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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร กลุ่มตัวอย่ างที่ใช้ ใน
การวิจัยเป็ นกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้ แก่ กลุ่มเกษตรกรบ้ านป่ าผาง อาเภอโพนนาแก้ ว และเกษตรกรบ้ านม่วงไข่ อาเภอโคกศรีสพุ รรณ
จังหวัดสกลนคร จานวน 74 ราย เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย ประกอบด้ วย การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า เกษตรกรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 50–60 ปี กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีอาชีพหลัก คือ ทานา
และทั้งหมดเคยทาบัญชี ร้ อยละ 34 ของกลุ่มตัวอย่างยังคงทาบัญชีอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ กระบวนการ
เรียนรู้การทาบัญชีของเกษตรกร ประกอบด้ วย 1) การตระหนักถึงปัญหา 2) หาหนทางเพื่อแก้ ไข 3) เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ และ 4) การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง เกษตรกรที่ยังคงบันทึกบัญชีอยู่ไม่ มีปัญหาในการจัดทาจึงยังทาได้ อย่ างต่อเนื่อง ในขณะที่เกษตรกรที่เลิกบันทึก
แล้ ว เมื่อเกิดปั ญหาในการบันทึก ไม่มีใครให้ ความช่วยเหลือหรือช่วยแก้ ปัญหา สุดท้ ายจึงเลิกบันทึก เมื่อเปรียบเทียบกับกระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม กระบวนการเรียนรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรขาดสองขั้นตอน อันได้ แก่ การประเมินทางเลือก และการติดตามและ
ประเมินผล หากรัฐบาลหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องเพิ่มการประเมินทางเลือกให้ เกษตรกร เช่ น การเพิ่มทางเลือกของสมุดบัญชีให้ กับเกษตรกร
และเพิ่มขั้นตอนการติดตามและประเมินผลหลังการอบรม การจัดทาบัญชีของเกษตรกรน่าจะดาเนินไปอย่างยั่งยืนได้
คาสาคัญ: กระบวนการการเรียนรู้ บัญชีครัวเรือน สมุดบัญชีครัวเรือน
Abstract
This research aimed to study the learning process of sustainable household bookkeeping by farmers. Samples used in the study
were purposively sampling. The samples were collected from a total of 74 farmers in Ban PA Phang, Phon Na Kaeo District, and
farmers in Ban Muang Khai, Khok Si Suphan District, Sakon Nakhon Province. Tools utilized were structured interviews and content
analysis. The research found that most of the samples were female, at the age of 50-60 years old. They all were rice farmers and
had experience in doing household bookkeeping. Thirty-four percent of the samples continue to do bookkeeping. According to the
content analysis, the learning process of the farmers comprised of 1) identifying problems, 2) exploring alternatives, 3) learning
and implementing, and 4) improvement. Farmers who did not face problems in bookkeeping continue to do so. However, farmers
who faced difficulties in bookkeeping had no support and therefore quit bookkeeping. When compared to the social learning process,
the farmers’ learning process lacked two stages, which were the evaluation alternatives and feedback and evaluation. Should the
government or stakeholders provide evaluation alternatives to farmers, such as more choices of accounting books for farmers and
adding another stage of monitoring and evaluation after training, bookkeeping of farmers would be sustainable.
Keywords: Learning Process, Household Bookkeeping, Household Accounting Book

บทนา

ด้ วยการส่งเสริมการรวมตัวเรียนรู้ร่วมคิดร่วมทดลองปฏิบัติ
จริง รวมทั้งการเสริมหนุ นกลุ่มที่มีการรวมตัวอยู่แล้ วให้
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 10 เข้ มแข็ง เน้ นศักยภาพความพร้ อมของชุมชน เชื่อมโยงกับ
(2550-2554) สืบเนื่องมาจนถึงแผนพัฒนาฉบับที่ 11 การทามาหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ระดับปั จเจก ระดับครอบครัว
(พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ กาหนดแนวทางการพัฒนาชุมชน จนถึงระดับชุมชน คานึงถึงความพอประมาณ และความ
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พออยู่ พ อกิน เป็ นล าดับ แรกก่ อนที่จะเชื่อมต่ อกับชุ มชน
และสังคมภายนอก ส่งเสริมการจัดการการเรียนรู้ มีกจิ กรรม
สร้ างความเข้ ม แข็งให้ กับ ชุ มชนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงเกิดขึ้นมากมาย และหนึ่งในนั้น คือ การส่งเสริม
ให้ ชุนชนจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยเกษตรกรเป็ นเป้ าหมาย
กลุ่มแรกที่หน่วยงานต่างๆ ต้ องการช่วยเหลือและพัฒนา
ให้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน
หลายหน่ วยงานมีโครงการมากมายที่พั ฒนาขึ้น เพื่ อ
ส่งเสริมให้ เกษตรกรทาบัญชีครัวเรือน เช่น การสนับสนุ น
และสอนการทาบัญชีครัวเรือนของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสห กรณ์ (Bank for Agriculture and Agricultural
Co-Operatives, 2006) การสอนการทาบั ญ ชี ค รั วเรื อน
ให้ แก่เกษตรกร 5.6 ล้ านคนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(Kwanmingtrakul, 2012) แต่ อ ย่ างไรก็ดี มี งานส ารวจ
พบว่า มีปัญหาและอุปสรรคมากมายที่ทาให้ การจดบันทึก
บัญชีของเกษตรกรไม่คงอยู่ในระยะยาว จึงทาให้ เป้ าหมาย
ที่ต้องการจะช่วยให้ เกษตรกรมีสถานะทางเศรษฐกิจที่ดขี ้ นึ
อย่างยั่งยืนยังไม่ประสบผลสาเร็จเท่าใดนัก
งานวิจัยในอดีต เปิ ดเผยว่า เกษตรกรหลายคนเข้ ารับ
การอบรมการทาบัญชีครัวเรือน และเห็นว่าการจัดทาบัญชี
มีป ระโยชน์ ในระดับ มากที่สุด แต่ แ ล้ ว ไม่ ได้ ท าบัญ ชีต่ อ
เพราะเห็นว่าเสียเวลาในการจัดทา (Trinkajee & Visetborisut,
2008) หลายคนไม่มเี วลาในการจัดทา บางคนสายตาไม่ดี
และไม่ได้ บันทึกอย่างต่อเนื่อง จึงเลิกบันทึก (Chotsatiankul,
2010) บางคนเกิดความท้ อแท้ ระหว่างการจัดทาเนื่องจาก
เห็นค่าใช้ จ่ายมากกว่ารายได้ ในที่สดุ จึงไม่ต้องการบันทึก
ต่อไป (Nilwadeeputtiphatra, n.d.)
เนื่องจากการจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่ได้ ถูกบังคับโดย
กฎหมาย ไม่เหมือนนิติบุคคลที่ต้องจัดทารายงานทางการ
เงินอย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง แม้ กระทั่งผู้ให้ ก้ ู เช่น ธนาคาร
เพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ก็ไม่ ได้ บังคับให้
เกษตรกรต้ อ งแสดงบัญ ชี ค รั วเรือน เมื่ อยื่น ความจ านง
ขอสิน เชื่อ (Bank for Agriculture and Agricultural CoOperatives, 2014) ความต้ องการของตั ว เกษตรกรเอง
จึงเป็ นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ เกษตรกรจัดทาบัญชีครัวเรือน
ต่ อ ไป เกษตรกรบางคนยั ง คงจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นอยู่
จนกระทั่งปั จจุ บัน และเห็นประโยชน์ พร้ อมกับต้ องการ
แนะน าให้ เกษตรกรท่ านอื่น จัดท าด้ วย (Siriwattanakul,
2011)
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การมอบหมายให้ ผู้ น าชุ มชนช่ ว ยประสานงาน และ
กระตุ้นการเรียนรู้ หรือการบังคับให้ เกษตรกรผู้ก้ ูเงินต้ อง
จัดทาบัญชีครัวเรือน อาจเป็ นปั จจัยที่จะช่วยให้ เกษตรกร
ทาบัญชีครัวเรือนอย่ างยั่งยืน ดังเห็นได้ จากตัวอย่ างจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดหนองบัวลาภูท่กี าลังดาเนินการ
เกี่ยวกับระเบียบการให้ สนิ เชื่อว่า สมาชิกสหกรณ์ท่นี าบัญชี
รับ-จ่ายครัวเรือนมายื่นกู้เงิน สหกรณ์จะพิจารณาให้ วงเงิน
กู้ ยื ม เพิ่ มขึ้ น (Cooperative Auditing Office Region 5,
2014) นอกจากนั้น การปรับปรุงสมุดบัญชีให้ เหมาะกับ
ชุ มชนนั้ น ๆ (Chaipinchana, 2014) ก็ช่ วยให้ เกษตรกร
ทาบัญชีได้ ย่งั ยืนขึ้น
ในปั จจุ บัน รัฐบาลสนั บสนุ นให้ ชุมชนและเกษตรกร
เข้ มแข็ง มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดี เพื่อให้ ชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ การศึกษาถึงกระบวนการเรียนรู้
ในการทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร จะช่วยให้ ทราบว่ า
กลไกหรือเครื่องมือใดจะช่วยให้ เกษตรกรทาบัญชีครัวเรือน
อย่างยั่งยืนได้
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพื่ อการศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทาบัญ ชี
ครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
2. เพื่ อศึกษาสภาพปั ญ หาและปั จจัยที่ส่งผลต่ อการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร
การทบทวนวรรณกรรม
การทาบัญชี คือ การจดบันทึก ข้ อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไข
ปั จจัยในการดารงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว
ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้ อมูลที่ได้ จากการบันทึกจะเป็ นตัว
บ่งชี้อดีตปั จจุ บันและอนาคตของชีวิตของตัวเอง สามารถ
นาข้ อมูลอดีตมาบอกปั จจุบันและอนาคตได้ ข้ อมูลที่ได้ ที่
บันทึกไว้ จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิต ในครอบครัวในประเทศได้ (Department
of Cooperatives Auditing, 2010)
การทาบัญชีครัวเรือน คือ การจดบันทึกรายรับรายจ่าย
ของครัวเรือน ช่วยทาให้ ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ
รายจ่าย หนี้สนิ และเงินคงเหลือในแต่ละวัน สามารถนามา
ใช้ ประโยชน์ในการจัดลาดับความสาคัญของรายจ่ าย และ
วางแผนการใช้ จ่ายว่า รายจ่ายใดไม่จาเป็ นสามารถตัดออก
ได้ (Pongwiritthon & Janjaroensuk, 2013) จากการสังเกต
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สื่อเผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับการทาบัญชีครัวเรือน รวมถึง
สมุดบัญชีครัวเรือน ผู้วิจัยสังเกตได้ ว่า ในสมุดบัญชีครัวเรือน
จะใช้ คาว่า “รายรับ” และ “รายจ่าย” ซึ่งสองคานี้ แตกต่าง
จากคาว่า “รายได้ ” และ “ค่าใช้ จ่าย” ของกิจการเมื่อจัดทา
บัญชีของบริษัทหรือองค์กร ตามกรอบแนวคิดสำหรับกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน (Federation of Accounting Professions,
2015) รายได้ และค่าใช้ จ่ายของบริษัทหรือกิจการเป็ นไป
ตามเกณฑ์คงค้ าง รายได้ (ค่าใช้ จ่าย) เกิดจากการเพิ่มขึ้น
(ลดลง) ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชี
ในรูปของกระแสเข้ า (กระแสออก) หรือการเพิ่มค่า (การ
ลดค่า) ของสินทรัพย์ หรือการลดลง (การเพิ่ มขึ้น) ของ

หนี้สนิ อันส่งผลให้ ส่วนของเจ้ าของเพิ่มขึ้น (ลดลง) ส่วน
การทาบัญชีครัวเรือน หากพิจารณานิยามของรายรับและ
รายจ่ายน่าจะมาจากแนวคิดการคลังของรัฐบาล ที่รายรับ
ของรัฐบาล ประกอบด้ วย รายได้ เงินกู้ยืม และเงินคงคลัง
(Chiramani, 1985) ทาให้ ในสมุดบัญชีครัวเรือน รายรับ
จึงหมายถึง กระแสไหลเข้ าของเงินสดทั้งหมด ไม่ว่าจะมา
จากรายได้ จากการทาเกษตรกรรม เงินสดรับจากการกู้ยืม
เงินสดรับจากการสวัสดิการต่างๆ ดูตัวอย่ างได้ จากสมุด
บัญชีครัวเรือนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การ
เกษตร

รูปที่ 1 ตัวอย่างสมุดบัญชีหน้ ารายรับ
ที่มา: Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives (2015)

รายจ่าย หมายถึง การไหลออกของกระแสเงินสด อัน
เกิดจากค่ าใช้ จ่ายในการประกอบอาชีพ ค่าใช้ จ่ายในการ
ดารงชีพ และการจ่ ายชาระคืนเงินกู้ยืม ตามตัวอย่ างสมุด

บัญชีของธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เป็ นดังนี้
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รูปที่ 2 ตัวอย่างสมุดบัญชีหน้ ารายจ่าย
ที่มา: Bank for Agriculture and Agricultural Co-Operatives (2015)

ผลต่ างระหว่ างรายรั บและรายจ่ ายจึ ง เท่ ากับ เงิ น สด
คงเหลื อของครัวเรื อน ดังนั้ น หากเปรีย บเทีย บกับ การ
บั น ทึ กบั ญ ชี ข องธุ ร กิจ เอกชน การบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นจะใช้
เกณฑ์เงินสด ในขณะที่การบัญ ชีของเอกชนใช้ เกณฑ์ค ง
ค้ างในการรับรู้และจัดประเภทรายการ
สาหรับการจัดทาบัญชีเรือนให้ ย่งั ยืน Pongwiritthon &
Janjaroensuk (2013) ได้ แนะนาไว้ ว่า หน่ วยงานรัฐบาล
ต้ องสร้ างความร่ วมมือกับชุ มชน ให้ กลุ่มผู้นาชุมชนช่ วย
ติด ตามผลและสร้ างแรงกระตุ้น ให้ ป ระชาชนมีส่วนรวม
สร้ างกฎระเบียบในการจัดทา มอบรางวัลต่อครอบครัวที่มี
การเปลี่ยนแปลงในการจัดทาบัญชีท่ีประสบความสาเร็จ
และมอบรางวัลแก่บุคคลต้ นแบบ Thaweechan (2013)
แนะนาด้ วยว่ า หน่ วยงานรัฐบาลที่มีอานาจดูแลควบคุ ม
เช่ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร อาจ
ต้ องมีมาตรการส่งเสริมให้ ประชาชนทาบัญชีครัวเรือน เช่น
เกษตรกรต้ องแสดงผลการทาบัญชีครัวเรือ น เมื่อยื่นขอ
สินเชื่อ
การจัดทาบัญชีครัวเรือน เป็ นกระบวนการหนึ่งในการ
เรียนรู้ของประชาชน การเรียนรู้เป็ นพื้นฐานของการดาเนินชีวิต
และการเรียนรู้จะช่ วยในการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ได้ เป็ น
อย่างดี Thani (1997) กล่าวถึง แนวคิดกระบวนการเรียนรู้
ทางสังคม (Social Learning Process: SLP) 6 ขั้ น ตอน
ดังนี้
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1. ตระหนักรับรู้ปัญหา (Identify Problem) เป็ นขั้นตอน
แรกที่จะแก้ ไขปัญหา ทาให้ เกิดความตระหนักร่วมกันและ
เห็นความสาคัญของปัญหานั้นๆ
2. หาทางเลือกในการแก้ ไขปัญหา (Explore Alternative)
ขั้นตอนการหาทางเลือกในการแก้ ไขปัญหา เช่น การวิเคราะห์
หาสาเหตุ การพิ จารณาถึงสาเหตุท่ีแท้ จริง และสามารถ
แก้ ไขปั ญหาได้ ด้วยวิธใี ดบ้ าง แสวงหาทางเลือกที่หลากหลาย
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ตั ด สิ น ใจเลื อ กทางเลื อ ก (Select Appropriate
Alternative) เป็ นขั้นการตัดสินใจว่าทางเลือกต่างๆ ที่จะ
แก้ ไขปั ญหานั้น ทางเลือกใดมีความเหมาะสมและเป็ นไป
ได้ สาหรับสถานการณ์ท่เี ป็ นอยู่ในชุมชน
4. เรียนรู้และลงมือปฏิบัติตามทางเลือก (Learning
and Implementing) มี ก ารวางแผนการด าเนิ น งานตาม
ทางเลือกที่กาหนด มีข้นั ตอนอย่างไร ใครเป็ นผู้กระทา จะ
ทาให้ ผ้ ปู ฏิบตั ไิ ด้ เกิดทักษะและการเรียนรู้เกิดขึ้น
5. การปรับปรุง (Improvement) การดาเนินงานอาจ
เกิดปั ญหาขึ้น การปรับปรุงกระบวนการทางานให้ สาเร็จ
ลุล่วงจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
6. การประเมินผล (Evaluation) เป็ นการประเมินดู
ว่ า กิจ กรรมที่ด าเนิ น สามารถแก้ ไขปั ญ หาของชุ ม ชนได้
หรื อไม่ แต่ ถ้าแก้ ไขไม่ ได้ ต้ องเริ่ มพิ จ ารณาและหาทาง
ร่วมกันใหม่
เมื่อการทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรเป็ นกระบวนการ
หนึ่ งในการเรี ย นรู้ ท างสัง คม ก็น่ า จะสามารถวิ เคราะห์
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3. การเก็บรวบรวมข้ อมู ล ในการวิจั ย ผู้ วิ จัย ทาการ
เปรียบเทียบได้ กบั กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม 6 ขั้นตอน
การที่เกษตรกรส่วนหนึ่งเลิกทาบัญชี อาจเป็ นไปได้ ว่า ขาด สัมภาษณ์กลุ่มจากเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง โดยการสัมภาษณ์
ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไป ผู้วิจัยจึงต้ องการศึกษากระบวนการ เชิงลึก เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้การทาทาบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกรอย่ างยั่งยืน ของเกษตรกร ระยะเวลาในการ
เรียนรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร
ติดต่ อประสานงานและพื้ นที่เริ่มตั้งแต่ เดือนมิถุนายนถึง
วิธีการศึกษา
สิงหาคม 2558 และวันที่เก็บข้ อมูลจากการสัมภาษณ์และ
สนทนากลุ่มอยู่ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2558
งานวิจัยนี้เป็ นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยทาการศึกษา
4. วิธวี ิเคราะห์ข้อมูล
แบบเจาะลึกลงพื้นที่ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึก
4.1 วิเคราะห์ ข้อมู ล พื้ นฐานของเกษตรกร ด้ วย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
สถิตเิ ชิงพรรณนา ได้ แก่ ความถี่ และค่าร้ อยละ
1.1 ประชากรในการวิจัย คือ เกษตรกรที่ทาบัญชี
4.2 วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ทาบัญชีครัวเรือน
ครัวเรือน
ของเกษตรกรอย่ างยั่งยืนของเกษตรกรจากการสัมภาษณ์
1.2 กลุ่ ม ตัว อย่ างที่ใช้ ในการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ท าการ
ด้ วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้ นา้
บ้ านป่ าผาง อาเภอโพนนาแก้ ว จังหวัดสกลนคร จานวน
ผลการศึกษา
33 ราย และเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้ นา้ บ้ านม่วงไข่ อาเภอโคก
ศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร จานวน 41 ราย รวม 74 ราย
ในการศึกษา ผู้วิจัยได้ ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูล 3 ส่วน
ซึ่งเป็ นเกษตรกรที่เป็ นลูกค้ าของธนาคารเพื่อการเกษตร คือ ข้ อมูลพื้นฐานของเกษตรกร ข้ อมูลจากการสัมภาษณ์
และสหกรณ์ การเกษตร และเคยด าเนิ น การจัด ทาบัญ ชี เชิงลึกของกลุ่มเกษตรกร และปัญหาและอุปสรรคจากการ
ครัวเรือนมาก่อน รวมถึงมีการรวมกลุ่มเพื่อการดาเนินการ ทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งสรุปผลการศึกษาได้ ดังนี้
ทางการเกษตร มีการบริหารจัดการทางการเกษตรอย่ าง
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้ นฐานของเกษตรกร
ต่อเนื่อง เพื่อดาเนินการสัมภาษณ์
2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้ าง เพื่อการศึกษากระบวนการเรียนรู้การจัดทาบัญชี
ครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร
ตารางที่ 1 ข้ อมูลพื้นฐานของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง (74 ราย)
ข้อมูลพื้ นฐาน
เพศ
ชาย
หญิง
ช่วงอายุ
น้ อยกว่า 50
50-60 ปี
61 ปี ขึ้นไป
อาชีพหลัก
ทานา
การทาบัญชีครัวเรือน
เคยทา
ยังทาต่อเนื่อง
ไม่ได้ ทาต่อ

จานวน

ร้อยละ

20
44

20.00
80.00

10
38
26

13.51
51.35
35.14

74

100.00

74
25
49

100.00
33.78
66.22

65

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 10(3)

จากตารางที่ 1 พบว่ า เกษตรกรที่เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่ าง
ส่วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 80 มีช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่
ระหว่าง 50–60 ปี ร้ อยละ 51.35 มีอาชีพหลัก คือ ทานา
ทั้งหมด ร้ อยละ 100.00 และกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเคยทา
บัญ ชีครัวเรือน ซึ่งยังคงทาต่ อเนื่อง ร้ อยละ 33.78 และ
ไม่ได้ ทาต่อ ร้ อยละ 66.22
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis)
จากการการสัม ภาษณ์ กลุ่ ม เพื่ อศึ กษากระบวนการ
เรียนรู้การทาทาบัญ ชีครัวเรือนอย่ างยั่งยืนของเกษตรกร
โดยใช้ แบบสัมภาษณ์ เพื่อให้ ได้ ข้อมูลเชิงลึกของเกษตรกร
จากนั้ น วิ เคราะห์ เนื้ อหาจากการสัม ภาษณ์ และท าการ
สังเคราะห์
ผู้วิจัยสามารถวิเคราะห์ และสรุป กระบวนการเรียนรู้
ของเกษตรกรได้ เป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
2.1 การตระหนัก ถึ ง ปั ญ หา ด้ วยการจั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือนในกลุ่มตัวอย่ างเริ่มจากหน่วยงานภาครัฐเข้ าไป
อบรมความส าคั ญ และการจั ด ท าบั ญ ชี ค รัว เรื อนให้ แก่
เกษตรกร เกษตรกรกลุ่ มตัวอย่ างจึ งตระหนั กถึงปั ญ หา
ด้ วยตัวกระตุ้นภายนอก เช่ น หน่ วยงานภาครัฐ ในอดีต
เกษตรกรไม่ทราบว่า ค่าหวย ค่าสุรา บุหรี่ รวมถึงค่าอาหาร
ล้ วนเป็ นค่าใช้ จ่ายในครัวเรือน คิดว่ามีเพียงต้ นทุนในการ
ทานาเท่านั้น เมื่อเข้ าอบรมแล้ วก็เกิดการตระหนักถึงปัญหา
ในรายจ่ายของตนเอง ต้ องการจะแก้ ไขปัญหารายรับรายจ่าย
และเห็นเงินออม
2.2 หาหนทางเพือ่ แก้ไข เมื่อเกษตรกรได้ ทราบและ
รับรู้ในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ ว ก็หาแนวทางในการแก้ ไขปัญหา
เมื่อได้ รับทราบความสาคัญของการทาบัญชี เกษตรกรจึง
ต้ องการเริ่มทาบัญชี การแก้ ไขปั ญหาในกรณีน้ ี มาจากการ
อบรมการทาบัญชีครัวเรือน ทั้งหน่วยงานสหกรณ์จังหวัด
และธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ซึ่ ง
ส่ งเสริม ให้ เกษตรกรได้ ท าบั ญ ชี เพื่ อ รู้ร ายรับ รายจ่ ายที่
แท้ จริงของ ดังนั้น เกษตรกร จึงได้ เห็นแนวทาง และเริ่มที่
จะทาบัญชีครัวเรือน
2.3 เรียนรู แ้ ละลงมือปฏิ บตั ิ หลังจากการฝึ กอบรม
เกษตรกรได้ ล งมือ ท าบัญ ชี ค รัวเรือ น โดยมีห น่ วยงานที่
เกี่ยวข้ องเข้ ามาช่วยกากับในช่วงแรก เกษตรกรก็ได้ ทาอย่าง
ต่อเนื่อง บางรายที่เข้ าใจในกระบวนการก็ดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง บางรายเมื่อทาไปสักระยะเห็นว่า ครัวเรือนของ
ตนเองไม่ มีรายรั บเลย มีแต่ รายจ่ าย ก็เลิกทา เหตุ ท่ีเป็ น
เช่นนี้เนื่องมาจากว่า เกษตรกรส่วนหนึ่งไม่เข้ าใจว่า เงินกู้ท่ี
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กู้มานั้นเป็ นหนี้สนิ ดูเหมือนจะต้ องจ่ายคืนในอนาคต จึง
บันทึกเป็ นรายจ่าย ทั้งที่จริงแล้ ว เงินกู้น้นั ในช่วงแรกถือว่า
เป็ นรายการเงินสดรับ ที่นาไปลงทุนเช่น ซื้อเครื่องมือ และ
ย่าฆ่าแมลง เพื่อให้ ได้ รายรับเข้ ามาอีกในอนาคต การบันทึก
เงินกู้ยืมเป็ นรายจ่ายทันทีทาให้ เกษตรกรเห็นว่าทาบัญชีไป
ก็พบแต่รายจ่าย ประกอบกับเกษตรกร ไม่มีวินัยทางการ
เงินด้ วย เช่ น กู้เงินมาแต่ไม่ใช้ คืนตามกาหนดเวลา จึงทา
ให้ หนี้น้นั เพิ่มขึ้น
2.4 การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ในขั้นนี้ เกษตรกร
ที่เห็นประโยชน์จากการทาบัญชีครัวเรือนและไม่มีปัญหา
ในการจัดทา ทาได้ ถูกต้ อง ก็ทาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเกษตรกร
บางคนเห็นการทาบัญชีครัวเรือนยุ่งยากก็เลิกทา โดยไม่ได้
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ สาเหตุหนึ่งอาจเพราะเกษตรกร
เรียนรู้แต่การจดบันทึกและใช้ สมุดบัญชี ไม่ได้ เรียนรู้หลัก
การของการสร้ างสมุดบัญ ชี หรือที่มาของแต่ ละช่ องที่ใช้
บันทึก จึงไม่มคี วามรู้เพียงพอที่จะทาให้ ปรับปรุงสมุดบัญชี
หรือคิดหากระบวนการที่จะทาให้ การจดบันทึกง่ายขึ้นได้
หลายคนจึงเลิกบันทึกบัญชี
ส่วนที่ 3 ปั ญหาและอุปสรรคการทาบัญชีครัวเรือน
จากการสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่ าง ปั ญ หาและอุปสรรค
การทาบัญชีครัวเรือน ประกอบด้ วย เกษตรกรขาดประสบการณ์
ในการทาบัญชีครัวเรือน ขาดแหล่งข้ อมูลจากภาครัฐและ
เอกชนในการศึกษาเพิ่มเติม ขาดความรู้ความเข้ าใจเรื่อง
การทาบัญ ชีครัวเรือน การทาบัญ ชีครัวเรือนมีความยาก
และทาให้ เสียเวลาประกอบกับเกษตรกรมีภารกิจในการ
ประกอบอาชีพการเกษตรมากทาให้ ไม่สามารถจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนได้ ต่อเนื่อง
การอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษากระบวนการเรียนรู้การทาบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกรอย่ างยั่งยืนของเกษตรกร ผู้วิจัยสังเคราะห์
กระบวนการเรี ย นรู้ ในการท าบั ญ ชี ข องเกษตรกรได้ 4
ขั้นตอน ประกอบด้ วย 1) การตระหนักถึงปั ญหา 2) หา
หนทางเพื่อแก้ ไข 3) เรียนรู้และลงมือปฏิบตั ิ และ 4) การ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง หากเปรียบเทียบกับกระบวนการ
เรีย นรู้ (Social Learning Process: SLP) 6 ขั้น ตอนของ
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม จะพบว่ าไม่ มีข้ันตอนการ
ประเมินทางเลือกและขั้นตอนการติดตามประเมินผล
สาหรับการประเมิน ทางเลื อกไม่ มีข้ัน ตอนนี้ ในกลุ่ ม
ตัวอย่างเนื่องจากการทาบัญชีของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างมี

Journal of Community Development Research (Humanities and Social Sciences) 2017; 10(3)

หน่ วยงานรัฐบาลเข้ าไปให้ การอบรมและกระตุ้น ให้ เห็น
ความสาคัญของปั ญหา เกษตรกรเห็นหนทางในการแก้ ไข
ปั ญ หาของตนได้ ง่าย และจั ด ท าบั ญ ชี ค รั วเรื อ นตามที่มี
หน่ วยงานแนะนา โดยไม่ ได้ ประเมินทางเลือกอื่น ผู้วิจัย
เห็นว่า การไม่ได้ ประเมินทางเลือกในการทาบัญชีไม่ได้ เป็ น
ประเด็นปัญหาต่อการทาบัญชีอย่างยั่งยืน เนื่องจากการจะ
ทราบรายรับรายจ่ ายควรต้ องผ่านการจัดทาบัญ ชีอยู่ แล้ ว
แต่ การประเมิน ทางเลือกน่ าจะเกี่ยวข้ องกับรูปแบบของ
สมุดบัญชีมากกว่าที่อาจแตกต่างกัน หรือจัดทาให้ เหมาะ
กับความต้ องการของเกษตรกร ในการศึกษา พบว่า รูปแบบ
สมุดบัญชีจะขึ้นอยู่กบั ผู้ให้ การอบรมว่า แนะนาหรือแจกจ่าย
สมุดบัญชีแบบใดให้ กับเกษตรกร ในกลุ่มตัวอย่างนี้สมุด
บัญชีท่ใี ช้ เป็ นของธนาคารเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ซึ่งเป็ นผู้ให้ การอบรม เกษตรกรจึงไม่ ได้ รับหรือเคยเห็น
สมุดบัญ ชีแบบอื่น จึงไม่ ได้ ประเมิน สมุดบัญ ชีท่ีตนใช้ ว่า
เหมาะกับรายจ่ายและรายจ่ายของตนหรือไม่ จึงอาจเป็ น
สาเหตุห นึ่ งที่ทาให้ กระบวนการเรียนรู้มีโอกาสไม่ ย่ังยื น
Janjaroensuk (2013) และ Chaipinchana (2014) เคย
ออกแบบสมุ ด บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นใหม่ ใ ห้ เหมาะกั บ ชุ ม ชน
ตัวอย่าง และพบว่าสมุดบัญชีท่เี หมาะกับบริบทชุมชนนั้นๆ
ช่วยให้ การทาบัญชีครัวเรือนประสบความสาเร็จมากขึ้น
อีก ขั้ น ตอนของกระบวนการเรี ย นรู้ ที่ไ ม่ พ บในกลุ่ ม
ตัวอย่าง คือ การติดตามประเมินผล ผู้วิจัยเห็นว่า ขั้นตอน
นี้เป็ นอีกปัจจัยที่ทาให้ การทาบัญชีไม่ย่งั ยืน หลังจากบันทึก
บัญชีแล้ ว เกษตรกรบางคน พบว่า มีความยุ่งยาก บางคน
บันทึกบัญชีผดิ คิดว่ามีแต่รายจ่ายไม่มีรายรับ ความไม่เข้ าใจ
หรือไม่ได้ เรียนรู้ในหลักการบัญชี ทาให้ เกษตรกรไม่สามารถ
ปรับปรุงสมุดบัญ ชีให้ เหมาะสมกับการใช้ งานของตนได้
การไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเข้ าไปประเมินผลและติดตาม
หลังจากการอบรม ทาให้ ปัญหาในการจัดทาของเกษตรกร
ไม่ถูกแก้ ไขอย่ างทันกาล เกษตรกรบางคนจึงเลิกทาอย่าง
ถาวร
ส าหรั บ เหตุ ผ ลในการเลิ ก ท าบั ญ ชี แ ละปั ญ หา และ
อุปสรรคในการทาบัญชีสอดคล้ องกับงานวิจัยในอดีต เช่น
เลิกทาเพราะเห็นว่ามีแต่รายจ่าย (Nilwadeeputtiphatra, n.d.)
และยุ่งยากจึงไม่ต้องการทาต่อ (Chotsatiankul, 2010)
สรุปผลการศึกษา
ในการศึ ก ษากระบวนการเรี ย นรู้ การจั ด ท าบั ญ ชี
ของเกษตรกร ทั้ ง งานวิ จั ย นี้ และงานวิ จั ย ในอดี ต เช่ น

Pongwiritthon & Janjaroensuk (2013) พบว่ า ยั ง ขาด
การติด ตามและประเมิ น ผลการทาบัญ ชี ค รั วเรือ น การ
ติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ การทาบัญชีถูกต้ อง และ
หากเกษตรกรมีปั ญ หาในการจัด ทาก็สามารถหารือและ
แก้ ไขได้ ทันกาล การแก้ ไขอย่ างทันกาลจะช่ วยให้ การจด
บันทึกบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง
ได้ นอกจากนั้น ยังขาดกระบวนการเรียนรู้ในขั้นตอนของ
การประเมินทางเลือก ซึ่งส่วนหนึ่งเกี่ยวข้ องกับสมุดบัญชี
เนื่ อ งจากสมุ ด บั ญ ชี จั ด ท าส าหรั บ เกษตรกรโดยรวมทั้ ง
ประเทศ อาจไม่ตรงกับบริบทของชุมชนนั้นๆ เมื่อเกษตรกร
เกิดปัญหาในการจดบันทึก ส่วนหนึ่งจึงเลิกทา รูปแบบของ
สมุดบัญชีควรต้ องแก้ ไขให้ ตรงกับบริบทของชุม ชนนั้น ๆ
(Janjaroensuk, 2013; Chaipinchana, 2014) และต้ อ ง
ใช้ คาศัพท์ท่เี ข้ าใจได้ ง่าย
ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาที่ยังไม่พบกระบวนการเรียนรู้ในขั้น
การประเมินทางเลือกและการติดตามประเมินผล ผู้วิจัยมี
ข้ อเสนอแนะสาหรับการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่ างยั่งยืน
ดังนี้
1. จากการวิเคราะห์เนื้อหาในสมุดบัญชี และการนา
ไปใช้ ของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเห็นว่า สมุดบัญชีท่ี
ใช้ กนั ในปัจจุบนั เป็ นไปตามเกณฑ์เงินสด แต่ผ้ วู ิจัยไม่พบว่า
มีการบันทึกหรือกล่าวไว้ ให้ เห็นชัดเจนว่ า การจัดทาบัญชี
ของเกษตรกรเป็ นไปตามเกณฑ์เงินสด คาว่ า รายรับและ
รายจ่ าย ที่ปรากฎในสมุดบัญชีหลายๆ เล่ ม น่ าจะเป็ นไป
ตามแนวคิดการคลังของรัฐบาล ผู้วิจัยเสนอแนะว่ า หาก
เป็ นหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่จัดทาบัญชี รวมถึงเกษตรกร
ไม่ควรใช้ คาว่ารายรับและรายจ่าย ผู้วิจัยเสนอแนะว่า สมุด
บันทึกบัญชีครัวเรือนควรเปลี่ยนคาว่า “รายรับ” เป็ น “เงินสด
รับ” และ “รายจ่ าย” เป็ น “เงินสดจ่ าย” เพราะเกษตรกร
ในกลุ่มตัวอย่างบางคนไม่เข้ าใจว่าคาว่ารายรับและรายจ่าย
หมายความว่าอะไร ส่วนใหญ่ จะดูตัวอย่างรายการค้ าที่ให้
ไว้ มากกว่า เมื่อรายการค้ าไม่ตรงกับรายการของตน บางคน
จึงเลิกทาบัญชี หากเปลี่ยนเป็ นคาว่าเงินสดรับและเงินสด
จ่าย เกษตรกรน่าจะเข้ าใจได้ ง่ายขึ้น เพราะตรงกับการรับ
และจ่ายเงินของตน เมื่อนายอดรวมเงินสดรับหักด้ วยยอด
รวมเงินสดจ่ายจะเท่ากับเงินสดคงเหลือในมือ ซึ่งสามารถ
ตรวจสอบได้ กบั เงินสดจริงที่มีในมือ รายการกระแสเงินสด
จะมี ป ระโยชน์ ในการคิ ด วิ เคราะห์ ก ระแสเงิ น สดต่ อ ไป
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(Kwanmingtrakul, 2012) สมุดบัญชีของ Chaipinchana
(2014) ที่เคยออกแบบใหม่ยังคงใช้ คาว่ารายรับ รายจ่าย
และยอดคงเหลือประจาเดือน ดังนั้น จากรูปที่ 1 และ 2
ตามสมุ ด บั ญ ชีข องธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร เพียงเปลี่ยนหัวตารางเป็ นเงินสดรับและเงินสด
จ่ าย ผู้วิจัยคาดว่ าเกษตรกรน่ าจะเข้ าใจและจดบันทึกได้
ง่ายขึ้น เมื่อเกษตรกรมีวินัยในการจดบันทึกแล้ ว จึงเริ่มใช้
สมุดบัญชีท่เี ป็ นไปตามเกณฑ์คงค้ าง เช่น การซื้อรถไถเป็ น
การลงทุนในสินทรัพย์ ไม่ใช่รายจ่าย เพื่อให้ เป็ นประโยชน์
ในการน าข้ อมู ลไปค านวณต้ น ทุ นในการประกอบอาชี พ
ต่อไปในอนาคต นอกจากนั้น รายการในสมุดบัญชีท่คี วร
ปรับให้ เหมาะกับบริบทชุมชนนั้นๆ (Janjaroensuk, 2013;
Chaipinchana, 2014) หรือสามารถเปลี่ยนแปลงได้
2. ในส่ ว นของกระบวนการเรี ย นรู้ ขั้ น การติ ด ตาม
ประเมินผลหลังการอบรมเป็ นสิ่งที่จาเป็ นและจะช่ วยให้
การจัดทาบัญชีเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน และลดปัญหาและอุปสรรค
ในการทาบัญ ชีครัวเรือน เกษตรกรหลายคนเลิกทาบัญ ชี
เพราะมีปัญ หาในการบันทึก และไม่ มีผ้ ูช้ ี แนะในการแก้
ปั ญ หา หากพิ จารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดการเรียนรู้
ปรัชญาพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ที่ Subekaew
(2012) กล่าวไว้ ว่า ปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตยั่งยืน คือ การสร้ างภาคีเครือข่ายแห่ งการเรียนรู้ให้
ครบทุกภาคส่วน ซึ่งสอดคล้ องกับ Vatiktinnakorn (2010)
ที่กล่าวว่า การเรียนรู้ควรเป็ นไปในลักษณะชวนกันมาคิด
ชวนกันมาคุยมากกว่าการนั่งเรียนในห้ องเรียน และต้ องมี
เครือข่ายคอยสนับสนุนผู้เรียน จึงเห็นได้ ว่า กลไกหนึ่งที่จะ
ช่ วยให้ การจัดทาบัญ ชีครัวเรือนของเกษตรกรยั่งยืน คือ
การสร้ างภาคีเครือข่ายในชุมชน และสร้ างบรรยากาศการ
เรียนรู้ในลักษณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากกว่าการสอนหรือ
การอบรม การมีอาสาสมัครหรือครูบัญ ชีป ระจาหมู่บ้าน
เป็ นกลไกที่สาคัญอีกกลไกหนึ่งที่จะช่วยให้ การทาบัญชีของ
เกษตรกรยั่งยืนได้
งานวิ จั ย ในอนาคต อาจท าการทดลองเพื่ อ ทดสอบ
ตามที่ผ้ ูวิจัยได้ เสนอแนะไว้ เช่ น การเปลี่ยนรูปแบบสมุด
บัญชีเป็ นช่ องเงินสดรับและเงินสดจ่ ายช่ วยให้ เกษตรกร
บันทึกรายการได้ และรายจ่ ายได้ ง่ ายขึ้นหรือไม่ หรืออาจ
ทาการทดลองกับกลุ่ม เกษตรกรอาสา โดยทดลองสร้ าง
ภาคีเครือข่ ายการเรีย นรู้ในชุ มชน เพื่ อทดสอบว่ าการมี
ภาคีเครือข่ายช่วยลดโอกาสในการเลิกจดบันทึกบัญชีของ
เกษตรกรหรือไม่ นอกจากนั้ น อาจสารวจความคิด เห็น
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ของเกษตรกรต่อปั จจัยการสนับสนุ นจากภาครัฐที่จะช่ วย
ให้ การทาบัญชีครัวเรือนเป็ นไปอย่างยั่งยืน เป็ นต้ น
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