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บทคดัย่อ 

   การศกึษาค้นคว้าอสิระน้ีมวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน

ของประชากรเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเจา้ทา่  อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ในการศกึษา

ครัง้น้ี ไดก้ําหนดปัจจยัที่มคีวามสําคญัต่อการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนออกเป็น 2 ดา้นคอื ดา้นการส่งเสรมิ

สนับสนุนจากภาครฐั และดา้นความรูก้ารจดัทําบญัชคีรวัเรอืน กลุ่มตวัอย่างในการศกึษา คอื ประชากร

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษาเป็นบุคคลทัว่ไปที่อาศยัในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  อําเภอ

กมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ์จํานวน  2,007  หลงัคาเรอืน ซึ่งผู้ศกึษาได้เลอืกกลุ่มตวัอย่างโดยวธิกีาร

กําหนดขนาดตัวอย่าง ด้วยวิธีคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ซึ่งผลการคํานวณต้องใช้กลุ่ม

ตวัอย่างในการศกึษา จาํนวน 334 คน ขอ้มลู 1 คน ตอ่ 1 หลงัคาเรอืน จงึทาํการสุม่ตวัอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling)  และเครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาครัง้ น้ี  คือ แบบสอบถาม โดยได้นํา

แบบสอบถามที่รวบรวมได้มาทําการตรวจสอบ ดําเนินการวเิคราะห์ และประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์

โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติเิพือ่คาํนวณหาคา่สถติสิาํหรบัตอบวตัถุประสงคใ์หค้รบถว้นตามทีไ่ดต้ัง้ไว ้ซึง่

ไดผ้ลปัจจยัดา้นบุคคล  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัในเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเจา้ทา่  อาํเภอกมลาไสย  
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จงัหวดักาฬสนิธุ ์สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  โดยมอีายรุะหว่าง 31 – 40 ปี  จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา 

สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรส และ มอีาชพีรบัจา้ง รายไดต้่อเดอืนระหวา่ง  6,001-9,000 บาทและมจีาํนวน

สมาชกิครอบครวัละ  3-5 คนเป็นสว่นใหญ่ และปัจจยัการดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนจากภาครฐั โดยรวม

อยู่ในระดบัมาก  เมื่อพิจารณาเป็นการได้รบัคําแนะนําอย่างสมํ่าเสมอในการทําบญัชีครวัเรอืน จาก

หน่วยงานภาครฐัพบว่าที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้รบัการอบรมการทําบญัชคีรวัเรอืนจากหน่วยงานภาครฐั  

และที่มคี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื ปรกึษาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครฐัเมื่อมปัีญหาในการทําบญัชคีรวัเรอืน 

ปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน มรีะดบัความคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่

สูงสุด คอืท่านเขา้ใจความหมายของคําว่ารายได้หรอืรายรบัโดยมสีถานะการเงนิ รายรบั รายจ่ายและ

หน้ีสนิของครอบครวัอยู่ในระดบัปานกลาง  การบรหิารจดัการเงนิอยู่ในระดบัปานกลางและการออมอยู่

ในระดบัมาก 

ABSTRACT 

 The main objective of this research is to study the factors affecting household 

accounting of population in in Chao Tha Subdistrict Administrative Organization, Kamalasai 

District, Kalasin. This research aims to study two important factors 1) The government support 

2)  Household accounting knowledge. The samples of this research are population of villages 

and householders in Chao Tha Subdistrict Administrative Organization, Kamalasai District, 

Kalasin from 2,007 population. The researcher uses the samplIng method of Yamane formula 

to gather from 334 samples of householders. The convenience sampling is used to collect the 

data.  Tools of this research is questionnaires that are verified by specialist as the content 

validity and reliability. All the collected data are used statistic package for the social sciences 

for this analysis. 

The results of the study reveal that the mainly population are women. Most of them are 

31-40 years old, graduated from high school, marital status and occupation, average income 

6,001-9,000 Thai Baht per month and mostly 3-5 persons in family members. The government 

support factors influence at a high level.  The most family accounting routine suggestion and 

training from the highest level is government sector. In contrast, household accounting direct 

consulting with government agencies presents the lowest level.  Household accounting 

knowledge is at the middle level. In addition, the highest average is understanding the meaning 

of income and expenses. Moreover, understanding financial status,income,expenses and debt, 

financial management are at the middle level.  Finally, understanding money saving is at the 

middle level. 



บทนํา 

    จากสภาวะสงัคมปัจจุบนัที่เตม็ไปดว้ยกระแสวตัถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทําให้

คนไทยหลงเดนิทางผดิไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสนิ ทีไ่ม่มวีนัจบสิน้ 

อย่างไรกต็ามคนไทยยงัมทีางออก ซึง่การจะดาํรงชวีติใหอ้ยู่รอดภายใตส้งัคมในปัจจุบนั แนวทางหน่ึงที่

ประชาชนไทยควรยดึถือคอืการพึ่งตนเอง รู้จกัความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรชัญา 

“เศรษฐกจิพอเพยีง” ของพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภูมพิลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพติร ที่ทรงมองเหน็ถงึความ สําคญัของการสรา้งภูมคิุ้มกนัให้กบัตวัเอง รูจ้กัความพอมพีอกนิ พอมี

พอใชค้าํนึงถงึหลกัเหตุผลและการประมาณตนเอง พรอ้มกบัทรงเตอืนสตปิระชาชนคนไทยไมใ่หป้ระมาท 

โดยเฉพาะการใชจ้่ายเงนิอนัเป็นปัจจยัสําคญัในการดําเนินชวีติ การทําบญัช ีคอื การจดบนัทกึ ขอ้มูล

เกีย่วกบัเงื่อนไขปัจจยัในการดํารงชวีติของตวัเอง และภายในครอบครวั ชุมชน รวมถงึประเทศ ขอ้มลูที่

ไดจ้ากการบนัทกึจะเป็นตวับ่งชี ้อดตี ปัจจุบนั และอนาคตของชวีติของตวัเอง สามารถนําขอ้มลูอดตีมา

บอกปัจจุบนัและอนาคตได้ ขอ้มูลที่ได้ ที่บนัทกึไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชวีติและกจิกรรม

ต่างๆ ในชวีติ ในครอบครวั ในประเทศได ้บญัชคีรวัเรอืน มไิดห้มายถงึ การทําบญัชหีรอืบนัทกึรายรบั

รายจ่ายประจาํวนัเท่านัน้ แต่อาจหมายถงึการบนัทกึขอ้มลูดา้นอื่นๆ ในชวีติ ในครอบครวัของเราไดด้ว้ย 

เช่น บญัชทีรพัยส์นิ พนัธุพ์ชื พนัธุไ์ม ้ในบา้นและในชุมชนเรา บญัชคีวามรู ้ความคดิของเรา บญัชผีูท้รง

คุณ ผูรู้ ้ในชุมชนเรา บญัชเีดก็และเยาวชนของเรา บญัชภีูมปัิญญาด้านต่างๆ ของเรา เป็นต้น การทํา

บัญชีครวัเรอืนในด้านเศรษฐกิจ หรือการบันทึกรายรบัรายจ่ายที่ทางราชการพยายามส่งเสริมให้

ประชาชนไดท้าํกนั เป็นเรือ่งการบนัทกึรายรบัรายจา่ยประจาํวนัประจาํเดอืนวา่ มรีายรบัจากแหล่งใดบา้ง 

จํานวนเท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง จํานวนเท่าใด ในแต่ละวนั สปัดาห์ เดือน และ ปี เพื่อจะได้เห็น

ภาพรวมว่า ตนเองและครอบครวัทีร่ายรบัเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลอืเท่าใด หรอื เงนิไม่พอใชเ้ท่าใด 

คอื รายจ่ายมากกว่ารายรบั และสํารวจว่ารายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จําเป็นน้อยจําเป็นมาก จําเป็น

น้อย อาจลดลง จ่ายเฉพาะทีจ่าํเป็นมาก เช่น ซือ้กบัขา้ว ซือ้ยา ซือ้เสือ้ผา้ ซ่อมแซมบา้น การศกึษา เป็น

ต้น ส่วนรายจ่ายที่ไม่จําเป็นใหล้ด ละ เลกิ เช่น ซื้อบุหรี ่ซื้อเหล้า เล่นการพนัน เป็นต้น เมื่อนํารายรบั 

รายจ่าย มาบวกลบกนัแลว้ขาดดุลเกนิดุลไปเท่าใด เมื่อเหน็ตวัเลข จะทาํใหเ้ราคดิไดว้า่สิง่ไม่จาํเป็นนัน้มี

มากหรอืน้อยสามารถลดไดห้รอืไม่ เลกิไดไ้หม ถ้าไม่ลดไม่เลกิจะเกดิอะไร กบัตวัเอง ครอบครวั ชุมชน 

และประเทศ หากเราวางแผนการรบัการจ่ายเงนิของตนเองได้ เท่ากบัว่า รูจ้กัความเป็นคนได้พฒันา

ตนเอง ใหเ้ป็นคนมเีหตุมผีล เป็นคนรูจ้กัพอประมาณ เป็นคนรกัตนเอง รกัครอบครวั รกัชุมชน และรกั

ประเทศชาตมิากขึ้นจงึเหน็ได้ว่า การทําบญัชคีรวัเรอืน ในเรื่องรายรบัรายจ่าย ก็คอืวถิแีห่งการเรยีนรู ้

เพือ่พฒันาชวีติ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงนัน่เอง เพราะปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง คอื ปรชัญาชวีติ

ทีถู่กต้องเหมาะสม พอด ีสอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาตทิี่มที ัง้ความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่



เสมอ เหตุผลทีผู่ว้จิยัมคีวามสนใจต้องทําการวจิยัในเรื่องน้ี เพราะว่าจากการที่ผูว้จิยัเป็นบุคคลในพืน้ที่

เขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ์ ซึ่งสงัเกตการณ์ และ การ

ซกัถามจาก เกษตรกรในชุมชนสว่นมากกลบัมคีวามเป็นอยู่ บา้งกม็ฐีานะทางครอบครวัทีด่ ีบา้งกพ็อกนิ

ไปวนัๆ บา้งกฐ็านะกลบัจนลง บา้งกก็ูเ้งนิจาก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ.ก.ส.) 

และบา้งกก็ู้เงนิจากนอกระบบมาลงทุนในการประกอบอาชพีแต่พอนําผลผลติทีไ่ดไ้ปจําหน่ายไดเ้งนิมา

ไมพ่อทีจ่ะชาํระหน้ี ทีกู่ย้มืมาลงทุนไดจ้นตอ้งมภีาระหน้ีสนิผอ่นสง่จนถงึทุกวนัน้ี ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึไดจ้ดัทาํ

วจิยัน้ีขึ้นมาเพื่อต้องการทราบว่าปัจจยัใดที่มีผลต่อการจดัทําบัญชีครวัเรอืนและการจดัทําบัญชีใน

ครวัเรอืนมปัีญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อนําผลที่ได้จากการศกึษาไปวางแผนและพฒันาชุมชน

ต่อไปในอนาคต 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

     เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลตอ่การจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขตองคก์ารบรหิารสว่น

ตาํบลเจา้ทา่ อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์

ขอบเขตของการวจิยั 

   ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดก้าํหนดขอบเขตดงัน้ี 

1  ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 เป็นการศกึษา ปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนเพือ่ใชเ้ป็นเครือ่งมอืประเภท

หน่ึงในปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงผูจ้ดัทาํบญัชคีรวัเรอืนสามารถลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่าํเป็นทาํใหเ้กดิการ

ประหยดัและการออมและในทีส่ดุจะสามารถแกไ้ขปัญหาหน้ีสนิไดอ้ยา่งยัง่ยนืจากรายงานการวจิยัหลาย

ฉบบัไดส้นบัสนุนถงึประโยชน์ของการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนแต่พบวา่บุคคลสว่นใหญ่ยงัคงไมม่กีารจดัทาํ 

 2. ขอบเขตด้านประชากร 

 ประชากรกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาเป็นบุคคลทัว่ไปทีอ่าศยัในเขตองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเจา้ทา่ อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ จาํนวน  2,007  หลงัคาเรอืน ( ขอ้มลูทะเบยีน

ราษฎรก์รมการปกครองอาํเภอกมลาไสย  ณ เดอืนมนีาคม  2564 ) 

 3 ขอบเขตด้านตวัแปร 

 ตวัแปรตน้ (อสิระ) (Independent variables) ปัจจยัสว่นบุคคล  ปัจจยัทางสงัคม  ปัจจยั

ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนในการทาํบญัชคีรวัเรอืน ปัจจยัดา้นการรบัรูใ้นการทาํบญัชคีรวัเรอืน และปัจจยั

ดา้นปัญหาและอุปสรรคในการทาํบญัชคีรวัเรอืน   

  ตวัแปรตาม (Dependent variables) ไดแ้ก่ (1)  ทราบรายรบัและรายจา่ยและหนี้สนิ

ของครวัเรอืน  (2) ทราบวา่จาํนวนเงนิคงเหลอืของครวัเรอืนเทา่ใดในแต่ละวนั  (3) ทราบขอ้มลูในการ

บรหิารจดัการเงนิ 

  4.  ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 

ศกึษาใน เขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเจา้ทา่ อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์



 

 5. ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการศกึษา ระหวา่งเดอืน  กุมภาพนัธ ์- เมษายน  2565 

ประโยชน์ทีค่าดวา่จะไดร้บั 

 ไดท้ราบถงึปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขตองคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบลเจา้ทา่ อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์

กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ปัจจยัในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน 

1.ปัจจยัดา้นบุคคล 

2.ปัจจยัดา้นสง่เสรมิสนบัสนุน จากภาครฐั 

3.ปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน 

                                                                 
การจัดทำบัญชีครัวเรือน 
1.สถานะการเงิน รายรับ รายจายและหน้ีสนิของครัวเรือน 
2.การบริหารจัดการเงิน 
3.การออม 

  

ทฤษฎีการจดัทาํบญัชีครวัเรือน 

    บญัชคีรวัเรอืน คอื การแสดงหรอืบนัทกึจาํนวนเงนิรบั-จ่าย ประจาํวนัของครวัเรอืนโดยแสดง

วนั เดอืน ปี รายการรบั - จ่าย และจาํนวนเงนิบญัชคีรวัเรอืนมทีัง้แบบบนัทกึอย่างงา่ยและแบบบนัทกึที่

ซบัซ้อน เช่น การสํารวจขอ้มูลครวัเรอืนในการจดัทําแผนแม่บทชุมชนที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตรให้การสนับสนุนโดยขอความร่วมมอืจากเกษตรกรให้บนัทึกบญัชคีรวัเรอืนบญัชี

ครวัเรอืนเป็นหน่ึงในการน้อมนําแนวทางปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงดว้ยความพอประมาณมเีหตุผล และ

มภีูมคิุม้กนัมาถอืปฏบิตัใินชวีติประจําวนัจากระดบัปัจเจกชนสู่ระดบัชุมชนผ่านกระบวนการแผนแม่บท

ชุมชน โดยมกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนของเกษตรกร และพฒันามาเป็นบญัชขีองหมู่บา้นและชุมชน(ระดบั

ตําบล) จากบญัชีรายรบั รายจ่ายต่าง ๆ เหล่าน้ี ทําให้เห็นปัญหาต่าง ๆ ในชุมชน เช่น ค่าใช้จ่ายใน

ครวัเรอืนสูง ต้นทุนการผลิตสูง รายได้ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรตํ่า เมื่อชุมชนเห็นปัญหาจึง

รว่มกนัจดัทาํแผนชุมชนพึง่ตนเองเพือ่แกไ้ขปัญหาหน้ีสนิและความยากจน เช่น แผนการเงนิ – การออม 

หรอืธนาคารชุมชน แผนวสิาหกจิชุมชน แผนการตลาด เป็นต้น หลกัจากนัน้ชุมชนจงึนําแผนไปสู่การ

ปฏบิตั ิ( ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2559 : 1 ) 



การทาํบญัชีครวัเรือน 

       บญัชคีรวัเรอืน มไิดห้มายถงึ การทาํบญัชหีรอืบนัทกึรายรบัรายจ่ายประจาํวนัเท่านัน้ แต่อาจ

หมายถงึการบนัทกึขอ้มูลด้านอื่น ๆ ในชวีติ ในครอบครวั เป็นต้น ของเราได้ด้วย เช่น บญัชทีรพัย์สนิ 

พนัธุ์พชื พนัธุ์ไม ้ในบ้านเราในชุมชนเรา บญัชคีวามรูค้วามคดิของเรา บญัชผีูท้รงคุณ ผูรู้ใ้นชุมชนเรา 

บญัชเีดก็และเยาชนของเรา บญัชภีูมปัิญญาดา้นต่าง ๆ ของเรา เป็นตน้ หมายความว่า สิง่หรอืเรื่องราว

ต่าง ๆ ในชวีติของเรา เราจดบนัทกึไดทุ้กเรื่อง ท่านลองคดิดูทวี่า ถ้าเราทําได ้ผลดจีะเกดิขึน้กบัตวัเรา 

ครอบครวัเรา ชุมชนเรา ประเทศเราได้มากแค่ไหน  ตวัเรา ครอบครวัเรา ชุมชนเรา...ประเทศเรา กจ็ะ

เป็นคนเรยีนรู ้ครอบครวัเรยีนรู ้ชุมชนเรยีนรู ้และประเทศเรยีนรู ้การเรยีนรูเ้ป็นทีม่าของปัญญา ปัญญา

เป็นทีม่าของความเจรญิทัง้กาย สงัคม ใจ และจติวญิญาณของมนุษย ์ จะเหน็ว่า การทําบญัช ีหรอืการ

จดบนัทกึน้ีสาํคญัยิง่ใหญ่ขนาดไหน  บุคคลสาํคญั? เชน่ ท่านพทุธทาส ในหลวง สมเดจ็พระเทพ เป็นตน้ 

ล้วนเป็นนักบนัทกึทัง้สิ้นการบนัทกึ คอื การเขยีน เมื่อมกีารเขยีนก็มกีารคดิ เมื่อมกีารคดิกก่็อปัญญา 

เมือ่เกดิปัญญา เรากม็องเหน็เหตุเหน็ผล เมือ่เหน็เหตุเหน็ผล เรากจ็ะคดิจะทาํใหถู้กตามเหตุตามผล เมือ่

ทาํ พดู คดิ ไดถู้กเหตุถูกผล นัน่คอื ทางเจรญิของเรา    การทาํบญัชคีรวัเรอืนในดา้นเศรษฐกจิ หรอืการ

บนัทึกรายรบัรายจ่ายที่ทางราชการพยายามส่งเสรมิให้เราได้ทํากนั นัน่ เป็นเรื่องการบนัทึกรายรบั

รายจ่ายประจําวนัประจําเดอืนว่า เรามรีายรบัจากอะไรบ้าง จํานวนเท่าใด มรีายจ่ายอะไรบ้าง จํานวน

เทา่ใด ในแต่ละวนั สปัดาห ์เดอืน และ ปี เพือ่จะไดเ้หน็ภาพรวมว่า เรารบัเทา่ใด จ่ายเท่าใด เหลอืเท่าใด 

หรอืเกนิ คอื จ่ายเกินรบัเท่าใด รายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จําเป็นน้อยจําเป็นมาก จําเป็นน้อย อาจ

ลดลง จ่ายเฉพาะที่จําเป็นมาก เช่น ซื้อกบัข้าว ซื้อยา ซื้อเสื้อผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา เป็นต้น 

เทา่ใด ซือ้บุหรี ่ซือ้เหลา้ เขา้บาร ์บา้หวย เป็นตน้ จาํนวนเทา่ใด เมือ่นํามาบวกลบคุณหารกนัแลว้ขาดดุล

เกนิดุลไปเทา่ใด เมือ่เหน็ตวัเลข เรากอ็าจคดิไดว้า่ไอส้ิง่ไมจ่าํเป็นนัน้มนักจ็า่ยเยอะ ลดมนัไดไ้หม เลกิมนั

ไดไ้หม ถา้ไม่ลดไม่เลกิมนัจะเกดิอะไร กบัเรากบัครอบครวัเรา กบัประเทศเรา ถา้คดิได ้กเ็ท่ากบัวา่ รูจ้กั

ความเป็นคนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรู้จกัพอประมาณ เป็นคนรกัตนเอง รกั

ครอบครวั รกัชุมชน และรกัประเทศชาติมากขึ้นจึงเห็นได้ว่า การทําบัญชีครวัเรอืน ในเรื่องรายรบั

รายจา่ยกด็ ีเรือ่งอื่น ๆ กด็ ีกค็อืวถิแีห่งการเรยีนรูเ้พือ่พฒันาชวีติ ตามปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง นัน่เอง 

โครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดํารดิ้านการเกษตร (ที่มา:  Chaipat.or.thRraorakprajaoyuhua.com 

Panyathai.or.th)  

การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาํริ 

      ประเทศไทย เป็นประเทศที่อยู่ในเขตร้อนชื้นฝนตกค่อนข้างชุกมีค่าเฉลี่ยทัว่ประเทศ 

ประมาณ 1,500 มลิลเิมตร และมฤีดูฝนนานประมาณ 5 - 6 เดอืน ในอดตีเมื่อป่าไมย้งัอุดมสมบูรณ์อยู่



น้ําฝนส่วนหน่ึงจะถูกดูดซบัไวใ้นป่าส่วนหน่ึงจะไหลลงสู่ใต้ดนิอกีส่วนหน่ึงจะถูกเกบ็กกัไวต้ามทีลุ่่ม เช่น 

หว้ย หนอง คลอง บงึ ตามธรรมชาตสิว่นทีเ่หลอืจะระเหยสูบ่รรยากาศและไหลลงสูล่าํหว้ย ลําธาร แม่น้ํา 

และออกสูท่ะเล น้ําทีถู่กเกบ็กกัไวใ้นป่าและในแหล่งน้ําธรรมชาตเิหล่าน้ีจะค่อยๆ ไหลซมึซบัออกมาทลีะ

น้อยตลอดปี สว่นทีข่งัอยู่ในหนอง คลอง บงึ และแอ่งน้ําต่างๆ กจ็ะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในช่วงฤดู

แล้ง ต่อมาระบบนิเวศน์เปลี่ยนไปป่าไม้ถูกทําลายถูกถากถางเพื่อการเกษตรและกิจกรรมต่างๆ ห้วย 

หนอง คลอง บงึสาธารณะจะตืน้เขนิ และถูกบุกรุกเขา้ถอืครองกรรมสทิธิบ์รเิวณทางระบายน้ําออกสูท่ะเล

ตามธรรมชาตถิูกใช้ประโยชน์ในการก่อสรา้งอาคาร ถนน ทางรถไฟ บ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา และอื่น ๆ 

เมื่อฝนตกลงมาน้ําไหลสู่ทีต่ํ่าอย่างรวดเรว็ เพราะไม่มทีีเ่กบ็กกั แต่เมื่อกระทบสิง่กดีขวางกท็ําใหเ้กดิน้ํา

ท่วมฉับพลนัอย่างรุนแรง เมื่อน้ําท่าไหลลงทะเลหมดและไม่มน้ํีาจากป่ามาเตมิ แหล่งน้ําตามธรรมชาตกิ็

เหอืดแห้ง จงึทําให้เกิดแห้งแล้งและขาดน้ําอุปโภคบรโิภคอยู่เสมอ เกษตรกรที่อยู่ในสภาวะดงักล่าว 

โดยเฉพาะชาวนาทีอ่ยูใ่นเขตใชน้ํ้าฝนจงึไดร้บัความเดอืดรอ้น ผลติผลเสยีหายเป็นประจาํและไมพ่อเลีย้ง

ชพี ตอ้งอพยพทิง้ถิน่ฐานไปหารายไดใ้นเมอืงใหญ่ๆและเกดิปัญหาดา้นสงัคมตามมา นับตัง้แต่เสดจ็ขึน้

ครองสิรริาชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช 2489 เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้เสด็จแปร

พระราชฐานและเสดจ็พระราชดําเนินไปเยีย่มพสกนิกรทัว่ราชอาณาจกัรเรื่อยมา พระองคไ์ดป้ระสบกบั

สภาพดิน ฟ้า อากาศและภูมิประเทศในภูมิภาคต่างๆ และทอดพระเนตรความทุกข์ยากแร้นแค้น 

ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดํารงชวีติของประชาชนทัว่ประเทศด้วยพระองค์เอง ทรงตระหนักถึง

ปัญหาและอุปสรรคเหล่าน้ีอย่างถ่องแท้ และได้ทรงมพีระราชดํารริเิริม่โครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขเพื่อ

บรรเทาปัญหาเหล่าน้ีโดยเฉพาะ โครงการอนุรกัษ์ ป่าไมต้น้น้ําลําธารและโครงการพฒันาแหล่งน้ําขนาด

ต่างๆจาํนวนมาก สาํหรบัในดา้นการพฒันาอาชพีของประชาชนในชนบท พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

ฯ ได้พระราชทานแนวทางครัง้สําคญัเมื่อปี พ.ศ.2532 ซึ่งต่อมาประชาราษฎร์ได้รูจ้กักนัอย่างดใีนนาม

เกษตร"ทฤษฎีใหม่"  แนวทางการพฒันาชีวติและอาชีพตามแนวทฤษฎีใหม่น้ี พระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หวัฯ ไดพ้ระราชทาน พระราชดาํรไิว ้3 ขัน้คอื ขัน้ที ่1 การผลติ ขัน้ที ่2 การรวมพลงักนัในรปูกลุ่ม

หรอืสหกรณ์ และขัน้ที ่3 การรว่มมอืกบัแหล่งเงนิ (ธนาคาร) และกบัแหล่งพลงังานเกษตรทฤษฎใีหม่ 

 เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

              สุนีย ์ตฤณขจี และ นิยะดา วิเศษบริสุทธิ ์(2561) ศกึษาการรบัรูแ้ละปัจจยัทีม่ผีลต่อการ

ตดัสนิใจจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของประชนในอําเภอพระนครศรอียุธยาจงัหวดัพระนครศรอียุธยาโดยมี

วตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการรบัรูเ้กีย่วกบัการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนและปัจจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจทาํบญัชี

ครัวเรือนของประชาชน รวมทัง้สาเหตุที่ทําให้ไม่จัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอําเภอ

พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา โดยใชก้ลุ่มตวัอย่างที่มทีี่อยู่อาศยัในสําเนาทะเบยีนบ้าน 



20 ตําบล ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จํานวน343 คน โดยใช้วิธีเลือก

ตวัอย่างแบบบงัเอญิ ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามสว่นมากเป็นผูม้ทีีอ่ยู่อาศยัในสาํเนาทะเบยีน

บ้านในตําบลบ้านใหม่ เป็นเพศหญิง มีอายุตํ่ากว่า 20 ปี เป็นนักเรยีน/นักศึกษา มีการศึกษาระดบั

ประถมศกึษาและส่วนใหญ่มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนของครวัเรอืนระหว่าง 5,001 - 10,000 บาท ในส่วน

ของการรบัรูแ้ละช่องทางการเปิดรบัขา่วสารเกีย่วกบัการทําบญัชคีรวัเรอืนผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

เคยได้รบัขา่วสารเกี่ยวกบัการรณรงค์ใหจ้ดัทําบญัชคีรวัเรอืน ปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน

ของประชาชนในอําเภอพระนครศรอียุธยาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา คือ ปัจจยัด้านการจดัการทาง

การเงนิโดยให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อยคอื การได้เรยีนรูก้ารบรหิารและวางแผนการใช้เงนิมากที่สุด 

และปัจจยัดา้นครอบครวัโดยใหค้วามสําคญักบัปัจจยัย่อย คอืการเหน็คุณค่าของเงนิมากขึน้ รองลงมา

เป็นปัจจยัด้านชุมชนโดย ให้ความสําคญักบัปัจจยัย่อย คอืความภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการ

พฒันาชุมชนและจากการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ปัจจยัทีท่าํใหต้ดัสนิใจจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนทัง้ 3 ดา้น

ไม่แตกต่างกนัตาม เพศ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนของครวัเรอืน แต่แตกต่างกนัตามอาย ุอาชพีและระดบั

การศกึษา อย่างมนีัยสาํคญัทีร่ะดบั 0.05 นอกจากน้ีในส่วนของสาเหตุทีท่ําใหไ้ม่จดัทําบญัชคีรวัเรอืนใน

ปัจจุบัน พบว่า ประชาชนในอําเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยามีความคิดเห็นว่า 

เสยีเวลาในการจดัทาํ 

  วาริพิณ มงคลสมยั (2557) ไดศ้กึษาเรื่อง การจดัการความรูท้างบญัชตีามแนวคดิเศรษฐกจิ

พอเพยีง มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษารปูแบบการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ของชุมชนในตําบลมะเขอืแจ ้อําเภอ

เมอืง จงัหวดัลําพนู และเพือ่พฒันารปูแบบการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ของชุมชนในตําบลมะเขอืแจ ้อาํเภอ

เมอืง จงัหวดัลําพนู ผลการวจิยัพบว่ารปูแบบการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของชุมชนในตําบลมะเขอืแจ ้เป็น

สมุดบญัชตีามรูปแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บนัทกึ

บญัชคีรวัเรอืน เพราะชุมชนขาดความเขา้ใจในการทําบญัชคีรวัเรอืน ผลการพฒันารูปแบบการจดัทํา

บญัชคีรวัเรอืน พบว่า ชุมชนในตาํบลมะเขอืแจส้นใจการบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนตามรปูแบบสมุดบญัชขีอง

นกัวจิยัโดยการแยกคา่ใชจ้า่ยทีจ่าํเป็น และคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจ่าํเป็นออกจากกนั และการนําแนวพระราชดาํร ิ

เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเ้ป็นแนวทางในการใชจ้่ายเงนิ ทาํใหชุ้มชนลดค่าใชจ้า่ยทีไ่มจ่าํเป็นและมเีงนิ

ออมมากขึ้น ดงัตวัอย่างของแม่บ้านในตําบลมะเขอืแจ้ บอกว่า ทําบญัชทีุกวนั เพราะเราจะได้รูก้ารใช้

จ่ายในบญัชคีรวัเรอืนทีช่ดัเจน ทาํใหรู้ว้่ารายจ่ายของครอบครวัสว่นมาก มาจากรายจ่ายทีไ่ม่จาํเป็น เช่น 

สามจี่ายค่าเหลา้มาก ตวัเองกจ็่ายในเรื่องเสือ้ผา้มาก ทําใหต้อ้งเริม่ประหยดัค่าใชจ้่ายมากขึน้ กระตุน้ให้

สมาชกิในครอบครวัประหยดั ครอบครวักจ็ะมพีอกนิพอใช ้แต่ละเดอืน 



  กิตติ  เขียวทอง (2560) ไดศ้กึษาเรื่อง การวจิยัเชงิปฏบิตักิาร การบญัชแีบบมสี่วนร่วม เพื่อ

พฒันาวสิาหกจิชุมชนดว้ยการจดัการความรูใ้นการผลติ ผลติภณัฑ์จากถัว่ลสิง ถัว่เหลอืงและน้ํามนังา 

ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปางหมูและบ้านสบสอย ตําบลผางหมู อําเภอเมอืง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

ผลการวจิยัพบว่า เกษตรกรของบ้านปางหมู และบ้านสบสอยทําบัญชีครวัเรอืนเพียงร้อยละ 16.70 

เกษตรกรมคีวามรู้ในเรื่องการทําบญัชีครวัเรอืนในระดบัปานกลาง นอกจากน้ีเกษตรไม่เคยทําบญัชี

เกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ (บญัชตี้นทุน) มาก่อน คดิเป็นรอ้ยละ 75  เกษตรกรส่วนใหญ่คดิว่าบญัชเีป็นเรื่อง

ยาก ในทางกลบักนัเกษตรกรกลบัมคีวามรูเ้กี่ยวกบัทําบญัชใีนระดบัปานกลางถงึมาก (ค่าเฉลีย่เท่ากบั 

2.44) นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไม่มกีารบนัทกึบญัชอีย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ที่รูว้่าการทําบญัชมีปีระโยชน์ต่อ

การดาํรงชวีติ   

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ระเบียบการวิจยั 

   การศกึษาครัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) ผูว้จิยัได้ดําเนินการด้วย 

รูปแบบการวิจัย เชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้เครื่องมือการวิจัย เป็น แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการสํารวจครัง้น้ี เกิดจากการที่ผู้วิจ ัยได้ทําการทบทวน

งานวจิยั วรรณกรรม และทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้จงึทําการทําการเกบ็รวบรวมขอ้มลู และนําขอ้มลูที่

ไดม้าวเิคราะหข์อ้มลู ดว้ยวธิกีารวเิคราะหท์างสถติ 

ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง และวธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 

ขนาดกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีประชากรในงานวจิยัน้ีคอื ประชากรกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้น

การศกึษาเป็นบุคคลทัว่ไปที่อาศยัในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า อําเภอกมลาไสย  จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์จาํนวน  2,007  หลงัคาเรอืน   

ขนาดกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ีการกําหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศกึษา

ได้แก่บุคคลทัว่ไปที่อาศยัในเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  ผู้ศึกษาได้เลอืกกลุ่มตัวอย่างโดย

วธิกีารกําหนดขนาดตวัอย่าง ดว้ยวธิคีาํนวณจากสตูรของ Taro Yamane ดว้ยความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ

รอ้ยละ 5  ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95  เน่ืองจากผูว้จิยัไม่สามารถกําหนดการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนใน

การตอบแบบสอบถามได ้จงึไดท้ําการสุ่มตวัอย่างแบบสะดวก( Convenience Sampling) จํานวน  334 

คน 

การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 

  1. จดัทาํแบบสอบถามจากการทบทวนบทวรรณกรรมและนําฉบบัรา่งเสนออาจารยท์ีป่รกึษาเพือ่

ทาํการตรวจสอบ 

2. นําแบบสอบถามฉบบัรา่งไปทดสอบคุณภาพของเครือ่งมอืและปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบรูณ์ 

3.  นําเครือ่งมอืทีไ่ดจ้ดัทาํแบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ไปเกบ็ขอ้มลูในงานวจิยั 

 

 



สรปุผลการวิจยั 

   การศกึษาเกี่ยวกบัการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนแยกตามปัจจยัได้ 3 ด้านคอื 1.ปัจจยัด้านบุคคล  

2. ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิสนบัสนุนจากภาครฐั 3. ปัจจยัดา้นความรูใ้นการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนและการ

จดัทําบญัชคีรวัเรอืนโดยกําหนดไวด้งัน้ี  1.สถานะการเงนิ  รายรบั  รายจ่ายและหน้ีสนิของครวัเรอืน  2. 

การบรหิารจดัการการเงนิ  และ 3. การออม พรอ้มทัง้นําขอ้เสนอแนะแนวทางการพฒันาสนับสนุนการ

จดัทําบญัชคีรวัเรอืนและได้สมมตฐิานว่าปัจจยัที่มผีลต่อประชากรเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  

อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ในการทาํบญัชคีรวัเรอืนแปรตามปัจจยัต่างๆดงัน้ี 

       1.  ปัจจยัดา้นบุคคล  ประชาชนทัว่ไปทีอ่าศยัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  อําเภอ

กมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ  โดยมอีายุระหว่าง 31 – 40 ปี  จบการศกึษาระดบั

มธัยมศกึษา สว่นใหญ่มสีถานภาพสมรส และ มอีาชพีรบัจา้ง รายไดต้่อเดอืนระหวา่ง 6,001-9,000 บาท

และมจีาํนวนสมาชกิครอบครวัละ  3-5 คนเป็นสว่นใหญ่ 

    2.  ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิสนับสนุนจากภาครฐัในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขต

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ พบว่า ปัจจยัการดา้นการส่งเสรมิ

สนับสนุนจากภาครฐั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  เมื่อพจิารณาเป็นการไดร้บัคําแนะนําอย่างสมํ่าเสมอใน

การทําบัญชีครวัเรอืน จากหน่วยงานภาครฐัพบว่าที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้รบัการอบรมการทําบัญชี

ครวัเรอืนจากหน่วยงานภาครฐั    และทีม่คีา่เฉลีย่ตํ่าสดุ คอื ปรกึษาเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครฐัเมือ่มี

ปัญหาในการทาํบญัชคีรวัเรอืน 

    3.  ปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเจา้

ท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ์ โดยรวมและรายข้อพบว่า ปัจจยัด้านความรู้การจดัทําบญัชี

ครวัเรอืนรายขอ้ พบว่า มรีะดบัความคดิเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คอืท่าน

เขา้ใจความหมายของคาํวา่รายไดห้รอืรายรบั 

    4. การจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน  ของประชากรเขตองคก์ารบรหิารสว่นตําบลเจา้ท่า  อําเภอกมลา

ไสย  จงัหวดักาฬสินธุ์   สถานะการเงิน รายรบั รายจ่ายและหน้ีสินของครอบครวัการจดัทําบัญชี

ครวัเรอืน  ของประชากรเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธุ ์  

สถานะการเงนิ รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

     5.การจดัทําบญัชคีรวัเรอืน  ของประชากรเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  อําเภอกมลา

ไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์การบรหิารจดัการเงนิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

    6. การออม  ของประชากรเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์  อยูใ่นระดบัมาก 

อภิปรายผลการวิจยั 

 จากการศกึษา ปัจจยัที่มผีลต่อการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขตองค์การบรหิารส่วน

ตาํบลเจา้ทา่  อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์ผลการศกึษา พบวา่ 

    1. ผูต้อบแบบสอบถามซึง่เป็นประชาชนบุคคลทัว่ไปทีอ่าศยัในเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบล

เจา้ทา่  อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 63.90) โดยมอีายรุะหวา่ง  



31 –  40 ปี (รอ้ยละ 52.10) จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา (รอ้ยละ 29.50) รองลงมาจบการศกึษาใน

ระดบัอนุปรญิญา (รอ้ยละ 29.20)  และระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 25.30) ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรส 

(รอ้ยละ 60.20) มอีาชพีรบัจา้ง (รอ้ยละ 30.10) รองลงมามเีกษตรกร (รอ้ยละ 29.20) มรีายไดต้่อเดอืน

ระหวา่ง 6,001-9,000 บาท (รอ้ยละ 39.50) รองลงมามรีายไดต้อ่เดอืนระหว่าง 9,001-15,000 บาท (รอ้ย

ละ 29.50) และมีรายได้ต่ อ เดือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท  (ร้อยละ 16.30)  ทั ้ง น้ี  ผู้ตอบ

แบบสอบถามมจีาํนวนสมาชกิ 3-5 คน (รอ้ยละ 63.30) จาํนวน 6-8 คน (รอ้ยละ18.10) และ จาํนวน 1-2 

คน (รอ้ยละ 17.20)    

    2. ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิสนับสนุนจากภาครฐัในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขต

องคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์พบว่า ปัจจยัการดา้นการส่งเสรมิ

สนับสนุนจากภาครฐั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  ( =4.04)  เมื่อพจิารณาเป็นการ ได้รบัคําแนะนําอย่าง

สมํ่าเสมอในการทําบญัชีครวัเรอืน จากหน่วยงานภาครฐัพบว่าที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด ( =4.41) รองลงมา

ไดร้บัสมุดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนจากหน่วยงานภาครฐั  ( =3.93)  ไดร้บัการอบรมการทําบญัชคีรวัเรอืน

จากหน่วยงานภาครฐั  ( =3.92)  และทีม่คี่าเฉลีย่ตํ่าสุด คอื ปรกึษาเจา้หน้าทีจ่ากหน่วยงานภาครฐัเมื่อมี

ปัญหาในการทาํบญัชคีรวัเรอืน  ( =3.88)    

 3. ปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  

อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์โดยรวมและรายขอ้พบวา่ ปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน

รายข้อ พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือท่านเข้าใจ

ความหมายของคําว่ารายได้หรือรายรบั ( =4.26) รองลงมา คือ ท่านเข้าใจความหมายของคําว่า

คา่ใชจ้า่ยหรอืรายจา่ย  ( =4.20)   และ ทา่นเขา้ใจความหมายของคาํวา่หน้ีสนิ  ( =4.15)   ตามลาํดบั 

 4. การจดัทําบญัชคีรวัเรอืน  ของประชากรเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  อําเภอกมลา

ไสย  จงัหวดักาฬสินธุ์   สถานะการเงิน รายรบั รายจ่ายและหน้ีสินของครอบครวัการจดัทําบัญชี

ครวัเรอืน  ของประชากรเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธุ ์  

สถานะการเงนิ รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวัอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 5.การจดัทําบญัชคีรวัเรอืน  ของประชากรเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  อําเภอกมลา

ไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ ์การบรหิารจดัการเงนิอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 6. การออม  ของประชากรเขตองค์การบรหิารส่วนตําบลเจ้าท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดั

กาฬสนิธุ ์  อยูใ่นระดบัมาก 

          7. การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล (เพศ) ในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ดา้นสถานะการเงนิ รายรบั 

รายจ่ายและหน้ีสินของครอบครวั สามารถวเิคราะห์ได้ว่า เพศชายมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  0.60 และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 0.175 เพศหญิงค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.04 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั 

0.306 แสดงว่าเพศหญงิมกีารจดัทําบญัชคีรวัเรอืน  ดา้นสถานะการเงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของ

คารอบครวั  ไดด้กีวา่เพศชาย 

    8.  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล  (เพศ) ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการบรหิารจดัการ

การเงนิ ได้ว่าเพศชายมคี่าเฉลี่ย เท่ากบั 0.60 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.175  เพศหญิง



ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.04  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.306  แสดงว่าเพศหญิงมกีารจดัทําบญัชี

ครวัเรอืน  ดา้นการบรหิารจดัการการเงนิ ไดด้กีวา่เพศชาย 

     9.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล  (เพศ)  ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ด้านการออม

ความหมายไดว้า่เพศชายมคี่าเฉลีย่ เท่ากบั  0.60  และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.175  เพศหญงิ

ค่าเฉลี่ย เท่ากบั 1.04  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากบั  0.306  แสดงว่าเพศหญิงมกีารจดัทําบญัชี

ครวัเรอืน  ดา้นการออม  ไดด้กีวา่เพศชาย 

   10.  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล (อาย)ุ ในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ดา้นสถานะ 

การเงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวัความหมายได้ว่าช่วงอายุค่า F = 4.264  sig = .282 

(มากกวา่.05)  ซึง่แสดงวา่  ประชากรทีม่อีายแุตกต่างกนั  มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนดา้นสถานะการเงนิ 

รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวั ไมแ่ตกต่างกนั 

    11.  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล (อายุ) ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการบรหิารจดัการ

การเงนิ ความหมายไดว้่าช่วงอายุค่า F = 7.228  sig = .0005  (น้อยกว่า.05)  ซึง่แสดงวา่ ประชากรทีม่ี

อายแุตกต่างกนั  ไมม่กีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการบรหิารจดัการการเงนิ แตกต่างกนั   

    12.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล (อายุ) ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ด้านการออม

ความหมายได้ว่าช่วงอายุค่า F = 3.534  sig  = .061 (มากกว่า.05)  ซึ่งแสดงว่า ประชากรที่มีอายุ

แตกต่างกนั   มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน  ดา้นการออม  ไมแ่ตกต่างกนั 

    13.  การวเิคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล  (ระดบัการศึกษา)  ในการจดัทําบัญชีครวัเรอืน ด้าน

สถานะการเงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวัความหมายได้ว่าระดบัการศึกษา  ค่า F = 

5.225  sig = .208   (มากกวา่.05)  ซึง่แสดงวา่  ประชากรทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั  มกีารจดัทํา

บญัชคีรวัเรอืน ดา้นสถานการณ์เงนิ  รายรบั  รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวั  ไมแ่ตกต่างกนั   

    14.  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล  (ระดบัการศกึษา)  ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการ

บรหิารจดัการการเงนิความหมายได้ว่าระดบัการศกึษา  ค่า F = 11.893  sig = .0015  (น้อยกว่า.05)  

ซึง่แสดงวา่ ประชากรทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั ไม่มกีารจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ด้านการบรหิารจดัการ

การเงนิ  แตกต่างกนั 

    15.  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล  (ระดบัการศกึษา)  ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการ

ออม ความหมายได้ว่าระดับการศึกษา  ค่า F = 6.019  sig = .0025  (น้อยกว่า.05)  ซึ่งแสดงว่า  

ประชากรทีม่กีารศกึษาแตกต่างกนั ไมม่กีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการออม  แตกต่างกนั 

    16.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล  (สถานภาพ)  ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน  ด้าน

สถานะการเงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวัความหมายได้ว่าสถานภาพ  ค่า F = 3.214  

sig = .141 (มากกว่า.05)  ซึ่งแสดงว่า  ประชากรที่มสีถานภาพแตกต่างกนั มกีารจดัทําบญัชคีรวัเรอืน 

ดา้นสถานะการเงนิ รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวั  ไมแ่ตกต่างกนั   

    17.  การวิเคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล  (สถานภาพ)  ในการจดัทําบัญชีครวัเรอืน ด้านการ

บรหิารจดัการการเงนิ ความหมายไดว้่าสถานภาพ  ค่า F = 7.557  sig = .009 (น้อยกว่า.05)  ซึง่แสดง



ว่า ประชากรที่มสีถานภาพแตกต่างกนัไม่มกีารจดัทําบญัชีครวัเรอืน ด้านการบรหิารจดัการการเงนิ  

แตกต่างกนั 

    18.  การวเิคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล (สถานภาพ) ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ด้านการออม 

ความหมายไดว้่าสถานภาพ  ค่า F = 5.063  sig = .0143   (น้อยกว่า.05)   ซึ่งแสดงว่า  ประชากรที่มี

สถานภาพแตกต่างกนั  มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการออม  แตกต่างกนั   

    19.  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล  (อาชพี)  ในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน  ดา้นสถานะการเงนิ 

รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวั ความหมายไดว้า่อาชพี  คา่ F = 4.022  sig = .104  (มากกวา่.

05)  ซึง่แสดงวา่   ประชากรทีม่อีาชพีแตกต่างกนั  มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน   ด้านสถานะการเงิน 

รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวั  ไมแ่ตกต่างกนั 

    20.  การวเิคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล  (อาชพี)  ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน  ด้านการบรหิาร

จดัการการเงนิ  ความหมายได้ว่าอาชีพ  ค่า F = 2.977  sig  = .044   (น้อยกว่า.05)   ซึ่งแสดงว่า  

ประชากรทีม่อีาชพีแตกต่างกนั ไม่มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน  ดา้นการบรหิารจดัการการเงนิ  แตกต่าง

กนั 

    21.  การวิเคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล  (อาชีพ)  ในการจดัทําบัญชีครวัเรือนด้านการออม

ความหมายได้ว่าอาชีพ  ค่า F = 2.880  sig = .251 (มากกว่า.05)  ซึ่งแสดงว่า ประชากรที่มอีาชีพ

แตกต่างกนั  มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการออม  ไมแ่ตกต่างกนั 

    22.  การวเิคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล  (รายได้  บาท/เดอืน)  ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนด้าน

สถานการณ์เงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวัความหมายไดว้่ารายได ้ ค่า F = 3.212   sig 

= .241  (มากกว่า.05)   ซึ่งแสดงว่า  ประชากรที่มรีายได้แตกต่างกนั มกีารจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ดา้น

สถานการณ์เงนิ รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของครอบครวั  ไมแ่ตกต่างกนั   

   23.  การวเิคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล  (รายได้ บาท/เดอืน)   ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ด้าน

การบรหิารจดัการการเงนิ ความหมายได้ว่ารายได้  ค่า  F = 3.683   sig = .113  (มากกว่า.05)   ซึ่ง

แสดงวา่  ประชากรทีม่รีายไดแ้ตกต่างกนั มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน  ดา้นการบรหิารจดัการการเงนิ  ไม่

แตกต่างกนั 

    24.  การวเิคราะห์ปัจจยัด้านบุคคล  (รายได้  บาท/เดอืน)  ในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนด้าน

การออม ความหมายได้ว่ารายได้ค่า F = 2.198  sig = .033 (น้อยกว่า.05) ซึ่งแสดงว่า ประชากรที่มี

รายไดแ้ตกต่างกนั ไมม่กีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการออม แตกต่างกนั 

    25.  การวเิคราะหปั์จจยัดา้นบุคคล  (จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืน)  ในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน  

ดา้นสถานการณ์เงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวัความหมายไดว้่าจํานวนสมาชกิ  ค่า F = 

1.518  sig = .378 (มากกว่า.05)  ซึง่แสดงว่า ประชากรทีม่จีาํนวนสมาชกิแตกต่างกนั มกีารจดัทาํบญัชี

ครวัเรอืน  ดา้นสถานการณ์เงนิ รายรบั รายจา่ยและหน้ีสนิของคารอบครวั  ไมแ่ตกต่างกนั 

    26.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล  (จํานวนสมาชิกในครวัเรือน)   ในการจัดทําบัญชี

ครวัเรอืน ด้านการบรหิารจดัการการเงนิความหมายได้ว่าจํานวนสมาชกิ  ค่า F = 2.218  sig = .437 



(มากกว่า.05)  ซึง่แสดงว่า ประชากรทีม่จีํานวนสมาชกิแตกต่างกนั มกีารจดัทําบญัชคีรวัเรอืน ดา้นการ

บรหิารจดัการการเงนิ  ไมแ่ตกต่างกนั 

    27.  การวิเคราะห์ปัจจัยด้านบุคคล  (จํานวนสมาชิกในครัวเรือน)  ในการจัดทําบัญช ี

ครวัเรอืน  ดา้นการออม ความหมายไดว้า่จาํนวนสมาชกิ คา่ F = 2.053  sig = .194  (มากกวา่.05)   ซึง่

แสดงว่า ประชากรทีม่จีาํนวนสมาชกิแตกต่างกนั มกีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน   ดา้นการออม  ไม่แตกต่าง

กนั 

      28.  ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิสนับสนุนจากภาครฐัสมัพนัธก์บัสถานการณ์เงนิ รายรบั รายจ่าย

และหน้ีสนิของครอบครวัปัจจยัดา้นการสง่เสรมิสนับสนุนจากภาครฐัมคีวามสมัพนัธ์กบัสถานการณ์เงนิ 

รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวั  และ ค่าR Squareคอืคา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ เท่ากบั .106 

หมายความว่า  สถานการณ์เงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวั ได้อย่างถูกต้อง จากปัจจยั

ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนจากภาครฐั 

      29.  ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิสนับสนุนจากภาครฐัสมัพนัธ์กบัการบรหิารจดัการการเงนิปัจจยั

ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนจากภาครฐัมคีวามสมัพนัธก์บัการบรหิารจดัการการเงนิ และคา่ R Square คอื

ค่าสมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ เท่ากบั .239 หมายความวา่ การบรหิารจดัการการเงนิ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จาก

ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนจากภาครฐั 

       30.  ปัจจยัด้านการส่งเสรมิสนับสนุนจากภาครฐัสมัพนัธ์กบัการออม ปัจจยัด้านการส่งเสรมิ

สนับสนุนจากภาครฐัมีความสมัพนัธ์อย่างมากกบัการออมและค่า R Square คือค่าสมัประสทิธิก์าร

ตดัสนิใจ เท่ากบั .105 หมายความว่า การออม ไดอ้ย่างถูกตอ้ง จากปัจจยัดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนจาก

ภาครฐั 

       31.  ปัจจยัด้านความรูก้ารจดัทําบญัชคีรวัเรอืนสมัพนัธ์กบัสถานการณ์เงนิ รายรบั รายจ่าย

และหน้ีสนิของครอบครวัปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทําบญัชคีรวัเรอืนกบั สถานการณ์เงนิ รายรบั รายจ่าย

และหน้ีสนิของครอบครวั  และค่า R Square คอืคา่สมัประสทิธิก์ารตดัสนิใจ เทา่กบั .097 หมายความว่า 

สถานการณ์เงนิ รายรบั รายจ่ายและหน้ีสนิของครอบครวั ได้อย่างถูกต้อง จากปัจจยัด้านความรูก้าร

จดัทาํบญัชคีรวัเรอืน 

     32.  ปัจจยัด้านความรูก้ารจดัทําบญัชคีรวัเรอืน สมัพนัธ์กบัการบรหิารจดัการการเงนิปัจจยั

ดา้นความรูก้ารจดัทําบญัชคีรวัเรอืนกบัการบรหิารจดัการการเงนิ  และค่า R Square คอืค่าสมัประสทิธิ ์

การตดัสนิใจ เท่ากบั .238 หมายความว่า การบรหิารจดัการการเงนิ ได้อย่างถูกต้อง จากปัจจยัด้าน

ความรูก้ารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน 

    33.  ปัจจยัด้านความรู้การจดัทําบญัชคีรวัเรอืน สมัพนัธ์กบัการออมปัจจยัด้านความรู้การ

จดัทําบัญชีครวัเรือนกับการออม  และค่า  R Squareคือค่าสมัประสิทธิก์ารตัดสินใจ เท่ากับ .079 

หมายความวา่ การออม ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง จากปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน 

ขอ้เสนอแนะผลการวจิยั 

 ขอ้คน้พบทีไ่ดจ้ากการศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขตองคก์าร

บรหิารสว่นตาํบลเจา้ทา่  อาํเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุผ์ลการศกึษา 



  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบติั 

          1.  ปัจจยัดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนจากภาครฐัในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน 

ของประชากรเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุพ์บว่า ปัจจยัการ

ดา้นการสง่เสรมิสนบัสนุนจากภาครฐั โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  ดงันัน้การไดร้บัคาํแนะนําวธิกีารทาํบญัชี

ครวัเรอืน อยา่งสมํ่าเสมอ  จากหน่วยงานภาครฐั จะทาํใหป้ระชากรมคีวามรูใ้นการจดัทาํบญัช ี

ครวัเรอืน อย่างต่อเน่ือง  และเมื่อพบปัญหาสามารถปรกึษาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครฐัในการทํา

บญัชคีรวัเรอืน   

 2  ปัจจยัดา้นความรูก้ารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนของประชากรเขตองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลเจา้ท่า  

อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสินธุ์  ปัจจยัด้านความรู้การจดัทําบัญชีไม่เข้าใจวิธีการบันทึกบัญชี

ครวัเรอืนเท่าทีค่วร การจดัเกบ็เอกสารไม่ครบ เกดิการสญูหาย ไม่สามารถวเิคราะหแ์ยกรายรบัรายจ่าย

ได ้   

  ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

      1.  ประชากรเขตองคก์ารบรหิารส่วนตําบลเจา้ท่า  อําเภอกมลาไสย  จงัหวดักาฬสนิธุ์ต้องพฒันา

ตนเอง ใหม้กีารเรยีนรูอ้ยา่งต่อเน่ือง (ใฝ่เรยีนรู)้ สรา้งวนิยักบัตนเอง โดยเฉพาะวนิยัทางการเงนิ 

      2.  สร้างนิสยัที่มีความคิดก้าวหน้า มุ่งมัน่ในเป้าหมายชีวิต หมัน่พิจารณาความคิด ตัดสินใจ

แกปั้ญหา เป็นระบบโดยใชค้วามรู ้(รอบรู ้รอบคอบ ระมดัระวงั) มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง สงัคมและ

ครอบครวั 

      3.   เสรมิสรา้งและฟ้ืนฟูความรูแ้ละคุณธรรมของตนเองและครอบครวั เช่น เขา้รบัการฝึกอบรม ฝึก

ทกัษะ ในวชิาการต่างๆหรอืวชิาชพี หมัน่ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้บกพร่องอย่างสมํ่าเสมอปรบัทศันคตใิน

เชงิบวก และมคีวามเป็นไปได้ อารมณ์ต้องไม่เครยีด มเีหตุมผีล มคีวามเชื่อมัน่ มรีะบบคดิเป็นระบบ 

เป็นขัน้เป็นตอน มแีรงจงูใจ กลา้คดิกลา้ทาํ ไมท่อ้ถอย หรอืหมดกาํลงัใจ เมือ่ประสบปัญหาในชวีติ 

เอกสารอ้างอิง 
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