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บทคัดยอ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชน

หรรษาสรางสรรคเขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ 

เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต

และการสัมภาษณแบบเจาะลกึ 

 ผลการวิจัยตามทฤษฎีการเรียนรู 3 กฎ พบวา 1) กฎแหงความพรอม 3 5ประชาชน 

ในชุมชนสวนใหญมี 3 5การเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก 3 5หนวยงานราชการเขามาอบรม 

ใหความรู35ตามนโยบายรัฐบาล ทํา3 5ใหประชาชนในชุมชนรับรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนและ

สามารถเรียนรูวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกตองได เกิดการเรียนรูดวยตนเองจากการพูดคุยกัน 

ในชุมชน 352) กฎแหงการฝกหัด 35ประชาชนในชุมชนสวนใหญยินยอมเสียเวลาในการจดบันทึก

รายรับ-รายจาย เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจากเรียนรูวาการจัดทําบัญชีกอใหเกิดประโยชน

และเรียนรูวิธีการบันทึกบัญชีไดถูกตอง 3 5เนื่องจากไดรับการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ 3 5ที่มาให

ความรู 3 5 สามารถบันทึกขอมูลที่สําคัญเปนประโยชนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจในการใช

จายเงนิ ขอมูลที่บันทกึเปนเครื่องมอือยางหนึ่งที่สามารถใชสอนบุคคลในครอบครัวเรื่องคาใชจาย

เกินจําเปน คิดออกแบบการจดบัญชีอยางงาย ๆ เพื่อใหเหมาะกับการใชงานสําหรับตนเอง 

3) กฎแหงความพอใจ 3 5ประชาชนในชุมชน3 5สวนใหญ3 5พอใจที่จะจัดทําบัญชีครัวเรือน 3 5เพราะการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนทําใหรับรู รายรับ-รายจาย ที่เกิดขึ้นในครอบครัว นําขอมูลทางบัญชีที่ไดบันทึกไว

มาวิเคราะหเพื่อหาปจจัยที่ทําใหครอบครัวเกิดหนี้สิน เรียนรูวิธีการลดรายจาย สรางรายได โดย 35

นําความรูที่ไดจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยวางแผน 3 5การใชจายเงินใหเกิดคุณคาและ 3 5มีเงิน

ออมเพิ่มขึ้น 

 คําสําคัญ: การเรียนรู บัญชีครัวเรือน หนองแขม 
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Abstract 

 The objective of this research study was to investigate how the dwellers in Hansa-

srangsan Community at Nongkhaem District in Bangkok did their household accountings.  

It was qualitative research and the research tools for collecting data were a set of  

semi-structured interviews, observations and in-depth interviews. 

 Based on the Learning Theory of 3 Rules, the findings of this study were as 

follows: Firstly, it was the Rule of Readiness. The majority of the dwellers in the mentioned 

community knew how to do their household accountings from government sectors that came 

to train them how to do so in accordance with the policy of the government. This made them 

realize how to do their household accountings and could keep records correctly. They could 

learn it by themselves from informal discussions in the community. Secondly, it was the Rule 

of Practice. The majority of the dwellers sacrificed their time to record their incomes and 

expenses for their household accountings. This was because they learned that in so doing it 

was useful for them. They knew how to do it correctly because they were trained by various 

government sectors. They could record important information for their decision-making on 

expenses. The recorded information was a kind of tool for teaching them to eliminate 

unnecessary expenses. They could also invent their own easy ways to record their accounts 

to suit them most. Finally, it was the Rule of Satisfaction. The majority of the dwellers were 

satisfied with their household accountings because they could know their incomes and 

expenses in the family. They could analyze their accounts to find factors causing them to 

have debts, to reduce their expenses, and to make their incomes. They could make use of 

what they learned from doing household accountings for planning and exploiting their 

expenses and thus they had more savings. 

35 Keywords: The Learning, Household Accounting, Nongkhaem 
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บทนํา 

 ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดมุงเนนการสรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจระดับฐานรากเรื่อง

ขจัดความยากจนระดับบุคคลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญในประเทศใหเกิด 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ภาครัฐบาลไดมีบันทึกขอความที่ ศธ 0508/ว174 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 

ถึงสถาบันการศึกษาผานสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ี 

แจงขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี ในการประชุมรวมระหวางนายกรัฐมนตรีกับภาคเอกชน ซึ่ง

มอบหมายใหกระทรวงศกึษาธกิารเปนหนวยงานหลักรวมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดทําแผนงานและโครงการเพื่อ

รณรงคใหประชาชนตระหนักถึงประโยชนและสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง  

โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนมีความรูทางดานการใชจายเงินอยางพอประมาณ มีเหตุผล และ

มีภูมิคุมกันที่ดีในตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน 

ใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตอไป (สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558) จากนโยบายการเสริมสรางความเขมแข็งและลดความเหลื่อมล้ํา

ใหกับประชาชนของรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนา คสช. 

ไดกําหนดขึ้นดานหนึ่ง คอื การสงเสรมิประชาชนทําบัญชีครัวเรอืน 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งเปนหนวยงานหนึ่งที่ไดดําเนินการ

มาอยางตอเนื่องและเล็งเห็นความสําคัญในการสรางแกนนําเกษตรกรใหเปนครูบัญชีอาสา 

ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเปนตัวแทนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ในการทําหนาที่เปนวิทยากร

ผูชวยในการสอนการจดบัญชี กํากับแนะนําการทําบัญชีและติดตามการเก็บขอมูลการทําบัญชี

ของเกษตรกรเปาหมาย เพื่อใหเกษตรกรและประชาชนไดใชบัญชีเปนคูมือดําเนินชีวิต สงเสริมให

ประชาชนทําบัญชีไดใชขอมูลเปน มีขอมูลประกอบการตัดสินใจในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยัง

รูจักใชขอมูลจากการบันทึกเพื่อนํามาวิเคราะหวางแผนประกอบอาชีพ สามาถบริหารจัดการ

ผลผลิตและการตลาดของตนเองไดอีกดวย กรมตรวจบัญชีสหกรณไดเตรียมแผนสงครูบัญชี

อาสาประมาณ 5,000 - 6,000 คน จากทั้งหมดกวา 10,000 คนทั่วประเทศ โดยครูบัญชีอาสา

จะเปนตนแบบดานการทําบัญชี พรอมสอนแนะประชาชนใหทําบัญชี รับ-จาย ในครัวเรือน ทําให

ประชาชนรู รายรับ-รายจาย ปรากฏวาครูบัญชีอาสาไดนําบัญชีครัวเรือนไปใชในการแกไขปญหา

ตาง ๆ ดานการเงิน และสามารถวางแผนการใชจายสูการสรางวินัยทางการเงินไดอยางมี

ประสทิธภิาพ ทัง้เปนพี่เลี้ยงใหกับคนในชุมชนดวย (กรมตรวจบัญชีสหกรณ, 2559) 

 สถาบันการศึกษาไดเห็นความสําคัญดังกลาวจึงไดมีการบรรจุรายวิชาเกี่ยวกับการเงิน

และการบัญชีครัวเรือนไวในหลักสูตรรวมถึงการบริการวิชาการสูชุมชน ดังเชนที่มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม ไดบรรจุรหัสวิชา 0023009 การเงินและการบัญชีในครัวเรือน (Household Finance 

and Accounting) เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจถึงระบบเศรษฐกิจและระบบการเงินการธนาคาร 

การทําธุรกิจและการบริหารการเงินภาคครัวเรือน การทําบัญชีครัวเรือนและการทําธุรกรรมการเงิน 

ในชีวติประจําวัน การออมและการลงทุนเบื้องตน การนําแนวทางการทําธุรกิจและการดําเนินชีวิต

ของนักธุรกจิที่ประสบความสําเร็จมาประยุกตใชในการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง บูรณาการกระบวนการงานบริการวิชาการแกสังคมกับรายวิชาการเงินและการบัญชี 

ในครัวเรือนโดยใชกิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อไปถายทอดความรูเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี 

ในครัวเรือนที่ไดรับความรูในช้ันเรียนเพื่อไปบริการใหแกสังคมหรือชุมชนกลุมเปาหมาย ซึ่ง

สามารถนํามาเผยแพรใหชุมชนไดเขาใจและจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อประโยชนตอครอบครัว 

ดังที่หนวยงานภาครัฐไดสงเสริมใหมีการจัดทําขึ้นและกอใหเกิดชุมชนซึ่งเปนภาคครัวเรือนนั้น

สามารถเรียนรูและนําวิธีการบัญชีไปใชในการปฏิบัติงานบัญชีอยางงายในครัวเรือนไดอยาง

ถูกตองและเหมาะสม โดยสามารถใหชุมชนนั้นบริหารจัดการเกี่ยวกับตัวเองไดอยางมีระบบมาก

ขึ้น ซึ่งสามารถสงผลกระทบในระยะยาวของชุมชนเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณการเงินของ

ครัวเรือนและนอกจากนั้นยังสามารถนําการจัดทําบัญชีมาวางแผนการใชจายหรือการคาดการณ 

ในอนาคตไดเปนอยางด ี

 นอกจากคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไดจัดการเรียน 

การสอนในวิชาดังกลาวแลว สํานักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม ยังไดจัดทําหนังสือเรียนวิชา 

ทช 02001 บัญชีชาวบาน ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรู 

มีศักยภาพในการประกอบอาชีพและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข คําอธิบาย

รายวิชาบางสวนวาการทําบัญชีครัวเรือนเปนการจดบันทึกรายรับ รายจายประจําวันของ

ครัวเรือน และสามารถนําขอมูลมาวางแผนการใชจายเงินในอนาคตไดอยางเหมาะสม ทําใหเกิด

การออม การใชจายเงินอยางประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย วัตถุประสงคของชุดวิชาเพื่อใหมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับความหมาย ประโยชน หลักการ แนวคิด รูปแบบและวิธีการทําบัญชีชาวบาน 

วิเคราะห รายรับ-รายจาย ใหสอดคลองกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน การวางแผน การประยุกต เพื่อใหเกิดประโยชนกับตนเอง ครอบครัว (สํานักงาน

สงเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม, 2558) 

 ความสําคัญของการจัดทําบัญชีครัวเรือนทําใหทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกันสงเสริม

ใหประชาชนไดรับความรู มีการฝกฝน เกิดประสบการณและสามารถบันทึกบัญชีรายรับรายจาย

ประจําวันของครัวเรือนได เพื่อเกิดผลในทางปฏิบัติ จึงตองใหบุคคลนั้นเกิดการเรียนรูในเรื่อง

ดังกลาว นับวาเปนจุดเริ่มตนที่ด ีธรรมชาติของการเรียนรู ไดแก ความตองการของผูเรียน สิ่งเรา

ที่นาสนใจ จึงเกิดการตอบสนอง ซ่ึงตรงกับแนวคิดทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike, 1898) 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 45 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 45 July – December, 2017 

37 

ท่ีกลาววาการเรียนรู คือ การที่ผูเรียนสามารถสรางความสัมพันธเช่ือมโยง (Bond) ระหวางสิ่งเรา

และการตอบสนอง เมื่อไดรับความพึงพอใจทําใหเกิดการเรียนรูขึ้น สิ่งเราอยางใดอยางหนึ่งอาจ 

ทําใหเกิดการตอบสนองไดหลายอยาง ซึ่งในที่สุดผูไดรับสิ่งเรานั้นจะคนพบและเลือกสรร 

การตอบสนองที่ดทีี่สุด และไดสรุปออกมาเปนกฎการเรยีนรู คอื 

  1. กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพรอมของผูเรียน

ทั้งทางรางกายและจิตใจ รวมทั้งพื้นฐานและประสบการณเดิม ที่จะเช่ือมโยงกับความรูใหมหรือ

สิ่งใหม ตลอดจนความสนใจ ความเขาใจตอสิ่งที่เห็น ถาผูเรียนมีความพรอมตามองคประกอบ

ตาง ๆ ดังกลาวกจ็ะทําใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูได 

  2. กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การที่ผูเรียนไดฝกหัดหรือกระทํา

ซ้ํา ๆ  บอย ๆ  ยอมจะทําใหเกิดความสมบูรณถูกตอง ซึ่งกฎนี้เปนการเนนความม่ันคงระหวางการเช่ือมโยง

และการตอบสนองที่ถูกตอง 

  3. กฎแหงความพอใจ (Law of Effect) หมายถึง เมื่อบุคคลไดรับความพอใจ 

จะทําใหอยากเรยีนรูเพิ่มขึ้น กฎขอนี้นับวาเปนกฎที่สําคัญมากที่สุด 

จากแนวปฏิบัตใินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับอุดมศึกษา มี 4 ประการ คือ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม (คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา, 2558) ซึ่งมีความสําคัญ

อยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จึงไดปฏิบัติตามพันธกิจดังกลาวอยางครบถวน หนึ่งในพันธกิจ คือ 

การบริการทางวิชาการสูชุมชน โดยนําความรูทางดานบัญชีมาเผยแพร เพื่อนําบัญชีมาเปน

เครื่องมือในการจัดการและแกไขปญหาดานการเงินสูประชาชน เตือนสติใหรูจักระมัดระวัง 

ในการจับจายใชสอย มีการสรางวินัยทางการเงินสูการวางแผนในการใชเงินของตนเองและ

ครอบครัวอันจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตในฐานะสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพันธกิจ 

ในการบริการวิชาการแกสังคมและผูวิจัยในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ

วิชาชีพบัญชีแกชุมชน และอีกฐานะหนึ่งเปนครูบัญชีอาสาของกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวง

เกษตรและสหกรณจงึไดจัดโครงการบรกิารวชิาการวชิาชีพบัญชีแกชุมชนเปนประจําตอเนื่องทุกป 

เริ่มตัง้แตป พ.ศ. 2552 - ปจจุบัน เพื่อเผยแพรความรู กระตุนการเรียนรู สงเสริมใหประชาชนทํา

บัญชีไดใชบัญชีเปน ชุมชนหรรษาสรางสรรค เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานครเปนชุมชน

หางจากมหาวิทยาลัยเพียง 3 กิโลเมตรตั้งระหวางรอยตอจังหวัดนครปฐมและจังหวัด

กรุงเทพมหานคร เมื่อไดสํารวจพื้นที่เพื่อเขาไปจัดโครงการฯพบวาประชนชนในชุมชนหรรษา

สรางสรรคเปนผูมีอัธยาศัย มีน้ําใจ มีความขยันขันแข็งทํางานเพื่อใหครอบครัวมีกินมีใช สงผลให

สมาชิกในครอบครัวมีชีวิตที่สุขสบาย มีความเปนอยูอยางพอเพียง เรียบงาย ไมมีหนี้สิ้น 
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จงึมคีวามสนใจศกึษาการเรยีนรูการจัดทําบัญชีครัวเรอืน เพื่อตองการทราบวาประชาชนในชุมชน

มกีารเรยีนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางไร และนําผลที่ไดจากการศึกษาไปวางแผนและพัฒนา

ชุมชนตอไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงคของการวจัิย 

 เพื่อศึกษาการเรียนรูดานความพรอม การฝกหัด และความพอใจการจัดทําบัญชี

ครัวเรอืนของชุมชนหรรษาสรางสรรค เขตหนองแขม จังหวดักรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูใหขอมูลหลัก คือ ตัวแทนของประชาชนในชุมชนหรรษาสรางสรรค เขตหนองแขม 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่เขารับการอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนจากโครงการบริการวิชาการ

วิชาชีพบัญชีแกชุมชนของสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย 

จํานวนทัง้สิ้น 15 คน ประกอบดวย ผูนําชุมชน 1 คน หัวหนาครอบครัว 14 คน จาก 7 ซอย ซอยละ  

2 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน วธิเีลอืกผูใหขอมูลใชแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมอืการวจัิย  

 งานวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพผูวิจัยใชวิธีการพรรณนาและบรรยาย เครื่องมือ 

ที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง คําถามที่ผูวิจัยเตรียมไวเปนคําถาม 

แนวกวาง ปลายเปด เกี่ยวกับการเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามทฤษฎีการเรียนรูของ 

ธอรนไดค (Thorndike) ตามกฎการเรียนรู คือ กฎแหงความพรอม (Law of Readiness) 

กฎแหงการฝกหัด (Law of Exercise) และกฎแหงความพอใจ (Law of Effect) 

 การรวบรวมขอมูล 

 ผูวจัิยมีความคุนเคยกับประชนชนในชุมชนหรรษาสรางสรรคเนื่องจากผูวจัิยเปนผูรับผิดชอบ

โครงการบริการวิชาการวิชาชีพบัญชีแกชุมชนของสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ไดมาสํารวจความตองการพัฒนาความรูดานวิชาการทางการบัญชี

ของชุมชนวาชุมชนมีความประสงคใหจัดอบรมอยางไร เพื่อนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการทาง

บัญชีประจําป มีการประสานงานเพื่อจัดโครงการฯ ไดมีการจัดอบรมความรู ความเขาใจ 

การจัดทําบัญชีครัวเรือนและไดมีโอกาสเดินทางเยี่ยมเยือนติดตามผลการอบรมของโครงการฯ 

จงึไดเดนิทางไปมาหาสูกันอยางตอเนื่อง ทําใหผูวจัิยและประชาชนในชุมชนรูจัก คุนเคย สนิทสนม

มากขึ้น ผูวจัิยเริ่มดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล เปนขัน้ตอน ดังตอไปนี้ 
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  1. การศึกษาขอมูลจากเอกสาร ไดแก ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษา

จากขอมูลที่มผูีศกึษาและเก็บรวบรวมไวแลว เชน ความหมาย แนวคิดที่เกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู

และงานวจัิยที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนเอกสารประเภทรายงานวจัิย บทความวจัิย วารสาร เอกสาร 

  2. การศกึษาขอมูลจากบุคคลที่มคีวามรู ความเช่ียวชาญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ไดแก ขาราชการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และครูบัญชีอาสา

โดยขอความรูเพิ่มเติม หากเกิดขอสงสัยในดานนโยบายภาครัฐ แนวปฏิบัติ การประสานงานกับ

ผูนําชุมชนในการลงพื้นที่ภาคสนาม ซึ่งบุคคลดังกลาวเปนผูที่มีความรู ความเขาใจและมีความรับผิดชอบ

โดยตรงในการเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับเกษตรกร เด็ก เยาวชน 

ประชาชนในชุมชนตาง ๆ ทุกจังหวัดในประเทศไทย 

  3. สํารวจขอมูลเบื้องตนของชุมชนหรรษาสรางสรรค เขตหนองแขม จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ไดแก ลักษณะทางกายภาพ ขอมูลดานประชากร เศรษฐกิจ การติดตอสื่อสาร

ระหวางกัน ระบบวัฒนธรรม สภาพแวดลอมทั่วไป การประกอบอาชีพ การดําเนินชีวิตประจําวัน 

จากนัน้ดําเนนิการประสานงานกับผูนําชุมชน ทําการสังเกตพรอมกับการสัมภาษณทั่วไป พิจารณา

ตามความสะดวก (Convenience Sampling) ลงพื้นทีพ่บปะพูดคุยประเด็นปญหาวจัิยกับผูเกี่ยวของ

เพื่อสรางความไววางใจ ความพรอมในการมสีวนรวม รวมทัง้สังเกตบุคคลที่จะเปนผูใหขอมูลหลัก 

  4. นําโครงการบริการวิชาการวิชาชีพบัญชีแกชุมชน ดําเนินการในรูปแบบการจัด

อบรมใหความรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือน กับประชาชนที่สมัครใจเขารับการอบรมจํานวนทั้งสิ้น 

32 คน จากนั้นจึงทําการสัมภาษณเชิงลึก วิธีเลือกผูใหขอมูลใชแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

โดยศกึษาจากผูที่ไดรับการอบรมความรูในการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาแลวจํานวน 15 คน ประกอบดวย 

ผูนําชุมชน 1 คน หัวหนาครอบครัว 14 คน จาก 7 ซอย ซอยละ 2 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 คน 

 การวเิคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลโดยการรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสารแนวคิดทฤษฎี งานวิจัย

ที่เกี่ยวของและขอมูลจากบุคคลผูเช่ียวชาญ ขอมูลปฐมภูมิ จากการจดบันทึกภาคสนาม (Field note) 

การเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกตพรอมกับการสัมภาษณ 3 5จากผูใหขอมูลทั่วไป 3 5ในคราว 

มาสํารวจความตองการของชุมชนเพื่อจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป 3 5 โดยมีการวิเคราะห

ตลอดเวลาที่เก็บขอมูล หากมขีอสงสัยหรอืยังขาดในประเด็นใด ผูวจัิยจะจดหัวขอที่ตองการทราบ

ไว 3 5สัมภาษณเชิงลึกในครั้งตอไป จากนั้นทําการสัมภาษณเชิงลึก ผูวิจัยจะใชคําถามในการสัมภาษณ 

แบบเปนทางการและไมเปนทางการ คําถามในการสัมภาษณแบบเปนทางการจะมีโครงสราง

ลักษณะเปนกรอบประเด็นสําหรับการศึกษา 35จัดเตรียมแบบบันทึกไวลวงหนาเปนแนวคําถาม

กวาง ๆ โดยกําหนดใหครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการวิจัย 3 5 โดยเจาะลึกขอมูลเกี่ยวกับ 

การเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนตามทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) และคําถาม
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ในการสัมภาษณแบบไมเปนทางการ จะไมมีโครงสราง แตมีความยืดหยุนมาก เปนคําถาม

ปลายเปด 35เพื่อใหผูใหขอมูลสามารถแสดง35ความคดิเห็นเต็มที่ 

 การตรวจสอบขอมูล ผูวิจัยมีการตรวจสอบขอมูลโดยใชวิธีการตรวจสอบแบบสามเสา 

ไดแก การตรวจสอบสามเสาดานวิธีรวบรวมขอมูล (Methodological triangulation) คือ การใชวิธี

เก็บรวบรวมขอมูลตางกันเพื่อรวบรวมขอมูลเรื่องเดยีวกันโดย 

  1. การศกึษาจากบุคคลที่มคีวามรูความเช่ียวชาญในการจัดทําบัญชีครัวเรอืน 

  2. การสังเกตพรอมกับการสัมภาษณทั่วไป 

  3. การสัมภาษณแบบเจาะลกึ 

 ผูวิ จัยจะนําขอมูลที่ ไดจาก 3 วิธีมาเปรียบเทียบและหาเหตุผลในการอธิบาย

ปรากฏการณนั้น ๆ วาหากตางวิธี ขอมูลจะมีความแตกตางกันหรือไม โดยนําขอมูลที่ไดทั้งหมด 3 5

มาประกอบการวิเคราะหตามปรากฏการณที่ไดพบเห็น 3 5และนําเสนอในเชิงบรรยายหรือพรรณนา

ตอไป 
 

ผลการวจัิย 

 บริบททั่วไปของประชาชนในชุมชนหรรษาสรางสรรค ชุมชนหรรษาสรางสรรคตั้งอยูใน

หมูบานจัดสรรช่ือ “หรรษา” พื้นที่อยูริมถนนเพชรเกษมระหวางเขตจังหวัดนครปฐมและ

กรุงเทพมหานคร ใกลสี่แยกพุทธมณฑลสาย 4 อยูหลังธนาคาร UOB ดานซายมือของซอยเพชร

เกษม 81/5 ซึ่งเปนถนนสวนบุคคล มีจํานวนทั้งสิ้น 136 ครัวเรือน ลักษณะบานพักอาศัยเปนบาน

แถวทาวเฮาสช้ันเดียว หลังคาตอหลังคา ใชฝาผนังรวมกัน มีทั้งหมด 7 ซอย ซอยที่ 1 มีแถวเดียว 

11 ครัวเรือน เริ่มตั้งแตบานเลขที่ 77/26 ถึงบานเลขที่ 77/37 ซอยที่ 2 ถึงซอยที่ 6 ในหนึ่งซอย 

จะมีบาน 2 แถว หนาบานหันหนาเขาหากัน แถวละ 12-14 ครัวเรือน เริ่มตั้งแตบานเลขที่ 77/38 

ถงึบานเลขที่ 77/160 ซอยที่ 7 มีแถวเดียว 13 ครัวเรือน เริ่มตั้งแตบานเลขที่ 77/161 ถึงบานเลขที่ 

77/174 ประชาชนในชุมชนหรรษาสรางสรรค ประกอบอาชีพหลายอาชีพ ไดแก รับราชการ 

พนักงานบริษัท รับจางทั่วไป แตสวนใหญมีอาชีพคาขาย ไดแก รานคาปลีก รานสะดวกซื้อ 

รานอาหารตามสั่ง รานเครื่องชงดื่มกาแฟ โกโก รานเสรมิสวย ทําสปาผม ใหบริการหยอดเหรียญ 

เชน ตูซักผาหยอดเหรียญ ตูน้ําดื่ม น้ําแรบริสุทธิ์  ตู เติมเงินโทรศัพทมือถือทุกเครือขาย 

โดยตกแตงบานพักอาศัยใหพรอมประกอบอาชีพ บางครัวเรือนคาขายโดยนํารถเข็นออกขายริม

ถนนเพชรเกษมในชวงเวลาเชา 06.00 - 10.00 น. และในชวงเวลาเย็น 16.00 - 21.00 น. ไดแก 

กวยเตี๋ยวลูกช้ินหมูพริกกระเหรี่ยง กวยเตี๋ยวหมู-เนื้อน้ําใส โจกหมู หมูปง ยํารวมมิตรทะเล 

ตมยํา มีทั้งปลาหมึก หมูยอ วุนเสน เล็บมือนาง แหนม น้ําตกคอหมูยาง ถั่วตม ขาวโพดตม 

ขายขนมหวาน น้ําเตาหู ขาวมันไก ชีวิตความเปนอยูของประชาชนในชุมชนหรรษาสรางสรรค 
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เปนสังคมเมืองกึ่งชนบท กลาวคือ ตางคนตางอยู ไมไปมาหาสูกันระหวางครัวเรือน แตหาก 

มีกิจกรรมที่ทางราชการ หนวยงาน สถาบันการศึกษา ขอความชวยเหลือ รณรงค คนในชุมชน 

ทุกครัวเรือนพรอมใหความรวมมือเปนอยางดี ระบบวัฒนธรรมทางดานการเงิน รายไดของ

ประชาชนขึ้นอยูกับการประกอบอาชีพคาขาย รับจางทั่วไป เงินบํานาญจากเกษียณอายุราชการ 

เบี้ยยังชีพผูสูงอายุอยูบานโดยมลีูกหลานที่ประกอบอาชีพแลวสงเงินใหใชจายเปนประจําทุกเดือน

หรอืทุกครัง้ที่มาเยี่ยม 

 ผลการศึกษาตามแนวทฤษฎีการเรียนรูของธอรนไดค (Thorndike) โดยดําเนินการ 

เปนลําดับขัน้ พบวา 

 วิธีที่ 1 วิเคราะหภาพรวม 35จากการศึกษาบุคคลที่มีความรูความเช่ียวชาญในการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน ไดแก ขาราชการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

และครูบัญชีอาสา ตามกฎการเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรอืน สรุปไดดังนี้ 

  กฎแหงความพรอม 3 5เริ่มตนจากมี 3 5การรับรู 3 5ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการเรียนรู 

3 5จาก 3 5หนวยงานราชการเขามาอบรม 3 5การจัดทําบัญชีครัวเรือน 3 5ใหความรูกับประชาชนที่ 3 5ไมรูจัก 

การจัดทําบัญชี ไมสนใจทําบัญชี 3 5และชักชวนประชาชนเหลานั้นใหเกิดการเรียนรูดวย 3 5กระตุน

จิตสํานึก 3 5พรอมแนะนําวิธีการบันทึกบัญชีที ่ถ ูกตอง 3 5ตามนโยบายรัฐบาล เพื ่อยกระดับ

คุณภาพชีวติของคนสวนใหญในประเทศใหเกดิการพัฒนาที่ยั่งยนื 

  กฎแหงการฝกหัด 3 5เมื่อเรียนรูแลวทดลองปฏิบัติ ประกอบกับการไดพูดคุยกัน

ระหวางประชาชนในชุมชน ทําให35เห็นแบบอยางในการทําบัญชีใหประสบความสําเร็จ จึงทําใหเกิด

ความคดิที่จะทําบัญชีอยางจรงิจัง สามารถทําบัญชีได ใชขอมูลเปน มขีอมูลประกอบการตัดสินใจ

ใน 3 5การจดบันทึกบัญชี 3 5ใชสอนบุคคลในครอบครัวเรื่องคาใชจายที่บุคคลในครอบครัวใชจายเกิน

จําเปน ซึ่งขอมูลบัญชีของบุคคลในครอบครัวที่ไดกระทําอยางตอเนื่องจะเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง

ที่สามารถใชบงช้ีวัดผลไดอยางเปนรูปธรรม 

  กฎแหงความพอใจ เมื่อจดบันทึกบัญชี รายรับ-รายจาย ในครัวเรือน ทําใหรูถึง

รายรับ-รายจาย ที่เกิดขึ้น สามารถบริหารการเงินเพื่อการดาํรงชีวิตของตนเอง รูจักการออม 

รูจักการลดรายจาย สรางรายได เพื่อมีเงินออมไวใชในยามจําเปน ดวยการนําขอมูลทางบัญชี 

ที่ไดบันทกึไวมาวเิคราะหหาปจจัยที่ทําใหครอบครัวเกดิหนี้สนิ มเีงนิออมเหลือเก็บนอย จึงเล็งเห็น

ถงึประโยชนของการทําบัญชี 

 วิธีที่ 2 วิเคราะหภาพรวมของ 3 5ผูใหขอมูล 3 5จาก 3 5การสังเกตพรอมกับการสัมภาษณทั่วไป 

ตามขอมูล สรุปไดดังนี้ 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย อายุอยูระหวาง 60 - 69 ป 

การศกึษาสําเร็จการศกึษาขั้นพื้นฐานระดับช้ันประถมศกึษา มีรายรับของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน
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นอยกวา 10,000 บาท รายจายของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 10,000 บาท รายรับที่ไดรับ

เปนประจําเดือนละหนึ่งครั้งจาก 3 5ลูกหลานสงเงินใหใช 3 5 รายรับที่เกิดขึ้นจากการประกอบอาชีพ 

ไมแนนอนจากการรับจางทั่วไปและคาขาย จํานวนสมาชิกในครัวเรือนครอบครัวละ 2 - 4 คน 

ประชาชนในชุมชนม3ี5การเรยีนรูการจัดทําบัญชีครัวเรอืนตามกฎการเรยีนรู คอื 

  กฎแหงความพรอม 3 5ประชาชนในชุมชนมี 3 5การเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก 3 5

หนวยงานราชการเขามาใหความรูวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกตองเปนสวนใหญ สถาบันการศึกษา 

เขามาจัดโครงการฯ บาง 3 5เรียนรู 3 5การจัดทําบัญชีครัวเรือนดวยตนเองจากเอกสาร หนังสือ 

สื่อสิ ่งพิมพ 3 5การรับชมรายการโทรทัศนตาง ๆ จึงเกิดความอยากทําอยางจริงจังมากขึ้น 3 5 

รวมถึงการพูดคุยกันในชุมชน มีความสนใจเขารับการอบรมเพื่อมีความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี

ครัวเรอืน 

  กฎแหงการฝกหัด 35ประชาชนในชุมชนยินดีเสียเวลาในการจดบันทึก รายรับ-รายจาย

เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือน 3 5 สามารถจดบันทึกบัญชีไดเนื่องจากมีความรูพื้นฐานอานหนังสือออก

เขียนหนังสือได รูวิธีการบันทึกบัญชีมาตั้งแตครั้งเรียนช้ันประถม โดยบันทึกลงในสมุดบัญชีที่ซื้อ

ตามรานคาทั่วไป ตีเปนชองไมมากสําหรับบันทึกการใชจายที่สําคัญ คิดออกแบบการจดบัญชี

อยางงาย ๆ เพื่อใหเหมาะกับการใชงานสําหรับตนเอง 

  กฎแหงความพอใจ 3 5 ประชาชนในชุมชนพอใจที่จะจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจากรู

วิธีการจดบันทึกบัญชี รายรับ-รายจาย สามารถแยกแยะรายจายที่จําเปนและไมจําเปนได 

การบันทึกบัญชีทําใหเห็นจํานวนเงินรายรับที่ไดรับ จํานวนเงินรายจายที่ไดจายแลวนํามา

เปรียบเทียบกัน สามารถมองเห็นจํานวนเงินออมที่เกิดขึ้นในแตละเดือน หากเดือนใดมีเงินออม

นอยเปนตัวบงช้ีใหครอบครัวตองตระหนักถึงการใชจายเงิน เกิดการวางแผนการใชเงินเพื่อใหเกิด

เงินออมเพิ่มขึ้น 3 5ทําใหมองเห็นภาพรวมของรายการรับจายครัวเรือน สามารถวิเคราะหใชขอมูล 

ไดผสมผสานอยางลงตัวและเปนประโยชน 

35 วิธีที่ 3 วิเคราะหภาพรวมของ 35ผูใหขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก จึงไดขอมูล 

สรุปไดดงันี้ 

  วิเคราะหปจจัยพื้นฐานสวนบุคคลของผูจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ใหขอมูลมีจํานวน

ทั้งสิ้น 15 คน เปนผูหญิงจํานวน 12 คน เปนผูชาย จํานวน 3 คน อายุระหวาง 60 - 69 ป 

35รองลงมามีอายุระหวาง 50 - 59 ป ระดับการศึกษาประถมศึกษา รอยละ 40 รองลงมา 

มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรวิชาชีพ รอยละ 20 มีอาชีพแมบาน 

(ลูกหลานสงเงินใหใช) รอยละ 40 รองลงมามีอาชีพคาขาย รอยละ 26.67 รับเงินบํานาญ 

(เกษียณ) รอยละ 20 รับจางทั่วไป รอยละ 13.33 รายรับของครอบครัวเฉลี่ยตอเดือนนอยกวา 

10,000 บาท รายจายของครอบครัวเฉลี่ยตอเดอืนนอยกวา 10,000 บาท 
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  กฎแหงความพรอม 3 5ประชาชนในชุมชนมี 3 5การเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก 3 5

หนวยงานภายนอกเปนสวนใหญ ไดแก หนวยราชการ สํานักงานเขตหนองแขม สถาบันการศึกษา

เขามาอบรมใหความรู นอกจากนี้ในชุมชนไดมีการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน

โดยนําผูมคีวามรูความสามารถมาใหความรู ช้ีใหเห็นความสําคัญของการจดบันทกึบัญชี 

  กฎแหงการฝกหัด 3 5ประชาชนในชุมชนสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือน 3 5ได บันทึกบัญชี

ถูกตอง 3 5เนื่องจากการเขารับการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ 3 5 ที่มาใหความรู 3 5 ซึ่งบุคคลที่จดบันทึก

บัญชีไมจําเปนตองมีพื้นฐานทางดานบัญชีมากอน ก็สามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนไดหากเขารับ

การอบรม การจัดทําบัญชีครัวเรือนไมจําเปนตองเปนบุคคลที่เขียนหนังสือไดเนื่องจากใหบุตร 

หลานหรือคนในบานชวยบันทึกบัญชีแทนได แตผูจัดทําบัญชีควรเปนบุคคลที่ตองอานหนังสือได  

เพื่อจะไดตรวจสอบวาการบันทกึบัญชีในวันนัน้ ๆ เรื่องนัน้ ๆ ถูกตองตรงความจรงิ 

  กฎแหงความพอใจ3 5ประชาชนในชุมชนพอใจที่จะจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยมีทัศนคติ

ที่ดีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน ไมคิดวาเปนภาระ คิดวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนกอใหเกิด

ประโยชนตอตนเองและครอบครัว 35 และนําความรูที่ไดจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยใน 

การวางแผน35การใชจายเงินใหเกดิคุณคาและมเีงินออมในอนาคต 

35  ผล 35ดําเนินการวิจัย จากการนําขอมูลทั้ง 3 วิธี มาวิเคราะห ตีความเกี่ยวกับ

ความเหมือนหรือความสอดคลอง 35มาเช่ือมโยงและหาความสัมพันธของขอมูล 35ตามทฤษฎี 

การเรยีนรูของธอรนไดค (Thorndike) พบวา 

  กฎแหงความพรอม 3 5 ประชาชนในชุมชนสวนใหญมี 3 5การเรียนรูการจัดทําบัญชี

ครัวเรอืนจาก 3 5หนวยงานราชการเขามาอบรมใหความรูประชาชนที่ 3 5ไมรูจักกับบัญชีและยังไมสนใจ

ทําบัญชี ตามนโยบายรัฐบาลที่ไดมุงเนนการสรางความเข็มแข็งใหเศรษฐกิจระดับฐานราก ทํา3 5ให

ประชาชนในชุมชนเรียนรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน สนใจเขารับการอบรมเพื่อใหมีความรู

เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีและสามารถเรียนรูวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกตองได นอกจากหนวยงาน

ราชการเขามาอบรมใหความรูแลวประชาชนในชุมชนเกิด 3 5การเรียนรู 3 5ดวยตนเองจากการพูดคุยกัน

ในชุมชน 35และจากสื่อตาง ๆ เชน การรับชมรายการโทรทัศนตาง ๆ สื่อสิ่งพมิพ35 หนังสอื 

  กฎแหงการฝกหัด 3 5ประชาชนในชุมชนสวนใหญยินดีเสียเวลาในการจดบันทึก

รายรับ-รายจาย เพื่อจัดทําบัญชีครัวเรือนเนื่องจากเรียนรูวิธีการบันทึกบัญชีไดถูกตอง 3 5จาก 

การไดรับการอบรมจากหนวยงานตาง ๆ 3 5ที่มาใหความรู 3 5 สามารถบันทึกขอมูลที่สําคัญเปน

ประโยชนสําหรับใชประกอบการตัดสินใจในการใชจายเงิน ขอมูลที่บันทึกเปนเครื่องมืออยางหนึ่ง

ที่สามารถใชสอนบุคคลในครอบครัวเรื่องคาใชจายเกินจําเปน คิดออกแบบการจดบัญชีอยางงาย ๆ 

เพื่อใหเหมาะกับการใชงานสําหรับตนเอง 
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   กฎแหงความพอใจ 3 5ประชาชนในชุมชน 3 5สวนใหญ 3 5พอใจที่จะจัดทําบัญชีครัวเรือน 3 5

เพราะการจัดทําบัญชีครัวเรือนทําใหรับรู รายรับ-รายจาย ที่เกิดขึ้นในครอบครัว นําขอมูลทาง

บัญชีที่ไดบันทกึไวมาวเิคราะหเพื่อหาปจจัยที่ทําใหครอบครัวเกิดหนี้สิน เรียนรูวิธีการลดรายจาย 

สรางรายได โดย 3 5นําความรูที่ไดจากการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยวางแผน 3 5การใชจายเงินใหเกิด

คุณคาและ35มเีงินออมเพิ่มขึ้น 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 ผลการศึกษาการเรียนรูจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในชุมชนนํามาอภิปรายผล

ดังนี้ 

  กฎแหงความพรอม 35ประชาชนในชุมชนมี 3 5การเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

จาก 3 5หนวยงานภายนอกเขามาอบรมใหความรูประชาชน ชักชวนประชาชนใหเกิดการเรียนรู 

ดวยการแนะนําวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกตอง 3 5และไดเรียนรูดวยตนเองจากสื่อตาง ๆ โดยคน 

ในชุมชนทกุครัวเรอืนใหความรวมมอืพรอมตอบสนองตามนโยบายรัฐบาลซึ่งเปนยุทธศาสตรชาติ ที่ได

มุงเนนการขจัดความยากจนระดับบุคคล สอดคลองกับ Benjamin, B. Andrew, D. Mikhael, L., Matthew, 

O. & Shaunda, V., (1965 - 2010) ไดกลาววา ตัวแปรดานการเรียนรู จากการประชาสัมพันธใหทราบ

เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนและมีการเขารับการฝกอบรมการทําบัญชีครัวเรือนสงผลทําให

เกิดความเขาใจขั้นตอนในการจัดทําบัญชีครัวเรือนไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ และ

สอดคลองกับภาวินีย ธนาอนวัช (2556) พบวา 3 5 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนในชุมชน คือ มีการเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนจากการอานหนังสือ สิ่งพิมพ 

จากโฆษณา3 5 จากหนวยงาน กศน. ที่เขามาอบรมใหประชาชนในชุมชน3 5และอยากใหมีการสงเสริม

ใหประชาชนไดรับการฝกอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยใหหนวยงานที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวม

ในการฝกอบรม/ใหความรูสมํ่าเสมอ 35และสอดคลองกับสุภัทรษร ทวจัีนทร (2556) พบวาแนวทาง

การเสรมิสรางภูมปิญญาทางบัญชีสูการบรหิารจัดการที่ดี คอื หนวยงานที่เกีย่วของ เชน องคการ

บริหารสวนตําบล สถาบันการศึกษา ควรเขาไปจัดทําแผนการอบรมและสรางอาสาสมัคร 

ในชุมชนเพื่อใหคําแนะนํา ติดตาม ดูแลควบคุมและการสงเสริมใหประชาชนเห็นถึงความสําคัญ

ของการทําบัญชีและหนวยงานรัฐบาลที่มอีํานาจในการดูแลและควบคุม 

  กฎแหงการฝกหัด 3 5ประชาชนในชุมชน 3 5คิดออกแบบการจดบัญชีอยางงาย ๆ เพื่อให

เหมาะกับการใชงานสําหรับตนเอง โดยบันทึกลงในสมุดบัญชีที่ซื้อตามรานคาทั่วไป ตีเปนชอง 

ไมมากสําหรับบันทึกการใชจายที่สําคัญและสามารถบันทึกบัญชีไดถูกตอง สอดคลองกับ 1 5นิศรา 

จันทรเจริญสุข 1 5(2556) พบวา การพัฒนาสมุดบัญชีครัวเรือนที่มีความเหมาะสมกับชุมชน 

สามารถชวยแกไขปญหาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชุมชนได โดยสมุดบัญชีของชุมชนจะตองมี
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รายการการใชจายที่สอดคลองกับชีวิตประจําวัน บันทึกขอมูลงาย สะดวกพรอมทั้งมีแบบสรุป

การทําบัญชีในแตละเดอืน และสอดคลองกับภาวนิยี ธนาอนวัช (2556) พบวา ประชาชนไดจัดทํา

บัญชีครัวเรอืน โดยมกีารจดรายการ รับ-จาย แบบงาย ๆ 

  กฎแหงความพอใจ 3 5ประชาชนในชุมชน 3 5สามารถนําขอมูลทางบัญชีที่ไดบันทึกไวมา

วิเคราะหเพื่อบริหารจัดการการเงินสําหรับการดํารงชีวิตของตนเอง 3 5มีการวางแผนการใชเงินทํา

ใหเกดิเงินออมเพิ่มขึ้น 3 5ซึ่งถือเปนรางวัลของครอบครัว สอดคลองกับสนธิญา สุวรรณราช (2559) 

พบวาหากทําบัญชีครัวเรอืนเปนประจําสมํ่าเสมอสามารถวางแผนการใชจายเงินของครอบครัวได 

และสอดคลองกับภัทราจิตร แสงสวาง และศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ (2558) พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

การจัดทําบัญชีครัวเรือนมากที่สุด ไดแก ปจจัยดานการจัดการทางการเงิน โดยเนนไปที่การได

เรียนรูและการวางแผนการใชเงิน 3 5นอกจากนี้ประชาชนในชุมชน 3 5คิดวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน

กอใหเกดิประโยชนตอตนเองและครอบครัวสอดคลองกับยุพา สะรุโณ (2558) พบวาการทําบัญชี

มปีระโยชนและมคีวามสําคัญตอการเรยีนรูการบันทกึบัญชีรายรับและรายจาย รวมถึงเงินออมซึ่ง

สอดคลองกับศิริรัตน เจนศิริศักดิ์ และ ฐิติมา พราวศร (2554) พบวาเกษตรกรสวนใหญเห็นวา

การทําบัญชีครัวเรือนมีประโยชนมากถึงมากที่สุด สอดคลองกับ 1 5นิศรา จันทรเจริญสุข 1 5(2556) 

พบวา การนําบัญชีครัวเรือนมาใชเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนการเงินสวนบุคคลจะเสริมสราง

ความเข็มแข็งทางเศรษฐกจิแกครัวเรอืน 
 

ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏิบัติ 

 1. ผลการวจัิยครัง้นี้พบวาการเรยีนรูที่เกดิจากความพรอมของประชาชนเกิดจากการไดรับ

ความรูจากหนวยงานภายนอกเปนสวนใหญ จึงมีขอเสนอแนะใหหนวยราชการ หนวยงาน และ

สถาบันการศกึษาจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนในรูปแบบตาง 3ๆ 5 อยางตอเนื่อง

และสมํ่าเสมอ 

 2. จากผลการวจัิยพบวาการเรียนรูจากการไดฝกหัดบันทึกบัญชีไดถูกตองเกิดจากการใช

สมุดบันทกึบัญชีครัวเรือนที่ออกแบบใหสอดคลองกับบริบทของคนในชุมชน เหมาะกับการใชงาน 

ไมซับซอน ทําใหบันทกึรายการ รับ-จาย สําคัญที่เปนประโยชนไดงาย ไมผิดพลาด 

 3. นอกจากการไดรับความรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนจากการเขารับการอบรม

แลว ประชาชนควรนําความรูที่ไดรับมาอบรมมาฝกฝนเพื่อใหเรียนรูวิธีการบันทึกบัญชีไดถูกตอง

และนําขอมูลที่ไดจากการจดบันทึกบัญชีมาวิเคราะหหาแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางการเงิน 

จนสามารถแกไขปญหาไดตรงประเด็น 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. เพื่อใหการศกึษามคีวามสมบูรณขึ้นควรศึกษาการเรียนรูการจัดทําบัญชีครัวเรือนจาก

ประชาชนในชุมชนอื่น ๆ เพื่อจะไดพบขอแตกตางของการเรยีนรูการจัดทําบัญชีครัวเรอืนตอไป 

 2. 40ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนในดานอื่น เชน 40วางแผนการใช

จายเงินจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน 40 การจัดการเพิ่มรายรับลดรายจาย 4 0ดวยการจัดทําบัญชี

ครัวเรอืน 
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