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บทคัดย่อ
การพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุน สวัสดิการชุมชนในจังหวัด
นครราชสี ม า ซึ่งมี ป ระชากร คื อ สมาชิ ก กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนอ าเภอคง จั งหวั ด นครราชสี ม า และกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนจานวน 400 คน ซึ่งได้จากการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย
2) กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคูขาด อาเภอคง จังหวั ดนครราชสีมา ซึ่งใช้ตัวแทนสมาชิกกองทุนจากความสมัครใจ
จานวน 50 คน 3) ตัวแทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวน 18 คน เพื่อใช้ในขั้นตอนการวิจัยเชิงปริมาณด้วย
แบบสอบถาม และเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มย่อย
ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
ช่วงอายุระหว่าง 41-50 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาและมีอาชีพเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง
5,000 – 10,000 บาท ระดับการปฏิบัติจัดทาบัญชีครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนระดับ
ศักยภาพการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกองทุนสวัสดิการชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติในการจัดทาบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับมาก 2) รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม
ของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการ
ดาเนินงาน และแผนการปฏิบัติของพี่เลี้ยงด้านบัญชี ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ ช่วงที่ 2
การแสดงบทบาทพี่เลี้ยงด้านบัญชี และช่วงที่ 3 การสิ้นสุดของการเป็นพี่เลี้ยงด้านบัญชี 3) ความพึงพอใจของรูปแบบการจัดทา
บัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง
41- 50 ปี ส่วนใหญ่การศึกษาอยู่ในระดับอนุปริญญา/ ปวส. และมีอาชีพเกษตรกร ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) อยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ : บัญชีครัวเรือน, การมีส่วนร่วม, กองทุนสวัสดิการชุมชน, พี่เลี้ยง
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Abstract
The study of development pattern of participating household accounting of community welfare
fund at Nakhon Ratchasima Province, aimed to 1) analyze the patterns household accounting of community
welfare fund at Nakhon Ratchasima province, 2) develop the participatory patterns household accounting of
community welfare fund at Nakhon Ratchasima province, and 3) study the satisfaction of participatory patterns
household accounting. The population was the members of community welfare fund in Khong district, Nakhon
Ratchasima province. The samples were categorized into 3 groups; 1) 400 members of community welfare
fund selected by simple random sampling, 2) 50 voluntary representatives from members of community
welfare fund in Khu-khad sub-district, Khong district, Nakhon Ratchasima province, and 3) 18 representatives
from members of community welfare fund. The questionnaire was employed to gather data for quantitative
research, while in-depth interview and focus group were used for qualitative research.
The research results revealed that; 1) household accounting pattern analysis, most of respondents
were female and aged between 41-50 years old. They graduated primary school level and were farmers.
They earned approximately 5,000-10,000 baht. Regarding to level of practical accounting handling, the
overall was at high level. The total potential level of organized household accounting was high; when
partially consider in each aspect, found that the attitude of household accounting was high. 2) The patterns
of participatory household accounting of community welfare fund in Nakhon Ratchasima province,
consisted of 3 components; objective, implementing practice and operational plan for accounting mentors.
The operational plan was divided into 3 sections; section1 : relationship building, section2 : role-playing of
accounting mentor and section3: ending step of accounting mentor. 3) The satisfaction analysis of
participatory household accounting patterns, found that most of respondents were female and aged
between 41-50 years old. They graduated diploma / vocational certificate level. The overall satisfaction in
participatory household accounting patterns was at high level.
Keywords: household Accounting, participating, community welfare fund, accounting mentor

บทนา
การพัฒนาที่ประสานเชื่อมโยงชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูลกันและกันนาไปสู่เป้าหมายระยะยาวในการกระจาย
โอกาสการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้เท่าเทียมกันตามศักยภาพในทุกพื้นที่ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
9 (พ.ศ.2545 -2549) ที่ผ่านมาแล้วนั้น มุ่งพัฒนาโครงสร้างการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน(สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2545) ต่อเนื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)
ที่ยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อเสริม สร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและความเข้มแข็งทางการเงินซึ่งเป็นฐานรากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิ์ในการจัดการทุน ที่ดิน และทรัพยากรภายในชุมชน (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ออนไลน์: 2560)
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ประชากรในจังหวัดนครราชสีมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน 26,376 บาท แต่กลับมีหนี้สินเฉลี่ยต่อ
ครัวเรือนถึง 245,670 บาท (สานักงานสถิติแห่งชาติ . ออนไลน์: 2560) ซึ่งมีปัจจัยมาจากไม่มีการวางแผนในการบริหาร
ทางด้านการเงิน ไม่เห็นความสาคัญของการบันทึกรายรับและรายจ่ายประจาวันของครัวเรือน จึงทาให้ไม่ทราบถึงจานวน
รายรับที่แน่นอน และรายจ่ายใดที่เป็นรายจ่ายฟุ่มเฟือย อันเป็นสาเหตุของการใช้จ่ายเกินตัว
กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตของคนใน
ชุมชนบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยการจัดสวัสดิการตั้งแต่เกิดจนถึงตายเป็นระบบการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคนในชุมชน
ก่อให้เกิดรายได้ ลดรายจ่าย นาไปสู่การแก้ไขความยากจน ซึ่งแนวคิดที่สาคัญของกองทุนคือ สมาชิกกองทุนร่วมกันคิด ร่วมกันสร้าง
ร่วมกันบริหารจัดการและร่วมกันรับผลประโยชน์ ซึ่งเงินทุนของกองทุนมาจากเงินสมทบของสมาชิกตามที่ร่วมกันตกลงและได้รับ
สมทบจากภาครัฐส่วนหนึ่ง (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) 2558 : 2) ซึ่งสอดคล้องลักษณะกองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ
ชุมชนเทศบาลตาบลนาเฉลียง อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีแนวคิดและเป้าหมายในการดาเนินงานให้เกิดความมั่นคงในด้าน
คุณภาพชีวิต สามารถพึ่งพาตนเอง พึ่งพาซึ่งกันและกันในกลุ่ม และการสร้างเครือข่ายในชุมชนและระหว่างชุมชน (สุเทพ คาเมฆ และ
คณะ.ออนไลน์ :2561) ในจังหวัดนครราชสีมา มีจานวนกองทุนขึ้นทะเบียนกองทุนถึง 145 กองทุน (สานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ออนไลน์: 2560) แต่มีเพียงจานวนน้อยที่รับเงินสมทบจากภาครัฐ เนื่องจากไม่มีความเข้มแข็งทางการเงินและ ไม่
สามารถดาเนินการบริหารจัดการเงินทุนของกองทุนได้ด้วยตนเอง ซึ่งกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคูขาด อาเภอเมืองคง จังหวัด
นครราชสีมา เป็นกองทุนที่มีความเข้มแข็งทางการเงิน สามารถดาเนินการบริหารกองทุนได้ด้วยตนเองจึงได้รับการสมทบจากภาครัฐ
เนื่องจากคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนมีความสามัคคีกัน เสียสละ มีความเข้าใจกัน อย่างไรก็ตามกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบล
คูขาดยังประสบปัญหาความล่าช้าเรื่องการรับเงินสมทบจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน มีสาเหตุมาจากไม่มีการวางแผนในการ
บริหารทางด้านการเงิน ไม่เห็นความสาคัญของการบันทึกรายรับและรายจ่ายประจาวัน ของครัวเรือนที่เป็นสมาชิก
แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาหนี้สินและความยากจน คือ การยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางการดาเนินชีวิตที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคานึงถึงความพอประมาณ
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกั นในตัวที่ดี ตลอดจนใช้คุณธรรม ความรู้ และดาเนินชีวิตด้วยความเพียร และพระราชดารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 “ชาวบ้านไม่ใคร่สนใจการบัญชี จึงทรงเน้นให้มีการอบรมฝึกสอนให้ชาวบ้านทาบัญชี การลงทุน
การใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน กาไร สามารถปรับราคาให้สอดคล้องกับการตลาดได้ด้วย”(นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ. 2559: 77)
การจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นการบันทึกรายรับและรายจ่ายประจาวันของตนและครอบครัว จะทาให้เกษตรกรรู้ว่ารายรับ
และรายจ่ายมาจากแหล่งใดบ้าง ทาให้ทราบถึงฐานะการเงินของตนและครอบครัว รวมถึงต้นทุนในการประกอบอาชีพและช่วยในการ
ตัดสินใจเพื่อการลงทุนในครั้งต่อไป จึงทาให้สามารถวางแผนการเงินได้อย่างรอบคอบเหมาะสม ส่งผลให้เกิดความประหยัดและการ
ออม จึงทาให้เป็นการแก้ไขปัญหาหนี้สนิ ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของวาริพิน มงคลสมัย (2552, บทคัดย่อ) คือ การ
จัดทาบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์สูงสุดในด้านที่ทาให้ลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และมีเงินออมเพิ่มขึ้น ดังนั้นบัญชีครัวเรือนจึงถือได้ว่า
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สาคัญในการดาเนินชีวิตตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้จึงมุ่งการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและแนวทางการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน เพื่อพัฒนาสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคูขาด อาเภอเมืองคง จังหวัดนครราชสีมาให้ดาเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความมั่นคงในชีวิตตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุน
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ทบทวนวรรณกรรม
1. แนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
สุนทร กุลวัฒนวรพงศ์ (2544) ได้ให้ความหมายของคาว่า เศรษฐกิจพอเพียง ไว้ว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือระบบ
เศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั (รัชกาลที่ 9) นั้นอาจมองได้ใน 2 ลักษณะใหญ่ๆ คือ
1. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชน เมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้า และ
บริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของ
2. เศรษฐกิจพอเพียงระดับบุคคล หมายถึง ความสามารถในการดารงชีวิตอย่างไม่เดือดร้อน มีความเป็นอยู่อย่าง
ประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ ที่สาคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มีอิสรภาพ
สุเมธ ตันติเวชกุล (2541 : 117 - 128) กล่าวไว้ว่า การน้อมนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ซึ่งสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้กับสังคมทุกระดับ ดังนี้
1. ระดับบุคคลหรือครอบครัว สามารถให้ตนเองเป็นที่พึ่งแห่งตนใน 5 ด้าน ได้แก่ จิตใจ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ
และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รู้จักคาว่า “พอ” และไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่นพยายามพัฒนาตนเองเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความชานาญ มีความสุขและความพึงพอใจกับชีวิตที่พอเพียง ยึดเส้นทางสายกลางในการดาเนินชีวิต
2. ระดับชุมชนสามารถรวมกลุ่มกันทาประโยชน์เพื่อส่วนรวม โดยอาศัยภูมิปัญญาและความสามารถของตนและชุมชน
3. ระดับรัฐ หรือระดับประเทศ คือ ชุมชนและสังคมหลายๆ แห่ง ร่วมมือกันพัฒนาตามแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และวางรากฐานของประเทศให้มีความพอเพียงและพร้อมก่อน จึงค่อยๆ ดาเนินการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศให้เจริญขึ้นเป็นลาดับๆ ต่อไป
การน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ คือ การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีองค์ประกอบ 3 ห่วง
(ความมีเหตุผล ความพอประมาณและความมีภูมิคุ้มกัน) และ 2 เงื่อนไข (เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ไปใช้ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม โดยที่เริ่มจากส่วนที่เล็กที่สุด คือ บุคคลหรือครอบครัว แล้วค่อยพัฒนาไปเป็นชุมชน
ตลอดจนถึงประเทศชาติ ซึ่งจะนาไปสู่การดาเนินชีวิตที่อยู่บนทางสายกลาง รู้จักความพอดี พอเพียง ทาให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างยั่งยื น
และมีความสุข
2. แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน
สันติชัย เอื้อจงประสิทธิ์ (2551) ได้กล่าวถึงสาระสาคัญของการมีส่วนร่วม ว่าหมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินใจในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่างๆ อันมีผลกระทบมาถึงตัวของบุคลากรเอง การที่
จะสามารถทาให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหา และนามาซึ่งสภาพความเป็นอยู่ของบุคลากรให้ดีขึ้นนั้นผู้นา
จะต้องยอมรับในปรัชญาการพัฒนาว่า มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขได้รับการปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้อื่นและพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของส่วนรวมในองค์กร
มงคล จันทร์ส่อง (2544) ได้เสนอว่ากระบวนการของการมีส่วนร่วม มีอยู่ 3 ด้าน ดังนี้
1. การมีส่วนร่วมจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน การให้บุคคลเข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจนว่า จะทากิจกรรมนั้นๆ ไปเพื่ออะไร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ตัดสินใจถูกว่าควรจะเข้าร่วมหรือไม่
2. การมีส่วนร่วมจะต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจะต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าร่วมกิจกรรมหรือไม่
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3. การเข้าร่วมจะต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การที่จะให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมาย
ด้วย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายมักถูกจากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วเป็นพื้นฐาน
3. แนวคิดและทฤษฎีการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT)
สมยศ นาวีการ (2550) กล่าวว่า การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT) เป็นวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกิจการ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างผลการประเมินสภาพแวดล้อมภายในระหว่างจุดแข็ง
และจุดอ่อน และการประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกระหว่างโอกาสกับอุปสรรค ว่ามีความโน้มเอียงไปในทิศทางใดเพื่อ
นาไปสู่การกาหนดกลยุทธ์
นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร (2554) ได้กล่าวถึง SWOT คือ วิธีการและเทคนิคในการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมขององค์กร ได้แก่
1. จุดแข็ง หมายถึง ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก ซึ่งองค์กรนามาใช้ประโยชน์ในการ
ทางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
2. จุดอ่อน หมายถึง สถานการณ์ภายในองค์ที่เป็นลบและด้อยความสามารถ ซึ่งองค์กรไม่สามารถนามาใช้เป็น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานขององค์กร
3. โอกาส หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่เอื้ออานวยให้การทางานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
4. อุปสรรค หมายถึง ปัจจัยและสถานการณ์ภายนอกที่ขัดขวางการทางานขององค์กรไม่ให้บรรลุวัตถุประสงค์
4. แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ
สร้อย ไชยเดช (2560) ได้กล่าวถึงความพึงพอใจ คือ ความรู้สึกหรือทัศนคติที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้การกระทาให้เกิดการ
ยอมรับและได้รับการตอบสนองที่ดีส่งผลให้เกิดความสุขความสบายใจ ซึ่งมีผลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจะเกิดความพอใจ ชอบ
ใจ เกิดเป็นทัศนคติด้านบวกที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความพึงพอใจในสิ่งนั้น และทัศนคติด้านลบที่แสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึง
พอใจ ความพึงพอใจเป็นองค์ประกอบด้านความรู้สึกของทัศนคติซึ่งไม่จาเป็นต้องแสดงหรืออธิบายเชิงเหตุผลเสมอไปก็ได้
ปิยะรัตน์ เจิมประไพและคณะ (2551) ได้สรุปความพึงพอใจ คือ สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึง
พอใจจึงเป็นผลของการแสดงออกของทัศนคติของบุคคลอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเป็นความรู้สึกเอนเอียงของจิตใจที่ประสบการณ์
ที่มนุษย์เราได้รับ อาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นไปได้ทั้งทางบวกและทางลบ
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน
ในจังหวัดนครราชสีมา

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากร
ข้อมูลประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนอาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมด 12 กองทุน
มีสมาชิกทั้งหมด 13,181 คน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. ออนไลน์ : 2560)
2. กลุ่มตัวอย่าง
การศึกษาครั้งนี้ กาหนดกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 3 กลุ่ม
กลุ่มที่ 1 ให้ข้อมูลวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน คือ สมาชิกของกองทุนสวัสดิการชุมชนอาเภอคง
จานวนทั้งหมด 12 กองทุน โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิธีเลือกแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling random) ตาม
สัดส่วนของสมาชิกกองทุนในแต่ละกองทุน (Proportional to Size) จากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random
sampling) ในการเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยสมาชิกกองทุนสวัสดิการอาเภอคงมีโอกาสในการถูกเลือกเท่าๆกัน
กลุ่มที่ 2 กลุ่มให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ของ
กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ได้ดาเนินการในพื้นที่อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา โดยการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) จานวน 1 กองทุน ได้แก่ กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคูขาด อาเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ซึ่งใช้ตัวแทนสมาชิก จากกองทุนตามความสมัครใจ จานวน 50 คน ในการร่างและยืนยันรูปแบบการจัดทา
บัญชีครัวเรือน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่ม (Focus group)
กลุ่มที่ 3 กลุ่มทดลองใช้และประเมินรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) โดยการ
คัดเลือกตัวแทนจากสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน จานวน 18 คน โดยการคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กาหนด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ กาหนดตามวัตถุประสงค์การวิจัยแบ่งเป็น 3 ชุด ได้แก่
เครื่องมือชุดที่ 1 เครื่องมือเพื่อวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติและระดับศักยภาพของการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกองทุน
สวัสดิการชุมชนอาเภอคง โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือนต่อเดือน
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ การปฏิ บั ติ ก ารจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น โดยใช้ ข้ อ ค าถามแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ ระดั บ ศั ก ยภาพการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น โดยใช้ ข้ อ ค าถามแบบ
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
2. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) กับคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เป็นตัวแทนสมาชิก
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เครื่องมือชุดที่ 2 เครื่องมือเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ของกลุ่ม
กองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย
1. การศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์แนวทางการและกระบวนจัดทาบัญชีครัวเรือน ด้วยการสนทนากลุ่ม
ย่อย (Focus Group) และเวทีสนทนา แบบสนทนากลุ่มย่อย
2. การร่างและยืนยันรูปแบบระบบพี่เลี้ยงด้านบัญชี ด้วยการสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group)
เครื่องมือชุดที่ 3 เครื่องประเมินรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ประกอบด้วย
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก ประเมินความพึงพอใจก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้าน
บัญชี) ที่สร้างขึ้นใหม่
2. แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้าน
บัญชี) โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยง
ด้านบัญชี) โดยใช้ข้อคาถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วน
ร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบคาถามปลายเปิด (Open Ended Question)
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งตามลักษณะของข้อมูลได้ดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
4.1.1 การสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) เพื่อทาการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth
interviews) ในการศึกษาเพื่อเป็นการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ แนวทางการจัดทาบัญชีครัวเรือนและสิ่งที่ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนกับตัวแทนคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน อาเภอคง จานวน 7 คน และการ
ประเมินความพึงพอใจก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ที่สร้างขึ้นใหม่ กับ
ตัวแทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนสมัครเป็นพีเ่ ลี้ยงด้านบัญชี จานวน 5 คน
4.1.2 การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อเป็นการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ แนวทางการจัดทาบัญชีครัวเรือน
และสิ่งที่ต้องการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน กับตัวแทนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลคู
ขาด จานวน 50 คนและเพื่อร่างและยืนยันรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) กับตัวแทนสมาชิก
กองทุนสวัสดิการชุมชนที่สมัครเป็นพี่เลี้ยงด้านบัญชี จานวน 18 คน
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ใช้วิธีการสารวจ (Survey) ด้วยแบบสอบถามเพื่อวิเคราะห์
รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน ทั้งหมด 12 กองทุน จานวน 420 คน และได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับคืนมาจานวน 400 ชุด
และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมี ส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
จานวน 18 คนและได้รับแบบสอบถามที่สมบรูณ์กลับคืนมาจานวน 18 ชุด
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ผลการวิจัย
วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 การวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนในจังหวัด
นครราชสีมา นาเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. ผลวิเคราะห์ระดับการปฏิบัติและระดับศักยภาพในการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยวิธีการสารวจ (Survey) ด้วย
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้
1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 66.00 ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.50 ระดับ
การศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 55.25 การประกอบอาชีพของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 71.50 รายได้ของครัวเรือน (ต่อเดือน)ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่คือ 5,000 – 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.75
1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติจัดทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านการวางแผนทาง
การเงิน ด้านการจัดหา(เพิ่ม)รายได้หรือรายรับ และด้านการลดรายจ่าย ผลการศึกษาพบว่า ระดับการปฏิบัติจัดทาบัญชี
ครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅ = 3.20) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการลด
รายจ่าย (𝑋̅ = 3.30) อยู่ในระดับปานกลาง
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพการจัดทาบัญชีครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน ด้านทักษะในการจัดทาบัญชีครัวเรือน และด้านทัศนคติในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่าศักยภาพ
การจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกองทุนสวัสดิการชุมชนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (𝑋̅ = 3.26) และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านทัศนคติในการจัดทาบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับมาก (𝑋̅ = 3.68)
2. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) ซึ่ง
สรุปได้ 6 ประเด็น ดังนี้
2.1 บริบทและสภาพแวดล้อมของชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชน คือ เป็นชุมชนที่สามัคคีและคนในชุมชนมี
ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเกษตรสูง ทาให้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นที่ยอมรับ และยังเป็นชุมชนที่เน้นกิจกรรมที่
ช่วยเหลือกันและกัน แต่จุดอ่อนที่สาคัญของชุมชน คือ การบริหารจัดการเงินของคนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่รู้ต้นทุนที่
เกิดขึ้น ส่งผลทาให้เกิดหนี้สินและไม่สามารถส่งเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนได้ตรงเวลา
2.2 ศักยภาพในการดาเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชน คือ สมาชิกในกองทุนฯ มีความเสียสละและความ
สามัคคี กรรมการกองทุนฯ มีความสามารถด้านการบัญชี ทาให้สามารถส่งรายงานบัญชีให้ภาครัฐและได้การสนับ สนุนจาก
ภาครัฐ ส่งผลให้กองทุนสวัสดิการชุมชนอื่นๆมาศึกษาดูงานในเรื่องบัญชีบ่อยครั้งในแต่ละปี
2.3 ศักยภาพในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิก กองทุนสวัสดิการชุมชน คือ สมาชิกบางส่วนมีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนมาก จึงทาให้สามารถจ่ายชาระหนี้สินที่เกิดจากการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ แต่สมาชิกส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง จึงทาให้
ไม่สามารถส่งเงินสมทบกองทุนฯได้ตรงเวลา
2.4 ปัจจัยความสาเร็จที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน
คือ ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
2.5 แนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน คือ การเรียนรู้จาก
บุคคลใกล้ชิด ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน และมีต้นแบบที่ประสบความสาเร็จในการจัดทาบัญชี
เพื่อกระตุ้น ให้กาลังใจ และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดทาบัญชีครัวเรือนให้กับบุคคลที่เริ่มจัดทาบัญชี
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2.6 สมาชิกกองทุนฯ สามารถน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดทาบัญชีครัว เรือน คือ การจัดทา
บัญชีครัวเรือนและการดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 การพัฒนารูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนใน
จังหวัดนครราชสีมา นาเสนอผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1. ผลการศึกษาบริบทเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์กระบวนการและแนวทางการจัดทาบัญชีครัวเรือนของกลุ่ม
กองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลคูขาด โดยใช้การสนทนากลุ่มย่อยเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ประเด็น ดังนี้
1.1 การวิเคราะห์ SWOT ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
กลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ตาบลคูขาด ได้รับการอนุมัติจัดตั้งในวันที่ 17 สิงหาคม 2553 ในปี 2560 มีจานวน
สมาชิกทั้งสิ้น 2,300 คน (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา. ออนไลน์ : 2560) เป็นกองทุนที่เข้มแข็งสามารถ
ดาเนินงานบริหารกองทุนได้อย่างยั่งยืน กรรมการมีความเสียสละและความรู้ความสามารถในหลายด้าน เช่น ด้านบริ หาร
จัดการ ด้านการบัญชีการเงิน อีกทั้งสมาชิกในกองทุนมีความสามัคคี เสียสละและมีความเข้าใจกัน
จุดแข็ง (Strengths)
1. สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
2. สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีในการจัดทาบัญชีครัวเรือนและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเสมอ
3. สมาชิกบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทาบัญชีครัว จึงทาให้สามารถจัดทาบัญชีครัวเรือนได้อย่าง
ต่อเนื่อง ทาให้เกิดการลดรายจ่าย สามารถจ่ายชาระหนี้สินระยะสั้นจากการประกอบอาชีพได้เต็มจานวน
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. สมาชิกกองทุน ฯ บางส่วนขาดทักษะการจัดทาบัญชีครัวเรือน เนื่องจากขาดคนให้คาปรึกษาเมื่อเกิดข้อสงสัยในเรื่อง
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
2. สมาชิกกองทุนฯ ส่วนใหญ่ขาดแรงจูงใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
โอกาส (Opportunities)
1. สมาชิกกองทุนฯ ได้รับการส่งเสริมในการจัดทาบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานต่างๆ
2. หน่วยงานต่างๆได้เล็งเห็นถึงความสาคัญและศักยภาพของกองทุนฯ จึงให้การสนับสนุนและพัฒนา เช่น สานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตาบลคง
3. สมาชิกกองทุนฯสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น
อุปสรรค (Threats)
1. สมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆมีรูปแบบซับซ้อน
2. วิทยากร (ผู้ให้ความรู้) เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนไม่ใช่บุคลากรในกองทุนฯ ทาให้ขาดที่ปรึกษาในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือน
1.2 แนวทางและกระบวนการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ต้องมีการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทของสมาชิกกองทุน ฯ ซึ่งพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับบุคลากรใน
กองทุนฯ ที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง
1.3 สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพื่อทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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มีต้นแบบหรือพี่เลี้ยงด้านบัญชีอยู่ในชุมชน เพื่อให้ความรู้และตอบข้อสงสัยในการจัดทาบัญชีครัวเรือน และควรมี
การรณรงค์ในชุมชนให้จัดทาบัญชีครัวเรือน เช่น การแข่งขันการจดบันทึก การยกย่องสมาชิกที่จดบันทึกอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 2 ร่างและยืนยันรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) โดยใช้การสนทนากลุ่ม
ย่อยเป็นเครื่องมือ มีขั้นตอน 3 ขั้นตอนดังนี้
2.1 ผลการวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ควรมีต้นแบบที่ได้รับการยอมรับ มีความรู้
ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยเนื้อหากิจกรรมควรเน้นการหัดคิด การวิเคราะห์ มากกกว่าการสอนทฤษฎี การ
สอนควรเน้ น การปฏิ บั ติ การยกตั ว อย่ า งหรื อ การสาธิ ต มากกว่ า การบรรยาย ซึ่ ง รู ป แบบควรมี อ งค์ ป ระกอบตั้ งแต่
วัตถุประสงค์ แผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เพื่อให้ได้รูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและส่งผลให้
ประสบความสาเร็จในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
2.2 ผลการร่างรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
จากการวิเคราะห์รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) คณะผู้วิจัยได้จัดทาร่าง
รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้
1) วัตถุประสงค์ของรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงนักบัญชี)
2) ขั้นตอนการดาเนินงานของรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
3) แผนการปฏิบัติของพี่เลี้ยงด้านบัญชี ซึ่งมี 3 ช่วง ได้แก่
ช่วงที่ 1 การสร้างความสัมพันธ์ เป็นช่วงสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์การจัดทาบัญชี
ช่วงที่ 2 การแสดงบทบาทพี่เลี้ยงด้านบัญชี เป็นช่วงการเรียนรู้เกี่ยวกับความรู้ ทักษะ และทัศนคติเกี่ยวกับ
การจัดทาบัญชีครัวเรือน
ช่วงที่ 3 การสิ้นสุดของการเป็นพี่เลี้ยงด้านบัญชี เป็นช่วงการเรียนรู้ทบทวนการฝึกการจัดทาบัญชีครัวเรือน
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับสัมพันธ์ภาพพี่เลี้ยงด้านบัญชี
2.3 ผลการยืนยันรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
ผลการยื นยัน รูปแบบการจั ดทาบัญชี ครัว เรือ นแบบมีส่ วนร่ วม (พี่เ ลี้ยงด้านบัญชี ) ด้ วยการสั มภาษณ์เ ชิงลึ ก
(In-depth interviews) ซึ่งมีจานวนคาถามทั้งหมด 2 ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ 1 องค์ประกอบของรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) สรุปประเด็นได้
ว่า รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ควรมีวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดาเนินงานที่ชัดเจน
มีคู่มือให้กับพี่เลี้ยงด้านบัญชีเพื่อให้สามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่อย่างเหมาะสม กิจกรรมควรกาหนดเป็นตารางอย่าง
ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก
ประเด็นที่ 2 แผนการปฏิบัติของพี่เลี้ยงด้านบัญชี สรุปประเด็นได้ว่า กิจกรรมควรมีความกระชับและภาษาที่
เข้าใจง่าย
จุดประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วมของกลุ่มกองทุน
สวัสดิการชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
ส่วนที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจก่อนการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interviews) สามารถสรุปได้ดังนี้
พี่เลี้ยงด้านบัญชีเข้าใจรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน เนื่องจากมีคู่มือและได้รับการอบรม แต่ยังขาดความ
มั่นใจในตนเองเพราะไม่เคยได้รับบทบาทพี่เลี้ยงด้านบัญชี
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
ด้วยแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิ จัย พบว่า ผู้ต อบแบบสอบถามส่ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิง คิ ดเป็ นร้ อยละ 94.44 ช่ วงอายุข องผู้ต อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.44 ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่
ในระดับอนุปริญญา/ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 50.00 การประกอบอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ อาชีพเกษตรกร
คิดเป็นร้อยละ 88.88
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือน (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
ผลการวิจัยพบว่า ภาพรวมระดับความพึงพอใจต่อรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้าน
บัญชี) (𝑋̅ = 4.20) อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณารายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจาก
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดวางรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม ( 𝑋̅ = 4.35) อยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ ยรองลงมา คื อ ได้ รับ ประโยชน์จ ากการมี ส่ว นร่ วมในการจัด ทารูป แบบการจัด ทาบัญ ชีค รัว เรื อนและสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับการปฏิบัติจริง (𝑋̅ = 4.24) อยู่ในระดับมากที่สุดและมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาหรือ
อุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (𝑋̅ = 4.24) อยู่ในระดับมากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนออื่นๆ เกี่ยวกับรูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม (พี่เลี้ยงด้านบัญชี)
ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้เพิ่มจานวนพี่เลี้ยงด้านบัญชี เพื่อขยายรูปแบบการจัดทาบัญชี
ครั ว เรื อ นแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (พี่ เ ลี้ ย งด้ า นบั ญ ชี ) ให้ เ พี ย งพอกั บ จ านวนสมาชิ ก กองทุ น สวั ส ดิ ก ารชุ ม ชนคู ข าด อ าเภอคง
จังหวัดนครราชสีมา

ข้อเสนอแนะ
1. ควรทบทวนรูปแบบการเตรียมความพร้อมของพี่เลี้ยงด้านบัญชี ในส่วนของการกาหนดคุณสมบัติของพี่เลี้ยง
ด้านบัญชี และกิจกรรมอบรมในทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2. จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ความพึงพอใจหลังการทดลองใช้รูปแบบการจัดทาบัญชีครัวเรือนแบบมีส่วนร่วม
(พี่เลี้ยงด้านบัญชี) ของผู้ที่มีส่วนร่วมอยู่ระดับมาก ดังนั้นควรเพิ่มพี่เลี้ยงด้านบัญชีให้ครอบคลุมทุกกลุ่มในกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตาบลคูขาด อาเภอคง จังหวัดนครราชสีมา และศึกษาบทบาทเชิงพื้นที่ในแต่ละพื้นที่เพื่อหารูปแบบการจัดทาบัญ ชี
ครัวเรือนที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
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