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งานวิจยั เรื่ อง “การพัฒนาระบบการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน โดยการมี ส่วนร่ วมของชุ มชน
บ้านห้วยทราย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่” ส าเร็ จขึ้ นมาได้ด้วยความร่ วมมื อจากหลายฝ่ ายที่
เกี่ยวข้อง ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ คุณนวลศรี พร้อมใจ ประธานกลุ่มแม่บา้ นเกษตรกรผลิตภัณฑ์ผา้
ใยกัญชง บ้านห้วยทราย ที่กรุ ณาให้ความร่ วมมือด้านสถานที่ในการประชุมครั้งแรก
งานวิจยั ครั้งนี้ จะไม่สามารถสาเร็ จได้หากไม่ได้รับความอนุ เคราะห์ด้านสถานที่และการ
ติดต่อประสานงาน จากกานันและผูใ้ หญ่บา้ นของตาบลห้วยทราย และขอขอบคุณชุมชนตาบลห้วย
ทราย ทุ กท่านที่ กรุ ณาให้ความร่ วมมือ และข้อเสนอแนะในการดาเนิ นงานวิจยั อย่างต่อเนื่ อง เป็ น
อย่างดียงิ่
หวังว่า งานวิจยั ชิ้ นนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการพัฒนาชุ มชนทัว่ ประเทศให้เกิ ดเป็ นสังคมที่
เข้มแข็งตลอดไป หากมีขอ้ บกพร่ องใด ๆ ในรายงานการวิจยั ฉบับนี้ นักวิจยั กราบขออภัยและยินดี
น้อมรับข้อเสนอแนะ
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หัวข้ อการวิจัย การพัฒนาระบบบัญชีผลิตภัณฑ์หนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อาเภอแม่ริม
จังหวัดเชียงใหม่
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารครั้ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ศึ ก ษาบริ บ ทและพัฒ นาการท าบัญ ชี
ครัวเรื อนของชุ มชนบ้านห้วยทราย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ ประชากร คือ ชุ มชนบ้านห้วย
ทราย อาเภอแม่ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ กลุ่ มตัวอย่างเป็ นตัวแทนจากทุ กหมู่บา้ นในตาบลห้วยทราย
อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชี ยงใหม่ จานวน 40 คน ดาเนิ นการวิจยั โดยใช้วิธีการจัดเวที ชุมชน บันทึ ก
ภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิ งลึก และการสนทนากลุ่ม เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ
แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ผลการวิจยั พบว่าชุมชนบ้านห้วยทรายเคยบันทึกบัญชีครัวเรื อนมี
จานวน 14 คน คิดเป็ นร้อยละ 35.0 ส าหรับ ชุ มชนบ้านห้วยทรายที่ ไม่เคยบันทึ กบัญชี ค รัวเรื อนมี
จานวน 26 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 65.0 ในการพัฒ นาการท าบัญ ชี ครั วเรื อ นชุ ม ชนบ้านห้ วยทรายมี
ความเห็นว่าสมุดบัญชีครัวเรื อนที่คณะวิจยั ออกแบบมีขนาดของสมุดบัญชี และขนาดของตัวหนังสื อ
พอดีและมีรูปแบบที่เข้าใจง่าย

ABSTRACT
This action research aimed to study an existing accounting of the household accounting
in Bann Huay Sai, Mae Rim District, Chaing Mai and to regulate the existing accounting making
them more suitable. The key participants were 40 representative of Bann Huay Sai, Mae Rim
District, Chaing Mai. The study instrument for data collection was questionnaire. Statistical
analysis were frequency, percentage, and means.
The result showed that 14 people (35.0 %) have recorded accounting. 26 people (65.0
%) did not recorded their transactions. The new accounting book of the Bann Huay Sai, Mae Rim
District, Chaing Mai reveals suitable size of alphabet. Moreover, this book exits clearly form for
recording.
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