
บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 การศึกษาแนวทางในการพฒันาการบญัชีแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการการจดัการความรู้ทาง
บญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน จ านวน 18 
หมู่บา้น  เพื่อให้การจดักิจกรรมเป็นไปอยา่งทัว่ถึง จึงแบ่งกลุ่มของชุมชนเป็น 3 กลุ่ม  ดงัน้ี  กลุ่มท่ี 1 
ประกอบดว้ยชุมชนในหมู่บา้น 11 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นสันคะยอม หมู่บา้นหนองหอย หมู่บา้นป่าตึง 
หมู่บา้นป่าเป้า หมู่บา้นศรีดอนตนั หมู่บา้นคอกววั หมู่บา้นยี่ขอ้ หมู่บา้นมะเขือแจ ้หมู่บา้นสะแล่ง หมู่
บา้นแจ่ม และหมู่บา้นเหล่า  กลุ่มท่ี 2 ประกอบดว้ยชุมชนในหมู่บา้น 3 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นสันป่า
เหียง หมู่บา้นก่ิวม่ืน และหมู่บา้นสันตน้ผึ้ง  และ กลุ่มท่ี  3  ประกอบดว้ยชุมชนในหมู่บา้น 4 หมู่บา้น 
คือ หมู่บา้นฮ่องกอม่วง หมู่บา้นสันปูเลย หมู่บา้นหนองเหียง และหมู่บา้นฮ่องกอม่วง 2 ในการท า
กิจกรรม แบ่งเป็นโครงการยอ่ย 7 โครงการ ดงัน้ี  
  1. โครงการเวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาความรู้ ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 1 
       2. โครงการเวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาความรู้ ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 2 
       3. โครงการเวทีชาวบา้นเพื่อศึกษาความรู้ ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 3 
  4. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 1 
  5. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 2 
       6. โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 3 
  7. โครงการติดตามผลดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 
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โครงการเวทชีาวบ้านเพือ่ศึกษาความรู้ ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของกลุ่มที ่1 
 จากการศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มท่ี 1 ซ่ึงประกอบด้วย
ชุมชนในหมู่บา้น 11 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นสันคะยอม หมู่บา้นหนองหอย หมู่บา้นป่าตึง หมู่บา้นป่าเป้า 
หมู่บา้นศรีดอนตนั หมู่บา้นคอกววั หมู่บา้นยี่ขอ้ หมู่บา้นมะเขือแจ ้หมู่บา้นสะแล่ง หมู่บา้นแจ่ม และ
หมู่บา้นเหล่า โดยการจดัเวทีชาวบา้นให้ชาวบา้นไดมี้การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
การศึกษาน้ีใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีชาวบา้น โดยให้ชาวบา้นไดร่้วมกนับอกถึงความหมาย
ของการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากน้ีมีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของชุมชนเก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 1.  ความรู้ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนกลุ่มที ่1 
          ในการจดัเวทีเพื่อใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ไดรั้บ
ความอนุเคราะห์จากก านนัต าบลมะเขือแจ ้เป็นประธานจดัเวทีชาวบา้น ผลการศึกษาพบวา่สมาชิก
กลุ่มท่ี 1 ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ไวด้งัน้ี 

          1. การเล้ียงสัตว ์การปลูกผกั 
      2. ท านา 
           3. ปุ๋ยหมกั 
          4. สวนล าไย 
           5. รายไดเ้สริม เช่น การฝีมือ ถกั ท าไม ้
          6. แกะล าไย 

         สมาชิกกลุ่มท่ี 1 ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการบญัชี ไวด้งัน้ี 

         1. การใชจ่้ายในครัวเรือน 
       2. รายรับนอ้ยกวา่รายจ่าย 
  3. รายรับ-รายจ่าย 
  4. เคร่ืองคิดเลข 
  5. การออม 
  6. ก าไรขาดทุน 

  7. ก าไรนอ้ยขาดทุนเยอะ 
  8. การบนัทึกขอ้มูล 
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        จากการสอบถามประสบการณ์ในการท าบญัชีของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 พบวา่มีนกัการเมือง 
มาหาเสียงและแจกสมุดบญัชีครัวเรือนแต่ไม่ไดส้อนใหบ้นัทึก สมาชิกกลุ่มท่ี 1 จึงไม่ไดบ้นัทึกบญัชี
ครัวเรือน  ภาพการจดัเวทีเพื่อใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง แสดง
ดงัภาพท่ี 8  ดงัน้ี 
 

 
ภาพท่ี  8   การศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มท่ี 1 
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 2.  ข้อมูลจากแบบสอบถามของชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  บัญชีครัวเรือน และเศรษฐกิจ
พอเพยีงของชุมชนกลุ่มที ่1 
  การจดัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามสมาชิกของกลุ่มท่ี 1 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป บญัชี
ครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ตารางท่ี 1  ขอ้มูลอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้นกลุ่มท่ี 1 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 1 1.9 

30 - 40 ปี 5 9.6 
41-50 ปี 19 36.6 

มากกวา่ 50 ปี 27 51.9 
 รวม 52 100.0 

 จากตารางท่ี 1  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น จ านวน 52 คน 
ช่วงอายขุองผูท่ี้สนใจในการเขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ช่วงอาย ุมากกวา่ 50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.9 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 41-50 
ปี ร้อยละ 36.6  และช่วงอาย ุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 9.6 

ตารางท่ี  2   ขอ้มูลเพศของผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้นกลุ่มท่ี 1 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 9 17.3 
หญิง 43 82.7 

 รวม 52 100.0 

 จากตาราง มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น แบ่งเป็นชาย 9  คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.3  และหญิง 43 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7 
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ตารางท่ี  3   รายไดข้องสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 37 71.2 
5,000 - 10,000 บาท 13 25.0 
มากกวา่ 10,000 บาท 1 1.9 
ไม่ตอบค าถาม 1 1.9 

รวม 52 100.0 

 จากตาราง  จะเห็นวา่ชุมชนในกลุ่มท่ี 1  ส่วนใหญ่ มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน   
ร้อยละ 71.2  มีรายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 25.0   และมีรายได้
มากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 1.9  

ตารางท่ี  4   ท่ีมาของรายไดก้ลุ่มท่ี 1 

ทีม่าของรายได้ ความถี่ ร้อยละ 
จ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 6 11.5 
เงินเดือน 6 11.5 
รับจา้งทัว่ไป 39 75.0 
อ่ืน ๆ  เช่น เยบ็ผา้ ท าโคมไฟ คา้ขาย ค่าเช่าหอพกั 8 15.4 

 จากตาราง จะเห็นวา่ชุมชนในกลุ่มท่ี 1  ส่วนใหญ่  มีรายไดม้าจากการรับจา้งทัว่ไป         
คิดเป็น ร้อยละ 75.0  รายไดอ่ื้น ๆ เช่น เยบ็ผา้ ท าโคมไฟ คา้ขาย รายไดค้่าเช่าหอพกั ร้อยละ 15.4 และ
รายไดจ้ากการจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร เท่ากบั รายไดจ้ากเงินเดือน คือ ร้อยละ 11.5 
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ตารางท่ี  5   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3,000 บาท 8 15.3 
3,000 - 6,000 บาท 26 50.0 
6,001 - 9,000 บาท 9 17.3 
9,001 - 12,000 บาท 3 5.8 
มากกวา่ 12,000 บาท 3 5.8 
ไม่ตอบค าถาม 3 5.8 

 รวม 52 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น ระหวา่ง 3,000 – 
6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 50.0 ระหวา่ง 6,001 – 9,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 17.3 และ ต ่ากวา่ 
3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 15.3 

ตารางท่ี  6   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าอาหาร 50 96.2 
ค่าน ้าค่าไฟ 48 92.3 
ค่าเล่าเรียนของบุตร 32 61.5 
อ่ืน ๆ  เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าท าบุญ 9 17.3 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอย่างค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีการจ่ายค่าอาหารสูงสุด  ร้อยละ 96.2  รองลงมาเป็นค่าน ้าค่าไฟ ร้อยละ 92.3 และค่าเล่าเรียนของ
บุตร ร้อยละ 61.5  
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ตารางท่ี  7   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 16 30.8 
ต ่ากวา่ 500 บาท 9 17.3 
500 - 1,000 บาท 8 15.4 
1,001 - 1,500 บาท 9 17.3 
มากกวา่ 1,500 บาท 10 19.2 

 รวม 52 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น คิดเป็นร้อยละ 
30.8  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นมากกวา่  1,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19.2  มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น
เท่ากนั ระหวา่ง 1,001 – 1,500 บาทต่อเดือน กบั นอ้ยกวา่ 500 บาทต่อเดือน คือ ร้อยละ 17.3 

ตารางท่ี  8   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเหลา้ 17 32.7 
ค่าหวย 29 55.8 
อ่ืน ๆ  เช่น ค่าภาษีสังคม ค่าเคร่ืองส าอางค ์ 6 11.5 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก พบวา่สมาชิก
กลุ่มมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น คือ ค่าหวยสูงสุด  ร้อยละ 55.8  ค่าเหลา้ ร้อยละ 32.7 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
เช่น  ค่าภาษีสังคม  ค่าเคร่ืองส าอางค ์ ร้อยละ 11.5  
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ตารางท่ี  9   การเป็นหน้ีของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

การเป็นหนี้ของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เป็นหน้ี 4 7.7 
เป็นหน้ีนอ้ย 13 25.0 
เป็นหน้ีปานกลาง 19 36.5 
เป็นหน้ีมาก 12 23.1 
ไม่ตอบค าถาม 4 7.7 

 รวม 52 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นหน้ีของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหน้ี
จ านวนปานกลาง ร้อยละ 36.5  เป็นหน้ีจ านวนนอ้ย ร้อยละ 25.0 และเป็นหน้ีจ านวนมาก ร้อยละ 23.1 

 
ตารางท่ี  10   การมีเงินออมของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

การมีเงินออมของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีเงินออม 16 30.8 
มีเงินออมนอ้ย 28 53.8 
มีเงินออมปานกลาง 3 5.8 
มีเงินออมมาก 1 1.9 
ไม่ตอบค าถาม 4 7.7 

 รวม 52 100.0 

 จากตาราง พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่มีเงินออมจ านวนนอ้ย ร้อยละ 53.8  สมาชิกท่ีไม่มีเงิน
ออม ร้อยละ 30.8 และมีสมาชิกท่ีไม่ตอบค าถามเก่ียวกบัเงินออม ร้อยละ 7.7  
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ตารางท่ี  11   การบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มท่ี 1 

การบันทกึบัญชีครัวเรือนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีครัวเรือน 3 5.8 
ไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน 46 88.4 
ไม่ตอบค าถาม 3 5.8 

 รวม 52 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก พบว่าส่วน
ใหญ่ไม่มีการบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 88.4  และมีสมาชิกท่ีบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 5.8   

ตารางท่ี 12  เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท่ี 1  

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปลผล 

ประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3.31 0.962 ปานกลาง 
การใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิต 3.48 1.129 ปานกลาง 

  
     จากการสอบถามสมาชิกเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก พบวา่ สมาชิกเห็นวา่

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดบัปานกลาง  และสมาชิกมีการใชแ้นวพระราชด าริ
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติในระดบัปานกลาง 

 
โครงการเวทชีาวบ้านเพือ่ศึกษาความรู้ ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของกลุ่มที ่2 
 จากการศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มท่ี 2 ซ่ึงประกอบด้วย
ชุมชนในหมู่บา้น 3 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นสันป่าเหียง หมู่บา้นก่ิวม่ืน และหมู่บา้นสันตน้ผึ้ง โดยการจดั
เวทีชาวบ้านให้ชาวบ้านได้มีการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการบัญชีและเศรษฐกิจพอเพียง  มี
วตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน การศึกษาน้ีใชว้ิธีการ
เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีชาวบา้น โดยให้ชาวบา้นไดร่้วมกนับอกถึงความหมายของการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากน้ีมีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของชุมชนเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูล
เก่ียวกบับญัชีครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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 1.  ความรู้ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนกลุ่มที ่2 
          ในการจดัเวทีเพื่อใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 2 ผลการศึกษาพบวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 2 ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ไวด้งัน้ี 

          1. ปลูกผกัสวนครัว 
      2. ท าปุ๋ยหมกัเอง 
           3. ประหยดัค่าใชจ่้าย 
          4. เล้ียงเป็ด เล้ียงไก่ 
           5. ปลูกขา้วกินเอง ท านา 
          6. ปลูกล าไย แกะล ำไย อบล ำไย 
  7.  หตัถกรรมไม ้
  8.  เล้ียงกบ เล้ียงปลา 
  9. เยบ็ผา้ 
  10. ปิดน ้า ปิดไฟ เม่ือไม่ใช ้

         สมาชิกกลุ่มท่ี 2 ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการบญัชี ไวด้งัน้ี 

         1. รายรับ-รายจ่าย 
       2. ตวัเลข 

  3. การออมเงิน 
  4. การบนัทึก 
  5. การจดัการระบบการเงิน 
  6. การเงิน 

  7. การใชจ่้าย 
  8. แบ่งเงินใหเ้ป็นสัดส่วน เช่น รายจ่าย รายรับ 

              ภาพการจดัเวทีเพื่อใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง แสดง
ดงัภาพท่ี  9  ดงัน้ี 

 

 

 

ภาพท่ี  9  การศึกษาความรู้ดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มท่ี 2 
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 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามของชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  บัญชีครัวเรือน และเศรษฐกิจ
พอเพยีงของชุมชนกลุ่มที ่2 
  การจดัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามสมาชิกของกลุ่มท่ี 2 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป บญัชี
ครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 13  ขอ้มูลอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้นกลุ่มท่ี 2 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 4 5.6 

30 - 40 ปี 19 26.8 
41-50 ปี 39 54.9 

มากกวา่ 50 ปี 9 12.7 
 รวม 71 100.0 

 จากตารางท่ี 13  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น จ านวน 71 คน 
ช่วงอายขุองผูท่ี้สนใจในการเขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  
3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ช่วงอายุ 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.9 รองลงมาเป็นช่วงอายุ 30 - 40 ปี 
ร้อยละ 26.8  และช่วงอาย ุมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 12.7 

ตารางท่ี  14   ขอ้มูลเพศของผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้นกลุ่มท่ี 2 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 12 16.9 
หญิง 59 83.1 

 รวม 71 100.0 

 จากตาราง มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น แบ่งเป็นชาย 12  คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.9  และหญิง 59 คน คิดเป็นร้อยละ 83.1 
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ตารางท่ี  15   รายไดข้องสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 55 77.5 
5,000 - 10,000 บาท 15 21.1 
ไม่ตอบค าถาม 1 1.4 

รวม 71 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่ชุมชนในกลุ่มท่ี 2  ส่วนใหญ่ มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน   
ร้อยละ 77.5  และมีรายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 21.1 

ตารางท่ี  16   ท่ีมาของรายไดก้ลุ่มท่ี 2 

ทีม่าของรายได้ ความถี่ ร้อยละ 
จ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 8 11.3 
เงินเดือน 8 11.3 
รับจา้งทัว่ไป 60 84.5 
อ่ืน ๆ  เช่น  หตัถกรรมไม ้ คา้ขาย 5 7.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่ชุมชนในกลุ่มท่ี 2  ส่วนใหญ่  มีรายไดม้าจากการรับจา้งทัว่ไป         
คิดเป็น ร้อยละ 84.5  รายไดจ้ากเงินเดือน เท่ากบัรายไดจ้ากการจ าหน่ายพืชผลทางการเกษตรร้อยละ 
11.3   และรายไดอ่ื้น ๆ เช่น หตัถกรรมไมแ้ละ คา้ขาย ร้อยละ 7.0  
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ตารางท่ี  17   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3,000 บาท 10 14.1 
3,000 - 6,000 บาท 50 70.4 
6,001 - 9,000 บาท 6 8.5 
9,001 - 12,000 บาท 3 4.2 
มากกวา่ 12,000 บาท 2 2.8 

 รวม 71 100.0 
 
 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 2  ส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น ระหวา่ง 3,000 
– 6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 70.4  ค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น ต ่ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 14.1 
และระหวา่ง 6,001 – 9,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 8.5 
 

ตารางท่ี  18   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าอาหาร 68 95.8 
ค่าน ้าค่าไฟ 70 98.6 
ค่าเล่าเรียนของบุตร 60 84.5 
อ่ืน ๆ  เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ผอ่นรถ คา่ท าบญุ  

คา่น ้ามันรถ คา่ผ่อนเครือ่งใชไ้ฟฟ้า เชน่ ทวี ี 11 15.5 

  จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอย่างค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีการจ่ายค่าน ้ าค่าไฟ สูงสุด  ร้อยละ 98.6  รองลงมาเป็นค่าอาหาร ร้อยละ 95.8 และค่าเล่าเรียน
ของบุตร ร้อยละ 84.5  
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ตารางท่ี  19   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 5 7.0 
ต ่ากวา่ 500 บาท 35 49.3 
500 - 1,000 บาท 21 29.6 
1,001 - 1,500 บาท 2 2.8 
มากกวา่ 1,500 บาท 8 11.3 

 รวม 71 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 2  ส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นนอ้ยกวา่ 500 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 49.3  ระหวา่ง  500 – 1,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 29.6  และมากกวา่  
1,500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 11.3 

ตารางท่ี  20   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเหลา้ 14 19.7 
ค่าหวย 62 87.3 
ค่าบุหร่ี ยาสูบ 3 4.2 
อ่ืน ๆ  เช่น คา่เสือ้ผา้ คา่เครือ่งส าอางค ์  คา่งานบญุ 15 21.1 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก พบวา่สมาชิก
กลุ่มมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น คือ ค่าหวยสูงสุด  ร้อยละ 87.3  ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  เช่น ค่าเส้ือผา้ ค่า
เคร่ืองส าอางค ์ค่างานบุญ ร้อยละ 21.1  และค่าเหลา้ ร้อยละ 19.7  
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ตารางท่ี  21   การเป็นหน้ีของสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

การเป็นหนี้ของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เป็นหน้ี 11 15.5 
เป็นหน้ีนอ้ย 3 4.2 
เป็นหน้ีปานกลาง 35 49.3 
เป็นหน้ีมาก 22 31.0 

 รวม 71 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นหน้ีของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหน้ี
จ านวนปานกลาง ร้อยละ 49.3  เป็นหน้ีจ านวนมาก ร้อยละ 31.0 และไม่เป็นหน้ี ร้อยละ 15.5  

 
ตารางท่ี  22   การมีเงินออมของสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

การมีเงินออมของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีเงินออม 32 45.1 
มีเงินออมนอ้ย 21 29.6 
มีเงินออมปานกลาง 17 23.9 
ไม่ตอบค าถาม 1 1.4 

 รวม 71 100.0 

 จากตาราง พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม ร้อยละ 45.1  สมาชิกท่ีออมจ านวนนอ้ย   
ร้อยละ 29.6  และมีสมาชิกท่ีมีเงินออมปานกลาง ร้อยละ 23.9 
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ตารางท่ี  23   การบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มท่ี 2 

การบันทกึบัญชีครัวเรือนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีครัวเรือน 5 7.0 
ไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน 66 93.0 

 รวม 71 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก พบว่าส่วน
ใหญ่ไม่มีการบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 93  และมีสมาชิกท่ีบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 7   

 

ตารางท่ี 24  เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท่ี 2  

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปลผล 

ประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3.21 0.899 ปานกลาง 
การใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิต 3.14 0.780 ปานกลาง 

  
     จากการสอบถามสมาชิกเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง  สมาชิกเห็นวา่แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจ

พอเพียงมีประโยชน์ในระดบัปานกลาง  และสมาชิกมีการใชแ้นวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในระดบัปานกลาง 
 

โครงการเวทชีาวบ้านเพือ่ศึกษาความรู้ ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของกลุ่มที ่3 
 จากการศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มท่ี 3 ซ่ึงประกอบด้วย
ชุมชนในหมู่บา้น 4 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นฮ่องกอม่วง หมู่บา้นสันปูเลย หมู่บา้นหนองเหียง และหมู่บา้น
ฮ่องกอม่วง 2  โดยการจดัเวทีชาวบา้นให้ชาวบา้นไดมี้การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง  มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
การศึกษาน้ีใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีชาวบา้น โดยให้ชาวบา้นไดร่้วมกนับอกถึงความหมาย
ของการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง  นอกจากน้ีมีการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามของชุมชนเก่ียวกบั
ขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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 1.  ความรู้ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนกลุ่มที ่3 
          ในการจดัเวทีเพื่อใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ของ
ชุมชนกลุ่มท่ี 3 ผลการศึกษาพบวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 3 ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง ไวด้งัน้ี 

          1. การเล้ียงสัตว ์ 
      2. การปลูกพืชหมุนเวยีน 

           3. เล้ียงปลา 
          4. สวนล าไย 
                           5. ฟาร์ม 

                           6. รีไซเคิล 
           7. ประหยดัค่าน ้าค่าไฟ 
          8. ท านาขา้ว 
  9. ประหยดัค่าเหล่า ค่าหวย 
  10. ท าบญัชีครัวเรือน 

  11. จดัสรรพื้นท่ี 

  12. การท าวสิาหกิจของชุมชน 

  13. อุตสาหกรรมในครัวเรือน 

  14. การเก็บออม 
         สมาชิกกลุ่มท่ี 3 ไดใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัการบญัชี ไวด้งัน้ี 

 1. เงิน 
       2. ตวัเลข 

  3. รายรับ-รายจ่าย 
  4. งบดุล 
  5. งบทดลอง 
  6.  เดบิต เครดิต 

  7. ลูกหน้ี เจา้หน้ี 

  8. หน้ีเสีย หน้ีสูญ 

                           9. บนัทึกรายวนั 

                           10. สมุดรายวนัแยกประเภท 

                        ภาพการจดัเวทีเพื่อใหชุ้มชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบับญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง 
แสดงดงัภาพท่ี 10  ดงัน้ี 
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ภาพท่ี  10   การศึกษาความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มท่ี 3 
 

 2. ข้อมูลจากแบบสอบถามของชุมชนเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป  บัญชีครัวเรือน และเศรษฐกิจ
พอเพยีงของชุมชนกลุ่มที ่3 
  การจดัเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามสมาชิกของกลุ่มท่ี 3 เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไป บญัชี
ครัวเรือน และเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
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ตารางท่ี 25  ขอ้มูลอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้นกลุ่มท่ี 3 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 30 ปี 6 7.9 

30 - 40 ปี 10 13.2 
41-50 ปี 21 27.6 

มากกวา่ 50 ปี 39 51.3 
 รวม 76 100.0 

     จากตารางท่ี 25  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น จ านวน 76 
คน ช่วงอายุของผูท่ี้สนใจในการเขา้ร่วมโครงการการจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  3  อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ช่วงอายุ มากกวา่ 50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 51.3 รองลงมาเป็นช่วง
อาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 27.6  และช่วงอาย ุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 13.2 

ตารางท่ี  26   ขอ้มูลเพศของผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้นกลุ่มท่ี 3 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 14 18.4 
หญิง 62 81.6 

 รวม 76 100.0 

     จากตาราง มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น แบ่งเป็นชาย 14  
คน คิดเป็นร้อยละ 18.4  และหญิง 62 คน คิดเป็นร้อยละ 81.6 
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ตารางท่ี  27   รายไดข้องสมาชิกกลุ่มท่ี 3 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 53 69.7 
5,000 - 10,000 บาท 12 15.8 
มากกวา่ 10,000 บาท 7 9.2 
ไม่ตอบค าถาม 4 5.3 

รวม 76 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่ชุมชนในกลุ่มท่ี 3  ส่วนใหญ่ มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อเดือน   
ร้อยละ 69.7  และมีรายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 15.8   และมีรายได้
มากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 9.2  

ตารางท่ี  28   ท่ีมาของรายไดก้ลุ่มท่ี 3 

ทีม่าของรายได้ ความถี่ ร้อยละ 
จ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 5 6.6 
เงินเดือน 15 19.7 
รับจา้งทัว่ไป 47 61.8 
อ่ืน ๆ  เช่น รับเงนิจากบตุรหลาน แกะล าไย คา้ขาย คา่เชา่

จากหอพัก 13 17.1 
 
 จากตาราง จะเห็นวา่ชุมชนในกลุ่มท่ี 3  ส่วนใหญ่ มีรายไดม้าจากการรับจา้งทัว่ไป          
คิดเป็น ร้อยละ 61.8  รายไดจ้ากเงินเดือน ร้อยละ 19.7  และรายไดอ่ื้น ๆ เช่น รับเงินจากบุตรหลาน 
แกะล าไย คา้ขาย และค่าเช่าจากหอพกั ร้อยละ 17.1 
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ตารางท่ี  29   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 3 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3,000 บาท 11 14.5 
3,000 - 6,000 บาท 41 54.0 
6,001 - 9,000 บาท 9 11.8 
9,001 - 12,000 บาท 9 11.8 
มากกวา่ 12,000 บาท 4 5.3 
ไม่ตอบค าถาม 2 2.6 

 รวม 76 100.0 
 
 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น ระหวา่ง 3,000 – 
6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 54.0  ระหวา่ง 6,001 – 9,000 บาทต่อเดือน มีจ านวนเท่ากบั 
ระหวา่ง 9,001 – 12,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 11.8  และ ต ่ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 14.5 

ตารางท่ี  30   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 3 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าอาหาร 75 98.7 
ค่าน ้าค่าไฟ 73 96.1 
ค่าเล่าเรียนของบุตร 41 53.9 
อ่ืน ๆ  เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ผอ่นรถ คา่ท าบญุ  

คา่น ้ามันรถ   11 14.5 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอย่างค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีการจ่ายค่าอาหารสูงสุด  ร้อยละ 98.7  รองลงมาเป็นค่าน ้าค่าไฟ ร้อยละ 96.1 และค่าเล่าเรียนของ
บุตร ร้อยละ 53.9  
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ตารางท่ี  31   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 3 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 33 43.4 
ต ่ากวา่ 500 บาท 22 28.9 
500 - 1,000 บาท 9 11.9 
1,001 - 1,500 บาท 9 11.9 
มากกวา่ 1,500 บาท 3 3.9 

 รวม 76 100.0 

 จากตาราง  จะเห็นวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น คิดเป็น ร้อยละ
43.4  มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นนอ้ยกวา่ 500 บาทต่อเดือน ร้อยละ 28.9  มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นเท่ากนั 
ระหวา่ง 1,001 – 1,500 บาทต่อเดือน กบั ระหวา่ง 500 – 1,000 บาทต่อเดือน คือ ร้อยละ 11.9 

ตารางท่ี  32   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิกกลุ่มท่ี 3 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเหลา้ 17 39.5 
ค่าหวย 31 72.1 
ค่าบุหร่ี ยาสูบ 11 25.6 
อ่ืน ๆ  เช่น    ค่าเท่ียวกลางคืน  ค่าขนมลูก     6 14.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก พบวา่สมาชิก
กลุ่มมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น คือ ค่าหวยสูงสุด  ร้อยละ 72.1   ค่าเหลา้ ร้อยละ 39.5  และค่าบุหร่ี ยาสูบ 
ร้อยละ 25.6  
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ตารางท่ี  33   การเป็นหน้ีของสมาชิกกลุ่มท่ี 3 

การเป็นหนี้ของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เป็นหน้ี 19 25.0 
เป็นหน้ีนอ้ย 15 19.7 
เป็นหน้ีปานกลาง 30 39.5 
เป็นหน้ีมาก 12 15.8 

 รวม 76 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นหน้ีของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหน้ี
จ านวนปานกลาง ร้อยละ 39.5  ไม่เป็นหน้ีจ านวน ร้อยละ 25.0 และเป็นหน้ีจ านวนนอ้ย ร้อยละ 19.7 

 
ตารางท่ี  34   การมีเงินออมของสมาชิกกลุ่มท่ี 3 

การมีเงินออมของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีเงินออม 29 38.2 
มีเงินออมนอ้ย 32 42.1 
มีเงินออมปานกลาง 11 14.5 
มีเงินออมมาก 1 1.3 
ไม่ตอบค าถาม 3 3.9 

 รวม 76 100.0 

 จากตาราง พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่ มีเงินออมจ านวนนอ้ย ร้อยละ 42.1  สมาชิกท่ีไม่มีเงิน
ออม ร้อยละ 38.2 และมีสมาชิกท่ีมีเงินออมปานกลาง ร้อยละ 14 .5 
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ตารางท่ี  35   การบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มท่ี  3 

การบันทกึบัญชีครัวเรือนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีครัวเรือน 4 5.3 
ไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน 71 93.4 
ไม่ตอบค าถาม 1 1.3 

 รวม 76 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการบันทึกบัญชีครัวเรือนของสมาชิก พบว่า      
สมาชิกส่วนใหญ่ ไม่มีการบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 93.4  และมีสมาชิกท่ีบนัทึกบญัชีครัวเรือน 
ร้อยละ 5.3   

 

ตารางท่ี 36  เศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท่ี 3  

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปลผล 

ประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3.43 0.857 ปานกลาง 
การใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิต 3.08 0.845 ปานกลาง 

  
     จากการสอบถามสมาชิกเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียงของสมาชิก   สมาชิกเห็นวา่แนวคิด

เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดบัปานกลาง  และสมาชิกมีการใชแ้นวพระราชด าริเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในระดบัปานกลาง 
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โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการการให้ความรู้ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน
กลุ่มที ่1 
 การอบรมเชิงปฏิบติัการ การให้ความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างสมาชิกของกลุ่มท่ี 1 วิทยากร และผูว้ิจยั 
วิทยากรมี 2 ท่าน คือ พ่อหลวงบุญส่ง ธิแจ ้ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้นเหมืองกวกั ต าบลมะเขือแจ ้จงัหวดั
ล าพูน และคุณสมเดช จันทร์น ้ า  อดีตอบต.บ้านใหม่ฝายหิน วิทยากรทั้ ง 2 ท่านเคยเข้าร่วม
โครงการวิจัยด้านบัญชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผู ้วิจ ัย  ดังนั้ นวิทยากรจึงกล่าวถึง
ประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ เพื่อให้สมาชิกเขา้ใจถึงประโยชน์ของการบนัทึกบญัชี
และประโยชน์ของแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง การน าขอ้มูลท่ีได้จากการบนัทึกบญัชี
ครัวเรือนมาวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่ม
เงินออม นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้แจกโจทยก์ารบนัทึกบญัชีครัวเรือนให้สมาชิกฝึกท าแบบฝึกหัดเพื่อให้
สมาชิกไดมี้โอกาสท าแบบฝึกหดัและเพื่อให้สมาชิกสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจาก
การอบรมไปบนัทึกบญัชีต่อไป   การอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจ
พอเพียง แสดงดงัภาพท่ี  11   ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  11   การอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท่ี 1 
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โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการการให้ความรู้ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน
กลุ่มที ่2 
 การอบรมเชิงปฏิบติัการ การให้ความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างสมาชิกของกลุ่มท่ี 2 วิทยากร และผูว้ิจยั 
วิทยากร คือ คุณสมเดช จนัทร์น ้ า อดีตอบต.บา้นใหม่ฝายหิน ซ่ึงเคยเขา้ร่วมโครงการวิจยัดา้นบญัชี
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของผูว้ิจยั ดงันั้นวิทยากรจึงกล่าวถึงประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการเขา้
ร่วมโครงการ เพื่อให้สมาชิกเข้าใจถึงประโยชน์ของการบันทึกบัญชีและประโยชน์ของแนว
พระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการบนัทึกบญัชีครัวเรือนมาวิเคราะห์การ
ใชจ่้ายเงินตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มเงินออม นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้
แจกโจทย์การบันทึกบัญชีครัวเรือนให้สมาชิกฝึกท าแบบฝึกหัดเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสท า
แบบฝึกหัดและเพื่อให้สมาชิกสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการอบรมไปบนัทึก
บญัชีต่อไป   การอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง แสดงดงัภาพ
ท่ี  12   ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี  12   การอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท่ี 2 
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โครงการอบรมเชิงปฏบัิติการการให้ความรู้ด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชน
กลุ่มที ่3 
 การอบรมเชิงปฏิบติัการ การให้ความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการ
แลกเปล่ียนความรู้ดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง ระหว่างสมาชิกของกลุ่มท่ี 3 วิทยากร และผูว้ิจยั 
วิทยากรมี 2 ท่าน คือ พ่อหลวงบุญส่ง ธิแจ ้ซ่ึงเป็นผูใ้หญ่บา้นเหมืองกวกั ต าบลมะเขือแจ ้จงัหวดั
ล าพูน และคุณสมเดช จนัทร์น ้ า อดีตอบต.บา้นใหม่ฝายหิน โดยวิทยากรไดก้ล่าวถึงประสบการณ์ท่ี
ไดรั้บจากการเขา้ร่วมโครงการ เพื่อให้สมาชิกเขา้ใจถึงประโยชน์ของการบนัทึกบญัชีและประโยชน์
ของแนวพระราชด าริ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง การน าข้อมูลท่ีได้จากการบนัทึกบญัชีครัวเรือนมา
วิเคราะห์การใช้จ่ายเงินตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นและเพิ่มเงินออม 
นอกจากน้ีผูว้จิยัไดแ้จกโจทยก์ารบนัทึกบญัชีครัวเรือนให้สมาชิกฝึกท าแบบฝึกหดัเพื่อให้สมาชิกไดมี้
โอกาสท าแบบฝึกหดัและเพื่อใหส้มาชิกสามารถน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไดรั้บจากการอบรมไป
บนัทึกบญัชีต่อไป   การอบรมเชิงปฏิบติัการการให้ความรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง แสดง
ดงัภาพท่ี  13   ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี  13   การอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ดา้นการบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียงกลุ่มท่ี 3 
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โครงการติดตามผลด้านการบัญชีและเศรษฐกจิพอเพยีง 
 เน่ืองจากโครงการวจิยัในคร้ังน้ีไดรั้บงบประมาณจ ากดั ดงันั้นในการติดตามผลการบนัทึก
บญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง จึงไม่ไดแ้ยกการติดตามเป็น 3 กลุ่ม ผูว้ิจยัไดข้อความอนุเคราะห์
จากก านนัต าบลมะเขือแจ ้คือ คุณประเสริฐ  อุตตระพยอม  ติดต่อส่ือสารกบัผูใ้หญ่บา้นทั้ง 18 หมู่บา้น    
ในการประกาศเสียงตามสาย เพื่อเชิญชาวบา้นท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการติดตามผลดา้นการบญัชีและ
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการติดตามแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนแรกติดตามจากการแจก
แบบสอบถาม และส่วนท่ีสอง ติดตามจากการจดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย ดงัน้ี 
 1.  ผูว้ิจยัแจกแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะค าถามเหมือนกับแบบสอบถามก่อนอบรมเชิง
ปฏิบติัการ การให้ความรู้ดา้นบญัชีและเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสมาชิก
ก่อนการอบรมเชิงปฏิบติัการ กบั ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากสมาชิกหลงัการอบรมเชิงปฏิบติัการ  ผลท่ีไดจ้าก
การตอบแบบสอบถามคร้ังท่ี  2  มีดงัน้ี 

ตารางท่ี  37  ขอ้มูลอายขุองผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้น-คร้ังท่ี 2 

อายุ ความถี่ ร้อยละ 
30 - 40 ปี 4 13.3 
41-50 ปี 5 16.7 

มากกวา่ 50 ปี 21 70.0 
 รวม 30 100.0 

 จากตารางท่ี  37  มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น จ านวน 30 คน 
ช่วงอายุของผูท่ี้สนใจในการเขา้ร่วมโครงการติดตามผลด้านการบนัทึกบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง  3 อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ช่วงอายุ มากกวา่ 50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.0 รองลงมาเป็นช่วง
อาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 16.7  และช่วงอาย ุ 30 - 40 ปี ร้อยละ 13.3 
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ตารางท่ี  38   ขอ้มูลเพศของผูเ้ขา้ร่วมเวทีชาวบา้น-คร้ังท่ี 2 

เพศ ความถี่ ร้อยละ 
ชาย 4 13.3 
หญิง 26 86.7 

 รวม 30 100.0 

 จากตาราง มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวทีชาวบา้น แบ่งเป็นชาย 4  คน 
คิดเป็นร้อยละ 13.3  และหญิง 26  คน คิดเป็นร้อยละ 86.7 

ตารางท่ี  39   รายไดข้องสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

รายได้ ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5,000 บาท 17 56.7 
5,000 - 10,000 บาท 7 23.3 
มากกวา่ 10,000 บาท 5 16.7 
ไม่ตอบค าถาม 1 3.3 

รวม 30 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่ชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการส่วนใหญ่ มีรายไดต้  ่ากวา่ 5,000 บาทต่อ
เดือน ร้อยละ 56.7  มีรายไดร้ะหวา่ง 5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 23.3   และมีรายได้
มากกวา่ 10,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 16.7  

ตารางท่ี  40   ท่ีมาของรายได-้คร้ังท่ี 2 

ทีม่าของรายได้ ความถี่ ร้อยละ 
จ าหน่ายพืชผลทางการเกษตร 5 17.2 
เงินเดือน 8 27.6 
รับจา้งทัว่ไป 22 75.9 
อ่ืน ๆ  เช่น รับเงินจากบุตรหลาน ธุรกิจขายตรง คา้ขาย 13 44.8 

 จากตาราง จะเห็นวา่ชุมชนส่วนใหญ่  มีรายไดม้าจากการรับจา้งทัว่ไป    คิดเป็น ร้อยละ 
75.9  รายไดอ่ื้น ๆ เช่น รับเงินจากบุตรหลาน ธุรกิจขายตรง และคา้ขาย ร้อยละ 44.8 และรายไดจ้าก
เงินเดือน ร้อยละ 27.6 
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ตารางท่ี  41   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 3,000 บาท 11 36.7 
3,000 - 6,000 บาท 14 46.7 
6,001 - 9,000 บาท 0 0.0 
9,001 - 12,000 บาท 3 10.0 
มากกวา่ 12,000 บาท 2 6.6 

 รวม 30 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น ระหวา่ง 3,000  
– 6,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น ร้อยละ 46.7  ต  ่ากวา่ 3,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 36.7  และระหวา่ง 
9,001 – 12,000 บาทต่อเดือนร้อยละ 10.0 

ตารางท่ี  42   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าอาหาร 27 90.0 
ค่าน ้าค่าไฟ 24 80.0 
ค่าเล่าเรียนของบุตร 14 46.7 
อ่ืน ๆ  เช่น คา่โทรศพัท ์คา่ผอ่นรถ คา่ท าบญุ  

คา่รักษาพยาบาล 5 16.7 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอย่างค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นของสมาชิก พบว่าสมาชิก
กลุ่มมีการจ่ายค่าอาหารสูงสุด  ร้อยละ 90.0  รองลงมาเป็นค่าน ้าค่าไฟ ร้อยละ 80.0 และค่าเล่าเรียนของ
บุตร ร้อยละ 46.7  
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ตารางท่ี  43   จ  านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็น 3 10.0 
ต ่ากวา่ 500 บาท 13 43.3 
500 - 1,000 บาท 7 23.3 
1,001 - 1,500 บาท 2 6.7 
มากกวา่ 1,500 บาท 5 16.7 

 รวม 30 100.0 

 จากตาราง จะเห็นวา่สมาชิกส่วนใหญ่มีจ านวนค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นนอ้ยกวา่ 500 บาทต่อ
เดือน คือ ร้อยละ 43.3  ระหวา่ง 500 – 1,000  คิดเป็นร้อยละ  23.3 และมากกวา่  1,500 บาทต่อเดือน 
คิดเป็นร้อยละ 16.7    

ตารางท่ี  44   ตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ าเป็น ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเหลา้ 8 33.3 
ค่าหวย 21 87.5 
อ่ืน ๆ  เช่น คา่เสือ้ผา้ คา่เครือ่งประดบั   คา่ขนม

คา่เครือ่งส าอางค ์  5 20.8 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัตวัอยา่งค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นของสมาชิก พบวา่สมาชิก
กลุ่มมีรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น คือ ค่าหวยสูงสุด  ร้อยละ 87.5  ค่าเหลา้ ร้อยละ 33.3 และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  
เช่น ค่าเส้ือผา้ ค่าเคร่ืองประดบั  ค่าเคร่ืองส าอางค ์และค่าขนม  ร้อยละ 20.8  
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ตารางท่ี  45   การเป็นหน้ีของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

การเป็นหนี้ของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่เป็นหน้ี 3 10.0 
เป็นหน้ีนอ้ย 1 3.3 
เป็นหน้ีปานกลาง 21 70.0 
เป็นหน้ีมาก 3 10.0 
ไม่ตอบค าถาม 2 6.7 

 รวม 30 100.0 

 จากการตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัการเป็นหน้ีของสมาชิก พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่เป็นหน้ี
จ านวนปานกลาง ร้อยละ 70.0  เป็นหน้ีจ านวนมาก มีจ านวนเท่ากนักบัไม่เป็นหน้ี คือ ร้อยละ 10.0 
และเป็นหน้ีนอ้ย ร้อยละ 3.3 

 
ตารางท่ี  46   การมีเงินออมของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

การมีเงินออมของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
ไม่มีเงินออม 1 3.4 
มีเงินออมนอ้ย 19 63.3 
มีเงินออมปานกลาง 7 23.3 
มีเงินออมมาก - - 
ไม่ตอบค าถาม 3 10.0 

 รวม 30 100.0 

 จากตาราง พบวา่สมาชิกส่วนใหญ่มีเงินออมจ านวนนอ้ย ร้อยละ 63.3  สมาชิกท่ีมีเงินออม
ปานกลาง ร้อยละ 23.3 และมีสมาชิกท่ีไม่ตอบค าถามเก่ียวกบัเงินออม ร้อยละ 10.0 
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ตารางท่ี  47   การบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก-คร้ังท่ี 2 

การบันทกึบัญชีครัวเรือนของสมาชิก ความถี่ ร้อยละ 
บนัทึกบญัชีครัวเรือน 28 93.3 
ไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน 2 6.7 

 รวม 30 100.0 

 จากการสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการบนัทึกบญัชีครัวเรือนของสมาชิก พบว่าส่วน
ใหญ่มีการบนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 93.3  และมีสมาชิกท่ีไม่บนัทึกบญัชีครัวเรือน ร้อยละ 6.7   

ตารางท่ี  48  เศรษฐกิจพอเพียง-คร้ังท่ี 2 

เศรษฐกจิพอเพยีง 
 

ค่าเฉลีย่ 
( X ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 
การแปลผล 

ประโยชน์ของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3.63 0.809 มาก 
การใชเ้ศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางด าเนินชีวิต 3.17 0.834 ปานกลาง 

     จากการสอบถามสมาชิกเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่ สมาชิกเห็นวา่แนวคิดเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดบัมาก  และสมาชิกมีการใชแ้นวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตในระดบัปานกลาง 
 
 2.  ผูว้จิยัเชิญผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดักิจกรรมกลุ่มยอ่ย คือ รศ.ดร สมพร  รุ่งเรืองกลกิจและ
อาจารยอิ์งคฎา  โคตรนารา  เพื่อติดตามผลการบนัทึกบญัชีตามแนวพระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
ของชุมชนในต าบลมะเขือแจท้ั้ง 18 หมู่บา้น  ผลการติดตามแบ่งเป็น 6  ส่วน ดงัน้ี 
  2.1  การบันทกึบัญชี  พบวา่มีกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบนัทึกบญัชี 2 กลุ่ม ดงัน้ี 
   2.1.1  บันทึกบัญชี  สมาชิกท่ีบนัทึกบญัชีสม ่าเสมอ  ให้เหตุผลว่า อยากรู้
รายรับ รายจ่าย อยากประหยดั  วิทยากรถามผูท่ี้บนัทึกบญัชีต่อไปว่า เม่ือบนัทึกบญัชีแล้วพบว่ามี
รายจ่ายมาก ท าไมสมาชิกจึงบนัทึกบญัชีอีก  สมาชิกตอบวา่ แมว้า่บนัทึกบญัชีแลว้พบวา่มีรายจ่ายมาก 
ก็ยงับนัทึกบญัชีต่อ เพราะวา่อยากประหยดั วนัหลงัจะไดไ้ม่ซ้ือของฟุ่มเฟือย  สมาชิกบางคนน าความรู้
ท่ีไดจ้ากการเขา้ร่วมโครงการไปสอนลูกหลานท่ีบา้นดว้ย เพราะอยากใหค้นในครอบครัวประหยดั 
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   2.1.2  ไม่บันทึกบัญชี สมาชิกท่ีไม่บนัทึกบญัชี ให้เหตุผลวา่ ลืม ไม่ให้ความ
สนใจ รูปแบบสมุดบญัชีไม่เหมาะสมเป็นบญัชีฟาร์ม แต่ชุมชนในต าบลมะเขือแจมี้รายไดจ้ากการอบ
ล าไย หรือเงินเดือนจากการท างานในนิคมอุตสาหกรรม 
  2.2  รูปแบบของสมุดบัญชี  ผูว้ิจ ัยได้น าสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริม
การเกษตรซ่ึงจดัพิมพช่ื์อบญัชีรายรับและรายจ่ายมาให้ล่วงหนา้แลว้ ผูบ้นัทึกบญัชีเพียงแต่ใส่จ านวน
เงินท่ีรับและจ่ายเท่านั้น เน่ืองจากผูว้ิจยัเห็นวา่เป็นสมุดบญัชีท่ีมีแบบฟอร์มท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผู ้
บนัทึกบญัชี แต่ผลการบนัทึกบญัชีไม่เป็นไปตามท่ีผูว้ิจยัคาดการณ์ไว ้ชุมชนต าบลมะเขือแจส้นใจ
สมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนดมากกว่าสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร
เน่ืองจากสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตรเนน้รายไดแ้ละรายจ่ายจากการเพาะปลูก
และการเล้ียงสัตว ์ เพื่อแสดงใหเ้ห็นภาพท่ีชดัเจน สมุดบญัชีตามรูปแบบของผูว้ิจยั แสดงดงัภาพท่ี  14 
และสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร แสดงดงัภาพท่ี  15  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 
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 - มีเงินเหลือจ านวน ……...... 

บาท 
   

ภาพท่ี  14    สมุดบญัชีตามรูปแบบของผูว้ิจยั 
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. ไข่    

  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 (ก๋วยเต๋ียว 
ฯลฯ) 

 

 5. ค่าเช่าท่ีดิน/ค่านายหนา้    2. ค่าเคร่ืองนุ่งห่ม  

 6. เส่ียงโชค    3. ค่าสุขภณัฑใ์นบา้น (สบู่แชมพ ูฯลฯ)  
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 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  15    สมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร 

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

   ดา้น
พืช 

1. ขา้ว    11. ค่าหุ้นออมทรัพย ์  

 2. พืชไร่    12. ค่าโทรศพัทบ์า้น/บตัรเติมเงิน  

 3. พืชผกั    13. ค่าเหลา้  

 4. ไมผ้ล    14. ค่าบุหร่ี ยาสูบ   

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

.. 

   15. ค่าเส่ียงโชค  

 ดา้น
สตัว ์

1. ไก่ / เป็ด    16……………………………..  

 2. ไข่ไก่ / ไข่เป็ด    รวมรายจ่ายนอกฟาร์ม  

 3. ปลา    รวมรายจ่ายนอกฟาร์มสะสม  

 4. กบ      

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

...... 

     

รวมผลผลิตท่ีน ามาบริโภค  

รวมผลผลิตท่ีน ามาบริโภคสะสม  

 
ภาพท่ี  15    (ต่อ) 

 
  2.3  รายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น  สมาชิกใหค้วามเห็นวา่รายจ่ายไม่จ  าเป็น หมายถึง ค่าหวย ค่า
เหลา้  ค่าเคร่ืองส าอาง ค่าเส้ือผา้ ค่าขนม และภาษีสังคม เช่น งานศพ งานข้ึนบา้นใหม่  เป็นตน้ 
  2.4  ประโยชน์ของการบันทึกบัญชี  สมาชิกให้ความเห็นว่าการบนัทึกบญัชีท าให้
สมาชิกสามารถลดรายจ่าย เช่น ค่าหวย ค่าอาหาร ค่าน ้ าค่าไฟ  แต่ก็มีรายจ่ายบางรายการท่ีไม่สามารถ
ลดลงได ้เช่น งานบุญต่าง ๆ ท่ีตอ้งจ่าย   
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  2.5  เศรษฐกิจพอเพียงกับบัญชีครัวเรือนไปด้วยกัน   สมาชิกให้ความเห็นว่าเม่ือ
บนัทึกบญัชีและพบตวัเลขติดลบ คือ รายจ่ายสูงกว่ารายได้ สมาชิกได้น าแนวพระราชด าริ เร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียง มาช่วยในการแกปั้ญหาดงักล่าว โดยการลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น วิธีการลดรายจ่ายท่ี
ไม่จ  าเป็นของสมาชิก มีดงัน้ี 

2.5.1 เดิมเราเคยซ้ืออยา่งเดียว ลดการไปซ้ือของท่ีตลาด ตอนน้ีหนัมาปลูก 

กินเองบา้งเพื่อลดรายจ่าย ปลูกผกัสวนครัวท่ีใชเ้ป็นประจ าทุกวนั ไวใ้ชเ้วลาท าอาหาร เช่น ผกัชี 
ตะไคร้ มะเขือ เล้ียงปลา กบไก่ เป็ด ไดล้ดค่าใชจ่้ายเน่ืองจากน าผลผลิตในครัวเรือนมาใช ้

2.5.2  ไม่ซ้ือของท่ีไม่จ  าเป็น ใชจ่้ายแบบประหยดั 

2.5.3  ลดการเล่นหวย ไม่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 
2.5.4  ท าบญัชีทุกวนั เพราะเราจะไดรู้้การใชจ่้ายในบญัชีครัวเรือนท่ีชดัเจน  

ท าใหรู้้วา่รายจ่ายของครอบครัวส่วนมาก มาจากรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น เช่น สามี จ่ายค่าเหลา้มาก ตวัเองก็
จ่ายในเร่ืองเส้ือผา้มาก  ท าให้ตอ้งเร่ิมประหยดัค่าใชจ่้ายมากข้ึน กระตุน้ใหส้มาชิกในครอบครัว
ประหยดั ครอบครัวก็จะมีพอกินพอใช ้แต่ละเดือน  

2.5.5  ไม่ใชปุ๋้ยเคมีในการท าเกษตร โดยใชปุ๋้ยหมกัแทน ประหยดัน ้า 
ประหยดัไฟ ช่วยเหลือสังคม 

  2.6  ความคิดเห็นต่อโครงการวจัิย  สมาชิกใหค้วามเห็นต่อโครงการวจิยั  ดงัน้ี 
2.6.1  เป็นโครงการวจิยัท่ีดีมาก แต่ตอ้งส่งเสริมใหค้นรุ่นใหม่เขา้ใจมากกวา่ 

น้ีเพราะส่วนตวัแลว้ เขียนอ่านหนงัสือไม่คล่องตอ้งพึ่งลูกหลาน อยากใหลู้กหลานเขา้ใจแนวคิด จะได้
ช่วยท าบญัชีให ้

2.6.2  ดี มีความรู้บญัชีรายรับรายจ่าย ท าใหช้าวบา้นประหยดัข้ึน ใชน้อ้ยลง 
2.6.3  เป็นโครงการท่ีช่วยใหล้ดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและน าเศรษฐกิจแบบ 

พอเพียงมาใชเ้ช่น น าผลผลิตในครัวเรือนมาใชบ้ริโภคเพื่อลดค่าใชจ่้ายแต่ละเดือน 

              2.6.4  เป็นโครงการวจิยับญัชีท่ีดีท่ีสุด  
           2.6.5  มีความคิดท่ีดีท่ีมีบญัชีครัวเรือนเขา้มาให้แม่บา้นท าเป็นการบา้น 

2.6.6  เป็นส่ิงท่ีดีมากท่ีออกมาใหค้วามรู้ในแต่ละครัวเรือน ท าใหรู้้จกัเก็บ 

ออมและรู้จกัการจ่ายส่ิงท่ีจ  าเป็นและส่ิงท่ีไม่จ  าเป็น 

2.6.7  ควรมีรูปแบบบญัชีรายรับ-รายจ่าย ส าหรับคนท างานบริษทัท่ีมี 

เงินเดือนประจ าดว้ย เพราะไม่มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายจากฟาร์ม 
    2.6.8  ดีมาก ท่ีน าโครงการน้ีเขา้มาทนัเวลาพอดี อยากใหท้ าต่อเน่ือง 




