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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการยอมรับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนในชุมชนตําบลง้ิวราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม การวิจัยนี้เปนการวิจัย           

เชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

โดยการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก การสนทนากลุมและมีการตรวจสอบขอมูลโดยใช

วธิกีารแบบสามเสา ซึ่งผูใหขอมูลคัดเลอืกแบบเจาะจง จํานวนทัง้สิ้น 17 คน 

      ผลการวจัิยพบวา 1) การรับรูขาวสารการจัดทําบัญชีครัวเรอืน เกดิจากครูบัญชีอาสาทํา

หนาที่เผยแพรวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ชักชวนใหประชาชนในชุมชนเรียนรูการจดบันทึกบัญชี 

และหนวยงานตาง ๆ ชวยใหคําแนะนํา พาศึกษาดูงาน จัดอบรมใหความรู รวมถึงความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเบื้องตนที่เคยไดรับในระดับปฐมศึกษา 2) การสนใจและหาความรู

เพิ่มเติม โดยเห็นวาการจัดทําบัญชีมีประโยชน ทําใหประชาชนในชุมชนสามารถนําขอมูลที่ไดมา

พิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจายที่ ไมจําเปน เพื่อใหรายรับรายจายสมดุลกัน                

3) การไตรตรองและประเมินผล ประชาชนในชุมชนเห็นวาการจัดทําบัญชีทําใหบริหารรายรับ-

รายจายได สามารถบูรณาการการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเปนการจดบันทึกในเรื่องตนทุน    

การประกอบอาชีพ แลวนําผลจากการจดบันทึกนั้นมาวิเคราะหเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง     

4) การทดลองทํา ประชาชนในชุมชนรูวิธีการจดบันทึกบัญชีที่ถูกตอง เปนกิจกรรมหนึ่งที่ตอง

ปฏบิัตใินชีวติประจําวัน ไมใชเรื่องที่เปนภาระ 5) การยอมรับและนําไปใช ประชาชนในชุมชนมีการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาความรู ความคิด ฝกฝนตนเอง สงผลโดยตรงตอตนเองและสังคม

สวนรวม 

 คําสาํคัญ: การยอมรับ การจัดทําบัญชีครัวเรือน อําเภอนครชัยศรี 

 

 

1สาขาวชิาการบญัช ีคณะบริหารธุรกจิ มหาวทิยาลัยเอเชยีอาคเนย 
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Abstract 

 The objective of this research study was to study the acceptance of household 

accounting of the people in Ngewrai Sub-district, Nakhon Chaisi District in Nakhon Pathom. 

This study was a qualitative research and the research tool was a series of semi-structured 

interviews. The data were collected by means of observations, in-depth interviews and small 

focus groups and verified by a triangulation technique. 

 The results of the study were as follows: 1) The people received information and 

felt aware of household accounting from volunteer accounting teachers who helped them do 

household accounting and persuaded them to learn how to record it. They were also advised 

by other organizations in various ways, for example, study tours, trainings and basic 

accounting knowledge education at primary level. 2) They were interested in its subject 

matters and searched for more information because it was useful and provided their ways to 

increase incomes and reduce expenses so that both could be balanced. 3) It made them 

have thoughtful consideration and evaluation. They realized that household accounting could 

manage their incomes and expenses. They could integrate household accounting notes with 

occupational investment funding notes and then analyzed the integration to choose their 

appropriate alternative occupations. 4) They knew the right way to do household accounting 

as a routine activity; not as a burden. 5) They accepted household accounting and made use 

of it. They adjusted their behaviors, learned more, thought more carefully and practiced 

more by themselves. This brought about direct effects to them and their community as a 

whole. 

Keywords: Household Accounting Acceptance, Household Accounting, Nakhon Chaisi District. 
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บทนํา 
 การจัดทําบัญชีธุรกิจ หมายถึง การรวบรวม

ขอมูลทางการเงินท่ีเกิดจากการดําเนินงานของ

กิจการเพื่อรับรูรายได-คาใชจาย ในแตละวัน    

มาจดบันทึก จัดหมวดหมูและวิเคราะห จากน้ันจึง

นําผลสรุปมาจัดทําเปนรายงานทางการเงินตาง ๆ 

การจัดทําบัญชีครัวเรือนเปนการนําวิธีการจัดทํา

บัญชี ธุรกิจมาประ ยุกต ใช ในครอบครัว เป น               

การรวบรวมขอมูลทางการเงิน รายรับ-รายจาย  

ท่ีเกิดขึ้นในแตละวันของครอบครัวมาจดบันทึก  

จัดหมวดหมูการใชจายประจําวัน แลวนําผลจาก

การจดบันทึกมาวิเคราะหรายรับ-รายจาย เพื่อ

วางแผนการใชจ ายตอไปไดอยางรอบคอบ        

ลดรายจายท่ีไมจําเปนสามารถแกไขปญหาหน้ีสิน

ไดอยางย่ังยนื การทําบัญชีครัวเรือนมปีระโยชนตอ

การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอมูลท่ีไดจากการบันทึก

จะเปนตัวบงช้ี อดีต ปจจุบันและอนาคต สามารถ

นําขอมูลอดีตมาบอกปจจุบันและอนาคตได ทําให

เกิดวัฒนธรรมของครอบครัวในการปรึกษาพูดคุย

กัน เร่ืองการใชจายและการดําเนินชีวิต มีผลตอ

การสรางศีลธรรมและปลูกฝงนิสัยท่ีดีใหลูก ดาน

คุณธรรมท่ีเกิด คือ ความซื่อสัตยตอตนเองและ

ครอบครัว เพราะการจดรายจายท่ีเนนความจริง 

ไมปดบัง สวนในดานการปลูกฝงนิสัย คอืความละเอียด

รอบคอบ การคดิวเิคราะห การรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น 

  ครูบัญชีอาสาเปนตัวแทนของกรมตรวจ

บัญชีสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ           

ทําหนาท่ีประสานกับผูแทนของกรมตรวจบัญชี

สหกรณในระดับจังหวัด เปนวิทยากรหรือวิทยากร

ผูชวยในการถายทอดความรูดานบัญชีรับ-จาย         

ในครัวเรือน 

 ผูวจิัยในฐานะท่ีเปนผูรับผิดชอบโครงการ

บริการวิชาการวิชาชีพบัญชีสู ชุมชน ดําเนินการ         

ในรูปแบบการจัดอบรมความรูในการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนเปนประจําตอเนื่องทุกป และอีกฐานะ

หน่ึงเปนครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดมีโอกาสเผยแพร

ความรูเพื่อพัฒนาภูมปิญญาทางดานบัญชี รวมกับ 

ครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในชุมชน

ตาง ๆ เห็นวาบัญชีครัวเรือนมไิดหมายถึงการบันทึก

รายรับ–รายจายประจําวันเทาน้ัน แตเปนการบันทึก

ขอมูลดานตาง ๆ ในชีวิตประจําวันและในครอบครัว

ดวยเชนกัน หากจัดทําบัญชีแลวไดนําขอมูลมาคิด

วิเคราะหจะทําใหเกิดประโยชนกับการดํารงชีพ

และชีวิตประจําวันจริง เมื่อไดสํารวจพื้นท่ีเพื่อเขา

ไปจัดโครงการบริการวิชาการวิชาชีพบัญชีสูชุมชน 

พบวาประชาชนในชุมชนน้ีมีชีวิตความเปนอยูอยาง

พอเพียงและเ รียบงาย ไมมี เค ร่ืองจักรหรือ

เทคโนโลยีสมัยใหม ประชาชนสวนใหญประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเลี้ยงสัตวแบบไมย่ังยืน 

การประกอบอาชีพขึ้นอยูกับธรรมชาติ เพื่อให

ประชาชนในชุมชนดังกลาวเห็นความสําคัญของ

การบันทึกบัญชี เกิดการยอมรับการจัดทําบัญชี

ค รัว เ รือนและหันมาวางแผน สร า งรายได         

ลดการใชจ ายเงิน จากการบันทึกบัญชี จึ งม ี   

ความสนใจศึกษาวาประชาชนในชุมชนตําบลงิ้วราย 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีการยอมรับ

หรือไมยอมรับการจัดทําบัญชีครัวเรือนมากนอย

เพยีงใด 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

เพื่อศึกษาการยอมรับการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนของประชาชนในชุมชนตําบลงิ้วราย 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูใหขอมูลหลัก คือ ประชาชนในชุมชน

ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

จํานวนท้ังสิ้น 17 คน วธีิเลอืกผูใหขอมูลใชแบบเจาะจง 
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(Purposive Sampling) จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก

(in-Depth Interview) จํานวน 12 คน 3 8 ไดแก กลุมท่ี 1 

ผูเผยแพรความรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน 3 8 ครูบัญชี

อาสา 3 8จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 คน กลุมท่ี 2 กลุม

ประชนชน ที่นํา ไปปฏิบัต ิและ เกิดประ โยชน

จริง จํานวน 3 คน กลุมท่ี 3 กลุมประชาชนท่ีนําไป

ปฏบัิติแตไมสมํ่าเสมอ 38จํานวน 3 คน กลุมท่ี 4 กลุม

ประชาชนท่ีไมไดนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติเลย 3 8

จํานวน 3 คน 3 8และจาก 3 8การสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion)3 8 จํานวน 8 คน 3 8 ประกอบดวย3 8ครู

บัญชีอาสา 3 8จังหวัดนครปฐม จํานวน 3 คน ซึ่งเปน

บุคคลเดียวกันกับกลุมท่ี 1 เนื่องจากครูบัญชีอาสา

ท้ัง 3 ทานเปนผูทําหนาท่ีเผยแพรความรูการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนสอนวิธีการบันทึกบัญชีท่ีถูกตอง

ใหกับประชาชนในชุมชน 3 8ตําบลงิ้วรายและ 3 8ผูเคย

ไดรับการอบรมความรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

จํานวน 5 คน 

 

วธิดีําเนินการวิจัย 

 เครื่องมือการวจัิย  

 งานวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ

ผูวิจัยใชวิธีการพรรณนา เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง คําถามท่ี

ผูวิจัยเตรียมไวเปนคําถามแนวกวาง ปลายเปด  

ตามแนวคิดทฤษฎีการยอมรับของโรเจอรส 

(Rogers, 1978) ซึ่งแบงออกเปน 5 ขั้น คือ ขั้นท่ี 1 

การรับรูขาวสาร (Awareness stage) ขั้นท่ี 2 การ

สนใจและหาความรูเพิ่มเติม (interest stage) ขั้นท่ี 3 

การไตรตรองและประเมินผล (evaluation stage) 

ขั้นท่ี 4 การทดลองทํา (trial stage) ขั้นท่ี 5 การยอมรับ 

และนําไปใช (adoption stage) 

การรวบรวมขอมูล  

 วธีิการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีผูวิจัยใช คือ 

การสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก  และ          

การสนทนากลุม เร่ิมจากศึกษาแนวคิดทฤษฎี

งานวิจัย ท่ี เกี่ ยวของ ขอมูลจากเอกสารของ      

กรมตรวจบัญชีสหกรณและบุคคลผู เ ช่ียวชาญ 

ไดแก ขาราชการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณและเพื่อนครูบัญชี

อาสา เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ใหเกิด    

ความเขาใจท่ีชัดเจนและเพิ่มพูนความรูความเขาใจ

ในสิ่งท่ีศึกษามากขึ้น  

ผูวิจัยแสดงตนเปนอาจารยจากสาขาวิชา

การบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย และบอกวัตถุประสงคท่ีผูวิจัยตองการแก

ผูใหขอมูลทราบ ผูวิจัยทําการสังเกต ประชาชนท่ีมี

การบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยสายตาเปนเร่ืองยาก 

เนื่องจากประชาชนจะบันทึกบัญชีครัวเรือนเมื่อใด 

เวลาเทาไร ไมสามารถติดตามไดตลอดเวลา ดังน้ัน

ผูวจิัยจงึใชวธีิการสังเกตประชาชน38ในชุมชน38ตําบลงิ้ว

ราย38ท่ัวไป 38พจิารณาตามความสะดวก(Convenience 

Sampling) พรอมกับการสอบถามถึงกิจวัตรประจําวัน 

หากมีชวงเวลาหน่ึงท่ีบงบอกวาไดพูดคุยกันถึงการ

รับเงิน การจายเงิน มี เงินเหลือเก็บ ก็ถือไดวา

ครอบครัวน้ี มีการยอมรับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

สําหรับ การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังน้ีจะใชวิธีการจด

บันทึกยอ โดยใชคํายอและเคร่ืองหมายเขาชวย

เพื่อให  การบันทึกขอมูลเปนไปอยางรวดเร็ว 

จากน้ันผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจากเอกสาร บุคคล

ผูเช่ียวชาญและขอมูลจากการสังเกตมาวิเคราะห 

จงึดําเนิน การสัมภาษณแบบเจาะลึกผูใหขอมูล 4 กลุม 

จํานวน 12 คน จากน้ันผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดจาก   

การสังเกตและการสัมภาษณแบบเจาะลึกมา

วิเคราะหเพื่อใหเขาใจในสิ่งท่ีศึกษามากขึ้น จึง

ดําเนินการ38สนทนากลุมโดยมีผูรวมการสนทนาจํานวน 

ท้ังสิ้น 8 คน มาแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ 

สนทนาปญหาการยอมรับและไมยอมรับการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน 38การตรวจสอบขอมูลเพื่อใหขอมูลท่ีได

จากการศึกษา มีความเท่ียงตรงและความเช่ือถือได

ของขอมูล ผูวิจัยไดมีการตรวจสอบขอมูลโดยใช      
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วิธีการตรวจสอบแบบสามเสา ดานวิธีรวบรวมขอมูล 

(Methodological triangulation) โดยรวบรวมขอมูล

ดวยวธีิการตางกันในขอมูลเร่ืองเดยีวกัน ดังน้ี 

  1. การสังเกตท้ังแบบมีสวนรวม

และไมมสีวนรวม 

  2. การสัมภาษณแบบเจาะลกึ  

  3. การสนทนากลุม 

 ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจาก 3 วิธีมา

เป รียบ เ ทียบและหา เห ตุผล ในการอ ธิบาย

ปรากฏการณน้ัน ๆ วาหากตางวิธี ขอมูลจะมี 

ความแตกตางกันหรือไม การวิเคราะหขอมูล

เบ้ืองตน จากขอมูลดิบท่ีเก็บรวบรวมมาจากผูให

ขอมูลท่ัวไปและผูใหขอมูลหลัก แลวนําขอมูล      

ท่ีไดมารวบรวม เรียบเรียง จัดหมวดหมู โดยแยก

เปนหมวด ๆ ใหครอบคลุมทุกวัตถุประสงคของ      

การวิจัย จากน้ันวิเคราะหเนื้อหาจากขอมูลท่ีผาน    

การวิเคราะหในเบ้ืองตนมาแลว โดยนําเอากรอบ

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประกอบ 

การวเิคราะห ตามปรากฏการณท่ีไดพบเห็นเพื่อหา

ความหมายการเช่ือมโยงความสัมพันธของขอมูล 

และนําเสนอในเชิงบรรยายหรือพรรณนาตอไป 

การวเิคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเชิง

พรรณนา เพื่อบรรยายถงึการรับรู ขาวสาร การสนใจ 

และหาความรูเพิ่มเติม การไตรตรองและประเมินผล 

การทดลองทําการยอมรับและนําไปใชเกี่ยวกับการ

ทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนตําบลงิ้วราย 

อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

ผลการวจัิย 

 จากการรวบรวมขอมูลและทําการศึกษา

ตามแนวทฤษฎีการยอมรับของโรเจอรส พบวา 

การยอมรับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน

ในชุมชนตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม มดัีงน้ี 

  1. การรับรู ขาวสาร ประชนชน   

ในชุมชนตําบลงิ้วรายรับรูขาวสารการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนจากครูตุม (นางสาวอติชา จั่นทอง) ซึ่งเปน 

ครูบัญชีอาสา ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี 

จังหวัดนครปฐม มีหนาท่ีเผยแพรบัญชีรับ-จาย   

ในครัวเรือน ชักชวนใหประชาชนในชุมชนเรียนรู   

การจดบันทึกบัญชี สอนวธีิการบันทึกบัญชีท่ีถูกตอง 

ช้ีใหเห็นความสําคัญและประโยชนของการจด

บันทึกบัญชี ทําใหประชาชนในชุมชนสามารถนํา

ขอมูลท่ีไดมาพิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและ     

ลดรายจายท่ีไมจําเปน เพื่อใหรายรับรายจาย

สมดุลกัน นอกจากน้ีมีหนวยราชการ หนวยงานอื่น ๆ 

เชน มหาวทิยาลัยเอเชียอาคเนยจัดอบรมใหความรู 

กรมพัฒนาชุมชนชวยใหคําแนะนํา ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส. )        

พาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตร รวมถึงรับรู 

จากแหลงขอมูลท่ัวไป ท้ังจากเอกสาร หนังสือ 

แผนพับ สื่อสิ่งพิมพตาง ๆ จากการพูดคุยกัน

ระหวางเพื่อนบานมาเลาสูกันฟง ความรูพื้นฐาน

เกี่ยวกับหลักการบัญชีและการบันทึกบัญชีเบ้ืองตน

ท่ีเคยไดรับในระดับปฐมศึกษา จากการซึมซับ  

การเรียนรู จากครอบครัวต้ังแตเด็ก รวมถึงเกิด

จากภายในตัวตนเองท่ีเปนคนใฝเรียนรู 

  2. การสนใจและหาความรูเพิ่มเติม 

ประชนชนในชุมชนตําบลงิ้วรายทุกคนสนใจจัดทํา

บัญชีครัวเรือนเพราะเห็นประโยชนของการจัดทํา

บัญชี ทําใหประชาชนในชุมชนสามารถนําขอมูล       

ท่ีไดมาพจิารณาหาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจาย

ท่ีไมจําเปน เพื่อใหรายรับรายจายสมดุลกัน สามารถ 

วางแผนหารายรับและรูวิธีการใชจายในอนาคต 

สนใจหาความรูเพิ่มเติมหากสถาบันการศึกษาหรือ

หนวยราชการมาใหความรูความเขาใจยินดีเขาฟง

หรือเขารับการอบรม 

  3. การไตรตรองและประเมินผล   

ประชนชนในชุมชนตําบลงิ้วรายมีการไตรตรองวา
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ควรจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจากการบันทึกบัญชี

ทําใหบริหารรายรับ-รายจายได สามารถแกไข

ปญหาไดตรงจุดโดยดูจากขอมูลท่ีบันทึกไวแลวนํา

ขอมูลน้ันมาบริหารรายรับใหสมดุลกับรายจาย  

ทําใหครอบครัวไมมีหน้ีสิน จากน้ันบริหารรายรับ

ใหมากกวารายจายครอบครัวจะเกิดเงินออม 

สามารถบูรณาการการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน

เปนการจดบันทึกในเร่ืองตนทุนการประกอบอาชีพ 

จดบันทึกปริมาณผลผลิตแลวนําผลจากการจด

บันทึกน้ันมาวิเคราะหเลือกอาชีพท่ีเหมาะสมกับ

ตนเอง  

  4. การทดลองทํา ประชนชนใน

ชุมชนตําบลงิ้วราย ยินดีจัดทําบัญชีครัวเรือน          

รูวิธีการจดบันทึกบัญชีท่ีถูกตอง ยินยอมเสียสละ

เวลาจัดทําบัญชีครัวเรือนเห็นวาการบันทึกบัญชี

ไมใชเร่ืองท่ีเปนภาระเปนกิจกรรมหน่ึงท่ีตองปฏิบัติ

ในชีวิตประจําวัน หากทําเปนประจําสมํ่าเสมอจน

เกดิเปนนิสัย 

   5 .  ก า ร ย อ ม รั บ แ ล ะ นํ า ไ ป ใ ช 

ประชาชนในชุมชนตําบลงิ้วรายเกดิการยอมรับและ

นําไปใช เพราะเห็นคุณคาของการจดบันทึก

สามารถบริหารการเงินให เปนไปในทิศทาง         

ท่ีตองการไดโดยไมตองลองผิดลองถูก นําหลักการ

ของการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาใชในการจัดการ

เกี่ ยวกับรายรับและรายจายในครอบครัวเกิด        

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พัฒนาความรู ความคิด 

ฝกฝนตนเองการจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถ

ประยุกตใชในการจัดทําบัญชีตนทุนประกอบอาชีพ 

แลวนําผลจากการจดบันทึกบัญชีมาวิเคราะห 

เลือกอาชีพหลัก เลือกอาชีพรองหรือตัดสินใจ    

ไมประกอบอาชีพน้ัน ๆ ได 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. การรับรู ขาวสาร ประชาชนในตําบล

งิ้วรายรับรู ขาวสารจากหลายแหลง หลายทาง 

ไดแก จากการเผยแพรของครูบัญชีอาสา การได

ศึกษาดูงาน เขารับการอบรม ไดรับความรูจาก

หนวยงานตาง ๆ สอดคลองกับวินิตยา สมบุญ 

(2554) ไดสรุปไววาการรับสารสนเทศดานบัญชี

ครัวเรือนน้ัน สมาชิกสหกรณการเกษตรสวนใหญ

เคยรับสารสนเทศดานบัญชีครัวเรือนผานสื่อ

ประชาสัมพันธกรมตรวจบัญชีสหกรณและสื่อ

ประชาสัมพันธท่ีมีประสิทธิภาพ 5 อันดับแรก คือ 

ครูบัญชีอาสา เจาหนาท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

การฝกอบรม การสาธิตโทรทัศนและการศึกษาดู

งาน ตามลําดับ และสอดคลองกับ สุนีย ตฤณขจี 

และ นิยดา วิเศษบริสุทธ์ิ (2551) พบวา การรับรู

การจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอําเภอ

พระนครศรีอยุธยาเกิดจากการรณรงคใหจัดทํา

บัญชีครัวเรือน 3 ลําดับแรก คอื โทรทัศน การแนะนํา 

ของผูนําชุมชนและการประชุมช้ีแจงของบุคลากร

เจาหนาท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ตามลําดับ 

 2. การสนใจและหาความรูเพิ่มเติม  

ประชาชนในตําบลงิ้วรายมีความสนใจ ตองการหา

ความรูเพิ่มเติม และพรอมเขารับการอบรมเพื่อให

ตนเองสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนไดถูกตอง ซึ่ง

สอดคลองกับสุพรรณ ีตอนรับ (2551) ไดสรุปไววา 

การทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ควรมกีารสงเสริม 

ประชาสัมพันธรณรงคและสนับสนุนใหเกษตรกร  

มกีารจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางท่ัวถึงและทําอยาง

ตอเนื่อง ควรมีการจัดฝกอบรมและมีกิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีจะทําใหเกิดความรูและประโยชนแกเกษตรกร 

และสอดคลองกับไชยา ทองตอย (2552) ไดสรุป 

ไววา ปจจัยท่ีมผีลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน ดาน

การปฏรูิปการศึกษา พบวา ตองมีการประชาสัมพันธ 

และรณรงคในการทําบัญชีครัวเรือนอยางจริงจัง 

ตองมีการประชุมอบรมใหความรูในการทําบัญชี

ครัวเรือนอยางสมํ่าเสมอ และควรเชิญวิทยากร   
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ท่ีมีความชํานาญมีความ สําเร็จในชีวิตและมี

ชื่อเสยีงมาใหการถายทอดความรู 

 3. การไตรตรองและประเมินผล ประชาชน 

ในตําบลงิ้วราย มีการไตรตรองวาควรจัดทําบัญชี

ครัวเรือน เนื่องจากอยากรูความจริงวาตนเองมีเงิน

ออมเหลือเทาไร ทําใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

สอดคลองกับวนิิตยา สมบุญ (2554) พบวาสมาชิก

สหกรณการเกษตร เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล สามารถทราบถงึความจําเปนในครอบครัว 

สิ่งใดควรลด ละ เลิก ก็จะสามารถลดคาใชจายลง

ได สําหรับประโยชนของการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

หากสมาชิกสหกรณการเกษตรทราบถึงประโยชน

ในสิ่งท่ีตนเองทําอยู ก็จะเปนแรงผลักดันใหทําได

ดวยความสมัครใจ และสอดคลองกับไชยา ทองตอย 

(2552) ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน

ดานการสรางปญญา พบวา ตองการใชจายอยาง

ประหยัดอดออม ทําใหฐานะความเปนอยูดีขึ ้น    

คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดเพราะมี     

การวางแผนคาใชจายท่ีด ีเปนการนําความรูใหม ๆ 

ท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนความรูไปประยุกตใช     

ในการแกปญหาอยางไดผล 

 4. การทดลองทํา ประชนชนในชุมชน

ตําบลงิ้วรายยินดีจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจาก

การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ทําใหจําแนกรายรับ-

รายจายและสรุปผลท่ีไดจากการบันทึกเปน

แผนการใชจายในชีวิตประจําวัน สอดคลองกับ 

วนิิตยา สมบุญ (2554) พบวา หากสมาชิกสหกรณ

การเกษตรในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ทราบถึงประโยชนในสิ่งท่ีตนเองทําอยู 

สามารถแยกแยะถึงคาใชจายวาสิ่งใดควรใชหรือ   

ไมควรใช ทําใหเกดิความระมัดระวังในการใชจายมาก

ขึ้นและสามารถวางแผนการใชจายในอนาคตได 

 5. การยอมรับและนําไปใชประชาชนใน

ชุมชนตําบลงิ้วรายเกิดการยอมรับและนําไปใช 

เพราะเมื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนแลวทําใหรู

วิธีการจัดการการเงิน เห็นหนทางเพ่ิมรายรับ รูวิธี

ลดรายจาย มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สามารถสราง

ความม่ันคงทางการเงินใหเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่ง

สอดคลองกับศุภโชติก แกวทอง และสมบูรณ 

เจริญจิระตระกูล (2551) ไดสรุปไววา เกษตรกร  

ท่ีจดบันทึกบัญชีครัวเรือน หลังการจดบันทึกสวน

ใหญมีรายไดเพิ่มขึ้น มีคาใชจายลดลง มีหน้ีสิน

ลดลงและมีเงินออมเพิ่มขึ้นนําขอมูลท่ีจดบันทึกมา

บริหารจัดการในการควบคุมพฤติกรรมการใชจาย

และมีการถายทอดการจัดทําบัญชีครัวเรือนให

บุคคลอื่น 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

 1. การรับรู ขาวสาร กรมตรวจบัญชี

สหกรณกระทรวงเกษตรและสหกรณ ควรใหความ 

สําคัญแก ครูบัญชีอาสา ใหมีทุกตําบล ทุกหมูบาน

เนื่องจากครูบัญชีอาสาเปนผูอาสามาสอนบัญชีให 

โดยไมมีเงินเดือน แตครูบัญชีอาสาทุกคนเต็มใจ

และภูมิใจในหนาท่ีน้ัน ดวยความมุงม่ัน เจตนาด ี

อุทิศตนในการทําประโยชนใหแกสังคม ชุมชนและ

ประเทศชาติ 

  2. การสนใจและหาความรูเพิ่มเติม

หนวยราชการและหนวยงานตาง ๆ เชน กรม

พัฒนาชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธกส.) และมหาวิทยาลัยตาง ๆ     

ควรสงเสริม การจัดกิจกรรมในการศึกษาดูงาน

ดานการเกษตร การใหความรูเกี่ยวกับการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนอยางสมํ่าเสมอโดยการจัดโครงการ

อบรมหรือใชวิดีทัศน สื่ออื่น ๆ ในการเผยแพร  

เพื่ อขยายผลใหประชาชนมีการจัด ทํา บัญชี

ครัวเรือนอยางตอเนื่อง 

 3. การไตรตรองและประเมินผลควร

สงเสริมใหชุมชนมีการรวมกลุมพูดคุยกันเร่ือง   
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การจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมหลังจากแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 4. การทดลองทํา ควรมีการประชาสัมพันธ 

รณรงคและสนับสนุนใหชุมชนมีการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนอยางท่ัวถึงและทําอยางสมํ่าเสมอ พรอม

มีมาตรการในการกระตุนและสงเสริมใหชุมชน

ดําเนินการอยางตอเนื่อง แลวนําผลจากการบันทึก

บัญชีเปนขอมูลในการวางแผนใชจายเงนิ 

 5. การยอมรับและนําไปใช เพื่อเปน

กําลังใจแกชุมชน ควรแสดงการยกยอง เชิดชูและ

ใหรางวัลแกชุมชนท่ีสามารจัดทําบัญชีครัวเรือนได

อยางตอเนื่อง สามารถนําขอมูลท่ีจดบันทึกมาบริหาร 

จัดการในการควบคุมพฤติกรรมการใชจายและ

สามารถถายทอดการจัดทําบัญชีครัวเรือนให

บุคคลอื่นได 

  

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. เพื่อใหการศึกษามีความสมบูรณขึ้น 

ควรศึกษาจากประชาชนในชุมชนวัดบางขันแตก 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งเปนชุมชนท่ี

ผูวิจัยไดเขาไปอบรมใหความรูในการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนเปนประจําตอเนื่องทุกป เพื่อจะไดพบ  

ขอแตกตางของการยอมรับการจัด ทํา บัญชี

ครัวเรือนตอไป 

 2. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนในดานอื่น เชน การพัฒนาการจัดทํา 

บัญชีครัวเรือนโดยการมีสวนรวมของ ประชาชนใน

ตําบลงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
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