ่มหตัถกรรมไม้
แกะสลกับา้นใหม่ฝายหิน ซ่ึงตั้งอยูติ่ดกบักลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั แต่ทั้งสองหมู่บา้นมีรูปแบบ
การท าบญัชีท่ีต่างกนัเน่ืองจากบริบทของชุมชนท่ีต่าง กนั อาทิ บา้นใหม่ฝายหินมีรายไดห้ลกัจากการ
ท าไมแ้กะสลกัซ่ึงมีรายไดท่ี้ต่อเน่ืองสม ่าเสมอตลอดปี ท าใหชุ้มชนบา้นใหม่ฝายหินสามารถบนัทึก
บญัชีไดอ้ยา่งต่อเน่ืองทุกวนั แต่บา้นเหมืองกวกัมีรายไดห้ลกัจากการท าล าไยอบแหง้ เน่ืองจากล าไย
เป็นผลไมท่ี้ออกผลตามฤดูกาล ท าใหชุ้มชนบา้นเหมืองกวกัมีรายไดท่ี้ไม่สม ่าเสมอ ดงันั้นรูปแบบของ
การท าบญัชีจึงอาจจะแตกต่างกนัตามสภาพแวดลอ้มและสภาพเศรษฐกิจของแต่ละชุมชน ดงันั้นจึง
ตรงกบัทฤษฎีการวจิยัเชิงคุณภาพ (สุภางค ์ จนัทวานิช, 2539) ท่ีขอ้มูลการวิจยัเชิงคุณภาพไม่ใช่ขอ้มูล
เชิงประจกัษ ์เป็นขอ้มูลในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ การรับรู้ของบุคคล และการพยายามท าความ
เขา้ใจความหมายของพฤติกรรมและการกระท าของสมาชิกของกลุ่มเป้าหมาย เนน้ความส าคญัของ
บริบททางสังคมท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม   ส าหรับกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ อาศยัอยูท่ี่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 
ต าบลแม่แฝกใหม่ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีราบลุ่ม มีแหล่งน ้าจากแม่น ้ าปิง ท าใหดิ้นมีความอุดมสมบูรณ์ สมาชิกมี
รายไดจ้ากการปลูกผกัอยา่งสม ่าเสมอตลอดทั้งปี ท าใหส้ามารถบนัทึกบญัชีไดอ้ยา่งสม ่าเสมอและ
ต่อเน่ือง 

    4. ส าหรับการพฒันาการบริหารการเงินของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยการแลกเปล่ียน 
ความรู้ระหวา่งสมาชิกกบัวทิยากรเก่ียวกบัการค านวณตน้ทุนของเห็ดและผกัปลอดสารพิษ ท าให้
สมาชิกมีความรู้ดา้นการค านวณตน้ทุนมากข้ึน  นอกจากน้ีจากการปรับปรุงระบบบญัชีของกลุ่ม  
โดยเพิ่มสมุดบญัชีรับและจ่ายเงิน ท าใหมี้การควบคุมภายในดา้นการเงินของกลุ่มอยา่งชดัเจน 
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ข้อเสนอแนะเพือ่การพฒันา 
    1. เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เร่ืองใหม่ แต่คนไทยหลายคนอาจจะไม่เขา้ใจ แมจ้ะไดย้ินบ่อย

และเหมือนจะเขา้ใจมาตลอด ทุกคนลว้นแต่มองว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัปรัชญาท่ีน่ายกยอ่ง แต่
เมืืื่อขาดความเขา้ใจเสียแลว้ จึงยงัมีน้อยรายท่ีจะน ามาปฏิบติัจริง ดงันั้นคนไทยทุกคนจึงควรท า
ความเขา้ใจและน ามาปฏิบติัใหเ้ป็นรูปธรรมชดัเจนอยา่งจริงจงั  เพื่อใหก้ารกา้วยา่งในชีวิตเป็นไปอยา่ง
รอบคอบ ระมดัระวงั มัน่คงและย ัง่ยนื กระทัง่สามารถสร้างความสุขใหก้บัชีวติในท่ีสุด 

           2. การวิจยัเชิงคุณภาพมุ่งคน้หาทฤษฎีของกลุ่มเป้าหมาย หรือแสวงหาระบบความคิดของ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเข้าใจความเป็นจริงของกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นการท ากิจกรรมทุกคร้ังต้องมีการ
วางแผนเพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน ในการจดักิจกรรมต่าง ๆ ควรสอบถามความคิดเห็นของ
กลุ่มเป้าหมายทุกคร้ัง เพื่อให้ทราบความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และตอ้งมีการ
ติดตามอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว มิฉะนั้นจะไม่ทราบปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข เช่น สมาชิกคุน้เคยกบัสมุด
บัญชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร มากกว่าสมุดบัญชีท่ีผูว้ิจ ัยออกแบบซ่ึงมีรูปแบบ
มาตรฐานและเคยใชใ้นพื้นท่ีวิจยัหลายแห่ง ท าให้ทราบปัญหาและหาวิธีแกไ้ขปัญหาร่วมกบัสมาชิก
ไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยต่อไป 
    1. ควรจะขยายผลไปสู่หมู่บา้น อ าเภอ จงัหวดั ต่าง ๆ ทัว่ประเทศ เพื่อให้ทุกคนมีการพฒันา

พฤติกรรมการใชเ้งิน 
    2. ควรจะขยายผลไปสู่วิสาหกิจอ่ืน เพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศใน

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีตอ้งการพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้ ส่งเสริมการรวมตวั ร่วมคิด ร่วมท าในรูปแบบท่ีหลากหลายและจดักิจกรรม
อยา่งต่อเน่ืองตามความพร้อมของกลุ่มเกษตรกร น าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ินมาใชส้ร้างสรรค์
คุณค่าของสินคา้และบริการ พร้อมทั้งสร้างระบบบ่มเพาะวิสาหกิจกลุ่มเกษตรกรควบคู่กบัการพฒันา
ความรู้และทกัษะ  




