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บทคดัยอ่ 

 

                      ในการศึกษาเหล่าเรียนนั�นจาํเป็นตอ้งใชปั้จจยัหลายหลายอยา่งที�จาํเป็นมากในการศกึษาต่อ

และปัจจยัที�ขาดไม่ไดเ้ลยกคื็อเงินทุนในการศึกษาเหล่าเรียนมาว่าจะเป็นในเรื�องของค่าเทอม ค่าชุดนกัเรียน 

ค่าอุปกรณ์ที�ใชใ้นการเรียนและค่าใชจ่้ายอื�นๆ ที�จาํเป็นต่อการเรียนโดยส่วนมากแลว้ทุนที�ใชจ่้ายในการเรียน

นั�น ส่วนใหญ่มาจากเงินของผูป้กครองเพียงอยา่งเดียวเราจึงมีแนวคิดว่าจะช่วยแบ่งเบาภาระของผูป้กครอง

ปกครองลงโดยการออมระหว่างเรียนการออมนั�นจะไดม้าจากผูป้กครองใหเ้ป็นค่าขนมในการมาเรียนในแต่

ละวนั  เพื�อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระในการทาํงานของผูป้กครอง และเพื�อใหเ้รามีงานทุนในการศกึษาเล่า

เรียนในระดบัต่อไป  

                                                                                                                 

 

                                                                                                                   จดัทาํโดย 

นางสาวบุษบา  อคัรชาติ 
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บทที� 1 

บทนาํ 
ที�มาและความสาํคัญ 

               การออม คือ รายได้เมื�อหกัรายจ่าย แล้วจะมีสว่นซึ�งเหลืออยู่สว่นของรายได้ที�เหลืออยูซ่ึ�งไมไ่ด้ถกู

ใช้สอยออกไปนี �เรียกวา่เงินออม 

               โดยทั�วไปการออมจะเกิดขึ �นก็ตอ่เมื�อบคุคลนั �นมรีายได้มากกวา่รายจ่ายของเขา  หวงที�เพิ�มเงิน

ออมให้แก่บคุคล  อาจทําได้โดยการพยายามหาทาง เพิ�มรายได้ให้มากขึ �นด้วยการทํางานมากขึ �นใช้เวลา

วา่งในการหารายได้พิเศษหรือการปรับปรุงงานที�ทําอยู่ให้มีประสิทธิภาพมีรายได้มากขึ �น เป็นต้น  

นอกจากนี �การลดรายจ่ายลงโดยการรู้จกัใช้จ่ายเท่าที�จําเป็นและเหมาะสมก็จะทําให้มีการออมได้

เหมือนกนั 

               ความสําคญัของเงินออม คือ เงินออมเป็นปัจจยัที�จะทําให้เป้าหมายซึ�งบคุคลกําหนดไว้ในของ

ตนเองในอนาคตให้ได้ เงินออมเป็นปัจจยัสําคญัที�กําหนดเป้าหมายที�วางไว้ให้เป็นจริงขึ �นมาได้ นอกจากนี �

เงินออมยงัใช้สําหรบัแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที�อาจเกิดขึ �นอย่างคาดไมถ่ึงของบคุคลได้ด้วย 

ดงันั �นบคุคลจงึควรมีการออมอย่างสมํ�าเสมอในชีวิต 

               สิ�งที�จงูใจในการออม การที�คนเรามี เป้าหมาย อย่างใดอย่างหนึ�งในอนาคตกําหนดไว้อย่าง

ชดัเจนแน่นอนกจ็ะทําให้เกิดความกระตือรือร้นที�จะเก็บออมมากขึ �น     เป้าหมายของแตล่ะคนอาจแตกตา่ง

กนั แล้วแตค่วามจําเป็นและความต้องการและยงัขึ �นอยูก่บัความหวงัและความทะเยอทะยานในชีวิตของ

เขาด้วย ตวัอย่างเช่น บางคนอยากมบ้ีานและที�ดินเป็นของตนเอง     อยากมีการศกึษาสงูอยากมชีีวิตที�สขุ

สบายอยใูนยามปลดเกษียน  หรือหวงัที�จะให้ลกูหลานมหีลกัฐานมั�นคงดงัเป้าหมายในการออมแตกตา่งกนั

นี �จะเป็นสิ�งที�กําหนดให้จํานวนเงินออมและระยะเวลาในการออมแตกตา่งกนัไป 

(http:///w.w.w.siprapa.igetweb.com/articles: 5 กรกฎาคม 2558) 

             การออม เป็นการแบ่งรายได้สว่นหนึ�งเก็บสะสมไว้เพื�อวตัถตุา่งๆ เช่น เพื�อไว้ใช้ในอนาคตเพื�อเวลา

ฉกุเฉิน  เพื�อใช้ในสิ�งที�อยากได้หรืออยากทํา การออมสว่นใหญ่มกัอยูใ่นรูปแบบที�มคีวามเสี�ยงตอ่การ

สญูเสียเงินต้นตํ�า และได้รับผลตอบ 

แทนไมส่งูนกัเมื�อเทียบกบัการลงทนุ เช่นการฝากออมทรัพย์ การฝากประจํา การซ้อสลากออมทรัพย์ 

           สดัสว่นที�เหมาะสมในการออม โดยทั�วไปควรออมเงินประมาณ 1ใน4 ของรายได้แตล่ะเดือน 

อย่างไรก็ตามอตัราสว่นนี � สามารถปรับเปลี�ยนได้ตามปรับเปลี�ยนได้ตามความเหมาะสม ขึ �นอยู่กบัปัจจบุนั 
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และแผนทางการเงินที�วางไว้เช่น หากเรามีแผนที�จะใช้เงินก้อนใหญ่ในเวลาอนัใกล้ อาจจําเป็นต้องออมเงิน

มากกวา่ 1 ใน 4 เพื�อให้เราถึงเป้าหมายเร็วขึ �น แตถ้่าเรามีรายได้น้อยและหนี �สนิเยอะก็อาจลดการออมลง 

เพื�อนําเงินจํานวนนี �ไปทยอยผอ่นชําระหนี �สนิที�มใีห้หมดกอ่น แล้วคอ่ยออมเพิ�มขึ �น 

         ผลตอบแทนจากการออม คือ ดอกเบี �ย ซึ�งมีความสาํคญัมากกตอ่การออม เพราะยิ�งอตัรา

ผลตอบแทนสงูเท่าไร เงินออมกจ็ะยิ�งงอกเงยรวดเร็วขึ �นเทา่นั �น ทั �งนี �สามารถสอบถามข้อมลูอตัรา

ผลตอบแทนของแตล่ะผลิตภณัฑ์ได้จากสถาบนัการเงินที�ต้องการ หรือสอบถามอตัราดอกเบี �ยประจําของ

ธนาคารพาณิชย์(http:///w.w.w.12b.or.th:21 กรกฎาคม 2558)  

          การบญัชี เป็นศิลปะของการรวบรวม บนัทึก จําแนก และทําสรุปของข้อมลูอนัเกี�ยวกบัเหตกุารณ์

ทางเศรษฐกิจในรูปแตล่ะกิจกรรม 

        งานของการทําบญัชี เป็นเรื�องของการบนัทกึรายการค้าหรือข้อมลูทางบญัชีที�เกิดขึ �นในสมดุบญัชี

จนกระทั�งจดัทํางบการเงิน  ผู้ ที�มีหน้าที�ในการบนัทึกบญัชีเรียกวา่  ผู้ ทําบญัชี (bookkeeper) เป็นงานที�

เกี�ยวข้องกบัการออกแบบระบบการบนัทึกบญัชี การจดัทํารายงานการเงินและแปลความหมายของรายงาน

การเงิน(accountant) มีหน้าที�จดัวางระบบบญัชีของกิจการ ควบคมุและตรวจตรางานของผู้กระทําบญัชี 

ดงันั �นนกับญัชีต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์มากกวา่ผู้ทําบญัชี 

       การบญัชีการเงิน(financial accounting) หมายถึง การจดัทําบญัชี และการรายงานทางการเงินของ

กิจการที�จดัทําภายใต้กฎเกณฑ์หลกัการบญัชีที�รบัรองทั�วไปหรือมาตราบญัชี ให้แก่ผู้ใช้งบการเงินภายนอก

กิจการ เพื�อใช้ประกอบการวางแผนควบคมุและตดัสนิใจในการดําเนินกิจการตา่ง

(http:///w.w.w.chmphon2.mju.ac.th:21 กรกฎาคม 2558) 

วตัถปุระสงค ์

(1) เพื�อศกึษาเกี�ยวกบัอาชีพการบญัชี 

(2) เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ 

(3) เพื�อนําประโยชน์ที�ได้นําไปใช้ในชีวิตประจําวนั 
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นิยามศพัท์ 

1) ออมดี  หมายถึง สว่นตา่งระหวา่งรายได้และรายจ่ายที�เกิดขึ �นในช่วงเวลาหนึ�ง(incomes-

expeneses=siving)อาจกลา่วได้ง่ายๆวา่เป็นรายได้ที�เหลอืจากการใช้จ่ายแล้วนําเกบ็สะสมทีละ

เลก็ทีละน้อย ให้พอกพนูเมื�อเวลาผา่นไป 

2) การบญัชี  หมายถึง กระบวนการจดัการในสว่นบนัทกึของรายการแก่ทางการค้า ได้แก่ การเขียน

บนัทึกรายการทางการค้า การจําแนกแยกหมวดหมูท่างการค้า การสรุปผลการดําเนินงาน รวมไป

ถึงการวิเคราะห์และการแปลและการแปลความหมายของนกับญัชี 

3) เงิน  คือ สิ�งใดก็ได้ที�สงัคมยอมรับวา่เป็นสื�อกลางในการแลกเปลี�ยน เงินจะเป็นเช็ค เป็นเบี �ยหรือ

เป็นกระดาษเปลา่ๆก็ได้ ถ้าเกิดสิ�งเหลา่นั �นคนในสงัคมยอมรับ 
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บทที� 2 

เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง 
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หลกัสูตรบญัชบีณัฑติ 

สาขาวชิาการบญัช ี

หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2549 

1. ชื�อหลกัสตูร 

                   ภาษาไทย หลกัสตูรบญัชีบณัฑิต สาขาวิชาการบญัชี 

                  ภาษาองักฤษ Bachelor of Accountancy in Accountancy 

2. ชื�อปริญญา 

                  ชื�อเตม็ บญัชีบณัฑิต (การบญัชี) 

                   Bachelor of Accountancy (Accountancy) 

                  ชื�อย่อ บช.บ. (การบญัชี) 

                  B.Acc. (Accountancy) 

3. หน่วยงานที�รับผดิชอบ 

                 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏักําแพงเพชร 

4. ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

                4.1 ปรัชญาของหลกัสตูร 

                  มุง่ผลิตบณัฑิตให้มีความสอดคล้องกบัแผนพฒันาการศกึษาของชาติและเน้นการผลิต 

บณัฑิตให้มคีวามรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวชิาชีพบญัชีทั �งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ และ 

สามารถนําความรู้ไปประยกุตใ์ช้ได้อย่างเหมาะสมพร้อมทั �งมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์ 

อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดตอ่สื�อสารกบัผู้อื�นได้เป็น 

อย่างดี รวมทั �งเป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 



ฏ 

 

                 4.2 วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร 

                   เพื�อพฒันาให้ผู้เรียนมคีวามรู้ ความสามารถ ดงันี � 

               4.2.1 ผลิตบณัฑิตที�มีความรู้ ความสามารถ และทกัษะในการประกอบวิชาชีพบญัชีได้ 

อย่างมีคณุภาพ สอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐเอกชนและท้องถิ�น 

             4.2.2 ผลิตบณัฑิตเป็นนกัวเิคราะห์และผู้บริหารที�สามารถประยกุตห์ลกัการ แนวคดิ 

ทฤษฎีทางด้านการบญัชีและบริหารธรุกิจอย่างเหมาะสม 

           4.2.3 ผลิตบณัฑิตที�มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสงัคม สามารถนําไปใช้ใน 

การตดัสินใจดําเนินธรุกิจได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

           4.2.4 ผลิตบณัฑิตที�สามารถตดิตามและปรับตวัให้เข้ากบัสภาพการณ์ การเปลี�ยนแปลง 

ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี และการงานอาชีพ 

           4.2.5 ผลิตบณัฑิตที�มีคณุธรรมจริยธรรมคา่นิยมและเจตคติที�ดตีอ่วิชาชีพบญัชี 

รายละเอียด เกณฑ์มาตรฐาน สกอ โครงสร้างหลกัสตูร 

ก.หมวดวิชาศึกษาทั�วไป ไมน่อ้ย

กว่า 30 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 

(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื�อสาร 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

(3) กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์ 

(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 

(5) กลุ่มวิชาพลศึกษาและ

นนัทนาการ 

ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 34 หน่วยกิต 

นนัทนาการ 

9 หน่วยกิต 

8 หน่วยกิต 

6 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

 

2 หน่วยกิต 

ข.หมวดวิชาเฉพาะ ไม่นอ้ยกว่า 

84 หน่วยกิต 95 หน่วยกิต 

(1) วิชาพื�นฐานเฉพาะดา้น 

ไม่นอ้ยกว่า 84 หน่วยกิต 95 

หน่วยกิต 

 

95 หน่วยกิต 

42 หน่วยกิต 

39 หน่วยกิต 



ฐ 

 

(2) วิชาเอกบงัคบั 

(3) วิชาเอกเลือก 

(4) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ไม่นอ้ยกว่า 30 หน่วยกิต 

ไม่นอ้ยกว่า 15 หน่วยกิต 

9 หน่วยกิต 

5 หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  

 

ไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

 

 

รายวิชา รหสัวิชา ชื�อวิชา จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฎ-ีปฏิบตั-ิค้นคว้า) 

ก. หมวดวิชาศกึษาทั�วไป 34 หน่วยกิต 

(รายละเอียดตามภาคผนวก ก) 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

กําหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องเรียนไมน้่อยกวา่ 95 หน่วยกิต ตามกลุม่วิชาดงัตอ่ไปนี � 

วิชาพื �นฐานเฉพาะด้าน จํานวน 42 หน่วยกิต 

รหสัวิชา                                                ชื�อวิชา                                                   น (ท-ป-อ) 

1551402                                        ภาษาองักฤษธรุกิจ                                        1 3(3-0-6) 

                                                      Business English 1 

1552403                                      ภาษาองักฤษธรุกิจ 2                                       3(3-0-6) 

Business English 2 

2562308                                     กฎหมายธรุกิจและการพาณิชย์                         3(3-0-6) 

                                                   Business Laws 

3521101                                     การบญัชี1                                                       3 (2-2-5) 

                                                  Accounting 1 

3521102                                    การบญัชี  2                                                      3 (2-2-5) 

                                                  Accounting 2 

 

3531101                                   การเงินธรุกิจ                                                   3 (3-0-6) 

                                                 Business Finance 



ฑ 

 

3532202                                  การภาษีอากรธรุกิจ                                           3(3-0-6) 

                                                 Business Taxation 

3541101                                   หลกัการตลาด                                                 3(3-0-6) 

                                                Principles of Marketing 

3561101                                  องค์การและการจดัการ                                     3(3-0-6) 

                                               Organization and Management 

3563204                                ระบบสารสนเทศเพื�อการจดัการ                           3(2-2-5) 

                                              Management Information System 

3592101                               เศรษฐศาสตร์จลุภาค                                           3(3-0-6) 

                                             Micro-Economics 

3592102                              เศรษฐศาสตร์มหภาค                                           3(3-0-6) 

                                             Macro – Economics 

3593301                              การวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                      3(3-0-6) 

                                            Quantitative Analysis 

4112105                              สถิติธรุกิจ                                                           3(3-0-6) 

                                            Business Statistics 

วิชาเอกบงัคบั                      จํานวน 39 หน่วยกิต 

รหสัวิชา                                  ชื�อวิชา                                                            น(ท-ป-อ) 

3522102                            การบญัชีต้นทนุ 1                                                 3(2-2-5) 

                                          Cost Accounting 1 

3522103                            การบญัชีชั �นกลาง 1                                              3(2-2-5) 

                                          Intermediate Accounting 1 

3522104                           การบญัชีชั �นกลาง 2                                               3(2-2-5) 

                                         Intermediate Accounting 2 

 

3523306                           การรายงานทางการเงินและการวิเคราะห์                3(3-0-6) 

                                          Financial Reports and Analysis 



ฒ 

 

3524101                           การบญัชีชั �นสงู 1                                                  3(3-0-6) 

                                         Advanced Accounting 1 

3524102                          การบญัชีชั �นสงู 2                                                  3(3-0-6) 

                                        Advanced Accounting 2 

3524201                          การบญัชีภาษีอากร                                              3(3-0-6) 

                                        Tax Accounting 

3524301                          การบญัชีเพื�อการจดัการ                                      3(3-0-6) 

                                         Managerial Accounting 

3524302                          การสอบบญัชี                                                    3(2-2-5) 

                                         Auditing 

3524303                          การตรวจสอบภายใน                                           3(3-0-6) 

                                        Internal Audit 

3524307                          ระบบสารสนเทศทางการบญัชี                             3(2-2-5) 

                                        Accounting Information System 

3524310                         โปรแกรมสําเร็จรูปเพื�องานทางบญัชี                      3(2-2-5) 

                                        Programming for Accounting 

3524901                         สมัมนาการบญัชี                                                3(2-2-5) 

                                       Seminar in Accounting 

5 

วิชาเอกเลือก ไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกิต 

รหสัวิชา                           ชื�อวิชา                                                            น(ท-ป-อ) 

3523202                        การบญัชีเฉพาะกิจ                                            3(3-0-6) 

                                      Specialized Accounting 

3523205                       การบญัชีเฉพาะกิจสําหรับวิสาหกิจท่องเที�ยว        3(3-0-6) 

                                     Travel Enterprises Accounting 

3523301                      การวางระบบบญัชี                                            3(3-0-6) 

                                     Accounting System Design 



ณ 

 

3524103                      ทฤษฎีบญัชี                                                      3(2-2-5) 

                                    Accounting Theory 

3524202                     การบญัชีระหวา่งประเทศ                                   3(3-0-6) 

                                   International Accounting 

3524203                    การวางแผนภาษีอากร                                       3(3-0-6) 

                                  Tax Planning 

3524305                   จรรยาบรรณวิชาชีพทางการบญัชี                        3(3-0-6) 

                                  Accounting Ethics 

3524306                   ปัญหาการสอบบญัชี                                          3(3-0-6) 

                                 Problems in Auditing 

3524308                  การบญัชีเพื�อสิ�งแวดล้อม                                     3(3-0-6) 

                                Green Accounting 

3524401                  การตรวจสอบบญัชีด้วยคอมพิวเตอร์                    3(2-2-5) 

                                Auditing by Computer 

3524404                 การวิจยัทางการบญัชี                                           3(2-2-5) 

                               Accounting Research 

3533404                การวางแผนและการควบคมุกําไร                           3(3-0-6) 

                               Profit Planning and Control 

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จํานวน 5 หน่วยกิต 

บงัคบั เรียน จํานวน 5 หน่วยกิต 

รหสัวิชา                              ชื�อวิชา                                                    น(ท-ป-อ) 

3504803                            การฝึกประสบการณ์วิชาชีพบญัชี                5(450) 

6 

 

 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้เรียนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต 



ด 

 

                  ให้เลือกเรียนรายวชิาใดๆ ในหลกัสตูรมหาวทิยาลยัราชภฏั โดยไมซํ่ �ากบัรายวชิาที�เคย

เรียนมาแล้ว และต้องไมเ่ป็นรายวิชาที�กําหนดให้เรียนโดยไมน่บัหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ

หลกัสตูรของสาขานี � ( http://.www.reg.kpru.ac.th.:17 กรกฎาคม 2558. ) 

 

(1.) การออม 

       การศกึษาเรื�องการบริหารเงินออมระยะยาวของกองทนุประเภทเดียวนี �มาก่อนนั �นเรานําไปสูบ่ทสรุปวา่ 

นโยบายการจดัสรรสินประเภทนี �มาก่อนเราเพื�อการลงทนุที�ดี การวางแผนการข้อมลูของตนเองและ

สามารถเพิ�มพนูงานออมได้มากขึ �น  ( นวพร เรื�องสกลุ.2553:15-20 ) 

        วิธีทําให้เงินเติบโตด้วยการลงทนุได้นั �นจะต้องมาจาก  การออม  ก่อนถึงจะนําเงินไปตอ่ยอดได้หาก

เรามามีแรงบนัดาลใจให้เริ�มออมเงินขั �นสดุท้ายที�เป็นการลงทนุก็ไมเ่กิดขึ �นสําหรับบางคนแคม่เีงินเก็บ  ได้ก็

รู้สกึดีมากแล้วเรา ต้องการปรบัวิธีคิดจากคน  มีสารพดัข้ออ้างที�วา่ออมไมไ่ด้บทความนี �เกิดแรงบนัดาลใจ

อยากออมเงิน แล้วทดลองออมเงินด้วยวิธีการเหลา่นี �ก็จะรู้สกึวา่การออมเงินนี �ทําได้ง่าย  (http://www.aom 

money.com :11กนัยายน 2558 ) 

           เมื�อวนัที� 21สิงหาคม 2558 พล.ต.สรรเสริม แก้วกําเนิดโฆษกประจําสํานกันายกรฐัมนตรีกลา่ววา่

ภายในปัจจยัแรกของการลงทนุการออมแห่งชาตพิบวา่พี�น้องประชาชนที�อยู่นอกระบบชํานาญจํานวนมาก

ให้ความสนใจในการเปิดบญัชี เพื�อออมกนั กอช. ถึง 183,281 ราย และมีเงินออมครั �งแรกราว164,479,479 

บาทในจํานวนนี �สว่นหนึ�งประมาณ 150,000 รายการเป็นการมายื�นแสดงความจํานงเข้าร่วมกองทนุก่อวนั

ปิดตวั 20 สิงหาคมอีกด้วยแสดงให้เป็นการตื�นตวัของประชากรจํานวนมากที�ต้องการสร้างชํานาญ ของ

ตนเองเพื�อเป็นหลกัประกนัในอนาคตรัฐบาลขอยืนยนัที�จะให้การสนบัสนนุโครงการนี �อย่างตอ่เนื�องและ

อยากเชิญชวนผู้ที�ประกอบอาชีพอิสระ และไปวา่อยู่ในระดบัชํานาญราว 25 ล้านคน เข้าสูก่ารเป็นสมาชิก

กองทนุการออมแห่งชาติอย่างทั�วถึง เพื�อสร้างอนาคต ที�มั�นคง ของทกุคนตอ่ไป (ภาวดี ยิ�งสขุ:2548:5) 

มีหลายท่านบอกวา่ หาเงินก็แทบไมพ่ออยู่แล้วจะให้เอาเงินที�ไหมมาเก็บ อนัที�จริงแล้วให้เรากลบัมามองดู

เราเองวา่เราใช้เงินกบัอะไรไปบ้าง อะไรที�จําเป็นจริงๆ ที�ต้องใช้ง่ายนอกเหนือจากความจําเป็นตอ่การใช้

จ่ายแล้ว สว่นมากเราจะไมม่ีความอดทนตอ่ความเย้ายวนได้ตา่งหากละ จดุเริ�มต้นของมาตรการออมเงิน 

แคเ่ริ�มต้นวนัละ 1 บาทเท่านั �นก็หมายความวา่เป็นเริ�มต้นของการออมที�ดีแล้วตอ่ไปก็ให้เพิ�มจํานวนมากขึ �น



ต 

 

ไปเรื�อยๆตามรายได้ของเราให้ทําเช่นนี �อย่างสมํ�าเสมอจนเป็นนิสยัสว่นตวัแล้วเงินทองกจ็ะอยู่กบัเรา  เงิน

ทองไมใ่ช้แขนขาที�จะเดินหนีไปจากเราได้และก็ไมส่ามารถที�จะวิ�งตามหาเราได้เช่นกนัอยู่ที�วา่เราจะรู้จกั

รักษาและเกบ็ออมเงินอย่างไร ( กลุชลุี ทรัพย์สินอดุม.2558: 75-76 ) 

(2.) การบญัชี  

            ในปี ค.ศ.1994 ลกูา  ปาซิโอลิ ชาว อิตาเลียน ได้เขียนหนงัสือเกี�ยวกบัคณิตศาสตร์ เรื�อง 

Summade Arithmetica Geemetrice Proprtionalita ซึ�งสว่นหนึ�งได้กลา่วถึงหลกัการบญัชี คูโ่ดยกําหนด

ศพัท์ของคําวา่ Pebito หมายถงึเป็นหนึ�ง และ  Credito หมายถึง เชื�อถือ อนัเป็นพื �นฐานที�มาของคํา  Debit  

and  Credit  ตามหลกัการบญัชีคู ่ซึ�งเป็นที�ยอมรับและปฏิบตัิ งานถึงทกุวนันี � ลกูา ปาซิโอลิ ได้รับการยก

ย่อมวา่เป็นบิดาแห่งการบญัชี  

           สําหรับประเทศไทยการบญัชีเริ�มต้นจากการเปลี�ยนแปลงการปกครอง (เมื�อ 24 มิถนุายน 2475 ) 

ซึ�งสง่ผลตอ่สภาพเศรษฐกิจโดยรวม โดยมทีางออมทางกฎหมายโดยการให้จดัเก็บภาษี เก็บเงินโดยบคุคล

ธรรมดาและนิติบคุคลตาม พ.ร.บ. การบญัชี พ.ศ 2482 โดยผู้ที�เผยแพร่ความรู้ ทางการบญัชีในระยะแรก 

คือ พระยาไวยยศ สมบตัิ และหลวงคําศิริ คานวุรรค ได้จดัทําหลกัสตูรการเรียนการสอนวิธีการบญัชีเพื�อ

เผยแพร่ทําให้คนไทยมีความรู้ด้านบญัชี    ( ทานต้นภสั บญุศกึ .2557: 20 ) 

          การบญัชีเป็นศิลปะของการรวบรวม บนัทึกจําแนกและทําสรุปข้อมลูอนัเกี�ยวกบัเหตกุารณ์ทาง

เศรษฐกิจในรูปตวัเงินผลงานชั �นสดุท้ายของการบญัชี คือการให้ข้อมลูทางการเงิน ซึ�งเป็นประโยชน์แก่

บคุคลหลายฝ่ายและผู้ที�สนใจในแตกิ่จกรรม (http://www.chumphon2.mju.th:10 กนัยายน 2558) 

          นายมนสั  เเจ่มเวหา   อธิบดีบญัชีกลาง เผยวา่ได้เชิญหน่วยงานที�มีงบทนุตั �งแต ่300 ล้านขึ �นไป 

จํานวนประมาณ 40 หน่วยงาน งบลงทนุรวมประมาณ 330,000 ล้านบาท   มาร่วมประชมุติดตามความ

คืบหน้าในการเบิกงบประมาณในงานประมาณ 2558  โดยสว่นใจให้ความมั�นใจวา่การเปิดจ่ายงบการ

ลงทนุและสามารถทําไห้ 90-100 % ในล้านไตยมาสของงบประมาณ (จีระ เจริญสขุวิมล.2557:10-12) 

         การจดัทําการงบของกิจการนั �นก่อนที�จะออกมามีงบนี �จะต้องมเีอกสารหลกัฐานการค้าแล้วนํามา

บนัทึกบญัชี แล้วฝากรายการไปยงับญัชี แยกประเภทแล้วเก็บงบทดลองเพื�อพิสจูน์ความถกูต้องในการ

บนัทึกบญัชี และจึงจะจดัทํางบของกิจการปัญหาของกิจการที�ต้องใช้ความระมดัระวงัก็คืองบการเงินจะไม่



ถ 

 

น่าเชื�อถือหรือไมถ่กูต้องได้เลยหากในระบบเอกสารที�ใช้ประกอบการบนัทึกบญัชีไมเ่ป็นไปตาม 

พระราชบญัญัติ การบญัชีที�ได้กําหนด ให้มีเอกสารประกอบการบญัชี  ( วินยั วงศ์รตันะ.2556: 43 ) 

(3.) เงิน 

                 เงิน เป็นสิ�งที�ทกุคนปรารถนา ทํางานหนกัทกุวนัก็เพื�อเงิน ชีวิตอยู่ได้กเ็พราะเงิน ไมว่า่คณุจะ

เลือกชีวิตแบบไหนคณุก็ต้องมเีงินเพราะเงินบนัดาลความสขุแก่ผู้ ที�ครอบครองมนั เงินเริ�มมีบทบาทในสงัคม

มากขึ �นเมื�อมนษุย์เริ�มเปลี�ยนวิธีการดํารงชีวิตจากเรียบง่ายที�อยู่กบัธรรมชาติ จากเงินที�ใช้ซื �อของ อาหาร 

เครื�องนุ่งห่ม มาเป็นสิ�งที�สงัคมแบ่งปันอย่างรวดเร็วทั �งด้านความรู้ความสามารถ มนษุย์จึงเริ�มให้

ความสําคญักบัเงิน (วฒุิ บรุณเขตต์.(2553):16-19 ) 

                    เงินคือสิ�งที�สงัคมสมมตุิขึ �น เพื�อเป็นสื�อกลางในกานแลกเปลี�ยน ความสําคญัของเงินไมว่า่

มนษุย์จะอยู่ในระบบเศรษฐกิจแบบใดก็ต้องอาศยัเงินเป็นประการสําคญัเพราะเงินช่วยอํานวยความ

สะดวกในการแลกเปลี�ยนการผลิตและการจดัสรรหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม

(http///www.thaiyoudvie.com:10กนัยายน2558) 

                      วนัที�9 กนัยายน 2558 นายจะเทพ เสรีวงศ์ ณ อยธุยา โฆษกธนาคารแห่ง ธปท. ชี �แจงวา่

คา่เงินบาทที�ออ่นลงในช่วงที�     ผา่นมาจนสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ    แขง็คา่ขึ �นไมใ่ช้ปัจจยัภายในประเทศ

หรือภมูิภาค และคณะนี �คา่เงินบาทผงัหยวน ยงัอยู่ในระดบักลางๆของภมูิภาคโดย ธปท .คา่เงินบาทที�ออ่น

ตวัลงนี �ช่วยเสริมสภาพคลอ่งในการสง่ออกทําให้ผู้สง่ออกบางราย สามารถปรับลดราคาสินค้าลงเพื�อให้

ราคาที�เสนอขายสามารถแบง่ปันได้มากขึ �น สง่จะทําให้การสง่ออกฟื�นตวัได้มากน้อยแก่ไหน คงต้องอาศยั

ทั �งการฟื�นตวัที�แขง็แรงของเศรษฐกิจโลก   และการปรับปรุงคณุภาพการผลิต และ คณุภาพสินค้าให้ตรงกบั 

ความต้องการของตลาดโลก   (ถนดั ศรีบญุเรือง.2558: 32-34) 

                    ในปัจจบุนันี �อะไรก็แพงไปหมดทั �งอาหาร การกิน และการเป็นอยู่แตเ่งินเดือนหรือรายรับยงั

เท่าเดิมซึ�งเราต้องรัดเขม็ขดัประหยดัคา่ใช้จ่ายกนัมากขึ �นและหาทางที�จะหาทางที�จะทําให้เงินมีพอใช้นั �น ก็

คือประหยดัเงินให้มากขึ �นซึ�งการประหยดัเงินในนั �นก็สามารถทําได้ไมย่าก 11 วิธีการอยู่ประหยดั 

(1)ทําอาหารกินเอง (2)ปลกูผกักินเอง (3)เลือกสถานที�ซื �อ (4)ห่อข้าวกลางวนั (5)ไมกิ่นของจกุจิก (6)งดมื �อ

เย็นนอกบ้าน (7)งดซื �อของฟุ่ มเฟื�อย (8)ออมเงิน (9)ซื �อของที�มีคณุภาพ (10)เปรียบเทียบราคาก่อนซื �อ 

(11)ทําบญัชีรายรับรายจ่าย   ( บั �ญญมน  ดิษกลุนรภทัร.2557:40-42 ). 



ท 

 

บทที� ๓ 

การดาํเนินการ 

              การจดัทําโครงงานเรื�องนี �เป็นการวิจยัเลก็ๆของนกัเรียนและเป็นโครงงานทฤษฎเีพื�อการศกึษาผล

การเรียนรู้แบบโครงงานกลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ�งผู้ที�ศกึษาได้ดําเนินการตาม

ขั �นตอนดั �งนี � 

ศกึษาหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนปรางค์กู่ หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย และ เอกสารที�เกี�ยวข้องใน

การทําโครงงาน โดยดําเนินการตามปฏิทินการทํางานดงันี � 

 

เวลาที�ปฏิบตั ิ

 

                  กิจกรรมที�ปฏิบตั ิ

สถานที�                      

ปฏิบตัิ 

 

     ครูที�ปรึกษา 

 

๑๕ พ.ค.๕๘ 

 

รวมกลุม่ตั �งคณะกรรมการกลุม่ 

 

ห้องเรียน 

 

 

๒๒ พ.ค.๕๘ 

 

 กําหนดชื�อโครงงาน 

 

ห้องเรียน 

 

 

๒๙พ.ค.๕๘ 

 

วิเคราะห์วิจารณ์ หวัข้อเรื�องโครงงาน 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๕ มิ.ย. ๕๘ 

 

การเขียนโครงงาน 

 

ห้องเรียน 

 

 

๑๒ มิ.ย. ๕๘ 

 

การเขียนเค้าโครงงาน 

 

ห้องเรียน 

 

 

๑๙ มิ.ย. ๕๘ 

 

ศกึษาการเขยีนบทที� ๑ 

 

ห้องเรียน 

 



ธ 

 

 

๒๖ มิ.ย. ๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๑ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

 

๓ ก.ค. ๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๑ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๑๐ก.ค.๕๘ 

 

ศกึษาการเขยีนบทที� ๒ 

 

ห้องเรียน 

 

 

๑๗ก.ค.๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๒ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๒๕ก.ค ๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๒ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๓๑ ก.ค. ๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๒ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๗ ส.ค.๕๘ 

 

การเขียนบรรณานกุรมเตม็รูปแบบ 

 

ห้องเรียน 

 

 

๑๔ ส.ค.๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๒ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๒๑ส.ค.๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๒ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๒๘ส.ค.๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๒ 

 

นอกห้องเรียน 

 



น 

 

 

๔ก.ย.๕๘ 

 

การเขียนบทที� ๒ 

 

นอกห้องเรียน 

 

 

๑๑ก.ย.๕๘ 

 

ศกึษาการเขยีนบทที�๓ 

 

ห้องเรียน 

 

 

๑๔ก.ย.๕๘ 

 

ศกึษาการเขยีนบทที� ๔ 

ศกึษาการเขยีนบทที� ๕ 

 

ห้องเรียน 

 

 

๒๘ก.ย.๕๘ 

 

สรุปรายงานการเขยีนโครงงาน ๕ บท 

 

ห้องเรียน 

 

 

สถิติที�ใช้ในการรายงานครั �งนี �คือร้อยละ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บ 

 

บทที� ๔ 

ผลการศึกษา 

                      การดําเนินการศกึษาครั �งนี � เป็นการศกึษาโครงงานประเภททฤษฎี เรื�อง ออมดี มีเงินเก็บ

ได้ผลการศกึษาดงันี �  

                      อาชีพ พนกังานบญัชี เป็นอาชีพที�เกี�ยวกบัการเงิน หรือคือเป็นอาชีพที�ทําเกี�ยวกบัการ

วางแผนในการใช้เงิน ผลการศกึษาได้รู้ถึงความหมายของเงิน การออม และ บญัชี ซึ�งเป็นสิ�งที�มนษุย์เราให้

ความสําคญัมาก ไมว่า่ต้องการอะไร สิ�งใดก็ใช้เงินสําหรับการที�จะได้สิ�งนั �นมาให้ได้ เงินเป็นสิ�งที�มนษุย์

สมมตุิขึ �นมาเพื�อแลกเปลี�ยนสิ�งของซึ�งกนัและกนั แตผู่้คนสว่นใหญ่ใช้เงินกนัมากใช้อย่างฟุ่ มเฟือย โดยสว่น

ใหญ่ใช้ไปกบัสิ�งที�ไมม่ปีระโยชน์และไมม่ีความจําเป็น  โดยไมค่ิดถึงอนาคตของตนเอง    ซึ�งในตอนนี �มีการ

สนบัสนนุให้มกีารเปิดบญัชีเพื�อที�จะ  ได้มีการออมมากขึ �นและช่วยสง่เสริมให้มนษุย์รกัการออมอีกด้วย แต่

อย่างไรนั �นมนษุย์ก็ยงัคงมีกรใช้เงินอีกมากมาย ทั �งนี � เงินคอืสิ�งจําเป็นก็จริงถ้าใครมเีงินก็สามารถใช้ชีวิตได้

อย่างสบายไมต้่องลําบากอะไรเลย แตถ้่ามเีงินแตใ่ช้อย่างไมป่ระหยดัเงินกจ็ะหมดได้เช่นกนั เราควร ใช้เงิน

ให้มีคณุคา่ที�สดุเพื�อตวัเราเอง ดงันั �น ไมว่า่เราจะมีรายได้มากหรือน้อยเราก็สามารถออมเงินได้อย่างไมต้่อง

กงัวนเพราะออมแค ่1 บาทก็ถือวา่เป็นการออมแล้ว เราต้องการอยากให้มนษุย์หนัมาออม เพื�อชีวิตความ

เป็นอยูที่�ด ี

ผลการศกึษาอาชีพ การบญัชีในชมุชน ในชมุชน 

ลําดบัที�                              หมูบ้่าน/ตําบล             ร้อยละ 

     ๑. แคน              ๑๐% 

     ๒. หว้าน               ๕% 

     ๓. ผือพฒันา             ๑๐% 
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ผ 

 

บทที� ๕ 

สรุปผลการศึกษา ละขอ้เสนอแนะ 

การศกึษาครั �งนี �ผู้ศกึษาได้กําหนดวตัถปุระสงค์ไว้ดงันี � 

๑. เพื�อศกึษาเกี�ยวกบัอาชีพการบญัชี 

๒. เพื�อเป็นแนวทางในการศกึษาตอ่ 

๓. เพื�อนําประโยชน์ที�ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวนั 

               การศกึษาอาชีพ เรื�องการบญัชี ทําให้ทราบวา่อาชีพนกับญัชีเป็นอาชีพที�ใครหลายๆคนคิดที�

จะไปศกึษาตอ่เพราะคิดวา่เป็นอาชีพที�หางานได้ง่ายและอตัราการรับเข้าทํางานสงูกวา่อาชีพอื�นๆ

อาชีพนกับญัชีเป็นอาชีพหนึ�งที�ต้องใช้ความรู้ความสามารถ และต้องเรียนมาโดยตรงทํางานสายบญัชี

จนมีประสบการณ์มากพอสมควร ผา่นการรับผิดชอบเป็นสมห์ุบญัชี หรือจดัการฝ่ายบญัชีมาก่อนจึงจะ

ได้ยอมรับให้เป็นนกับญัชีปัจจบุนัมตีรากฎหมายเข้ามาคุ้มครองอาชีพนี �โดยเฉพาะคือ พระราชบญัญัติ

การบญัชี พ.ศ. 2543 ที�มีคณุสมบตัติามกฎหมายแตอ่าจไมใ่ช้นกับญัชี และเช่นกนันกับญัชีที�มี

ความสามารถประสบการณ์ไมอ่าจจะเป็นนกับญัชีได้หากขาดคณุสมบตัิวฒุกิารศกึษาที�กฎหมาย

กําหนด ในด้านรายได้ขึ �นอยู่ความสามารถในการหางานของบคุคลนั �น และทํางานปัจจบุนั องค์กรนิติ

บคุคลได้แก่ ห้างหุ้นสว่นจํากนั บริษัทจํากดั ประมาณ 475,000 ราย หากเราจะของแบ่งมาทําสกั 10 – 

20 ราย ไมน่่าจะยากโดยเฉพาะพวกมีเพื�อฝงู และญาติกวา่ขวาง รายได้มากน้อยจะขึ �นอยูก่บัขนาดของ

กิจการที�เราดแูล หากเป็นรายใหญ่จะมีคา่บริการคอ่ยข้างสงู ดงันั �น ควรมีลกูค้าขนานใหญ่ไว้บ้าง  

อาชีพนี �จะมีรายได้อย่างสมํ�าเสมอหากเรารู้จกัเกบ็จะเป็นอาชีพที�มั�งคงเพราะในปัจจบุนัเป็นความ

ต้องการในการทํางานมากแล้วยงัมีการปิดประตอูาเซียนในไมช้่านี �ซึ�งอาชีบญัชีกเ็ป็นหนึ�งในอาเซียน

รองรับ และสามารถไปทํางานใน 10 ประเทศอาเซียนได้อย่างสบาย หากมคีวามสามารถพร้อม 

 

 

 

 



ฝ 

 

ข้อเสนอแนะ 

                     จากการศกึษาโครงงานเรื�องนี � ทําให้ข้าพเจ้าได้รู้จกัการออมมากขึ �น รู้จกัคณุคา่ของการ

ออม วา่มีประโยชน์อย่างบ้าง ได้รู้ถึงการบญัชีที�ทําให้เรารู้จกัวา่เราใช้เงินมากน้อยแคไ่หน วา่เราให้

อะไรบ้างกบัเงินก้อนนี � แล้เงินทําให้รู้วา่งานนั �นสําคญัแคไ่หน เงินกวา่จะหามาได้ต้องลําบากแคไ่หน

กวา่จะหาได้ ตอ่สงัคมคือการออมทําให้สงัคมลดปัญหา การขาดแคลนเงินได้และอยู่อย่างมั�นคง ตอ่

ประเทศทําให้ประเทศมีสภาพเศรษฐกิจที�ดี เป็นตวัสนบัสนนุของระบบเศรษฐกิจ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พ 

 

บรรณานกุรม 

กุลชุลี ทรัพยสิ์นอุดม.(2558,  เมษายน).Iisa.16(9) ,หนา้ 75-76. 

จีระ เจริญสุขวิมล.( 2557,7 กุมภาพนัธ)์.งบลงทุน.ไทยรัฐ.หนา้4.  

ทานตน้ภสั บุญศกึ .(2557).บญัชีเบื�องตน้ 1.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยเูคชั�น. 

นวพร เรื�องสกุล.(2553).ออมก่อนรวยกว่า.พิมพค์รั� งที�2.กรุงเทพฯ: ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย. 

บั�ญญมน  ดิษกุลนรภทัร.(2557,มิถุนายน).ชีวจิต.16(6),หนา้ 40-42. 

  ภาวดี ยิ�งสุข.  (2548 21 สิงหาคม) . รัฐโวยอดออม กอช.วนัแรกทะลุ 165 ลา้น.ไทยรัฐ.หนา้ 5. 

วินยั วงครั์ตนะ.(2557,กรกฎาคม ). ชีวจิต.17(7),หนา้ 30-31. 

วุฒิ บุรณเขตต.์(2553).เงินสี�ดา้น.พิมพค์รั� งที� 2.กรุงเทพฯ:ซีอด็ยเูคชั�น.บมจ. 

การออม.คอม.(2552).ความหมายของการออม.[ออนไลน์]:.แหล่งที�มา :http:///w.w.w.siprapa: 

 .igetweb.com/articles (วนัที�สืบคน้: 5 กรกฎาคม 2558). 

การออมเงิน.(2555).ความสาํคญัของการออม.[ออนไลน์]:แหล่งมา: http:///w.w.w.12b.or.th: 

 (วนัที�สืบคน้: 21 กรกฎาคม 2558 ). 

การออมเงิน.(2555).ผลตอบแทนของการเงิน.[ออนไลน์] แหล่งที�มา: http:///w.w.w.chmphon2.mju.ac.th: 

 (วนัที�สืบคน้: 21 กรกฎาคม 2558 ). 

ชนินทร สรีวิทูรย.์(2556).ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัการบญัชี.[ออนไลน์]แหล่งที�มา:http://www.chumphon2.                                              

                           mju.th:(วนัที�สืบคน้: 10 กนัยายน 2558). 

บญัชี.(2555).การบญัชีการเงิน.[ออนไลน์].แหล่งที�มา: http:///w.w.w.chmphon2.mju.ac.th:  

 (วนัที�สืบคน้: 5 กรกฎาคม 2558). 

 



ฟ 

 

 รําไพ เรือแกว้.(2550).ความสาํคญัของเงิน.[ออนไลน์].แหล่งที�มา:http///www.thaiyoudvie.com: 

             (วนัที�สืบคน้ขอ้มลู:10กนัยายน2558). 

อภินิหารเงินออม.(2557).6 วิธีของการออมเงินขั�นเทพ.[ออนไลน์].แหล่งที�มา:http://www.aom                              

                        money.com:(วนัที�สืบคน้ขอ้มลู: 11กนัยายน 2558). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภ 

 

ภาคผนวก 

 

 



ม 

 

 

นางสาวบษุบา อคัรชาติ  เลขที� 5 

 

 

นางสาวเกสรา  เกว้ละมุล เลขที� 7 



ย 

 

 

นายพงษ์พนัธ์ หงษ์จนัทร์  เลขที� 6 

 

 

นางสาวเจนจิรา  ประมวล  เลขที� 34 



ร 

 

 

นาย ปฐมพงษ์  พงธน ู  เลขที� 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ล 

 

 

 

                                                                                                                                                

 


