
บทที ่5 
สรุปและอภปิรายผลการวจิยั 

 การวจิยั เร่ือง การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงคใ์น
การวจิยั คือ  เพื่อศึกษารูปแบบการท าบญัชีครัวเรือนของชุมชนในต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพูน และเพื่อพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือนของชุมชนในต าบลมะเขือแจ้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าพนู ท่ีมีอยูใ่หมี้ความเหมาะสมมากข้ึน  สามารถสรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ไดด้งัน้ี 

สรุปผลการวจิัย 
สรุปผลการวจิยัแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ รูปแบบการท าบญัชีครัวเรือนของชุมชนในต าบล

มะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู และการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือนของชุมชนใน
ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู ของชุมชนในต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
ดงัน้ี 

    1. รูปแบบการท าบัญชีครัวเรือนของชุมชน 
           เน่ืองจากพื้นท่ีวิจยัครอบคลุม 18 หมู่บา้น ในต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน
ดงันั้นเพื่อให้การจดัโครงการต่าง ๆ เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ การจดักิจกรรมต่าง ๆ จึงแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 11 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นสันคะยอม หมู่บา้นหนองหอย 
หมู่บา้นป่าตึง หมู่บา้นป่าเป้า หมู่บา้นศรีดอนตนั หมู่บา้นคอกววั หมู่บา้นยี่ขอ้ หมู่บา้นมะเขือแจ ้
หมู่บา้นสะแล่ง หมู่บา้นแจ่ม และหมู่บา้นเหล่า  กลุ่มท่ี 2  ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 3 หมู่บา้น คือ 
หมู่บา้นสันป่าเหียง หมู่บา้นก่ิวม่ืน และหมู่บา้นสันตน้ผึ้ง  และกลุ่มท่ี 3  ประกอบดว้ยสมาชิกจ านวน 4 
หมู่บา้น คือ หมู่บา้นฮ่องกอม่วง หมู่บา้นสันปูเลย หมู่บา้นหนองเหียง และหมู่บา้นฮ่องกอม่วง 2  สรุป
ผลการวจิยัรูปแบบการท าบญัชีครัวเรือนของสมาชิกทั้ง 3 กลุ่ม มีดงัน้ี 

        1.1   รูปแบบการท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มที่ 1  
    สมาชิกของกลุ่มท่ี 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายมุากกวา่ 50 ปี สมาชิกของ 

กลุ่มส่วนใหญ่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีครัวเรือน  เคยมีนกัการเมืองมาหาเสียงและแจกสมุดบญัชีครัวเรือน
ตามรูปแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แต่ไม่ไดส้อนให้บนัทึก สมาชิกจึง
ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีครัวเรือน จากการสอบถามความรู้เก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่สมาชิกกลุ่มท่ี 1 
เห็นว่าแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดับปานกลาง  และสมาชิกมีการใช้แนว
พระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติในระดบัปานกลาง 
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        1.2   รูปแบบการท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มที่ 2 
    สมาชิกของกลุ่มท่ี 2 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายรุะหวา่ง 41-50 ปี สมาชิก 

ของกลุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้บนัทึกบญัชีครัวเรือน  จากการสอบถามเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
สมาชิกเห็นวา่แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดบัปานกลาง  และสมาชิกมีการใชแ้นว
พระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติในระดบัปานกลาง 

        1.3   รูปแบบการท าบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มที่ 3  
    สมาชิกของกลุ่มท่ี 3 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง และมีอายมุากกวา่ 50 ปี สมาชิกของ 

กลุ่มส่วนใหญ่ไม่ไดบ้นัทึกบญัชีครัวเรือน  จากการสอบถามเก่ียวกบัเศรษฐกิจพอเพียง พบวา่สมาชิก
เห็นว่าแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ในระดับปานกลาง  และสมาชิกมีการใช้แนว
พระราชด าริเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวติในระดบัปานกลาง 

    2. การพฒันารูปแบบการท าบัญชีครัวเรือนของชุมชน 
           ผูว้จิยัไดน้ าสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตรซ่ึงจดัพิมพช่ื์อบญัชีรายรับ
และรายจ่ายมาใหล่้วงหนา้แลว้ ผูบ้นัทึกบญัชีเพียงแต่ใส่จ านวนเงินท่ีรับและจ่ายเท่านั้น เน่ืองจากผูว้ิจยั
เห็นว่าเป็นสมุดบญัชีท่ีมีแบบฟอร์มท่ีอ านวยความสะดวกแก่ผูบ้นัทึกบญัชี แต่ผลการบนัทึกบญัชีไม่
เป็นไปตามท่ีผูว้ิจยัคาดการณ์ไว ้ชุมชนต าบลมะเขือแจส้นใจสมุดบญัชีตามรูปแบบท่ีผูว้ิจยัก าหนด
มากกว่าสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร เน่ืองจากสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรม
ส่งเสริมการเกษตรเนน้รายไดแ้ละรายจ่ายจากการเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์

อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวิจยัพบว่าการจดัการความรู้ทางการบญัชี จะช่วยพฒันาการใช้จ่ายเงินตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนูไดอ้ยา่งชดัเจน ดงัน้ี 

1. จากการศึกษารูปแบบการท าบญัชีของชุมชนพบวา่ชุมชนมีสมุดบญัชีตามรูปแบบของ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชุมชนมีการบนัทึกบญัชีครัวเรือนค่อนขา้งนอ้ย  

2. จากการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชีของชุมชน โดยให้ชุมชนบนัทึกบญัชีตามรูปแบบ
ของผูว้ิจยั และตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร พบวา่ชุมชนสนใจสมุดบญัชีตามรูปแบบของ
ผูว้ิจยั มากกวา่สมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร ชุมชนไดน้ าความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมและ
จากการเขา้ร่วมโครงการมาปรับปรุงการบนัทึกบญัชีท าให้ชุมชนไดเ้ห็นตวัเลขค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 
อีกทั้งชุมชนได้น าแนวคิด เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการด าเนินชีวิต ท าให้ชุมชนเกิดความ
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ตระหนกัในเร่ืองการด าเนินชีวิตอยา่งพอเพียง รู้จกัใชเ้งินและออมเงิน ใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 
ไม่โลภ และไม่ตระหน่ี (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2549)  

3. จากการบนัทึกบญัชีมาใช้เป็นแนวทางในการหารายไดท้  าให้ชุมชนมีรายไดท่ี้แน่นอน
สม ่าเสมอมากยิ่งข้ึน จะเห็นไดว้า่หากชุมชน มีความรู้  ความเขา้ใจ  และมีการจดบนัทึกบญัชีอยา่ง
ถูกตอ้งสม ่าเสมอ  ก็จะสามารถช่วยให้ชุมชนผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีวินยัทางการเงิน  รู้จกัวิธีการบริหาร
การเงินการบญัชีของตน  รู้จกัการใชจ่้ายอยา่งประหยดัและรู้จกัการออม รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูล 
ในการวางแผนประกอบอาชีพ  สามารถสร้างรายไดอ้นัเป็นการสร้างโอกาสให้กบัชุมชนให้สามารถ
ช าระหน้ีได ้ และพึ่งตนเองไดใ้นท่ีสุด   (จุฑามาส  พนัธ์ุณรงค,์ 2546)  
           ปัจจุบนัผูว้ิจยัท าโครงการวิจยัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของกลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่ บา้น
เจดียแ์ม่ครัว อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ ควบคู่กบัโครงการวิจยัเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีของ
ชุมชนต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน พบวา่ผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัทั้ง 2 กลุ่ม มีความสนใจ
ในรูปแบบของสมุดบญัชีแตกต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดั โดยผูเ้ขา้ร่วมโครงการวิจยัของกลุ่มเกษตรทฤษฏี
ใหม่สนใจสมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร มากกวา่สมุดบญัชีตามรูปแบบของผูว้ิจยั 
ในขณะท่ีผูเ้ข้าร่วมโครงการวิจยัของชุมชนต าบลมะเขือแจ้สนใจสมุดบญัชีตามรูปแบบของผูว้ิจยั 
มากกวา่สมุดบญัชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริมการเกษตร  เน่ืองจากลกัษณะรายไดข้องทั้ง 2 กลุ่ม
แตกต่างกัน  ดังนั้นรูปแบบของการท าบัญชีจึงอาจจะแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมและสภาพ
เศรษฐกิจของแต่ละชุมชน ซ่ึงตรงกบัทฤษฎีการวิจยัเชิงคุณภาพ (สุภางค ์ จนัทวานิช, 2539) ท่ีขอ้มูล
การวิจยัเชิงคุณภาพไม่ใช่ขอ้มูลเชิงประจกัษ์ เป็นขอ้มูลในเร่ืองของความคิด ความเช่ือ การรับรู้ของ
บุคคล และการพยายามท าความเขา้ใจความหมายของพฤติกรรมและการกระท าของสมาชิกของ
กลุ่มเป้าหมาย เนน้ความส าคญัของบริบททางสังคมท่ีก่อใหเ้กิดพฤติกรรม  

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
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กลุ่มเป้าหมายทุกคร้ัง เพื่อให้ทราบความตอ้งการและความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย และตอ้งมีการ
ติดตามอยา่งต่อเน่ืองและรวดเร็ว มิฉะนั้นจะไม่ทราบปัญหาท่ีตอ้งแกไ้ข เช่น ชุมชนของต าบลมะเขือ
แจ้คุ ้นเคยกับสมุดบัญชีตามรูปแบบของผูว้ิจ ัย มากกว่าสมุดบัญชีตามรูปแบบของกรมส่งเสริม
การเกษตร  

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  




