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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม ปัจจัยด้านประชากร (3) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการส่งเสริม
และสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชนที่มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 
คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงพรรณนา  ได้แก่ 
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบใช้สถิติการ
ทดสอบแบบ t-test ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความ
แตกต่างจะนําไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD เพื่อหาอิทธิพลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยประชากรของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ
ต่างกัน การศึกษาต่างกัน ทำให้การตัดสินทำบัญชีครัวเรือนต่างกันและปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน มีผลต่อการตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 
คำสำคัญ : การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน ; ประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร
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ABSTRACT 
The purpose of this research was to (1 )  To study the decision to make household 

accounts of working-age people in Bangkok. (2 )  To compare the decision to make  household 
accounts of  working-age people in Bangkok, classified by  demographic factors. (3) To study the 
motivation factor and factors promoting and supporting of government or private sectors 
affecting the decision to make household accounts of working-age people in Bangkok. The 
sample group used in this research are working-age people in Bangkok 400 peoples and by using 
questionnaires as a tool for data collection. By the statistics used in the descriptive analysis are 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis test were for comparison, 
using t-test statistics to test hypotheses with one-way ANOVA. If differences are found, they will 
be compared in pairs by using LSD method. and to find influence use data analysis with multiple 
regression statistics.  

Test results of the hypothesis found that demographic factors of  working-age people in 
Bangkok with different sexes and education making different household accounting decisions. 
and motivation factors and factors promoting and supporting of government or private sectors 
affects the decision to make household accounts of working-age people in Bangkok. 

 
Keywords : The decision to make a household account ; working-age people in Bangkok                                             
 
บทนำ 

จากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วัตถุสิ่งของต่างๆ ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมาก
ขึ้น แต่ในความเจริญต่างๆ เหล่านี้ก็อาจนำพาเราไปสู่ความฟุ่มเฟือย มีการใช้จ่ายอย่างประมาท ขาดความ
ระมัดระวัง อาจทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน และปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย อย่างไรก็ตามเรายังมีทางออก ซึ่ง
การจะดำรงชีวิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปัจจุบันแนวทางหนึ่งที่ประชาชนควรยึดถือคือ การพึ่งตนเองรู้จักความ
พอประมาณ และไม่ประมาทตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ให้ความสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คำนึงถึงหลักเหตุผล และการประมาณตนเอง ซึ่งเครื่องมือประเภทหนึ่ง
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากการประยุกต์ทางการบัญชี (นภาพร  ลิขิตวงศ์ขจร, 2550) คือ การทําบัญชี
ครัวเรือน ซึ่งเป็นการจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดํารงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว 
ชุมชน รวมถึงประเทศ การทําบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจําวันของครัวเรือน ซึ่งสามารถ
นําข้อมูลมาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทําให้เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย (ธรรญชนก  นิลมณี และคณะ, 2558) 
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การทำบัญชีครัวเรือน มีความสำคัญเบื้องต้นดังนี้ คือ ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย 
หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน และนำข้อมูลการใช้จ่ายเงินภายในครอบครวัมาจัดเรยีงลำดับความสำคัญของ
รายจ่าย และวางแผนการใช้จ่ายเงิน โดยพิจารณาแต่ละรายการในแต่ละวันมีรายจ่ายใดที่มีความสำคัญมาก และ
รายจ่ายใดไม่จำเป็นให้ตัดออก เพื่อให้การใช้จ่ายเงินภายในครอบครัวมีพอใช้และเหลือเก็บเพื่อการออมทรัพย์
สำหรับใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในอนาคต (ภัทรา  เรืองสินภิญโญ, 2552) ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้นผู้เขียนได้เห็น
ความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือนว่ามีความสำคัญต่อประชาชน สังคม และประเทศชาติอย่างมาก แต่ใน
ปัจจุบันบางคนอาจมีการทำบัญชีครัวเรือนกันอยู่แล้ว หรือบางคนไม่เคยทำบัญชีครัวเรือนเลย  ผู้เขียนเลย
ต้องการรู้ว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัจจัยในการคิดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชน เพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้คนมีการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนกันมากขึ้น โดยผู้เขียนจะเน้นประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนวัยทำงาน ซึ่งผู้เขียน
คิดว่าประชาชนวัยทำงาน เป็นวัยที่กำลังก่อร่างสร้างตัว เป็นวัยที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมของประเทศ เป็นกลไกขับเคลื่อนผลผลิตของเศรษฐกิจ และยังเป็นที่พึ่งของคนในครอบครัว ผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
วัยทำงานจึงควรดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง มีการวางแผนอนาคตสำหรับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะการ
วางแผนเรื่องการสร้างความมั่นคงทางการเงิน มีการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด อดออม มีการใช้จ่ายเงินโดยไม่
ประมาท เพื่อที่จะทำให้ไม่มีหนี้สินหรือให้มีน้อยที่สุด และถ้าทุกคนในสังคมมีฐานะทางการเงินที่ดี ไม่มีหนี้สิน     
ใช้ชีวิตอยู่อย่างพอเพียงก็จะทำให้ทุกคนในสังคมมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข และจะทำให้ตัวเอง สังคม
และประเทศชาติมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น                    

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในเรื่อง การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขต
กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษานี้สามารถนำมาเป็นแนวทางในการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนให้กับประชาชน 
และเป็นแนวทางให้กับภาครัฐหรือเอกชนในการกระตุ้นและจูงใจให้ประชาชนทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งข้อมูลที่ได้ก็
จะมีประโยชน์ต่อผู้เขียน และผู้ที่สนใจ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
          1. เพื่อศึกษาการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
          2. เพื่อเปรียบเทียบการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำแนกตาม ปัจจัยด้านประชากร  
          3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชนที่มีผลต่อ
การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

1. ขอบเขตของประชากร 
ขอบเขตการศึกษาการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยตั้งใจศึกษากลุ่มประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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2. ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง 
ทางผู้วิจัยไม่ทราบจำนวนของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการกำหนด

กลุ่มตัวอย่าง โดยการเปิดตารางหาขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973) โดยที่ผู้วิจัยได้กำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้ 0.5 จึงทำให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  และจากการเปิดตาราง 
พบว่าจำนวนขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทำการศึกษานั้นอยู่ที่ 400 ตัวอย่าง 

3. ขอบเขตของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้จะใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับประเด็นสำคัญต่างในด้านของ

ปัจจัยด้านประชากร ปัจจัยด้านแรงจูงใจ  ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน ที่มีต่อการ
ตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร แบ่งเป็นเพศ การศึกษา ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้าน

การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน 
ตัวแปรตาม ได้แก่ การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
5. ขอบเขตระยะเวลาการดำเนินการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน พ.ศ.2564 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปส่งเสริมให้ประชาชนวัยทำงาน มีการจัดทำบัญชีครัวเรือนกัน

มากขึ้น ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน แต่ละเดือน และ  
แต่ละปี สามารถนำข้อมูลที่บันทึกไปวางแผนชีวิต กิจกรรมต่างๆ ในชีวิต และจะทำให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคน
รู้จักพอประมาณทำให้ไม่ใช้จ่ายเงินอย่างประมาท ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และต่อประเทศชาติ 

2. ทำให้ทราบถึงการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ทำให้สามารถหาวิธีการในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งวิธีการส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนก็จะไปสอดคล้อง และ
ส่งเสริมเกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจ ซึ่งในการศึกษาก็จะไปต่อยอดเกี่ยวกับการที่จะทำให้ทราบถึงวิธีการทำให้เกิด
แรงจูงใจในเรื่องการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
การตัดสินใจ 

Reeder (1971 อ้างอิงใน อภิชา  เปียทอง, 2562)  ได้รวบรวมทฤษฎีทางสังคมวิทยาเพื่อมาอธิบาย
พฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ซึ่งเขาเห็นว่าโดยทั่วไปแล้วรูปแบบ (Model) ทางด้านจิตวิทยาสังคมที่เกี่ยวกับการ
ตัดสินใจกระทําพฤติกรรมของมนุษย์นั้น นักสังคมวิทยามักจะมองในแง่ของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม         



5 
 

(Social Economic Status) ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกจะมีผลต่อการตัดสินใจจึงได้อธิบายเหตุผลในการ
กระทําสิ่งใดของมนุษย์ว่าเกิดจากปัจจัยดังต่อไปนี้  
                         1) เป้าหมายหรือจุดประสงค์ (Goals) ความมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุผลนั้น ผู้กระทําจะต้องมี
การกําหนดเป้าประสงค์หรือจุดประสงค์ไว้ล่วงหน้า และผู้กระทําพยายามที่จะกระทําทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์หรือจุดประสงค์นั้นๆ 
                         2) ความเชื่อ (Belief Orientation) เกิดจากความคิดและความรู้ในเรื่องนั้นที่จะมีอิทธิพลตอ่
การตัดสินใจและการเลือกการกระทําทางสังคม ในการกระทําทางสังคมใดๆ ย่อมอาศัยความเชื่ออยู่เสมอ 
                         3) ค่านิยม (Value Standard) คือ สิ่งที่บุคคลยึดถือเป็นเครื่องช่วยตัดสินใจ และกําหนดการ
กระทําของตนเอง ถือเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งแต่มีลักษณะถาวร โดยเชื่อว่าวิธีปฏิบัติบางอย่างเป็นสิ่งที่ตัวเองหรือ
สังคมเห็นดีเห็นชอบ สมควรที่จะยึดถือปฏิบัติ ค่านิยมต่างๆ ที่คนเรียนรู้จากการเติบโตในสังคม ค่านิยมของ
มนุษย์จะแสดงออกทางทัศนคติ และพฤติกรรมของมนุษย์ในเกือบทุกรูปแบบ ดังนั้น ค่านิยมจึงมีอิทธิพลต่อ    
การตัดสินใจและการกระทําทางสังคมในการชักนําให้ผู้กระทํา (Action) กระทําไปตามค่านิยมของเขา ค่านิยมจะ
แตกต่างจากความเชื่อตรงที่ว่าค่านิยมเป็นสิ่งที่มั่นคงและเปลี่ยนแปลงได้ยากกว่าความเชื่อ 
                         4) นิสัยและธรรมเนียม (Habits and Customs) คือ แบบอย่างพฤติกรรมที่สังคมกําหนดไว้
แล้วสืบต่อกันมาด้วยประเพณีและถ้ามีการละเมิดก็จะถูกบังคับด้วยการที่สังคมไม่เห็นชอบด้วย 
                         5) การคาดหวัง (Expectation) คือ ท่าทีของบุคคลอื่นที่มีต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เกี่ยวกบั
ตัว โดยคาดหวังหรือต้องการให้บุคคลนั้นประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการ 
                         6) ข้อผูกพัน (Commitments) คือ สิ่งที่ผู ้กระทําเชื ่อว่าเขาผูกพันที่ต้องการกระทําให้
สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นๆ ข้อผูกพันจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและการกระทําทางสังคม เพราะผู้กระทํา 
ตั้งใจจะกระทําสิ่งนั้นๆ เนื่องจากเขารู้สึกว่าเขามีข้อผูกพันที่จะต้องกระทํา 
                         7) การบังคับ (Force) คือ ตัวที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้กระทําการตัดสินใจได้เร็วขึ้น เพราะในขณะ
ที่ผู้กระทําตั้งใจที่จะกระทําสิ่งต่างๆ นั้นเขาอาจจะไม่แน่ใจว่า กระทําพฤติกรรมนั้นดีหรือไม่ แต่เมื่อมีการบังคับ  
ก็จะทําให้การตัดสินใจกระทํานั้นได้เร็วขึ้น 
                         8) โอกาส (Opportunity) เป็นความคิดของผู้กระทําที่เชื่อว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจะชว่ยให้
มีโอกาสเลือกกระทํา เช่น การที่บุคคลคิดว่าตัวเขามีโอกาสนั้นในทางที่เป็นจริงอาจจะไม่มีก็ได้ 
                         9) ความสามารถ (Ability) การที่ผู ้กระทํารู ้ถ ึงความสามารถของตัวเอง ซึ ่งก่อให้เกิด
ผลสําเร็จในเรื่องนั้นๆ ได้ การตระหนักถึงความสามารถที่จะนําไปสู่การตัดสินใจและการกระทําทางสังคม เพราะ
เขารู้ว่า ถ้าตัดสินใจกระทําแล้วเขามีความสามารถที่จะกระทําได้แน่นอน 
                         10) การสนับสนุน (Support) คือ สิ่งที่ผู ้กระทํารู ้ว่าจะได้รับหรือคิดว่าจะได้รับจากคน 
บุคคลอื่นๆ ซึ่งการสนับสนุนนั้นอาจจะอยู่ในรูปของปัจจัยสี่ หรือปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ จากการคิดหรือคาดหมาย
ว่าจะได้รับการสนับสนุนดังกล่าวก็จะให้เขาตัดสินใจกระทําพฤติกรรมนั้นๆ 
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แรงจูงใจ 
Sallis and Sallis (1990 อ้างอิงใน นลพรรณ บุญฤทธิ์, 2558) กล่าวว่า แรงจูงใจนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงกับ

ความพึงพอใจที่ได้จากการตอบสนองความต้องการ และแรงขับภายในก่อให้เกิดเป็นความรู้สึกที่ดี  ในด้านของ
การทำงานนั้นหากบุคคลไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เป็นแรงจูงใจแล้ว ก็จะทำให้บุคคลต้องประกอบกับงานหรืออาชีพ
ที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง แรงจูงใจนั้น คือแรงขับที่จะทำให้บุคคลเกิดการกระทำหรือพฤติกรรมนำไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ อาจจะเป็นความปรารถนาในด้านการมีทรัพย์สินเงินทองที่มากขึ้น บ้านหรือรถยนต์ที่ดีขึ้น ใหญ่ขึ้น 
อำนาจสถานะหรือการประสบความสำเร็จหรือเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เช่น สามารถสร้างผลงาน
ได้สูงกว่าเป้าหมาย คนทั่วๆ ไปมักกล่าวว่าจะมีแรงจูงใจมีความกระตือรือร้นและพลังอย่างเต็มเปี่ยม เมื่อสามารถ
มีอิสระในการกำหนดเป้าหมาย นั่นหมายถึงบุคคลจะมีแรงจูงใจเมื่อต้องการจะทำงานที่ดีมากกว่าเมื่ออยู่ใน
สภาวะที่ถูกบังคับขู่เข็นหรือมีสิ่งล่อใจ 
การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน 

เชอรี่  ณ นคร (2557 อ้างอิงใน แสงเดือน  อยู่เกิด, 2562) ได้กล่าวเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุน
การทำบัญชีครัวเรือนไว้ว่า ความสำเร็จในการจัดทำบัญชีครัวเรือนจำเป็นจะต้องมีนโยบายการสนั บสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยองค์กรของรัฐ รัฐบาลจำเป็นต้องมีกำหนดนโยบายเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน เพื่อช่วยเสริมสร้างความมีวินัยการใช้เงินภายในครอบครัว ชุมชน การจัดทำบัญชีครัวเรือนจะทำให้
ได้ผลลัพธ์ ได้แก่ ครอบครัวมีความรักความผูกพัน และความซื่อสัตย์ต่อกัน ซึ่งจะส่งผลให้ภาคสังคมมีความน่าอยู่ 
มีความรักความสามัคคีความปรองดองขึ้นภายในสังคมอย่างยั่งยืนและเป็นการต่อยอดการจัดทำบัญชีต้นทุนเพื่อ
ประกอบอาชีพ ผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนสามารถวิเคราะห์การลงทุนในอาชีพที่คิดว่ามีความเสี่ยงหรือใช้ประเมิน
วางแผนกับอาชีพที่ทำอยู่ที่จะไม่ได้รับคืนเงินทุนหรือกำไรที่เหมาะสมเพื่อวิเคราะห์ว่าสมควรลงทุนหรือควรที่จะ
หลีกเลี่ยงการลงทุนนั้น ทำให้เกิดความตระหนักถึงการใช้เงินอย่างเหมาะสม 
 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แสงเดือน  อยู ่เก ิด (2562) ได้ศ ึกษาเร ื ่อง ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเร ือนของกลุ่ม
ศิลปหัตถกรรมในเขตจังหวัดภาคกลาง  ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมกลุ่มตัวอย่างผู้จัดทำบัญชีครัวเรือนมีการ
ทำบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า ทำให้ทราบรายละเอียดจำนวนเงินของรายรับ
และรายจ่ายของครัวเรือน ทราบถึงแหล่งที่มาของรายได้และรายจ่าย การทำบัญชีครัวเรือนทำให้ครัวเรือนมีเงิน
เหลือเพื่อการเก็บออมไว้ใช้ในอนาคต การทำบัญชีครัวเรือนทำให้สามารถวางแผนการเพิ่มหรือลดรายจ่ายที่ไม่
จำเป็นได้ การทำบัญชีครัวเรือนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาเครดิตทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย 
บัญชีครัวเรือนช่วยในการบริหารจัดการหนี้สินที่จัดหามาแบ่งสันปันส่วนใช้จ่ายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่
เหมาะสมและให้คุ้มค่ากับภาระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น การทำบัญชีครัวเรือนทำให้ท่านสามารถวางแผนชำระหนี้ได้ตรง
ตามเวลาที่กำหนด การทำบัญชีครัวเรือนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนผลิตสินค้าและกำไรโดยนำมาจากรายละเอียด
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การจัดทำบัญชีและนำไปใช้วางแผนจัดสรรทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครัวเรือน การทำบัญชี
ครัวเรือนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์และความสำคัญต่อการควบคุมค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิตของครัวเรือน ผลการ
ทดสอบสมมติฐานพบว่า 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนมี
อิทธิพลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนในภาพรวมที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 2. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนคือ ปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนมีอิทธิพลต่อการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน ด้านรับรู้ถึงรายรับรายจ่ายที่แท้จริงที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 3. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนคือ ปัจจัยด้านทัศนคติและปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนมีอิทธิพลต่อการจัดทำบัญชีครัวเ รือน 
ด้านการเก็บออมเงินที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 4. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนคือ ปัจจัยด้าน
การส่งเสริมและสนับสนุนที่มีอิทธิพลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้านความสามารถในการชำระหนี้ที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 5. ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนที่มี
อิทธิพลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้านการควบคุมค่าใช้จ่ายต้นทุนที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

พิมพ์รัก  พุ่มเจริญ (2559) ทำการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของ
เกษตรกร และแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสม จากการศึกษา
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย คือ การมีวัตถุประสงค์ในการบันทึกบัญชีที่ชัดเจน 
และนำผลจากการจัดทำดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ต่อได้ ในกลุ่มเกษตรกรที่มีการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างสม่ำเสมอนั้น พบว่าเกษตรกรจะต้องมีแรงจูงใจหรือวัตถุประสงค์ที ่แน่ชัด เห็นถึง
ประโยชน์ของการจัดทำที่เป็นรูปธรรมและนำมาต่อยอดได้จึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบันทึกบัญชี สำหรับ
เกษตรกรกลุ่มที่ไม่มีการจัดทำบัญชี พบว่า สาเหตุหลักคือ เชื่อมั่นว่าสามารถบริหารเงินของตนได้ เนื่องจาก
รายรับและรายจ่ายเป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นกิจวัตร รวมถึงการที่เกษตรกรไม่สามารถนำผลการบันทึกมาใช้
ประโยชน์ต่อได้ ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีการจัดทำบัญชีหรือล้มเลิกการจัดทำได้เช่นกัน  นอกจากนี้
พบว่าแม้เกษตรกรจะมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี  รู้วิธีการจดบันทึก บอกได้ถึงประโยชน์ของการจัดทำ 
แต่ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกษตรกรจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายเช่นเดียวกับวุฒิการศึกษาที่ไม่ส่งผลต่อการ
จัดทำบัญชี สำหรับการวิเคราะห์วุฒิการศึกษาของเกษตรกรร่วมกับคำตอบที่ได้รับจากการวิจัย พบว่า ปัจจัย
ดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกษตรกรจัดทำบัญชี โดยพบว่า ในกลุ่มเกษตรกรที่จัดทำและนำผลลัพธ์มาสรุปผลแล้วนำไป
วางแผนการทำเกษตรกรรมต่อนั้นมีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปจนถึงปริญญาตรี ดังนั้นหากต้องการให้
มีการจัดทำบัญชีอย่างสม่ำเสมอเพิ่มมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ ควรส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ในการจัดทำบัญชี
อย่างครบวงจร เริ่มตั้งแต่วิธีการจัดทำ การตั้งเป้าหมายที่สามารถจับต้องได้ และเห็นผลในระยะสั้น การติดตาม
และช่วยเหลือกรณีที่เกษตรกรมีข้อซักถาม และส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีในทุกครัวเรือนส่งผลให้เกิดอิทธิพล
จากสิ่งแวดล้อมซึ่งก็คือ เพื่อนเกษตรกรด้วยกัน เพื่อให้เกษตรกรในชุมชนเกิดส่งผ่านความรู้อย่างยั่งยืนต่อไป 

ผกามาศ  มูลวันดี (2559) ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ที่มีต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า
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เกษตรกรบ้านหนองตาไก้ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
เกษตรกรบ้านหนองตาไก้ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้าน
การมองเห็นประโยชน์หรือความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับมาก  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนจะทำให้ครอบครัวได้ทราบถึงรายได้  ค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งสามารถวางแผนการใช้จ่ายได้อย่าง
รอบคอบ สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้เกิดการประหยัดและอดออม และหากมีการใช้จ่ายเท่าที่มีหรือ
เท่าที่จำเป็น ก็จะไม่ก่อให้เกิดหนี้สิน จึงสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน เป็นผลให้ครอบครัวเกิด
ภูมิคุ้มกันที่ดีในการรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และพบว่าเกษตรกรบ้านหนองตาไก้   
ที่มีเพศต่างกันมีปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต้องอาศัยความรู้ และความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงมีผลอาจทำให้
เกษตรกรที่เป็นเพศชายมองว่าไม่น่าสนใจ และไม่อยากจดบันทึก ส่วนเกษตรกรที่เป็นเพศหญิงอาจมองว่าเป็น
เรื่องที่ดี น่าสนใจ เพราะทำให้ทราบถึงรายรับรายจ่ายของครอบครัว ทำให้ครอบครัวทราบถึงฐานะการเงิน และ
สามารถนำมาซึ่งการลดรายจ่ายบางรายการที่ไม่มีความจำเป็นและพบว่า เกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีไม่แตกต่างกัน 

อรทัย  ดุษฎีดำเกิง (2557) ทำการศึกษาทัศนคติในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า จากการศึกษาสภาพการ
จัดทำบัญชีครัวเรือนเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำบัญชีครัวเรือน พบว่า ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำบัญชี
ครัวเรือน และพบว่า ทัศนคติของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ต่อการ
ทำบัญชีครัวเรือนพบว่า มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด โดยให้ความสำคัญในองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับความ
คิดเห็นมากที่สุดคือ ความยากในการทำบัญชีครัวเรือนทำให้ไม่อยากทำบัญชีครัวเรื อน รองลงมา การทำบัญชี
ครัวเรือนทำให้สามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้  การทำบัญชีครัวเรือนทำให้มีชีวิตและความ
เป็นอยู่ดีขึ้น การทำบัญชีครัวเรือนทำให้สามารถวางแผนการเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นได้ เกษตรกร    
มีความจำเป็นต้องทำบัญชีครัวเรือน การทำบัญชีครัวเรือนทำให้มีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและไม่ฟุ่มเฟือย การ
ทำบัญชีครัวเรือนทำให้ทราบรายละเอียดรายได้รายจ่ายของครอบครัวในแต่ละเดือน การทำบัญชีครัวเรือนทำให้
มีเงินออมมากขึ้น และการได้รับการอบรมจาก ธ.ก.ส. ทำให้เข้าใจการทำบัญชีครัวเรือนและนำไปปฏิบัติได้และ 
ให้ความสำคัญในองค์ประกอบย่อยอยู่ในระดับความคิดเห็นมากคือ การได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส.
อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ท่านคิดอยากจะทำบัญชีครัวเรือนมากขึ้น รองลงมา การทำบัญชีครัวเรือนทำให้สามารถ
วางแผนชำระหนี้ ธ.ก.ส. ตรงตามเวลาที่กำหนด และการได้รับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส. ทำให้การทำบัญชี
ครัวเรือนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น 

ปัญหาอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือน พบว่า มีระดับปัญหามาก โดยให้ความสำคัญในองค์ประกอบ
ย่อยอยู่ในระดับปัญหามากที่สุดคือ ขาดความรู้ความเข้าใจเรื ่องการทำบัญชีครัวเรือนและมีภารกิจที ่ต้อง
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รับผิดชอบมากทำให้ไม่สามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได้ และขาดแหล่งข้อมูลจากภาครัฐและเอกชนใน
การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการวิจัยแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) และเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบว ิจ ัยต ัดขวาง (Cross Sectional Studies) ใช ้ เครื่ องม ือการว ิจ ัย เป ็นแบบสอบถาม                        
(Questionnaire) และทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีทางสถิติ 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผู้วิจัยไม่ทราบ
จํานวนของประชากรที่เป็นประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่แน่นอน จึงใช้วิธีการกําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยการเปิดตารางของ Yamane (1973) โดยที่กําหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับได้ที่ 0.5 จึงทําให้มีระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยผลจากการเปิดตารางขนาดกลุ่มตัวอย่างพบว่า ขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างที่จะต้องทําการศึกษาจํานวน 400 ตัวอย่าง 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

                         1.1 ปัจจัยประชากร ประกอบด้วย เพศ การศึกษา มีจำนวนข้อคำถามในแบบสอบถาม
ทั้งหมด 2 ข้อ 

              1.2 ข ้อมูลเก ี ่ยวกับการตัดสินใจทำบัญชีคร ัวเร ือนของประชาชนวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจำนวนข้อคำถาม 7 ข้อ กำหนดให้ 4 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก, 3 = มีการตัดสินใจอยู่
ในระดับปานกลาง, 2 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย, 1 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
                         1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับแรงจูงใจของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนข้อ
คำถาม 8 ข้อ กำหนดให้ 4 = มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก, 3 = มีแรงจูงใจอยู่ในระดับปานกลาง, 2 = มีแรงจูงใจ
อยู่ในระดับน้อย, 1 = มีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
                         1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชนของประชาชนวัยทำงาน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร มีจำนวนข้อคำถาม 5 ข้อ กำหนดให้ 4 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับมาก, 3 = มีการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง, 2 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อย, 1 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
                         1.5 ข้อมูลเก ี ่ยวกับการตัดสินใจทำบัญชีคร ัวเร ือนของประชาชนวัยทำงานในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นข้อคำถามปลายเปิด มีจำนวนข้อคำถาม 1 ข้อ 
                         1.6 ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี ่ยการประเมินการตัดสินใจ กำหนดให้ 3.26-4.00 = มีการ
ตัดสินใจอยู่ในระดับมาก, 2.51-3.25 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับปานกลาง, 1.76-2.50 = มีการตัดสินใจอยู่ใน
ระดับน้อย , 1.00-1.75 = มีการตัดสินใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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                   ช่วงเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยการประเมินแรงจูงใจ กำหนดให้ 3.26-4.00 = มีแรงจูงใจใจอยู่
ในระดับมาก , 2.51-3.25 = มีแรงจูงใจอยู ่ในระดับปานกลาง , 1.76-2.50 = มีแรงจูงใจอยู ่ในระดับน้อย ,        
1.00-1.75 = มีแรงจูงใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
               1.1 ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง

ปริมาณได้แก่ ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน และ         
การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

               1.2 ใช้ค่าร้อยละและความถี่ ในการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิงกลุ่มได้แก่ ปัจจัย
ด้านประชากร ประกอบด้วย เพศและการศึกษา   

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
               2.1 ประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ ต่างกัน น่าจะทำให้การตัดสินใจ

ทำบัญชีครัวเรือนต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ t-test 
              2.2 ประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มี การศึกษา ต่างกัน น่าจะทำให้การ

ตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนต่างกัน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว  (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD 

               2.3 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน 
น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

ผลการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง การตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน     

ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
1. ผลการวิเคราะห์การตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับ

การตัดสินใจในการทำบัญชีครัวเรือน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
2. ผลการเปรียบเทียบการตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จำแนกตามปัจจัยด้านประชากร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
                         2.1 ปัจจัยประชากรของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้
การตัดสินทำบัญชีครัวเรือนต่างกัน 
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                         2.2 ปัจจัยประชากรของประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษาต่างกัน 
ทำให้การตัดสินทำบัญชีครัวเรือนต่างกัน 

3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน ที่มีผลต่อการ
ตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน มีผลต่อการตัดสิน
ทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
ผลการวิจัยการตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป

ตามวัตถุประสงค์ ได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาการตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวม

อยู ่ในระดับปานกลาง ผู ้ว ิจ ัยมีความคิดเห็นว่า การตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงานนั้น             
จะพิจารณาถึงประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือนก่อนที่จะมีการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับ     
แสงเดือน  อยู่เกิด (2562) ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนของกลุ่มศิลปหัตถกรรม ในเขต
จังหวัดภาคกลาง พบว่า กลุ่มศิลปหัตถกรรมในเขตจังหวัดภาคกลาง มีความคิดเห็นต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.94 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.589 โดยในรายละเอียดพบว่า สามารถ
แยกรายรับ และรายจ่ายของครัวเรือนได้ การทำบัญชีครัวเรือนทำให้ครัวเรือนมีเงินเหลือเพื่อการเก็บออมไว้ใช้ใน
อนาคต บัญชีครัวเรือนช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและรักษาเครดิตทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย สามารถ
วิเคราะห์ต้นทุนผลิตสินค้าและกำไร และนำไปใช้วางแผนจัดสรรทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับครัวเรือน 
และสอดคล้องกับ ผกามาศ  มูลวันดี (2559) ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนที่มีต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวของเกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
พบว่า เกษตรกรบ้านหนองตาไก้ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 ซึ่งเมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า
เกษตรกรบ้านหนองตาไก้ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือน       
ด้านการมองเห็นประโยชน์หรือความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือน อยู่ในระดับมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย 3.84     
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71  

2. ผลการวิจ ัย การเปรียบเทียบการตัดสินทำบัญชีครัวเร ือนของประชาชนวัยทำงาน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร จำแนกตามปัจจัยประชากร 

               2.1 ประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศต่างกัน ทำให้การตัดสินใจทำบัญชี
ครัวเรือนต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การที่ประชาชนมีเพศที่แตกต่างกันนั้น ทำให้
การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน เนื่องจากเพศชายกับเพศหญิงมีทัศนคติ ความคิด และค่านิยมที่
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แตกต่างกัน ก็จะทำให้มีการตัดสินใจที ่แตกต่างกันไปด้วย ซึ ่งสอดคล้องกับ ผกามาศ  มูลวันดี (2559) 
ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่มีต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวของ
เกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ตำบลลุมปุ๊ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า เกษตรกรบ้านหนองตาไก้ ที่มีเพศ
ต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลกระทบของพฤติกรรมในการจัดทำบัญชีแตกต่างกัน ซึ่งแสดงให้เห็น ว่าการจัดทำบัญชี
ครัวเรือน ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขต้องอาศัยความรู้ และความเข้าใจเป็นอย่างดี จึงมีผลอาจทำให้
เกษตรกรที่เป็นเพศชายมองว่าไม่น่าสนใจ และไม่อยากจดบันทึก ส่วนเกษตรกรที่เป็นเพศหญิงอาจมองว่าเป็น
เรื่องที่ดี น่าสนใจ เพราะทำให้ทราบถึงรายรับรายจ่ายของครอบครัว ทำให้ครอบครัวทราบถึงฐานะทางการเงิน
ของครอบครัวตนเอง และสามารถนำมาซึ่งการลดรายจ่ายบางรายการที่ไม่มีความจำเป็น แต่ไม่สอดคล้องกับ    
ปาลิดา  เชษฐ์ขุนทด, ปรียาณัฐ  เอี๊ยบศิริเมธี (2560) ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนในอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่มีเพศต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนไม่แตกต่างกัน  

               2.2 ประชาชนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการศึกษา ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจ
ทำบัญชีครัวเรือนต่างกัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า การศึกษาที่แตกต่างกันนั้นมีผลทำให้
การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน เนื่องจากการศึกษาที่แตกต่างกันทำให้มีประสบการณ์ การเรียนรู้ที่
แตกต่างกันจึงทำให้มีการตัดสินใจแตกต่างกันไปด้วย ซึ่งจะสอดคล้องกับ ปาลิดา  เชษฐ์ขุนทด , ปรียาณัฐ  
เอี๊ยบศิริเมธี (2560) ทำการศึกษา ปัจจัยที ่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน         
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนที่มีระดับการศึกษาต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
แตกต่างกัน ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 แต่ไม่สอดคล้องกับ พิมพ์รัก  พุ่มเจริญ (2559) ทำการศึกษา 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของเกษตรกร และแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกร
มีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสม พบว่า สำหรับการวิเคราะห์วุฒิการศึกษาของเกษตรกรร่วมกับ
คำตอบที่ได้รับจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกษตรกรจัดทำบัญชี  โดยพบว่า ในกลุ่มเกษตรกร      
ที่จัดทำและนำผลลัพธ์มาสรุปผลแล้วนำไปวางแผนการทำเกษตรกรรมต่อนั้น มีตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ไปจนถึงปริญญาตรี 

3. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจ และปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน ที่มีผล
ต่อการตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

               3.1 ปัจจัยด้านแรงจูงใจ มีผลต่อการตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน       
ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า แรงจูงใจมีผลต่อการตัดสินทำบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ ฉัตยาพร  เสมอใจ (2550 
อ้างอิงใน ณัชชา  สุวรรณวงศ์, 2560 ) ได้กล่าวว่า เมื่อเกิดความจําเป็นหรือความต้องการไม่ว่าในด้านร่างกาย
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หรือจิตใจขึ ้น บุคคลจะหาทางที่จะตอบสนอง ความจําเป็นหรือความต้องการนั้น และกล่าวว่า แรงจูงใจ             
(Motivate) เมื่อบุคคลเกิดปัญหาทางกายหรือในจิตใจขึ้นและหากปัญหานั้นไม่รุนแรงเขาอาจปล่อยวาง ไม่คิด    
ไม่ใส่ใจหรือไม่ทําการตัดสินใจใด แต่หากปัญหานั้นขยายตัวหรือเกิดความรุนแรงยิ่งขึ้นเขากจ็ะเกิดแรงจูงใจในการ
พยายามที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น และสอดคล้องกับ พิมพ์รัก  พุ่มเจริญ (2559) ทำการศึกษา ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของเกษตรกร และแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการจัดทำ
บัญชีรายรับ-รายจ่ายที่เหมาะสม พบว่า ในกลุ่มเกษตรกรที่มีการบันทึกรายได้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน
อย่างสม่ำเสมอนั้น พบว่า เกษตรกรจะต้องมีแรงจูงใจหรือวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำ   
ที่เป็นรูปธรรมและนำมาต่อยอดได้ จึงจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบันทึกบัญชี 

               3.2 ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน มีผลต่อการตัดสินทำบัญชี
ครัวเรือนของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นไปตามสมมติฐาน ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า     
การส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน มีผลต่อการตัดสินทำบัญชีครัวเรือนของประชาชนวัยทำงานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลที่ได้สอดคล้องกับ แสงเดือน  อยู่เกิด (2562) ทำการศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการจดัทำ
บัญชีครัวเรือนของกลุ่มศิลปหัตถกรรม ในเขตจังหวัดภาคกลาง พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน 
คือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุน มีอิทธิพลต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือน ในภาพรวม ที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติที่ 0.05 ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การที่ชุมชนมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้เกิดความสำคัญกับการทำบัญชี
ครัวเรือนทำให้คนในชุมชนเกิดความเข้าใจและรับรู้ประโยชน์ของการทำบัญชีครัวเรือน และสอดคล้องกับ อรทัย 
ดุษฎีดำเกิง (2557) ทำการศึกษา ทัศนคติในการจัดทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ในเขตอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า  การช่วยเหลือแนะนำจากเจ้าหน้าที่        
ธ.ก.ส. ที่ไม่มีความต่อเนื่องทำให้เกษตรกรบางส่วนที่อยากจะทำบัญชีครัวเรือนเกิดการละเลย และไม่ให้ความ
สนใจอันเป็นสาเหตุให้เกษตรกรบางส่วนล้มเลิกความคิดที่จะบันทึกบัญชีครัวเรือน  

 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลวิจัยในครั้งนี้ มีข้อเสนอแนะในการวิจัย เพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่

ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการทำบัญชีครัวเรือน ดังนี้ 
ปัจจัยด้านประชากร 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า เพศ การศึกษา ต่างกัน ทำให้การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน

ของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกัน ดังนั้น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือผู้ที่ต้องการ
ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน จึงควรให้ความสำคัญในเรื่องเพศ มีการแบ่ง Segment เพื่อให้สามารถเข้าถึงทั้ง
เพศหญิงและเพศชาย โดยมุ่งเน้นกับกลุ่มเพศชาย เนื่องจากเพศชายจะไม่ค่อยสนใจหรือรับรู้ข่าวสารทางด้านการ
ทำบัญชีครัวเรือน และการให้ความสำคัญกับกลุ่มคนที่มีการศึกษาที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะระหว่างกลุ่มคนที่มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี กับกลุ่มคนที่มีการศึกษาสูงกว่าระดับปริญญาตรี   ดังนั้น หน่วยงานของรัฐหรือ
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เอกชน หรือผู้ที่ต้องการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนจึงควรให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนที่
แตกต่างกันระหว่างคนที่มีการศึกษาแต่ละระดับ เพื่อให้ประชาชนที่มีการศึกษาที่แตกต่างกันนั้นมีการทำบัญชี
ครัวเรือน  

ปัจจัยด้านแรงจูงใจ 
จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีผลต่อการตัดสิน ใจทำบัญชีครัวเรือน

ของประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั ้น  จึงควรให้ความสำคัญกับแรงจูงใจของประชาชน 
เพื่อที่จะกระตุ้นให้เกิดความต้องการทำบัญชีครัวเรือน และควรแสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่างการทำบัญชี
ครัวเรือนกับการไม่ทำบัญชีครัวเรือน โดยทำให้เห็นว่ามีประโยชน์อย่างไร เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ประชาชนเกิด
ความต้องการที่สามารถนำไปสู่การตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือน 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมและสนับสนุนของภาครัฐหรือเอกชน มีผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของ

ประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมาก ดังนั้น หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือผู้ที่ต้องการ
ส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนควรให้ความสำคัญ ในการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือน มีการให้ข้อมูลข่าวสาร มี
การฝึกอบรม มีการช่วยเหลือส่งเสริมเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือนแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีการตัดสินใจ
ทำบัญชีครัวเรือน 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตัวแปรปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจทำบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนวัยทำงาน ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. ประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นพียงประชาชนวัยทำงานที่ทำงานในกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซึ่งหาก
ต้องการข้อมูลที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงควรเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งต่อไปที่แตกตา่งจากเดมิ 
หรือเปลี่ยนขนาดของกลุ่มประชากร จากเดิมที่เป็นเพียงกรุงเทพมหานคร อาจจะเพิ่มเป็นประชากรในระดับภาค 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน 

3. การเลือกใช้เทคนิคในการวิจัย อาจจะนำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยวิธีการอื่นเพิ่มขึ้นด้วย 
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นหรือการเลือกวิธีในการสุ่มตัวอย่าง จากเดิ มเป็นการสุ่ม
แบบสะดวก อาจจะเปลี่ยนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อให้ได้ผลที่มีความเฉพาะมากยิ่งขึ้น 
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