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บทคัดย่อ 

 

   การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ทัศนคติที่มีต่อการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน  เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชน

มีองค์ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่าง

ยั่งยืน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็น ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าครัวเรือน ต าบลสาม

บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการจับฉลากเลือก

มา 5 หมู่บ้าน และก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 

ร้อยละ 95  ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน 5 หมู่บ้านและกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือน 

จ านวน 100 ครัวเรือนและท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) ในการเลือก

ตัวอย่างเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล  

  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมข้อมูล  มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัยโดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อหาความ

เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) จากนั้นน าข้อมูลที่

รวบรวมได้ มาวิเคราะห์และประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทาง

สังคมศาสตร์  

 ผลการวิจัย พบว่าระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง  

คิดเป็นรอ้ยละ 55.0 รองลงมาอยู่ในระดับสูง คิดเป็นรอ้ยละ 41  มีทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มากที่สุด  รองลงมา คิดว่าคนไทยทุกคนควรจะน าหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  และมีทัศนคติ
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เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรอืน  ในเรื่องความรู้ที่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วย

ในการวางแผนการออมเงินของท่านในอนาคตได้ มากที่สุด  รองลงมาคือเมื่อครอบครัวได้มี

การจัดท าบัญชีครัวเรือน ครอบครัวจะมีเงินออมมาก หัวหน้าครัวเรือนมีท าบัญชีและไม่จัดท า

บัญชีในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อยละ 48 โดยสาเหตุหลักในการจัดท าบัญชี

เพื่อต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และ

ต้องการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงตามล าดับ  ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชี

ครัวเรือน เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มี

ประโยชน์/ไม่จ าเป็น  ส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

คิดเป็นร้อยละ 82.0  เนื่องจากหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมการท า

บัญชคีรัวเรือน 

  กลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

และการจัดท าบัญชีครัวเรือนในระดับที่สูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 88.66  ทัศนคติ

เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วน

ใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มากเป็นล าดับที่ 1  คิดว่าคนไทยทุก

คนควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็น

ล าดับที่ 2   ทัศนคตเิกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่

ได้จากการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้วางแผนการออมของตนเองและครอบครัว

ได้  ถ้าครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน จะท าให้ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น  

และอยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน  

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้   การจัดท าบัญชี

ครัวเรือนพบว่า 4 ใน 5  ได้จัดท าบัญชคีรัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ-จา่ย แบบง่าย ๆ จาก

ความรู้ที่ได้อ่านจากหนังสือ  สิ่งพิมพ์ และจากโฆษณา และจากความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงาน 

กศน.ที่เข้ามาอบรมให้ประชาชนในชุมชน  ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เคยรับการฝึกอบรม เนื่องจาก

ความได้เปรียบในการเป็นผู้น าชุมชน ท าให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไป  ถ้า

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและเศรษฐกิจพอเพียง

อีกก็พร้อมที่เข้าฟังอีกเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหก้ับตนเองและครอบครัว 
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Abstract 

 

 This research aims to study the knowledge, attitude toward household accounting 

philosophy of sufficiency economy and to study the problems, suggestions of household 

accounting in Tumbon Sam Bandit, Amphoe Uhai, Phranakhon Si Ayutthaya. The 

expectation of this research for guiding related organizations to support the potential of the 

household accounting knowledge in order to develop sustainable community economy.  

 The samples of this research are chief of villages and householders in Tumbon 

Sam Bandit, Amphoe Uhai, Phranakhon Si Ayutthaya. The researcher has sampling the 

sample by draw 5 villages with Yamane formula at 95 percent confidence level, the 

sampling revealed that  5 chief of villages and 100 of householders. The random sampling 

was used to collect the data. Tools of this research are structure interview and 

questionnaires that verified by specialist as the content validity and reliability. All the 

collected data were used Statistics Package for the Social Sciences program for analysis.  

 The results of the study revealed that the knowledge of householders are in the 

middle level of 55 percentages and high level of 41 percentages that firstly, they have 

attitude about   philosophy of sufficiency economy to modified  the problem of the 

economy. Secondary, they have attitude about Thai people should use philosophy of 

sufficiency economy in diary life and attitude about household accounting.  Household 

accounting is used for planning about the saving. There are 49 percentages of 

householders who use household accounting and 48 percentages that did not use 

household accounting. The reasons of doing the household accounting are finding the 

revenue and expenditure in order to in develop the wealthy of the family and follow the 

philosophy of sufficiency economy of His Majesty.  The reasons of not doing the household 
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accounting are less understanding of the household accounting, less time and useless. 

Moreover, there are 82 percentages of householders who interesting in training about 

household accounting.  

 The sample of chief of villages have knowledge about philosophy of sufficiency 

economy is high level of 88.66 percentages as most of the chief of villages realized that 

philosophy of sufficiency economy is very useful in diary life and Thai people should use 

philosophy of sufficiency economy with nowadays economy. Most of chief of villages 

revealed that if people in the village use household accounting will help all families in term 

of manage the family saving which they do agree that people in the village should be 

trained about the household accounting by any organizations that have the knowledge 

toward household accounting. There are 4 of 5 chief of villages know the way of 

household accounting by reading books, publications, advertising and Non-formal 

Education organization who have trained for them before. Furthermore, if any 

organizations come for training they will participate in the training program again for more 

knowledge about the household accounting. 
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บทที่ 1 

 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 

         พูดถึงเรื่องบัญชีแล้ว เหมือนเป็น“ยาขม”ส าหรับคนไทยแม้กระทั่งนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยก็ยังร้อน ๆ หนาว ๆ เมื่อต้องลงเรียนวิชา “บัญชี” การบันทึกข้อมูลทางการบัญชี

ได้ท ากันมานานแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 พันปี โดยจากหลักฐานที่ปรากฏมีการจดบันทึกข้อมูลบน

แผ่นดินเหนียว การบัญชีแพร่หลายในยุโรปสมัยกลางของประวัติศาสตร์  ในประเทศไทยการ

บัญชีเริ่มมีตั้งแต่สมัยอยุธยาในช่วงปี พ.ศ.2193–2231 ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์

มหาราช  ประเทศไทยได้มกีารเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับประเทศยุโรป คือ  อังกฤษ  ฝรั่งเศส และ

โปรตุเกส บัญชีที่ถูกจัดท าขึ้นเป็นบัญชีแรก คือบัญชีเงินสด และได้ถือปฏิบัติมาจนกระทั่งถึง

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์  ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่ 5 ได้เริ่มจัดท าบัญชีเงินพระคลังเป็นหมวดหมู่

และวิชาการบัญชีก็ได้เริ่มมีการศกึษากัน เป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 เชน่กัน 

 ในปัจจุบันนี้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ การเมืองเข้ามารุมล้อมการด ารงชีวิตให้อยู่รอด

ภายใต้สังคมเศรษฐกิจในขณะนี้ แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จัก

ความพอประมาณ และไม่ประมาทตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความ

พอมีพอกิน พอมีพอใช้ ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรงเตือนสติ

ประชาชนคนไทยไม่ใหป้ระมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยส าคัญในการด าเนินชีวิต 

การที่ภาครัฐบาลมีแนวโน้มให้ประชาชนมีความรู้ทางด้านบัญชี เพื่อน าความรู้ด้านบัญชีมา

พัฒนาตนเองในระดับภาคครัวเรือน และภาคชุมชน และยังสามารถน าบัญชีมาวางแผนการใช้

จา่ยหรือการคาดการณ์ในอนาคตได้ 
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 หากคนเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได้ เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้

พัฒนาตนเองให้เป็นคนมีเหตุมีผล เป็นคนรู้จักพอประมาณ เป็นคนรักตนเอง รักครอบครัว รัก

ชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นได้ว่าการท าบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจ่ายก็

คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3 ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง เพราะปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวติที่ถูกต้องเหมาะสมพอดีสอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติ

ที่มทีั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ (ประชาไท, 2550) 

 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงได้จัดท าวิจัยนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการทราบว่า ประชาชนในชุมชนมีความรู้

และทัศนคติอย่างไรต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

จัดท าบัญชีในครัวเรือนมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง เพื่อน าผลที่ได้จากการศึกษาไป

วางแผนและพัฒนาชุมชนต่อไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวจิัย 

 

 1.  เพื่อศกึษาความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับบัญชคีรัวเรือนและทัศนคติที่มีต่อหลักปรัชญา      

              เศรษฐกิจพอเพียง 

 2.  เพื่อศกึษาปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา   

              เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

 
 

1.  เพื่อให้ทราบถึงความรู้และทัศนคติที่มตี่อการจัดท าบัญชคีรัวเรือนตามหลักปรัชญา  

    เศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนต าบลสามบัณฑิตฯ 

2.  เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจัดท าบัญชคีรัวเรือน ตามหลัก  

     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของประชาชนต าบลสามบัณฑติฯ 

3.  เพื่อเป็นแนวทางให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเสริมสร้างศักยภาพใหป้ระชาชน  

    มีองค์ความรูด้้านการจัดท าบัญชคีรัวเรือน เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ  

    ชุมชนอย่างยั่งยืน 



3 
 

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 
 

  

  

       

     

         

ภำพที่ 1.1 :  กรอบแนวคิดของการวจิัย       

     

ขอบเขตของงำนวจิัย 

  

 1. ด้ำนเน้ือหำ 
 

  การวิจัยเรื่องนี้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ต่อไปนี ้ 

  1.1  ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับบัญชคีรัวเรือนและทัศนคตทิี่มตี่อหลักปรัชญา      

                        เศรษฐกิจพอเพียง 

  1.2 ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา   

                        เศรษฐกิจพอเพียง 

  1.3 แนวทางการการเสริมสร้างศักยภาพให้ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการ

       จัดท าบัญชีครัวเรือน 
 

 

เพศ 
 

อำยุ 
 

กำรศึกษำ 
 

อำชีพ 
 

รำยได ้
 

ค่ำใช้จ่ำย 

 

กำรรับรู้ข่ำวสำร 

บัญชีครัวเรือน/ 

เศรษฐกจิพอเพียง 

 

ควำมรู ้  

กำร

พัฒนำ

เศรษฐกจิ

ชุมชน

อย่ำง

ยั่งยืน 

   

กำรตัดสินใจ 

จัดท ำ 

บัญชีครัวเรือน 

 

ทัศนคต ิ         

 

ท า 

 

ไม่ท า 
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 2. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลสามบัณฑิต  

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

  กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 

random sampling) ในการเลือกโดยวิธีการจับฉลากเลือก 5 หมูบ่้านเพื่อใชใ้นการเก็บข้อมูล คือ   

  1. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งในต าบลสามบัณฑิตมีผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด 

10 หมูบ่้าน  

            2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามวิธีการโดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการใชสู้ตร Yamane (นิรมล กิติกุล, 2552) 
  

 3. ด้ำนพื้นที่ 
 

 การวิจัยครั้งนีก้ าหนดพื้นที่การศกึษาเฉพาะพืน้ที่ต าบลสามบัณฑติ อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยาเท่านั้น 

 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 

 เศรษฐกิจพอเพียง (sufficient economy)  หมายถึง  ความพอประมาณ ความมี

เหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร  ต่อการมีผลกระทบ

ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน 

 บัญชีครัวเรือน (household accounts)  หมายถึง สมุดบัญชีที่ใช้จดบันทึกรายรับ-

รายจ่ายประจ าครัวเรือน  

 ควำมรู้ (knowledge)  หมายถึง เป็นข้อเท็จจริง ความจริง กฎเกณฑ์และข้อมูลต่าง ๆ 

ที่มนุษย์ได้รับและรวบรวมสะสมไว้จากมวลประสบการณต์่างๆ 

  ทัศนคติ (attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อวัตถุอย่างใดอย่างหนึ่ง  

ว่ามีลักษณะอย่างไรมีความรู้สึกทางบวกหรือทางลบ ชื่นชอบหรือไม่ชื่นชอบ หรือเห็นด้วยหรือ

คัดค้าน   
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 ประชำกร (population) หมายถึง ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ต าบลสามบัณฑิต อ าเภอ

อุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 รำยรับ (revenue) หมายถึง รายได้ที่ได้จากการท างาน เช่นเงินเดือน เงินจากการขาย

สินค้า  เงินที่ได้จากค่าจา้ง เป็นต้น 

 รำยจ่ำย (expenses) หมายถึง การใช้จ่ายในครัวเรือน เช่น ค่ากับข้าว ค่าน้ าค่าไฟ ค่า

น้ ามันรถ การช าระหนี้เงนิกู้  เป็นต้น 

 ครัวเรือน (Household) หมายถึง บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปที่อาศัยอยู่ภายใต้หลังคา

เดียวกัน(สมาชิกในครอบครัว) มีการตัดสินใจร่วมกันในการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยทางการเงิน

เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มของตนมากที่สุด   

 หัวหน้ำครัวเรือน (head of Household) หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนหรือส่วนบุคคล

ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหัวหน้าครัวเรือน และเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบสูงสุดในการปกครอง

หรอืเป็นผู้อุปถัมภใ์นเชิงเศรษฐกิจและสวัสดิภาพของสมาชิกในครัวเรือน 

 ผู้ใหญ่บ้ำน (the headman of a village) หมายถึง ต าแหน่งผู้ปกครองท้องที่ซึ่งมี

อ านาจหน้าที่ปกครองบรรดาราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน)

 ควำมยั่งยืน (permanence) หมายถึง ความคงทนถาวร ความทนทาน  ความคงทน

ความยนืยง 
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บทท่ี 2 
 

แนวคิดทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในบทนี้จะน ำเสนอแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ  “บัญชคีรัวเรือนตำมแนวทำงเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ” ผู้วิจัยได้ศึกษำค้นคว้ำแนวคิดทฤษฎี เอกสำร ผลงำนวิจัยที่

เกี่ยวข้องและน ำมำใช้ประกอบกำรวิจัย  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรวิจัยที่ก ำหนดไว้  

ดังนี้ 

  

 2.1  แนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   

 2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบัญชคีรัวเรือน 

2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับควำมรู ้และทัศนคติ 

2.4  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 

 2.5  งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2517 
 

 " ในกำรพัฒนำประเทศนั้นจ ำเป็นต้องท ำตำมล ำดับขั้น เริ่มด้วยกำรสร้ำง

พืน้ฐำน คือควำมมีกินมีใช้ของประชำชนก่อน ด้วยวิธีกำรที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตำม

หลักวิชำ เมื่อพื้นฐำนเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว กำรช่วยเหลือสนับสนุนประชำชนในกำร

ประกอบอำชีพและตั้งตัวให้มีควำมพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพื้นฐำนนั้น เป็นสิ่งส ำคัญอย่ำง

ยิ่งยวด เพรำะผู้ที่มีอำชีพและฐำนะเพียงพอที่จะพึ่งตนเองย่อมสำมำรถสร้ำงควำม

เจริญก้ำวหน้ำระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน ส่วนกำรถือหลักที่จะส่งเสริมควำมเจริญให้
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ค่อยเป็นค่อยไปตำมล ำดับด้วยควำมรอบคอบระมัดระวังและประหยัดนั้น  ก็เพื่อป้องกันกำร

ผดิพลำดล้มเหลว" 

ทรงมีกระแสพระรำชด ำรัสให้ผู้บริหำรประเทศและประชำชน เห็นถึงควำมส ำคัญของ

กำรพัฒนำที่สมดุล  

 

พระราชด ารัสเมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2517  

 

 "...ให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่ำจะรุ่งเรืองอย่ำงยอด แต่ว่ำมีควำม

พออยู่พอกิน มีควำมสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถ้ำเรำรักควำมพออยู่พอกินนี้ได้ เรำก็จะ

ยอดยิ่งยวด..."  
 

 ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของ

ประชำชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในกำรพัฒนำและบริหำรประเทศให้

ด ำเนนิไปในทำงสำยกลำง โดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัฒน์

ควำมพอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล รวมถึงควำมจ ำเป็น ที่จะต้องมี

ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อกำรมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้ง

ภำยนอกและภำยใน ทั้งนี้ จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำง

ยิ่งในกำรน ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผนและกำรด ำเนินกำรทุกขั้นตอน และ

ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้ำงพื้นฐำนจิตใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ นัก

ทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหม้ีส ำนึกในคุณธรรมควำมซื่อสัตย์สุจรติ และให้มีควำมรอบรู้

ที่เหมำะสม ด ำเนินชีวิตด้วยควำมอดทน ควำมเพียร มีสติ ปัญญำและควำมรอบคอบ เพื่อให้

สมดุลและพร้อมตอ่กำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำงทั้งด้ำนวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี(http://www.sema.go.th/node/648 ) 

 

พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พัฒนำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อที่จะให้พสกนิกรชำวไทยได้เข้ำถึงทำงสำยกลำงของชีวิตและเพื่อคงไว้ซึ่งทฤษฎีของ

กำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทฤษฎีนีเ้ป็นพืน้ฐำนของกำรด ำรงชีวติซึ่งอยู่ระหว่ำง สังคมระดับท้องถิ่นและ

ตลำดระดับสำกล จุดเด่นของแนวปรัชญำนี้คือ แนวทำงที่สมดุลโดยชำติสำมำรถทันสมัย  และ

ก้ำวสูค่วำมเป็นสำกลได้ โดยปรำศจำกกำรต่อตำ้นกระแสโลกำภวิัตน์ 

http://www.sema.go.th/node/648
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เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำชี้ถึงแนวกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชำชนในทุก

ระดับตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนจนถึงรัฐ ทั้งในกำรพัฒนำและกำรปริหำรประเทศ ให้ด ำเนินไป

ในทำงสำยกลำงโดยเฉพำะกำรพัฒนำเศรษฐกิจเพื่อให้ก้ำวทันต่อโลกยุคโลกำภิวัตน์ ควำม

พอเพียง หมำยถึง ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผลรวมถึงควำมจ ำเป็นที่จะต้องมีระบบ

ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อกำรมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยนอก

และภำยใน ทั้งนี้จะต้องอำศัยควำมรอบรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมัดระวังอย่ำงยิ่งในกำร

น ำวิชำกำรต่ำงๆ มำใช้ในกำรวำงแผน และกำรด ำเนินงำนทุกขั้นตอน ในขณะเดียวกันจะต้อง

เสริมสรำ้งพื้นฐำนจติใจของคนในชำติ โดยเฉพำะเจ้ำหนำ้ที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจในทุก

ระดับให้มีส ำนึกในคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์ สุจริตและมีควำมรอบรู้ที่เหมำะสมด ำเนินชีวิตด้วย

ควำมอดทน มีควำมเพียร มีสติปัญญำ และควำมรอบคอบ เพื่อให้เกิดควำมสมดุล และพร้อม

ต่อกำรรองรับกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็วและกว้ำงขวำง ทั้งด้ำนวัตถุ สังคม 

สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมจำกโลกภำยนอกได้เป็นอย่ำงดี  (วรรณกรรมปริทัศน์ : หนังสือรวม

บทควำมกำรเสวนำสหสำขำสหวิชำกำรระหว่ำงสถำบันแหง่ชำติ ครั้งที่ ๑/๒๕๔๔ ) 
     
 กรอบควำมคิด ของปรัชญำนี้ เป็นกำรชี้แนะแนวทำงกำรด ำรงอยู่และปฏิบัติตนทั้ง

แนวทำงปฏิบัติและตัวอย่ำงกำรประยุกต์ที่เกิดขึ้น โดยปรัชญำใช้ได้ทั้งระดับปัจเจกชน

ครอบครัว ชุมชน ประเทศ ในที่นี้มองในแง่กำรบริหำรเศรษฐกิจ (ระดับประเทศ) เป็นกำรมอง

โลกในลักษณะที่เป็นพลวัต มีกำรเปลี่ยนแปลง มีควำมไม่แน่น และมีควำมเชื่อมโยงกับกระแส

โลก คือไม่ใช่ปิดประเทศ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เป็นเสรีเต็มที่อย่ำงไม่มีกำรควบคุมดูแล ไม่ใช่

อยู่อย่ำงโดดเดี่ยวหรอือยู่โดยพึ่งพิงภำยนอกทั้งหมด คุณลักษณะเน้นกำรกระท ำที่พอประมำณ

บนพืน้ฐำนของควำมมีเหตุมีผลและกำรสร้ำงภูมคิุ้มกัน 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

ภาพที ่2.1 : ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพยีง 
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ควำมพอเพียง คือ ควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุมีผล มีระบบภูมิคุ้มกันที่ดีต่อ

ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง หำกขำดองค์ประกอบใดก็ไม่เป็นควำมพอเพียงที่สมบูรณ์  

ควำมพอประมำณ คือ ควำมพอดี กล่ำวอย่ำงง่ำยๆว่ำเป็นกำรยืนได้โดยล ำแข้งของ

ตนเอง โดยมีกำรกระท ำไมม่ำกเกินไป ไม่นอ้ยเกินไปในมิตติ่ำงๆ เชน่ กำรบริโภค กำรผลิตอยู่ใน

ระดับสมดุล กำรใช้จ่ำย กำรออมอยู่ในระดับที่ไม่สร้ำงควำมเดือดร้อนให้กับตนเอง พร้อมรับ

กำรเปลี่ยนแปลง  

ควำมมีเหตุมีผล หมำยควำมว่ำ กำรตัดสินใจเกี่ยวกับระดับควำมพอประมำณ ในมิติ

ต่ำงๆ จะต้องเป็นไปอย่ำงมีเหตุมีผล ต้องเป็นกำรมองระยะยำว ค ำนึงถึงควำมเสี่ยง มีกำร

พิจำรณำจำกเหตุปัจจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิด 

กำรมภีูมคิุ้มกันในตัวดีพอสมควร พลวัตในมติิตำ่ง ๆ ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงในสภำวะ

ต่ำงๆ อย่ำงรวดเร็วขึ้น จึงต้องมีกำรเตรียมตัวพร้อมรับผลกระทบที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นจำกกำร

เปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ กำรกระท ำที่เรียกได้ว่ำพอเพียงไม่ค ำนึงถึงเหตุกำรณ์และผลในปัจจุบัน

แต่จ ำเป็นต้องค ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ของสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่จะเกิดขึ้นในอนำคต ภำยใต้

ข้อจ ำกัดของขอ้มูลที่มีอยู่ และสำมำรถสร้ำงภูมิคุม้กันพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง  

ทั้งนี ้เงื่อนไขกำรปฏิบัติ ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงคือ กำรมีควำมรอบรู้ รอบคอบ

ระมัดระวัง มีคุณธรรมควำมซื่อสัตย์สุจริต  

ควำมรอบรู้ คือ มีควำมรู้เกี่ยวกับวิชำกำรต่ำงๆอย่ำงรอบด้ำน ในเรื่องต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อใช้เป็นประโยชน์พื้นฐำนเพื่อน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติอย่ำงพอเพียง กำรมีควำมรอบรู้ย่อมท ำให้

มีกำรตัดสินใจที่ถูกต้อง  

ควำมรอบคอบ คือ มีกำรวำงแผน โดยสำมำรถที่จะน ำควำมรู้และหลักวิชำต่ำงๆมำ

พิจำรณำเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน  

ควำมระมัดระวัง คือ ควำมมีสติ ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ในกำรน ำ

แผนปฏิบัติที่ตั้งอยู่บนหลักวิชำต่ำงๆเหล่ำนั้นไปใช้ในทำงปฏิบัติ โดยเป็นกำรระมัดระวังให้รู้เท่ำ

ทันเหตุกำรณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  

ในส่วนของคุณธรรม ควำมซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งคลุมคนทั้งชำติ รวมทั้ งเจ้ำหน้ำที่ 

นักวิชำกำร นักธุรกิจ มีสองด้ำนคือ ด้ำนจิตใจ/ปัญญำและด้ำนกระท ำ ในด้ำนแรกเป็นกำรเน้น

ควำมรู้คู่คุณธรรมตระหนักในคุณธรรม มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และมีควำมรอบรู้ที่เหมำะสม 

ส่วนด้ำนกำรกระท ำหรือแนวทำงด ำเนินชีวิต เน้นควำมอดทน ควำมเพียร สติ ปัญญำ และ

ควำมรอบคอบ เงื่อนไขนี้จะท ำให้กำรปฏิบัติตำมเนือ้หำของควำมพอเพียงเป็นไปได้  
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ปรัชญำกล่ำวถึงแนวทำงปฏิบัติและผลที่คำดว่ำจะได้รับด้วย โดยควำมพอเพียงเป็นทั้ง

วิธีกำรและผล (End and mean) จำกกำรกระท ำ โดยจะท ำให้เกิดวิถีกำรพัฒนำและผลของกำร

พัฒนำที่สมดุล และพรอ้มรับกำรเปลี่ยนแปลง ควำมสมดุลและควำมพรอ้มรับกำรเปลี่ยนแปลง

หมำยถึง ควำมสมดุลในทุกด้ำนทั้งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ใน

ขณะเดียวกัน ควำมสมดุลของกำรกระท ำทั้งเหตุและผลจะน ำไปสู่ ควำมยั่งยืนของกำรพัฒนำ 

ภำยใต้พลวัตทั้งภำยในและภำยนอกประเทศ  

แนวทำงกำรจัดกำรทำงเศรษฐกิจและธุรกิจในอดีตมีจุดอ่อนหลำยประกำรดังกล่ำว

แล้ว ซึ่งน ำไปสู่กำรพัฒนำที่ไม่สมดุลจนเกิดวิกฤติ ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงสำมำรถใช้เป็น

แนวคิดใหม ่ในกำรบริหำรเศรษฐกิจที่ท ำให้กำรพัฒนำเป็นไปอย่ำงยั่งยืนตำมวัตถุประสงค์ได้  

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเศรษฐกิจพอเพียง 

 

     กำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ต้องอำศัย องค์ควำมรู้ ปรับตัว

รองรับกำรเปลี่ยนแปล   และกำรกระจำยควำมเสี่ยง อำเซียน (ASEAN) ประกอบด้วย    

     ๑๐  ประเทศ ได้แก่  ไทย  สิงคโปร์ อินโดนีเซีย  มำเลเซีย 

                                        ฟิลิปปินส์  บรูไน เ วียดนำม ลำว  พม่ำ กัมพูชำ เมื่อเดือน

              ตุลำคม ๒๕๔๖ ผูน้ ำอำเซียนได้ร่วมลงนำมในปฏิญญำว่ำด้วย

ควำม                                ร่วมมืออำเซียน ที่เรียกว่ำข้อตกลงบำหลี ๒ เห็นชอบให้จัดตั้ง 

ประชำคมอำเซียน (ASEAN Community) คือกำรให้อำเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชำคม

เดียวกันใหส้ ำเร็จภำยในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (ค.ศ. ๒๐๒๐) แต่ต่อมำ ได้ตกลงร่นระยะเวลำจัดตั้งให้

เสร็จในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ค.ศ. ๒๐๑๕) เนื่องจำกกำรแข่งขันรุนแรง เช่น อัตรำกำรเติบโต

ทำงดำ้นเศรษฐกิจของจีนและอนิเดียสูงมำกในช่วงที่ผ่ำนมำ ในกำรประชุมสุดยอดอำเซียน ครั้ง

ที ่๑๔ ที่ชะอ ำ หัวหิน เมื่อวันที่ ๑ มีนำคม ๒๕๕๒ ผู้น ำอำเซียนได้ลงนำมรับรองปฏิญญำชะอ ำ 

หัวหินว่ำด้วยแผนงำนจัดตั้งประชำคมอำเซียน (ค.ศ.๒๐๐๙-๒๐๑๕) เพื่อจัดตั้งประชำคม

อำเซียนภำยในปี ๒๕๕๘ ประชำคมอำเซียนประกอบด้วยเสำหลัก ๓ เสำ คือ ๑)ประชำคม

กำรเมอืงและควำมมั่นคงอำเซียน (ASEAN Security Community-ASC) ๒) ประชำคมเศรษฐกิจ 

อำเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) ๓) ประชำคมสังคมและวัฒนธรรมอำเซียน 

(ASEAN Socio-Cultural Community - ASCC) (http://nantanawk.wordpress.com) 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 เป็นกำรมุ่งให้เกิดตลำดสินค้ำและบริกำรที่เป็นหนึ่งเดียวกำรค้ำของทั้ง ๑๐ ประเทศ

สมำชิกเสมือนเป็นประเทศเดียวกันโดยไม่แบ่งตำมอำณำเขตของประเทศ ดังนั้นสินค้ำและ

บริกำรในประเทศหนึ่ง จะสำมำรถขำยในอีกประเทศหนึ่งได้โดยไม่เสียภำษี เศรษฐกิจพอเพียง

จะเข้ำมำประยุกต์ใช้ได้ เมื่อมีกำรรวมกลุ่มกัน จะเห็นศักยภำพของแต่ละประเทศในกำรผลิต

สินค้ำรำคำถูกเป็นควำมได้เปรียบในกำรขยำยกำรค้ำที่จะรุกเข้ำมำในประเทศไทย จึงต้องอำศัย

กำรศกึษำวิจัยเพื่อประกอบกำรตัดสินใจผลิตสนิค้ำชนิดเดียวกับที่ประเทศอื่นสำมำรถผลิตได้ใน

รำคำถูกกว่ำประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

มีควำมมั่นคง มั่งคั่ง และสำมำรถแข่งขันกับภูมิภำคอื่นๆ ได้ โดย  (๑) มุ่งให้เกิดกำรไหลเวียน

อย่ำงเสรีของสินค้ำ บริกำร กำรลงทุน เงินทุน กำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและกำรลดปัญหำ

ควำมยำกจนและควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคมโดยเคลื่อนย้ำยสินค้ำ บริกำร กำรลงทุนและ

แรงงำนมฝีมีอือย่ำงเสรี  (๒) ให้อำเซียนเป็นตลำดและฐำนกำรผลิตเดียว โดยจะริเริ่มกลไกและ

มำตรกำรใหม่ๆ ในกำรปฏิบัติตำมข้อริเริ่มทำงเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว  (๓) ให้ควำมช่วยเหลือแก่

ประเทศสมำชิกใหม่ของอำเซียนเพื่อลดช่องว่ำงกำรพัฒนำ และท ำให้ประเทศเหล่ำนี้สำมำรถ

ร่วมกระบวนกำรรวมตัวทำงเศรษฐกิจของอำเซียน (๔) ส่งเสริมควำมร่วมมือในนโยบำยกำรเงิน 

และเศรษฐกิจมหภำค ตลำดกำรเงินและตลำดทุนกำรประกันภัยและภำษีอำกร กำรพัฒนำ

โครงสร้ำงพื้นฐำนและกำรคมนำคม พัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำยกำรเกษตร พลังงำน 

กำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์โดยกระดับกำรศึกษำและกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน 

 ผู้น ำอำเซียนได้เห็นชอบให้เร่งรัดกำรรวมกลุ่มสินค้ำและบริกำรส ำคัญ ๑๑ สำขำ เป็น

กำรน ำร่อง โดยมีประเทศสมำชิกรับผิดชอบในกำรจัดท ำแผนในแต่ละสำขำ ดังนี้ ไทย : 

ท่องเที่ยวและกำรบิน พม่ำ : สินค้ำเกษตรและสินค้ำประมง อินโดนีเซีย : ยำนยนต์และ

ผลิตภัณฑ์ไม้ มำเลเซีย : ยำงและสิ่งทอ  ฟิลิปปินส์ : อิเล็กทรอนิกส์ สิงคโปร์ : เทคโนโลยี  

สำรสนเทศรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องและกำรบริกำร ด้ำนสุขภำพ ๕ ประเด็นนี้น ำมำสู่หลัก

ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยต้องมีองค์ควำมรู้และควำม สำมำรถในกำรผลิต

สินค้ำชนิดนั้น หำกมีไม่พอจะสำมำรถปรับตัวให้เข้ำกับกำรเปลี่ยนแปลงโดยผลิต   ในสิ่งที่

สำมำรถท ำได้ดีกว่ำ และจะต้องยึดหลักกำร กระจำยควำมเสี่ยง บำงกรณี ประเทศไทยอำจ

ผลิตได้ไม่ดีนัก แต่ยังต้องท ำต่อไป ก็ต้องวิจัยหำแนวทำง/โอกำสทำงธุรกิจอยู่ในตลำดเดียวกัน

โดยไม่ต้องให้รัฐช่วยเหลือ อำจพัฒนำสินค้ำและบริกำรของไทยให้มีควำมแตกต่ำง มี

คุณภำพสูงขึ้น เพรำะผู้บริโภคทุกคน ต่ำงต้องกำรบริโภคสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพ 
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มำตรฐำน กำรปรับกระบวนกำรผลิตให้สำมำรถผลิตสินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพสูงขึ้นต้อง

อำศัยควำมรู้ ซึ่งมำจำกกำรศึกษำ  และกำรสร้ำงภูมิปัญญำให้แก่ ผู้ประกอบกำรไทย โดยฝึก

ตั้งแตว่ัยเด็กให้มคีวำมคิด สร้ำงสรรค ์เมื่อจบกำรศกึษำและท ำงำนในด้ำนต่ำงๆ ก็สำมำรถผลิต

สินค้ำและบริกำรที่มีคุณภำพและมีควำมแตกต่ำง ผลกระทบอีกประกำรหนึ่งที่จะเกิดขึ้นจำก

กำรมีประชำคำอำเซียน ได้แก่ กำรเคลื่อนย้ำยของวัฒนธรรมอย่ำงเสรี ท ำให้วัฒนธรรมใน

อนำคตมีแนวโน้มที่จะรวมเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องเรียนรู้วัฒนธรรมต่ำงชำติ 

และประชำคมอำเซียนได้ก ำหนดวิธีกำรปฏิบัติต่อคนในประเทศสมำชิกให้เสมือนเป็น “สัญชำติ

อำเซียน” เดียวกัน ให้เข้ำใจในเรื่องกฎ กติกำหลักที่ใช้ร่วมกัน เช่น กำรเคำรพวัฒนธรรมของ

ประเทศที่อำศัยอยู่ ไม่ท ำสิ่งที่ลบหลู่หรือขัดแย้งกับวัฒนธรรม ดังเช่นสังคมไทยที่มีคนจำก

หลำกหลำยวัฒนธรรมสำมำรถอำศัยอยู่ด้วยกันได้อย่ำงสงบสุข 

 

การใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เป็ นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

   

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในกำรด ำเนินชีวติ ซึ่งมุ่งลดควำมเสี่ยง ควำมพอประมำณใน

กำรด ำรงชีวิต กำรมีควำมรู้และเหตุผล ขณะที่กำร เติบโตทำงเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับ

สิ่ งแวดล้ อม หมำยถึ ง  กำรด ำ เนินกิ จกรรมทำง เศรษฐกิจและสั งคมที่ ไ ม่ท ำลำย

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นกำรใชอ้ย่ำงรูเ้ท่ำทัน บำงเรื่องจ ำเป็นต้องใช้เพื่อสรำ้ง 

รำยได้ จะต้องก ำหนดกำรใช้ที่เหมำะสมตรงกับหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงที่จะต้องมี

เหตุผล อำทิ หำกจะรุกพื้นที่ป่ำเพื่อท ำกำรเกษตรก็ต้องพิจำรณำควำมสมเหตุสมผลหรือ

พอเพียง และพิจำรณำทำงเลือกอื่น ๆ ควบคู่กันไป กำรเพิ่มผลผลิตทำงกำรเกษตรอำจไม่

จ ำเป็น ต้องบุกรุกป่ำ แต่ใชว้ิธีกำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลิต และกระบวนกำรผลิตที่สะอำด ไม่

ท ำลำยสิ่งแวดล้อม ท ำให้กำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เกิดจำกกำรผลิต  มีควำมยั่งยืน

เป้ำหมำยในกำรใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจ พอเพียงกับกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมจึงอยู่ในทิศทำงเดียวกัน ที่ต้องกำรให้ เศรษฐกิจเติบโตอย่ำงมั่นคง ยั่งยืน หำก

ปฏิบัติดัง เช่น ในช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ ๑-๗ โดยเน้นกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ แม้ท ำให้มี

รำยได้เพิ่มขึ้น แต่ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมและร่อยหรอลง เกิดควำม

เหลื่อมล ้ำของคนในสังคมในกำรเข้ำถึงทรัพยำกรที่มีอยู่น้อย แต่หำกรู้วิธีกำรใช้ที่ถูกต้อง

เข้มงวดในกำรน ำทรัพยำกรธรรมชำติมำใช้ส่งเสริม  ให้มีกำรใช้ซ้ ำหรือน ำมำใช้ใหม่ 

ทรัพยำกรธรรมชำติก็จะไม่เสื่อมโทรม อยู่กับคนได้นำน ท ำให้คนมีกินมีใช้และมีคุณภำพชีวิต
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และสุขภำพที่ดี นอกจำกนี้จะต้อง มีกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงซึ่งเกิดจำกภัยพิบัติทำง

ธรรมชำติที่มแีนวโน้มรุนแรงขึ้นทั่วโลก อันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ไม่ว่ำ

จะเป็นพำยุที่รุนแรง คลื่นยักษ์สึนำมิ แผ่นดินไหว โดยเฉพำะปัญหำน้ ำท่วมซึ่งได้สร้ำงควำม

สูญเสียให้แก่ประเทศไทยอย่ำงใหญ่หลวง จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องมีระบบกำร

บริหำรจัดกำรน ้ำอย่ำงถำวร เพื่อป้องกันปัญหำที่อำจเกิดขึ้นอีกในอนำคต  (ส ำนักงำน

คณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชำติ ) 

       

2.  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน 

 

  บัญชีครัวเรือน (household accounting) เป็นกำรน ำกำรบัญชีมำประยุกต์

เพื่อเป็นเครื่องมืออย่ำงหนึ่งของปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นบัญชีที่ใช้ส ำหรับบันทึก

รำยได้และรำยจ่ำย รำยได้และรำยจ่ำยที่บันทึกอำจเป็นรำยได้และรำยจ่ำยส่วนบุคคล หรือ

รำยได้และรำยจ่ำยที่เป็นต้นทุนในกำรผลิตของธุรกิจขนำดย่อม เพื่อที่จะท ำให้ผู้ประกอบกิจกำร

ทรำบถึงผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประกอบธุรกิจนั้น  

 

  การท าบัญชีครัวเรอืน  คือ กำรจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในกำร

ด ำรงชีวติของตัวเอง และภำยในครอบครัว  ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จำกกำรบันทึกจะ

เป็นตัวบ่งชี้อดีต ปัจจุบันและอนำคตของชีวิตของตัวเอง สำมำรถน ำข้อมูลอดีตมำบอกปัจจุบัน

และอนำคตได้ ข้อมูลที่ได้บันทึกไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อกำรวำงแผนชีวิตและกิจกรรมต่ำง ๆ ใน

ชีวิต ในครอบครัวในประเทศได้หำกประชำชนทุกคนจดบันทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชนและประเทศ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ ชุมชนเรียนรู้ และประเทศ

เรียนรู้กำรเรียนรู้เป็นที่มำของปัญญำ  ปัญญำเป็นที่มำของควำมเจริญทั้งกำย สังคม ใจ และ

จิตวิญญำณของมนุษย์จะเห็นว่ำ กำรท ำบัญชี หรือกำรจดบันทึกนี้ส ำคัญยิ่งใหญ่มำก บุคคล

ส ำคัญในประเทศหลำยท่ำนเป็นตัวอย่ำงที่ดีของกำรจดบันทึก เช่น ท่ำนพุทธทำส ในหลวง และ

สมเด็จพระเทพล้วนเป็นนักบันทึกทั้งสิน้  กำรบันทึก คอื กำรเขียน เมื่อมีกำรเขียนย่อมมีกำรคิด 

เมื่อมีกำรคิดย่อมก่อปัญญำ แก้ไขปัญหำได้โดยใช้เหตุผลวิเครำะห์พิจำรณำ ได้ถูกต้อง นั่นคือ 

ทำงเจรญิของมนุษย์       
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   บัญชีครัวเรือน  มิได้หมำยถึง กำรท ำบัญชีหรือบันทึกรำยรับรำยจ่ำย

ประจ ำวันเท่ำนั้น แต่อำจหมำยถึงกำรบันทึกข้อมูลด้ำนอื่น ๆ ในชีวิต ในครอบครัวเป็นต้น ของ

เรำได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ในบ้ำนเรำในชุมชนเรำ บัญชีควำมรู้ควำมคิด

ของเรำ บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รูใ้นชุมชนเรำ บัญชีเด็กและเยำชนของเรำ บัญชีภูมิปัญญำด้ำนต่ำง ๆ 

ของเรำ เป็นต้น 
                     

 กำรท ำบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรำยรับรำยจ่ำยก็คือวิถีแห่งกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำชีวิต 

ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง นั่นเอง เพรำะปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญำชีวิตที่

ถูกต้องเหมำะสม พอดี สอดคล้องถูกต้องตำมกฎธรรมชำติที่มีทั้งควำมเป็นเอกภำพและดุลย

ภำพอยู่เสมอ 

 

ความส าคัญการท าบัญชีชีครัวเรือน 

 

                กำรท ำบัญชีครัวเรือนเป็นกำรจดบันทึกรำยรับรำยจ่ำยประจ ำวันของครัวเรือน 

และสำมำรถน ำขอ้มูลมำวำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินในอนำคตได้อย่ำงเหมำะสม ท ำให้เกิดกำรออม 

กำรใชจ้ำ่ยเงนิอย่ำงประหยัดคุ้มคำ่ ไม่ฟุ่มเฟือย กำรท ำบัญชีชีครัวเรือนมีควำมส ำคัญดังนี้ 
 

  1.ท ำให้ตนเองและครอบครัวทรำบรำยรับ รำยจ่ำย หนี้สนิ และเงินคงเหลือในแตล่ะวัน 

  รำยรับ หรือ รำยได้ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำได้ ที่ได้รับจำกกำรประกอบ

อำชีพ หรือผลตอบแทนที่ได้รับจำกกำรให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนใน

รูปแบบต่ำงๆ เช่น รำยได้จำกค่ำจ้ำงแรงงำน เงินเดือน ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำกธนำคำร หรือ 

จำกเงนิให้กู้ยืม รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำหรอืบริกำร เป็นต้น  

     รำยจ่ำย หรือ ค่ำใช้จ่ำย คือ คือ เงิน หรือสินทรัพย์ที่วัดมูลค่ำได้ ที่จ่ำยออกไป

เพื่อให้ได้สิ่งตอบแทนกลับมำ สิ่งตอบแทนอำจเป็นสินค้ำหรือบริกำร เช่น ค่ำอำหำร ค่ำน้ ำค่ำ

ไฟฟ้ำ (ค่ำสำธำรณูปโภค)  ค่ำน้ ำมัน ค่ำหนังสือต ำรำ เป็นต้น หรอืรำยจ่ำย อำจไม่ได้รับสิ่งตอบ

แทนคือสินคำ้หรอืบริกำรก็ได้ เชน่ เงนิบริจำคเพื่อกำรกุศล เงินท ำบุญทอดกฐิน ทอดผ้ำป่ำ เป็น

ต้น 

   หนี้สิน คือ ภำระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนในอนำคต กำรชดใช้อำจจ่ำยเป็นเงินหรือของ     

มีค่ำที่ครอบครัวหรือตนเองมีอยู่ หนี้สินเป็น เงินหรือสิ่งของที่มีค่ำที่ครอบครัวหรือตนเองได้

รับมำจำกบุคคลหรือแหล่งเงินภำยนอก เช่น กำรกู้ยืมเงินจำกเพื่อนบ้ำน กำรกู้ยืมเงินจำก
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กองทุนต่ำงๆ  กำรซื้อสนิค้ำหรอืบริกำรเป็นเงินเชื่อ กำรซื้อสนิทรัพย์เป็นเงินผ่อนช ำระ หรือกำร

เชำ่ซือ้  เป็นต้น 

     เงินคงเหลือ  คือ เงินหรอืทรัพย์สนิที่วัดมูลค่ำได้ หลังจำกน ำรำยรับลบด้วยรำยจ่ำย

แล้วปรำกฏรำยรับมำกกว่ำรำยจ่ำยจะท ำให้มีเงินคงเหลือ หรือในหลักทำงบัญชีเรียกว่ำ ก ำไร 

แต่หำกหลังจำกน ำรำยรับลบด้วยรำยจ่ำยแล้วปรำกฏว่ำรำยจ่ำยมำกกว่ำรำยรับจะท ำให้เงิน

คงเหลือติดลบหรือทำงบัญชเีรียกว่ำขำดทุน  

 2. น ำข้อมูลกำรใช้จ่ำยเงินภำยในครอบครัว มำจัดเรียงล ำดับควำมส ำคัญของรำยจ่ำย 

และวำงแผนกำรใชจ้ำ่ยเงนิ โดยพิจำรณำแต่ละรำยกำรในแต่ละวันมีรำยจ่ำยใดที่มีควำมส ำคัญ

มำก และรำยจ่ำยใดไม่จ ำเป็นให้ตัดออก เพื่อให้กำรใช้จ่ำยเงินภำยในครอบครัวมีพอใช้และ

เหลือเก็บเพื่อกำรออมทรัพย์ส ำหรับใช้จ่ำยสิ่งที่จ ำเป็นในอนำคต บัญชีครัวเรือนถือเป็นส่วน

ส ำคัญในกำรปฏิบัติตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก 3 ข้อคือ การพอประมาณ ถ้ำรู้

รำยรับรำยจ่ำย ก็จะใชแ้บบพอประมำณ แต่ มีเหตุผล รู้ว่ำรำยจ่ำยใดจ ำเป็นไม่จ ำเป็น และเมื่อ

เหลือจำกใช้จ่ำยก็เก็บออม นั่นคือภูมิคุ้มกัน ที่เอำไว้คุ้มกันตัวเรำและครอบครัว บัญชีครัวเรือน

สำมำรถจัดได้หมด จงึนับว่ำมีประโยชน์มำก 
 

 ข้อควรระวังในกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน คือ   

 ลืมบันทึกบัญชี ท ำให้ขำดควำมต่อเนื่องในกำรบันทึก และส่งผลให้ไม่อยำก

บันทึก    

 ผูจ้ัดท ำเข้ำใจผิดในรำยกำรบัญชี ไม่เข้ำใจรำยกำรที่เป็นรำยรับ จึงไม่ได้บันทึก

บัญชี   เข้ำใจผิดรำยกำรหนี้สินแต่บันทึกว่ำเป็นรำยรับ ท ำให้มิได้เก็บเงินไว้

ส ำหรับจ่ำยช ำระหนี้ในอนำคต   

 กำรเขียนชื่อรำยกำรผิด กำรบันทึกตัวเลขผิด กำรบวกหรือกำรลบจ ำนวนเงิน

ผิดอำจเกิดจำกกำรลืมจดบันทึกรำยกำรบัญชี หรือบันทึกรำยกำรซ้ ำๆ กัน

หลำยรำยกำร 

 สำเหตุดังกล่ำวอำจท ำให้ครอบครัววำงแผนกำรใช้จ่ำยเงินผิดพลำด ปัญหำดังกล่ำว

แก้ไขโดยกำรค ำนวณจ ำนวนเงินกระทบยอดเงินคงเหลือในบัญชีกับยอดเงินฝำกธนำคำรที่

ครอบครัวมีอยู่จริง หรือยอดเงินที่เก็บไว้ส ำหรับใช้จ่ำยจริง หำกพบว่ำยอดเงินคงเหลือในบัญชี

เท่ำกับยอดเงนิคงเหลอืในบัญชเีงินฝำกธนำคำร แสดงวำ่กำรจัดท ำบัญชีถูกต้อง แต่หำกกระทบ

ยอดแล้วยอดเงินทั้งสองไม่เท่ำกันอำจเกิดจำกกำรบันทึกบัญชีผิดพลำด  หรือเงินสดของ

ครอบครัวสูญหำย    
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   กำรแก้ไขปัญหำกำรขำดสภำพคล่องในกำรใช้จ่ำยเงินหรือปัญหำรำยรับไม่เพียงพอกับ

รำยจ่ำยนั้นมีแนวทำงดังนี ้

 1. กำรตัดรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็นออก เพื่อลดภำระกำรจ่ำยเงินออกจำกครอบครัว เช่น 

รำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรพนัน สิ่งเสพติดของมึนเมำ รำยจ่ำยฟุ่มเฟือย เป็นต้น เป็นกำรสร้ำงนิสัยมิ

ให้ใชจ้ำ่ยฟุ่มเฟือย 

 2. กำรลดรำยจ่ำยที่จ ำเป็นลง เพื่อสร้ำงนสิัยกำรประหยัด อดออม กำรใช้ทรัพยำกรที่มี

อยู่จ ำกัดอย่ำงคุ้มค่ำ เช่น กำรปลูกผัก ผลไม้ไว้รับประทำนเอง เพื่อช่วยลดค่ำอำหำร และค่ำ

เดินทำงไปตลำด อีกทั้งท ำให้สุขภำพดีอีกด้วย ลดกำรใช้น้ ำมันเชื้อเพลิงแล้วหันมำออกก ำลัง

กำยโดยกำรปั่นจักรยำน หรอื กำรเดิน กำรวิ่งแทนกำรขับรถจักรยำนยนต์ หรือรถยนต์ เป็นต้น 

 3. กำรเพิ่มรำยรับ หำรำยได้เสริมนอกเวลำท ำงำนปกติ เช่น กำรใช้เวลำว่ำงรับจ้ำงตัด

เย็บเสื้อผ้ำ กำรขำยอำหำรหลังเลิกงำน กำรปลูกผัก หรอืเลี้ยงสัตว์ไว้ขำย เป็นต้น 

 4. กำรท ำควำมเข้ำใจกันภำยในครอบครัวเพื่อให้ทุกคนร่วมมือกันประหยัด   รู้จักอด

ออม กำรใชท้รัพยำกรต่ำงๆ  ลด ละ เลิก รำยจ่ำยหรือสิ่งที่ไม่จ ำเป็นและช่วยกันสร้ำงรำยรับให้

เพียงพอ เหมำะสมกับเศรษฐกิจปัจจุบัน  (จันทร์เพ็ญ ดวงแก้ว,2552) 
  

 บัญชีครัวเรือน เป็นกำรจัดท ำบัญชีแบบที่ง่ำยที่สุด ซึ่งใครที่ไม่เคยมีควำมรู้เรื่อง “กำร

บัญช ี” มำก่อนหลักง่ำยๆ คือ แยกรำยกำรออกเป็น รายรับ และ รายจ่าย  

 รำยรับ ได้แก่ เงินเดือน ค่ำจ้ำง ผลตอบแทน ที่ได้จำกกำรท ำงำนให้เงินที่ได้จำกกำร

ขำยสินค้ำ หรอื ทรัพย์สิน เป็นต้น 

 รำยจ่ำย ได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยเพื่อซื้อสินค้ำส ำหรับใช้ในกำรอุปโภค บริโภค ค่ำน้ ำประปำ        

ค่ำไฟฟ้ำ ค่ำโทรศัพท์ ค่ำซ่อมแซม ค่ำอุปกรณ์เครื่องใช้ เครื่องไม้เครื่องมือ ค่ำเดินทำง 

ค่ำอำหำร ค่ำเชำ่ เป็นต้น 

 กำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน หรือ บัญชีรำยรับรำยจ่ำยนี้ ไม่ใช่เป็นแต่เพียงกำรจดบันทึก

รำยกำรต่ำงๆ ที่เป็นเงินเท่ำนั้น แต่ยังเป็นกำรสร้ำงวินัยทำงกำรเงิน สร้ำงควำมสำมัคคีภำยใน

ครอบครัว รู้จักช่วยเหลือแบ่งปันกันในสังคมมีกำรเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน ซึ่ ง เกิดจำก

ประสบกำรณ์ต่ำงๆ ที่ได้รับจำกกำรจดบันทึกข้อมูลที่เป็นประโยชน์  (ศูนย์เรียนรู้เกษตรชุมชน

อย่ำงยั่งยืน )  
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 ขั้นตอนการจัดท าบัญชีครัวเรือน มดีังน้ี  
 

 1. แยกประเภทของรำยได้ และค่ำใช้จ่ำย แต่ละประเภทออกมำ อำจใช้สมุดบัญชีที่มี

ขำยตำมร้ำนทั่วไป หรือหำสมุดมำตีเส้น แบ่งออกเป็นแถวในแนวตั้งและแนวนอน เพื่อจด

รำยกำร 

 2. ก ำหนดรหัสประเภทของรำยได้ และ ค่ำใช้จ่ำย เพื่อใช้สรุปประเภทของค่ำใช้จ่ำย 

 3. เริ่มจำกยอดเงินสดยกมำ หรอื เงนิทุนตั้งต้น แล้ว บวก ดว้ยรำยได้ หัก ด้วย

ค่ำใช้จ่ำย และแสดงยอดคงเหลือไว้ 

 4. น ำรำยกำรที่เป็นบัญชีประเภทเดียวกัน รวมยอดเข้ำด้วยกัน แล้ว แยกไปสรุปไว้

ต่ำงหำก โดยสรุปยอดตำมแตต่้องกำร เช่น เป็นรำยวัน รำยสัปดำห ์รำยปักษ์ หรอืรำยเดือน 

เป็นต้น 
 

 ขั้นตอนที่ ๑ ถึง ขั้นตอนที่ ๓  จะได้บัญชีหนำ้ตำดังนี้  
 

 
  

 เมื่อสิ้นวัน สิ้นสัปดำห์ ครบสิบห้ำวัน หรือ สิ้นเดือน ก็สรุปยอดโดยน ำประเภทบัญชี

เดียวกันมำรวมยอดกัน และสรุปออกมำเป็นรำยได้รวม และค่ำใช้จ่ำยรวม อำจเรียกรำยกำร

สรุปนีว้่ำ งบรำยได้ค่ำใช้จ่ำย ซึ่งเป็นผลจำกกำรท ำตำมขั้นตอนที่ ๔ ดังนี้ 
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 ตำมตวัอย่ำง ในรอบบัญชดีังกล่ำว เรำมีรำยได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ตำมตัวอย่ำง ในรอบบัญชดีังกล่ำวเรำมีรำยได้มำกกว่ำค่ำใช้จ่ำย 1,640 บำท เนื่องจำก 

มีรำยได้ 4,500 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยรวม 2,860 บำท ยอด 1,640 บำท นี้เมื่อน ำไปรวมกับ

ยอดเงนิตั้งต้น จะได้ 11,640 บำท สองยอดนี้ตอ้งตรงกัน  
 

 กำรที่จะแจกแจงบัญชีให้มีข้อมูลประกอบแก่เรำมำกน้อยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรม และ

รำยละเอียดที่เรำต้องกำรทรำบ เช่น ค่ำใช้จ่ำยเรำอำจจะแยกออกเป็นต้นทุนขำย ซึ่งเป็น

รำยกำรที่เป็นต้นทุนทำงตรงของเรำแยกต่ำงหำกจำก ค่ำใช้จ่ำยทั่วไป ซึ่งบำงครั้งเรียกว่ำ 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำร ก็ย่อมท ำได้ 

 หำกมองภำพเปรียบเทียบกับกำรท ำบัญชีของกิจกำร ห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัท นั้น 

ควำมจริงแล้วก็มีพื้นฐำนควำมคิดแบบเดียวกันกับ “บัญชีครัวเรือน” แต่ข้อแตกต่ำงพื้นฐำนที่

ส ำคัญคือ บัญชีครัวเรือน จะจัดท ำด้วย “เกณฑ์เงินสด” ส่วนระบบกำรท ำบัญชีตำมหลักกำร

บัญชทีี่รับรองทั่วไป ซึ่งประยุกต์ใช้กับกิจกำรนั้น ไม่ใช้เกณฑ์เงินสด แต่จะใช้เกณฑ์ที่เรียกกันว่ำ 

“เกณฑ์คงค้ำง” หรือเรียกอีกอย่ำงว่ำ “เกณฑ์สิทธิ” (Accrual Basis) ดังที่เคยกล่ำวไว้ในเรื่อง 

“แมบ่ทกำรบัญชี” นอกจำกนี้ยังมีเกณฑ์อื่นๆที่แตกต่ำงกันในรำยละเอียดปลีกย่อยอีกมำกมำย 

ซึ่งต่ำงกันด้วยสำเหตุที่กิจกรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ กับ รำยรับรำยจ่ำย ของครัวเรือน  มีควำม

ซับซ้อนแตกต่ำงกัน อีกทั้งตัววัดค่ำ เพื่อประเมินผลกำรด ำเนินงำนนั้น  ก็ต้องพยำยำมลด
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ข้อจ ำกัดหลำยๆอย่ำงลง ท ำให้ต้องเพิ่มเงื่อนไขในกำรจัดท ำบัญชี เพื่อให้บัญชีที่จัดท ำสะท้อน

ผลได้ดีที่สุดนั่นเอง (วิโรจน ์เฉลิมรัตนำ,2548) 

 

3. ทฤษฎีการรับรู้และการเปิดรับข่าวสาร 

 

 ทฤษฎีการรับรู้ (Perception Theory) 

 

  กำรรับรู้เป็นพืน้ฐำนกำรเรียนรู้ที่ส ำคัญของบุคคล เพรำะกำรตอบสนองพฤติกรรมใดๆ 

จะขึน้อยู่กับกำรรับรู้จำกสภำพแวดล้อมของตน  และควำมสำมำรถในกำรแปลควำมหมำยของ

สภำพนั้น ๆ   

 กำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพ ขึ้นอยู่กับปัจจัยกำรรับรู้และสิ่งเร้ำที่มีประสิทธิภำพซึ่ง

ปัจจัยกำรรับรู้ ประกอบด้วย ประสำทสัมผัส และปัจจัยทำงจิตคือ ควำมรู้เดิม ควำมต้องกำร 

และเจตคติ เป็นต้น กำรรับรู้จะประกอบด้วยกระบวนกำรสำมด้ำน คือ กำรรับสัมผัส กำรแปล

ควำมหมำยและอำรมณ ์
 

 กำรรับรู้เป็นผลเนื่องมำจำกกำรที่มนุษย์ใชอ้วัยวะรับสัมผัส (Sensory motor) ซึ่งเรียกว่ำ 

เครื่องรับ (Sensory) ทั้ง 5 ชนิด คือ ตำ หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง จำกกำรวิจัยมีกำรค้นพบว่ำ 

กำรรับรู้ของคนเกิดจำกกำรเห็น 75% จำกกำรได้ยิน 13% กำรสัมผัส 6% กลิ่น 3% และรส 

3% กำรรับรู้จะเกิดขึ้นมำกน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับสิ่งที่มีอิทธิพล หรือปัจจัยในกำรรับรู้ ได้แก่ 

ลักษณะของผู้รับรู้ ลักษณะของสิ่งเร้ำ กำรที่มนุษย์จะรับรู้และสำมำรถพัฒนำจนเป็นกำรเรียนรู้

ได้ดหีรอืไม่นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบต่ำง ๆ ดังนี้ 
 

 1. สติปัญญำ ผูม้ีสตปิัญญำสูงกว่ำ ย่อมรับรู้ได้ดีกว่ำผู้มสีติปัญญำต่ ำกว่ำ 

 2. กำรสังเกตและพจิำรณำ ขึน้อยู่กับควำมช ำนำญ และควำมสนใจตอ่สิ่งเร้ำ 

 3. คุณภำพของจติในขณะนัน้ ถ้ำมีควำมเหนื่อยอ่อน เครียด หรืออำรมณ์ขุ่นมัว อำจท ำ

ให้แปลควำมหมำยของสิ่งเร้ำที่สัมผัสได้ไม่ดี แต่ในทำงตรงกันข้ำม หำกสภำพจิตใจผ่องใส 

ปลอดโปร่ง ก็จะท ำให้กำรรับรู้และกำรเรียนรู้เป็นไปด้วยดี และเป็นระบบ 
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 กำรจัดระบบกำรรับรู้ มนุษย์เมื่อพบสิ่งเร้ำไม่ได้รับรู้ตำมที่สิ่งเร้ำปรำกฏแต่จะน ำมำ

จัดระบบตำมหลักดังนี้   

  1.  หลักแหง่ควำมคล้ำยคลึง (Principle of Similarity) สิ่งเร้ำใดที่มคีวำมคล้ำยกันจะรับรู้ 

ว่ำเป็นพวกเดียวกัน โดยบุคคลจะรับรู้ได้ขึ้นเมื่อสิ่งเร้ำมำเร้ำประสำทก็ตื่นตัว เกิดกำรรับสัมผัส

กับ อวัยวะรับสัมผัสด้วยประสำททั้ง 5 แล้วส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสำทส่วนกลำง ท ำ

ให้เกิดกำรแปลควำมหมำยขึ้น โดยอำศัยประสบกำรณ์เดิมและอื่น ๆ ว่ำสิ่งนั้นมีลักษณะ รูปร่ำง 

และอื่นๆ ที่คล้ำยกัน 

 2.  หลักแหง่ควำมใกล้ชิด (Principle of Proximity) สิ่งเร้ำที่มีควำมใกล้กันจะรับรู้ว่ำเป็น 

พวกเดียวกัน โดยบุคคลจะรับรู้ได้ขึ้นเมื่อสิ่งเร้ำมำเร้ำประสำทก็ตื่นตัว เกิดกำรรับสัมผัสกับ

อวัยวะ รับสัมผัสด้วยประสำททั้ง 5 แล้วส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสำทส่วนกลำง ท ำให้

เกิดกำรแปลควำมหมำยขึ้น โดยอำศัยประสบกำรณ์เดิมและอื่น ๆ ว่ำสิ่งนั้นมีควำมสัมพันธ์กัน 

มีลักษณะ รูปร่ำง ที่คล้ำยกัน 

 3.  หลักแห่งควำมสมบูรณ์ (Principle of Closure) เป็นกำรรับรู้สิ่งที่ไม่สมบูรณ์ให้

สมบูรณ์ขึ้น โดยบุคคลจะรับรู้ได้ขึ้นเมื่อ สิ่งเร้ำมำเร้ำประสำทก็ตื่นตัว เกิดกำรรับสัมผัสกับ

อวัยวะรับสัมผัสด้วย ประสำททั้ง 5 แล้วส่งกระแสสัมผัสไปยังระบบประสำทส่วนกลำง ท ำให้

เกิดกำรแปลควำมหมำยขึ้น โดยอำศัยประสบกำรณ์เดิมและอื่น ๆ ว่ำสิ่งนั้นไม่สมบูรณ์ 

(วิชำกำรดอทคอม, 2552)    
 

 ทฤษฎีการรับรู้ คือ กระบวนกำรที่ท ำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ควำมคิด คน

สำมำรถเรียนได้จำกกำรได้ยิน กำรสัมผัส กำรอ่ำน กำรใช้เทคโนโลยี  กำรเรียนรู้ของเด็กและ

ผู้ใหญ่จะต่ำงกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยกำรเรียนในห้อง กำรซักถำม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วย

ประสบกำรณท์ี่มอียู่ องค์ประกอบส ำคัญที่เป็นพืน้ฐำนของกำรรับรู้อยู่ด้วยกันหลำยอย่ำงเพรำะ

กำรรับรู้พื้นฐำน ที่ส ำคัญต่อกำรเข้ำใจพฤติกรรมบุคคล สำมำรถจ ำแนกได้ดังนี้ 

 1. สมองและระบบประสำท ระบบประสำทของคนประกอบด้วยสมอง ไขสันหลัง   และ

เส้นประสำท  ซึ่งเป็นอวัยวะท ำหน้ำที่รับควำมรู้สึกต่ำง ๆ ท ำให้มนุษย์มีสติปัญญำเฉลียวฉลำด 

มีควำมเข้ำใจ สำมำรถเรียนรู้ วิเครำะห์ และควบคุมเหตุกำรณ์ต่ำงๆ  ที่เกิดขึ้นได้ดีกว่ำ มี

ประสิทธิภำพสูง กว่ำสัตว์ชนิดอื่น ดังนั้นกำรเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับควำมคิด ควำมทรงจ ำ และ

กำรรับรู้ ต้องอำศัยกำรท ำ ของสมองและระบบประสำทเป็นพืน้ฐำนส ำคัญ   
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 2. แรงขับ แรงขับเป็นภำวกำรณ์กระตุ้นหรือเร้ำให้ร่ำงกำยแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ 

ออกมำในทำงจิตวทิยำแบ่งแรงขับออกเป็น 2 อย่ำงคอื แรงขับพืน้ฐำนและแรงขับที่เกิดจำกกำร

รับรู้ 

 3. สิ่งเร้ำและแรงจูงใจ สิ่งเร้ำและแรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นที่ส ำคัญยิ่งในกระบวนกำร

เรียนรู้ เพรำะกำรเรียนรู้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเร้ำและแรงจูงใจ จึงท ำให้เกิดกำร

ตอบสนองขึ้น เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ชัดเจน    

 4. กำรเสริมแรง เป็นกำรกระตุ้นให้บุคคลพัฒนำพฤติกรรมเพื่อกำรรับรู้ เพรำะเมื่อ

แสดง พฤติกรรมแล้วได้รับกำรเสริมแรงจึงอยำกแสดงพฤติกรรมซ้ ำอีก กำรเสริมแรงมีทั้งกำร

เสริมแรง ทำงบวก และกำรเสริมแรงทำงลบ เช่นเดียวกับแรงจูงใจ จะเห็นได้ว่ำ นอกจำกกำร

ให้แรงจูงใจต่อผู้เรียนแล้ว กำรรู้จักเสริมแรงพฤติกรรมกำรตอบสนองซึ่งเป็นที่พึงปรำรถนำจึง

เป็นเรื่องที่ส ำคัญยิ่ง อย่ำงหนึ่งในกระบวนกำรของกำรรับรู้    

กระบวนกำรของกำรเรียนรู้มีขัน้ตอนดังนี้คอื  

 1.  มีสิ่งเร้ำ (Stimulus) มำเร้ำอินทรีย์ (Organism)    

 2.  อินทรีย์เกิดกำรรับสัมผัส (Sensation) ประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ตำ หู จมูก ลิน้ ผวิกำย   

 3.  ประสำทสัมผัสสง่กระแสสัมผัสไปยังระบบประสำทเกิดกำรรับรู้ (Perception)     

 4.  สมองแปลผลออกมำว่ำสิ่งที่สัมผัสคืออะไรเรียกว่ำควำมคิดรวบยอด (Conception)    

 5.  พฤติกรรมได้รับค ำแปลผลท ำให้เกิดควำมคิดรวบยอดที่เกิดกำรเรียนรู้ (Learning) 

 6.  เมื่อเกิดกระบวนกำรรับรู้บุคคลก็จะเกิดกำรตอบสนอง (Response พฤติกรรมนัน้ ๆ)    

 

แนวคดิทฤษฎีการเปิดรับข่าวสาร   

  

 กำรสื่อสำรนั้นจัดได้ว่ำเป็นปัจจัยที่ส ำคัญปัจจัยหนึ่งในชีวิตของมนุษย์  นอกเหนือจำก

ปัจจัยสี่ที่มีควำมจ ำเป็นต่อควำมอยู่รอดของมนุษย์ ซึ่งได้แก่ อำหำร ที่อยู่อำศัย เครื่องนุ่งห่ม

และยำรักษำโรค  มนุษย์ต้องอำศัยกำรสื่อสำรเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำร

ด ำเนนิกิจกรรมใดๆ ของตน และ เพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่น ๆ ในสังคม กำรสื่อสำรเป็นพื้นฐำนของ

กำร ติดต่อของกระบวนกำรสังคม ยิ่งสังคมมีควำมสลับซับซ้อนมำก และประกอบด้วยคน

จ ำนวนมำกขึ้นเท่ำใดกำรสื่อสำรก็ยิ่งมีควำมส ำคัญมำกขึ้นเท่ำนั้น ทั้งนี้เพรำะกำรเปลี่ยนแปลง

เศรษฐกิจ อุตสำหกรรม และสังคมจะน ำมำซึ่งควำมสลับซับซ้อน หรือควำมสับสนต่ำง ๆ จน
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อำจก่อให้เกิดควำมไม่เข้ำใจและไม่แน่ใจแก่สมำชิกของสังคม ดังนั้น จึงต้องอำศัยกำรสื่อสำร

เป็นเครื่องมอืเพื่อแก้ไขปัญหำ  

                  ข่ำวสำรจึงเป็นปัจจัยส ำคัญที่ใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกิจกรรมต่ำง ๆ ของ

มนุษย์ ควำมตอ้งกำรขำ่วสำรจะเพิ่มมำกขึ้นเมื่อบุคคลนั้นต้องกำรข้อมูลในกำรตัดสินใจหรือไม่

แนใ่จในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง นอกจำกนั้นขำ่วสำรยังเป็นสิ่งที่ท ำให้ผู้เปิดรับมีควำมทันสมัย สำมำรถ

ปรับตัวให้เข้ำกับสถำนกำรณ์ของโลกปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้น ดังที่ชำร์ลส์ เค อัทคิน (Charles k. 

Atkin, 1973:208) ได้กล่ำวว่ำ บุคคลที่เปิดรับข่ำวสำรมำก ย่อมมีหูตำกว้ำงไกล มีควำมรู้ควำม

เข้ำใจในสภำพแวดล้อมและเป็นคนทันสมัยทันเหตุกำรณ์กว่ำบุคคลที่เปิดรับข่ำวสำรน้อย

 โจเซฟ ที แคลปเปอร์ (Klapper, J.T.,1960: 19-25) ได้กล่ำวไว้ว่ำ กระบวนกำรเลือกรับ

ข่ำวสำรหรือเปิดรับข่ำวสำรเปรียบเสมือนเครื่องกรองข่ำวสำรในกำรรับรู้ของมนุษย์ ซึ่ง

ประกอบด้วยกำรกลั่นกรอง 4 ขั้นตำมล ำดับดังตอ่ไปนี้ 

 1. กำรเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)  บุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่ำวสำรจำก

แหล่งสำรที่มีอยู่ด้วยกันหลำยแหล่ง เช่นกำรเลือกซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง เลือกเปิด

วิทยุกระจำยเสียงสถำนใีดสถำนีหนึ่งตำมควำมสนใจและควำมตอ้งกำรของตน 

 2. กำรเลือกให้ควำมสนใจ (Selective Attention) ผู้เปิดรับข่ำวสำรมีแนวโน้มที่จะเลือก

สนใจข่ำวจำกแหล่งใดแหล่งหนึ่ง โดยมักเลือกตำมควำมคิดเห็น ควำมสนใจของตน เพื่อ

สนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้องกับควำมรู้ควำมเข้ำใจหรือ ทัศนคติ

เดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อไม่ให้เกิดภำวะทำงจิตใจที่ไม่สมดุลหรือมีควำมไม่สบำยใจ ที่ เรียกว่ำ ควำม

ไม่สอดคล้องทำงดำ้นควำมเขำ้ใจ (Cognitive Dissonance) 

 3.กำรเลือกรับรู้และตีควำมหมำย (Selective Perception and Interpretation) เมื่อ

บุคคลเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรแล้ว ก็ใช่ว่ำจะรับรู้ข่ำวสำรทั้งหมดตำมเจตนำรมณ์ของ ผู้ส่งสำร

เสมอไป  แต่ละคนอำจตีควำมเฉพำะข่ำวสำรที่สอดคล้องกับลักษณะส่วนบุคคลดังกล่ำว 

นอกจำกจะท ำให้ข่ำวสำรบำงส่วนถูกตัดทิ้งไปยังมีกำรบิดเบือนข่ำวสำรให้มีทิศทำงเป็นที่น่ำ

พอใจของแตล่ะบุคคลด้วย   

 4. กำรเลือกจดจ ำ (Selective Retention) บุคคลจะเลือกจดจ ำข่ำวสำรในส่วนที่ตรงกับ

ควำมสนใจ ควำมต้องกำร ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเอง และมักจะลืมหรือไม่น ำไป ถ่ำยทอดต่อใน

ส่วนที่ตนเองไม่สนใจ ไม่เห็นด้วย หรอืเรื่องที่ขัดแย้งค้ำนกับควำมคิดของ 
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 ส ำหรับปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อกำรเลือกเปิดรับข่ำวสำรของบุคคลนั้น ทอดด์ ฮันท์ และ 

 เบรนท์ ดี รูเบน (Todd Hunt and Brent d. Ruben, 1993:65 อ้ำงถึงในปรมะ สตะเวทิน, 2546: 

122-124) ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่มอีิธิพลต่อกำรเลอืกเปิดรับข่ำวสำรของบุคคลไว้ดังนี้ 
 

 ความต้องการ (Need) ปัจจัยที่ส ำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในกระบวนกำรเลือกของมนุษย์

คือควำมต้องกำร ควำมต้องกำรทุกอย่ำงของมนุษย์ทั้งควำมต้องกำรทำงกำยและใจทั้งควำม

ต้องกำรระดับสูงและควำมต้องกำรระดับต่ ำ ย่อมเป็นตัวก ำหนดกำรเลือกของเรำ เรำเลือก

ตอบสนองควำมต้องกำรของเรำ เพื่อให้ได้ข่ำวสำรที่ต้องกำร เพื่อแสดงรสนิยม เพื่อกำร

ยอมรับในสังคม เพื่อควำมพอใจ ฯลฯ 

 ทัศนคติและค่านิยม (Attitude and Values) ทัศนคติ คือควำมชอบและมีใจโน้ม

เอียง(Preference and Predisposition) ต่อเรื่องต่ำง ๆ ส่วนค่ำนิยม คือหลักพื้นฐำนที่เรำยึดถือ 

เป็นควำมรู้สึกที่ว่ำเรำควรจะท ำหรือไม่ควรท ำอะไรในกำรมีควำมสัมพันธ์กับ สิ่งแวดล้อมและ

คนซึ่งทัศนคติและค่ำนิยมมีอิทธิพลอย่ำงยิ่งต่อกำรเลือกใช้สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร กำร

เลือกตีควำมหมำยและกำรเลือกจดจ ำ 

 เป้าหมาย (Goal) มนุษย์ทุกคนมีเป้ำหมำย มนุษย์ทุกคนก ำหนดเป้ำหมำยในกำร

ด ำเนินชีวิตทั้งในเรื่องอำชีพ กำรเข้ำสมำคม กำรพักผ่อน เป้ำหมำยของกิจกรรม ต่ำง ๆ ที่เรำ

ก ำหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อกำรเลือกใช้สื่อมวลชน กำรเลือกข่ำวสำร กำรเลือกตีควำมหมำย 

และกำรเลือกจดจ ำเพื่อสนองเป้ำหมำยของตน 

 ความสามารถ (Capability) ควำมสำมำรถของเรำเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งรวมทั้ง

ควำมสำมำรถด้ำนภำษำมีอิทธิพลต่อเรำในกำรที่จะเลือกรับข่ำวสำร เลือกตีควำมหมำย และ

เลือกเก็บเนือ้หำของขำ่วนั้นไว้ 

 การใช้ประโยชน์ (Utility) กล่ำวโดยทั่วไปแล้ว เรำจะให้ควำมสนใจและใช้ควำม

พยำยำมในกำรที่จะเข้ำใจ และจดจ ำข่ำวสำรที่เรำสำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ลีลาในการสื่อสาร (Communication Style) กำรเป็นผู้รับสำรของเรำนั้นส่วนหนึ่ง 

ขึน้อยู่กับลีลำในกำรสื่อสำรของเรำ คือ ควำมชอบหรือไม่ชอบสื่อบำงประเภท ดังนั้นบำงคนจึง

ชอบฟังวิทยุ บำงคนชอบดูโทรทัศน์ บำงคนชอบอ่ำนหนังสือพมิพ์ ฯลฯ 

 สภาวะ  (Context)  สภำวะในที่นี้หมำยถึง สถำนที่ บุคคล และเวลำที่อยู่ในสถำนกำรณ์ 

กำรสื่อสำร สิ่งตำ่ง ๆ เหล่ำนีม้ีอทิธิพลต่อกำรเลือกของผู้รับสำร กำรมีคนอื่นอยู่ด้วย มีอิทธิพล

ตรงต่อกำรเลือกใช้สื่อและข่ำวสำร กำรเลือกตีควำมหมำยและเลือกจดจ ำข่ำวสำร กำรที่เรำ

ต้องถูกมองวำ่เป็นอย่ำงไร กำรที่เรำคิดว่ำคนอื่นมองเรำอย่ำงไร เรำเชื่อว่ำคนอื่นคำดหวังอะไร
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จำกเรำ และกำรที่คิดว่ำคนอื่นคิดว่ำเรำอยู่ในสถำนกำรณ์อะไร ล้วนแต่มีอิทธิพลต่อกำรเลือก

ของเรำ 

 ประสบการณ์และนิสัย (Experience and Habit) ในฐำนะของผู้รับสำร ผู้รับสำรแต่ละ

คนพัฒนำนิสัยกำรรับสำรอันเป็นผลมำจำกประสบกำรณ์ในกำรรับข่ำวสำรของเรำ เรำพัฒนำ

ควำมชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รำยกำรประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนั้นเรำจึงเลือกใช้สื่อชนิดใด

ชนิดหนึ่ง สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ตีควำมหมำยอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง และเลือกจดจ ำเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง 

                วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Scharm,) กล่ำวถึงหลักกำรทั่วไปของกำรเลือก

ควำมส ำคัญของข่ำวสำรว่ำขึ้นอยู่กับกำรใช้ควำมพยำยำมน้อยที่สุด (Least effect) และผลที่จะ

ได้ (Promise of reward) ซึ่งอยู่ในรูปของสูตรกำรเลือกรับข่ำวสำรดังนี้ 

 

                                                                         สิ่งตอบแทนที่คำดหวัง 

                                  กำรเลือกรับข่ำวสำร  =           --------------- 

                                                                        ควำมพยำยำมที่ต้องใช้ 

 

                   จำกสูตรนี้จะเห็นได้ว่ำ คนเรำมีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่ำวสำรที่ใช้ควำมพยำยำม

น้อย เช่นขำ่วสำรตำ่ง ๆ ที่อยู่ใกล้ตัว สำมำรถเลือกรับได้ง่ำยและมีสำระประโยชน์ต่อตนเอง ใน

กำรเลือกนั้นอำจมีสำเหตุอื่น ๆ อีก เช่น ประสบกำรณ์ต่ำงกัน ควำมสำมำรถในกำรประเมิน

สำระประโยชน์ของข่ำวสำร ตลอดจนสภำวะทำงสังคมและจติใจของแตล่ะคนด้วย 

 

 ข่ำวสำรเป็นปัจจัยส ำคัญ ในกำรน ำมำประกอบกำรตัดสินใจของบุคคล ยิ่งบุคคลเกิด

ควำมไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมำกเท่ำใดบุคคลย่อมต้องกำรเปิดรับข่ำวสำรมำกขึ้น

เท่ำนั้น โดยไม่จ ำกัดว่ำจะท ำกำรเปิดรับ ข่ำวสำรจำกสื่อใด ไม่ว่ำจะเป็น สื่อมวลชน สื่อบุคคล 

หรอืสื่อเฉพำะกิจ แต่ทั้งนี้บุคคลจะท ำกำรเปิดรับข่ำวสำรเฉพำะเรื่องที่ตนให้ควำมสนใจเท่ำนั้น

เนื่องจำกข่ำวสำรในปัจจุบันมีมำกเกินกว่ำที่  ผู้รับสำรจะรับไว้ทั้งหมดได้ จึงท ำให้เกิด

กระบวนกำรเลือกรับข่ำวสำรขึ้น อย่ำงไรก็ตำมบุคคล แต่ละคนก็จะมีเกณฑ์ในกำรเลือกรับ

ข่ำวสำรที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะส่วนบุคคล, สภำพแวดล้อมในสังคมนั้น ๆ และวัตถุประสงค์

หรอืควำมตอ้งกำรที่จะเปิดรับข่ำวสำรของแต่ละบุคคลที่แตกต่ำงกันย่อมท ำให้มีพฤติกรรมกำร

เปิดรับข่ำวสำรที่แตกต่ำงกันได้ด้วย (งำนพัฒนำระบบสำรสนเทศและกำรจัดกำรควำมรู้  กลุ่ม

เทคโนโลยีสุขศกึษำ กองสุขศกึษำ)   
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4. ทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้และทัศนคต ิ

 แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 

 ความรู้ คือ ควำมเข้ำใจในเรื่องบำงเรื่อง  หรือสิ่งบำงสิ่ง ซึ่งอำจจะรวมไปถึง

ควำมสำมำรถในกำรน ำสิ่งนั้นไปใช้เพื่อเป้ำหมำยบำงประกำร  ควำมสำมำรถในกำรรู้บำงอย่ำง

นีเ้ป็นสิ่งสนใจหลักของวิชำปรัชญำ   

 ความรู้  (Knowledge) ในทัศนะของฮอสเปอร์  (มำโนช เวชพันธ์, 2532) นับเป็นขั้นแรก

ของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับควำมสำมำรถในกำรจดจ ำ ซึ่งอำจจะโดยกำรนึกได้ มองเห็น ได้

ยิน หรือ ได้ฟัง ควำมรู้นี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนของกำรเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยค ำจ ำกัดควำม

หรือควำมหมำย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้ำง วิธีกำรแก้ไขปัญหำ และมำตรฐำนเป็นต้น 

ซึ่งอำจกล่ำวได้ว่ำ ควำมรู้เป็นเรื่องของกำรจ ำอะไรได้ ระลึกได้ โดยไม่จ ำเป็นต้องใช้ควำมคิดที่

ซับซ้อนหรือใช้ควำมสำมำรถของสมองมำกนัก ด้วยเหตุนี้  กำรจ ำได้จึงถือว่ำเป็นกระบวนกำร

ที่ส ำคัญในทำงจิตวิทยำ และเป็นขั้นตอนที่น ำไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดควำมเข้ำใจ กำรน ำ

ควำมรูไ้ปใช้ในกำรวิเครำะห ์กำรสังเครำะห์ กำรประเมินผล ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ได้ใช้ควำมคิดและ

ควำมสำมำรถทำงสมองมำกขึ้นเป็นล ำดับ ส่วนควำมเข้ำใจ (Comprehension) นั้น  ฮอสเปอร์ 

ชี้ให้เห็นว่ำเป็นขั้นตอนต่อมำจำกควำมรู้ โดยเป็นขั้นตอนที่จะต้องใช้ควำมสำมำรถของสมอง

และทักษะในช้ันที่สูงขึ้น จนถึงระดับของกำรสื่อควำมหมำย ซึ่งอำจเป็นไปได้โดยกำรใช้ปำก

เปล่ำ ขอ้เขียน ภำษำ หรอืกำรใชส้ัญลักษณ์ โดยมักเกิดขึ้นหลังจำกที่บุคคลได้รับข่ำวสำรต่ำง ๆ 

แล้ว อำจจะโดยกำรฟัง กำรเห็น  กำรได้ยิน  หรือเขียน แล้วแสดงออกมำในรูปของกำรใช้

ทักษะหรือกำรแปลควำมหมำย ต่ำง ๆ เช่น กำรบรรยำยข่ำวสำรที่ได้ยินมำโดยค ำพูดของ

ตนเองหรือกำรแปลควำมหมำย จำกภำษำหนึ่งไปเป็นอีกภำษำหนึ่งโดยคงควำมหมำยเดิม

เอำไว้หรอือำจเป็นกำรแสดง ควำมคิดเห็นหรอืให้ข้อสรุปหรอืกำรคำดคะเนก็ได้ 

 

 เบนจำมิน บลูม (Benjamin S. Bloom อ้ำงถึงในอักษร สวัสดี, 2542) ได้ให้ควำมหมำย

ของ ควำมรู้ หมำยถึง เรื่องที่เกี่ยวกับกำรระลึกถึงสิ่งเฉพำะ วิธีกำรและกระบวนกำรต่ำง ๆ 

รวมถึงแบบกระสวนของโครงกำรวัตถุประสงค์ในด้ำนควำมรู้ โดยเน้นในเรื่องของกระบวนกำร

ทำงจิตวทิยำของควำมจ ำ อันเป็นกระบวนกำรที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับกำรจัดระเบียบ โดยก่อนหน้ำ

นั้นในปี ค.ศ. 1965 บลูมและคณะ ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกำรรับรู้หรือพุทธิพิสัย (cognitive 

domain) ของคนว่ำประกอบด้วยควำมรู้ตำมระดับต่ำง ๆ รวม 6 ระดับซึ่งอำจพิจำรณำจำก
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ระดับควำมรู้ในขั้นต่ ำไปสู่ระดับของควำมรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป โดยบลูมและคณะ ได้แจกแจง

รำยละเอียดของแตล่ะระดับไว้  ดังนี้ 

 1. ควำมรู้ (Knowledge) หมำยถึง กำรเรียนรู้ที่เน้นถึงกำรจ ำและกำรระลึกได้ถึง

ควำมคิด วัตถุ และปรำกฏกำรณ์ต่ำง ๆ ซึ่งเป็นควำมจ ำที่เริ่มจำกสิ่งง่ำย ๆ ที่เป็นอิสระแก่กัน 

ไปจนถึงควำมจ ำในสิ่งที่ยุ่งยำกซับซ้อนและมีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกัน 

 2. ควำมเข้ำใจหรือควำมคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นควำมสำมำรถทำง

สติปัญญำในกำรขยำยควำมรู้ ควำมจ ำ ให้กว้ำงออกไปจำกเดิมอย่ำงสมเหตุสมผล กำรแสดง

พฤติกรรมเมื่อเผชิญกับสื่อควำมหมำย และควำมสำมำรถในกำรแปลควำมหมำย กำรสรุปหรือ

กำรขยำยควำมสิ่งใดสิ่งหน่ึง 

 3. กำรน ำไปปรับใช้ (Application) เป็นควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ (knowledge) 

ควำมเข้ำใจหรือควำมคิดรวบยอด (comprehension) ในเรื่องใด ๆ ที่มีอยู่เดิม ไปแก้ไขปัญหำที่

แปลกใหม่ของเรื่องนั้น โดยกำรใชค้วำมรูต้่ำง ๆ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งวิธีกำรกับควำมคิดรวบยอด

มำผสมผสำนกับควำมสำมำรถในกำรแปลควำมหมำย กำรสรุปหรอืกำรขยำยควำมสิ่งนั้น 

 4. กำรวิเครำะห์ (Analysis) เป็นควำมสำมำรถและทักษะที่สูงกว่ำควำมเข้ำใจ และกำร

น ำไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นกำรแยกแยะสิ่ งที่จะพิจำรณำออกเป็นส่วนย่อย ที่มี

ควำมสัมพันธ์กัน รวมทั้งกำรสืบค้นควำมสัมพันธ์ของส่วนต่ำง ๆ เพื่อดูว่ำส่วนประกอบ

ปลีกย่อยนั้นสำมำรถเข้ำกันได้หรือไม ่อันจะช่วยใหเ้กิดควำมเข้ำใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่ำงแท้จริง 

 5. กำรสังเครำะห์ (Synthesis) เป็นควำมสำมำรถในกำรรวบรวมส่วนประกอบย่อย ๆ 

หรอืส่วนใหญ่ ๆ เข้ำด้วยกันเพื่อให้เป็นเรื่องรำวอันหนึ่งอันเดียวกัน กำรสังเครำะห์จะมีลักษณะ

เป็นกระบวนกำรรวบรวมเนื้อหำสำระของเรื่องต่ำง ๆ เข้ำไว้ด้วยกัน เพื่อสร้ำงรูปแบบหรือ

โครงสรำ้งที่ยังไม่ชัดเจนขึ้นมำก่อน อันเป็นกระบวนกำรที่ต้องอำศัยควำมคิดสร้ำงสรรค์ภำยใน

ขอบเขตของสิ่งที่ก ำหนดให้ 

 6. กำรประเมินผล (Evaluation) เป็นควำมสำมำรถในกำรตัดสินเกี่ยวกับควำมคิด 

ค่ำนิยม ผลงำน ค ำตอบ วิธีกำรและเนื้อหำสำระเพื่อวัตถุประสงค์บำงอย่ำง โดยมีกำรก ำหนด

เกณฑ์ (criteria) เป็นฐำนในกำรพิจำรณำตัดสิน กำรประเมินผล จัดได้ว่ำเป็นขั้นตอนที่สูงสุด

ของพุทธิลักษณะ (characteristics of cognitive domain) ที่ต้องใช้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ กำรน ำไป

ปรับใช้ กำรวิเครำะห์และกำรสังเครำะห์เข้ำมำพิจำรณำประกอบกันเพื่อท ำกำรประเมินผลสิ่ง

หนึ่งสิ่งใด 
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ความรู้ (Knowledge) คอื อะไร 
 

 ควำมรู้  คือ สำรสนเทศที่น ำไปสู่กำรปฏิบัติ เป็นเนื้อหำข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย

ข้อเท็จจริง ควำมคิดเห็น ทฤษฎี หลักกำร รูปแบบ กรอบควำมคิด หรือข้อมูลอื่นๆ ที่มีควำม

จ ำเป็น และเป็นกรอบของกำรผสมผสำนระหว่ำงประสบกำรณ์ ค่ำนิยม ควำมรอบรู้ในบริบท 

ส ำหรับกำรประเมินค่ำ และกำรน ำเอำประสบกำรณ์กับสำรสนเทศใหม่ ๆ มำผสมรวมเข้ำ

ด้วยกัน  

 

ชั้นของความรู้เป็นอย่างไร 
 

 ข้อมูล (Data) เป็นข้อมูลดิบที่ยังไม่ได้ผ่ำนกระบวนกำรประมวลผล หรือเป็นกลุ่มของ

ข้อมูลดบิที่เกิดขึน้จำกกำรปฏิบัติงำน  

 สำรสนเทศ (Information) เป็นข้อมูลที่ผ่ำนกระบวนกำรประมวลผลโดยรวบรวมและ

สังเครำะหเ์อำเฉพำะข้อมูลที่มคีวำมหมำยและเป็นประโยชน์ตอ่งำนที่ท ำ  

 ควำมรู้ (Knowledge) เป็นผลจำกกำรขัดเกลำและเลือกใช้สำรสนเทศ โดยมีกำร

จัดระบบควำมคิด เสียใหมใ่ห้เป็น “ควำมรูแ้ละควำมเช่ียวชำญเฉพำะเรื่อง”  

 ควำมเฉลียวฉลำด (Wisdom) เป็นกำรน ำเอำควำมรู้ต่ำง ๆ มำบูรณำกำรเข้ำด้วยกัน

เพื่อใช้ใหเ้กิดเป็นประโยชน์ตอ่กำรท ำงำนในสำขำวิชำชีพตำ่ง ๆ  

 เชำวน์ปัญญำ (Intelligence) เป็นผลจำกกำรปรุงแต่งและจดจ ำควำมรู้และใช้ควำม

เฉลียวฉลำดตำ่ง ๆในสมอง ท ำให้เกิดควำมคิดที่รวดเร็วและฉับไว สำมำรถใช้ควำมรู้และควำม

เฉลียวฉลำดโดยใช้ช่วงเวลำสั้นกว่ำ หำกน ำเอำมำจัดล ำดับเป็นขั้นตอนของกำรเรียนรู้ส ำหรับ

มนุษย์แต่ละบุคคลจะได้ดังนี้  

   

ประเภทของความรู้มีอะไรบ้าง 
 

 1. ควำมรู้ในตัวของมนุษย์หรือควำมรู้โดยนัย (Tacit Knowledge) หมำยถึง ควำมรู้

เฉพำะตัวที่เกิดจำกประสบกำรณ ์กำรศกึษำ กำรสนทนำ กำรฝกึอบรม เจตคติของแต่ละบุคคล 

เป็นควำมรู้บวกกับสติปัญญำและประสบกำรณ ์ 

 2. ควำมรู้เชิงประจักษ์ที่ปรำกฏชัดเจน (Explicit Knowledge) หมำยถึง ควำมรู้ที่ได้รับ

กำรถ่ำยทอดจำกบุคคลออกมำในรูปของกำรบันทึกตำมรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งเป็นสำรสนเทศนั่นเอง  
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 3. ควำมรู้ที่เกิดจำกวัฒนธรรม (Culture Knowledge) หมำยถึง ควำมรู้ที่เกิดจำกควำม

เชื่อ ควำมศรัทธำ ซึ่งเกิดจำกผลสะท้อนกลับของควำมรู้ และสภำพแวดล้อมทั่วไปขององค์กร  

 

     ประเภทควำมรู้ในตัวคนมีอะไรบ้ำง 
  

 ควำมรู้ในตัวคนเป็นควำมรู้ที่ฝังลึกอยู่ในแต่ละบุคคล กำรที่ควำมรู้จำกใครคนหนึ่งจะ

ถูกถ่ำยทอดไปยังบุคคลอื่นได้นั้นเป็นเรื่องที่ยำกหำกเจ้ำตัวไม่ยินยอม ดังนั้นกำรขอรับกำร

ถ่ำยทอดควำมรูจ้ำกบุคคลผู้รูเ้หล่ำนี ้จะท ำได้ดังนี ้ 

 1. กำรสนทนำ (Face-to-face Conversation)  

 2. กำรน ำทีมและฝึกอบรม (Mentoring & Training)  

 3. อบรมเข้มข้น (Coaching)  

 4. กำรแนะน ำ (Customer Knowledge)  

 5. กำรเข้ำกลุ่ม (Staff Knowledge)  

 6. กำรใชผู้เ้ชี่ยวชำญภำยนอก (Outside Expert)  

 7. กำรสั่งกำร (Top Manager / Top Management Support )  

 8. กำรเผยแพรสู่่สำธำรณะหรอืทุนทำงสังคม ( Social Capital)  

 

ประเภทความรู้เชิงประจักษ์มีอะไรบ้าง 
  

 ควำมรู้เชิงประจักษ์เป็นควำมรู้ที่ได้จำกสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่น ๆ ควำมรู้แบบนี้จะ

ถ่ำยทอดจำกใครคนหนึ่งไปยังบุคคลอื่นได้โดยไม่ยำกนัก กำรขอรับกำรถ่ำยทอดควำมรู้เชิง

ประจักษ์ที่ปรำกฏชัดเจนเหลำ่นี ้อำจเรียนรูไ้ด้จำกสื่อดังนี ้ 
 

 1. ข้อมูลขำ่วสำร (Transaction Data)  

 2. รำยงำน (Internal Reports, Memos)  

 3. กำรจดบันทึก (Record Management)  

 4. แผนงำนและนโยบำย (Plan and Policies)  

 5. หนงัสอืพิมพ์ (Newspaper)  

 6. หอสมุด (Data Warehouse)  

 7. ฐำนขอ้มูล (External / Internal Databases)  

 8. อีเมล์ (E-Mail)  
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แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติ 

 

 ทัศนคติ (Attitude) มีรำกศัพท์มำจำกภำษำลำตินว่ำ Aptus แปลว่ำ โน้มเอียง    

ทัศนคติเป็นแนวควำมคิดที่มีควำมส ำคัญมำกแนวหนึ่งทำง จิตวิทยำสังคมและกำรสื่อสำร  

และมีกำรใชค้ ำนี้กันอย่ำงแพร่หลำย   

    Newstrom และ Devis (2002: 207) ให้ควำมหมำยของทัศนคติไว้ว่ำ ทัศนคติ  คือ  

ควำมรู้สึกหรือควำมเชื่อ  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ตัดสินว่ำพนักงำนรับรู้สภำวะแวดล้อมของพวกเค้ำ

อย่ำงไรและผูกพันกับกำรกระท ำของพวกเค้ำ หรือมีแนวโน้มของกำรกระท ำอย่ำงไรและ

สุดท้ำยมีพฤติกรรมอย่ำงไร 

 Schermerhorn (2000: 75)  ให้ควำมหมำยของทัศนคติไว้ว่ำ ทัศนคติ คือ กำรวำง

แนวควำมคิด ควำมรู้สึก ให้ตอบสนองเชิงบวกหรือเชิงลบต่อคนหรือต่อสิ่งของในสภำวะ

แวดล้อมของบุคคลนั้น ๆ และทัศนคตินั้นสำมำรถที่จะรู้หรือถูกตีควำมได้จำกสิ่งที่คนพูด

ออกมำอย่ำงไม่เป็นทำงกำร หรือจำกกำรส ำรวจที่เป็นทำงกำร หรือจำกพฤติกรรมของบุคคล

เหล่ำนั้น 

 ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร (2545: 138) ให้ควำมหมำยของทัศนคติไว้ว่ำ ทัศนคติ  คือ  

สภำวะควำมพร้อมทำงจิตที่เกี่ยวข้องกับควำมคิด ควำมรู้สึกและแนวโน้มของพฤติกรรมบุคคล

ที่มีต่อบุคคล  สิ่งของ  สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ไปในทิศทำงใดทิศทำงหนึ่งและสภำวะควำมพร้อม

ทำงจิตนี้จะต้องอยู่นำนพอสมควร 
  

 สร้อยตระกูล(ติวยำนนท์) อรรถมำนะ (2541: 64) ให้ควำมหมำยของทัศนคติไว้ว่ำ     

ทัศนคติ คือ ผลผสมผสำนระหว่ำงควำมนึกคิด ควำมเชื่อ ควำมคิดเห็น ควำมรู้และควำมรู้สึก

ของบุคคลที่มตี่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดคนใดคนหนึ่ง สถำนกำรณใ์ดสถำนกำรณห์นึ่ง ๆ ซึ่งออกมำในทำง

ประเมินค่ำอันอำจเป็นไปในทำงยอมรับหรือปฎิเสธก็ได้ และควำมรู้สึกเหล่ำนี้มีแนวโน้มที่จะ

ก่อใหเ้กิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งขึ้น  
 

 ทัศนคติ หมำยถึง ควำมคิดควำมเข้ำใจที่บุคคลมีต่อบุคคล กลุ่มบุคคล วัตถุสิ่งของ 

หรือเหตุกำรณ์หนึ่ง ๆ ที่ได้รับรู้จนก่อให้เกิดควำมรู้สึกและมีแนวโน้มว่ำบุคคลจะแสดง

พฤติกรรมตำมควำมคดิ ควำมเข้ำใจ และควำมรูส้ึกที่มอียู่   
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 ลักษณะของทัศนคติ  ทัศนคติที่ท ำให้เกิดควำมเข้ำใจทัศนคติให้ดีขึ้น (ศักดิ์ไทย, 2545) 

ซึ่งลักษณะของทัศนคติ  สรุปได้ดังนี้ 

 1. ทัศนคตเิป็นสิ่งที่เรยีนรู้ได้ 

 2. ทัศนคตมิีลักษณะที่คงทนถำวรอยู่นำนพอสมควร 

 3. ทัศนคตมิีลักษณะของกำรประเมินค่ำอยู่ในตัว คือ บอกลักษณะ ดี–ไม่ดี 

    ชอบ–ไม่ชอบ เป็นต้น 

 4. ทัศนคตทิ ำให้บุคคลที่เป็นเจำ้ของพรอ้มที่จะตอบสนองตอ่ที่หมำยของทัศนคติ  

 5. ทัศนคติบอกถึงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลกับบุคคล บุคคลกับสิ่งของและบุคคล

กับสถำนกำรณ์ นั่นคือทัศนคติย่อมมีที่หมำยนั่นเอง (โครงกำรออนไลน์เพื่อกำรจัดกำรควำมรู้

สุขภำวะ, 2554) 

 

องค์ประกอบของทัศนคติ 
 

 ทัศนคตปิระกอบไปด้วยองค์ประกอบส ำคัญ 3 ประกำร ได้แก่ 
 

 ด้ำนควำมคดิและควำมเข้ำใจ (Cognitive Component) หมำยถึง ควำมรู้และควำมเชื่อที่

บุคคลมีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ได้รับรู้ ถือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นของทัศนคติว่ำจะเป็นไปในทิศทำงใด เช่น 

เชื่อว่ำเดินทำงโดยเครื่องบินจะปลอดภัยกว่ำเดินทำงโดยรถยนต์ เป็นต้น  

 ด้ำนควำมรู้สกึ (Affective Component) หมำยถึง สภำวะทำงอำรมณท์ี่เกิดขึ้นหลังจำกมี

ควำมคิดและควำมเข้ำใจในสิ่งที่รับรู้นัน้ว่ำเป็นเชน่ใด  

 ด้ำนพฤติกรรม (Behavior Component) หมำยถึงแนวโน้มที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรม

สนองตอบสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยจะเป็นไปในทิศทำงใดนั้นขึ้นอยู่กับควำมคิด ควำมเข้ำใจ และ

ควำมรูส้ึกที่บุคคลมีต่อสิ่งนั้น เช่น หำกคิดว่ำธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมส ำคัญต่อมนุษย์ 

ก็จะรู้สึกดื่มด่ ำกับธรรม-ชำติและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้มีพฤติกรรมในกำรปกป้องรักษำและ

อนุรักษ์ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  
 

นักจิตวิทยำยังได้ท ำกำรทดลองจนสำมำรถค้นพบลักษณะที่ส ำคัญของทัศนคต ิดังนี้  

 1. ทัศนคตเิกิดขึ้นจำกกำรเรียนรู้ (Learning) หรอืประสบกำรณ ์(Experience)  

 2. ทัศนคตเิป็นตัวก ำหนดรูปแบบของพฤติกรรมของบุคคลที่มตี่อบุคคลหรอื 

 สถำนกำรณน์ั้น ๆ  
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 3. ทัศนคติเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจำกเกิดขึ้นโดยกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ 

ดังนั้น หำกบุคคลมีควำมรู้เกี่ยวกับสิ่งใดเพิ่มขึ้นหรือได้รับประสบกำรณ์ใหม่ ๆ ก็ย่อมสำมำรถ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมได้ แต่อำจต้องใช้ระยะเวลำที่ยำวนำนพอสมควรในกำรเปลี่ยนแปลง

ทัศนคต ิ 

 4. ทัศนคติสำมำรถถ่ำยทอดได้ โดยมักเกิดจำกกำรเลียนแบบหรือเอำอย่ำงจำกบุคคล

ใกล้ชิดหรือบุคคลที่ศรัทธำนับถือ (นงลักษณ์  ไหว้พรหม, 2553) 

 

ประเภทของทัศนคติ 

 กำรแสดงออกทำงทัศนคติสำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (ดารณ,ี 2542) คือ 

 1.  ทัศนคตใินทำงบวก (Positive  Attitude) คือ ควำมรู้สึกต่อสิ่งแวดล้อมในทำงที่ดีหรือ

ยอมรับควำมพอใจ   

 2.  ทัศนคติในทำงลบ  (Negative Attitude) คือ กำรแสดงออกหรือควำมรู้สึกต่อ

สิ่งแวดล้อมในทำงที่ไม่พอใจ ไม่ดี ไม่ยอมรับ ไม่เห็นด้วย   

 3.  กำรไม่แสดงออกทำงทัศนคติ หรือมีทัศนคติเฉยๆ (Negative Attitude) คือ มี

ทัศนคตเิป็นกลำงอำจจะเพรำะว่ำไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องนั้นๆ หรือในเรื่องนั้นๆ เรำไม่มี

แนวโน้มทัศนคติอยู่เดิมหรือไม่มีแนวโน้มทำงควำมรู้ในเรื่องนั้นๆ มำก่อน (โครงกำรออนไลน์

เพื่อกำรจัดกำรควำมรูสุ้ขภำวะ, 2554) 

 

    ปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคติ  
 

 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดทัศนคต ิ มดีังนี้  
 

 1. ทัศนคติเกิดจำกประสบกำรณ์ของแต่ละคน เกิดขึ้นจำกกำรรวบรวมประสบกำรณ์

ต่ำงๆ ในอดีตมนุษย์จะท ำกำรจ ำแนกทัศนคติออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ชอบ ไม่ชอบ ดี ไม่ดี 

สนใจ ไม่สนใจ นักจิตวทิยำได้จัดล ำดับควำมเช่ือไว้ดังนี้ คือ 

       1.1 ควำมเช่ือจำกประสบกำรณต์รง เป็นควำมเชื่อในระดับพื้นฐำนที่สุด คือ เพรำะ

เคยได้พบมำ 

       1.2 ควำมเชื่อจำกกำรประเมินค่ำควำมเชื่อชนิดนี้ เกิดขึ้นเนื่องจำกบำงครั้ง

ประสบกำรณต์รงไมไ่ด้ให้ขอ้มูลที่เหมือนกันทุกครั้ง  
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       1.3 ควำมเชื่อในระดับกำรวิเครำะห์ ควำมเชื่อในลักษณะนี้เป็นควำมเชื่อที่ได้มำ

จำกข้อมูลหลำยทำง ดังนัน้  ก่อนจะเชื่อจะต้องอำศัยกำรพิจำรณำถึงเหตุผลก่อนลักษณะควำม

เชื่อในระดับนี้จะเป็นผลของกำรพสิูจนใ์นเชิงตรรกวิทยำมำแล้ว 

       1.4 ควำมเชื่อในระดับกำรสังเครำะห์ ควำมเชื่อในระดับนี้ต้องอำศัยข้อมูลและ

หลกัฐำนต่ำง ๆ มำกมำยในกำรตัดสินใจเพื่อประกอบควำมเช่ือของตน  

 2. ทัศนคติเกิดจำกกำรรับทัศนคติของผู้อื่นมำเป็นของตน กำรรับทัศนคติของผู้อื่นมำ

นั้น มักจะเป็นกรณีที่บุคคลนั้นมคีวำมส ำคัญ เป็นที่น่ำเชื่อถือและยกย่องช่ืนชมอย่ำงมำก  

 3. ทัศนคติจำกประสบกำรณ์ที่ประทับใจมำก ประสบกำรณ์บำงอย่ำงที่ประทับใจมำก

ทั้งทำงดำ้นดีและทำงด้ำนไม่ดี เพียงครั้งเดียวก็อำจก่อให้เกิดเป็นทัศนคติอย่ำงรวดเร็ว  

 

การก่อตัวของทัศนคติ (The  Formation  of  Attitude) 
 

 กำรเกิดทัศนคตแิตล่ะประเภทนั้นจะก่อตัวขึ้นมำ และเปลี่ยนแปลงไปได้เนื่องจำกปัจจัย

หลำยประกำรด้วยกัน  ซึ่งในควำมเป็นจรงิ ปัจจัยต่ำง ๆ ของกำรก่อตัวของทัศนคติ  ไม่ได้มีกำร

เรียงล ำดับตำมควำมส ำคัญแต่อย่ำงใด ทั้งนีเ้พรำะแตล่ะปัจจัย  ปัจจัยใดมีควำมส ำคัญมำกกว่ำ

ขึ้นอยู่กับกำรอ้ำงอิงเพื่อก่อตัวเป็นทัศนคตินั้น  บุคคลดังกล่ำวได้เกี่ยวข้องกับสิ่งของ หรือ

แนวควำมคิดที่มีลักษณะแตกต่ำงกันไปอย่ำงไร ซึ่ง Newsom และ Carrell ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่

ก่อใหเ้กิดทัศนคติ และอธิบำยว่ำ กำรเกิดทัศนคตปิระกอบด้วยองค์ประกอบหลักได้แก่ 

 1. พื้นฐำนของแต่ละบุคคลหรือเบื้องหลังทำงประวัติศำสตร์ (Historical Setting)  

หมำยถึง ลักษณะทำงด้ำนชีวประวัติของแต่ละคน ได้แก่ สถำนที่เกิด สถำนที่เจริญเติบโต  

สถำนภำพทำงเศรษฐกิจ สังคม และกำรเมืองที่ผ่ำนมำจะเป็นตัวหล่อหลอมบุคลิกภำพของ

บุคคล และเป็นปัจจัยน ำไปสู่กำรเกิดทัศนคตขิองคนนัน้ ๆ 

 2. สิ่งแวดล้อมทำงสังคม (Social environment) ได้แก่  กำรปฎิสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มีต่อ

กัน และกัน  เช่น กำรเปิดรับข่ำวสำร กลุ่ม และบรรทัดฐำนของกลุ่ม สภำพกำรณ์ต่ำง ๆ ที่เกิด

ขึน้กับบุคคล และประสบกำรณ์ 

 3. กระบวนกำรสร้ำงบุคลิกภำพ(Personality Process)และสิ่งที่เกิดขึ้นมำก่อน  

(Predispositions)เป็นกระบวนกำรขั้นพืน้ฐำนในกำรสรำ้งทัศนคติของแต่ละบุคคล 
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     องค์ประกอบของทัศนคติ 
 

 องค์ประกอบของทัศนคติม ี3 ด้ำน คือ  
 

 5.1 องค์ประกอบทำงด้ำนปัญญำ กำรศึกษำเรื่องทัศนคติต้องค ำนึงถึงองค์ประกอบ

ทำงด้ำนปัญญำด้วย ค ำว่ำ " ปัญญำ " ในที่นี้ หมำยถึง ข้อมูลอันเกี่ยวข้องกับควำมคิด ควำม

เข้ำใจซึ่งจะมีสว่นเป็นตัวก ำหนดทัศนคติของแต่ละบุคคลด้วย องค์ประกอบทำงด้ำนปัญญำ จึง

เป็นพืน้ฐำนสว่นหนึ่งในกำรก ำหนดทัศนคติของแตล่ะบุคคล  

 5.2 องค์ประกอบทำงด้ำนควำมรู้สึก องค์ประกอบทำงด้ำนควำมรู้สึกมักจะคล้อยตำม

องค์ประกอบทำงดำ้นปัญญำ คือ คนเรำมักจะ ชอบ หรือ ไม่ชอบ ตำมข้อมูลที่เรำรู้ แต่อย่ำงไร

ก็ตำมบำงครั้งข้อมูลที่รูอ้ำจไม่สำมำรถมีอิทธิพลเหนอืควำมรูส้ึกได้  

 5.3 องค์ประกอบทำงดำ้นกำรปฏิบัติ องค์ประกอบทำงดำ้นนีเ้ป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญ

เพรำะเป็นตัวแสดงออกถึงทัศนคตอิย่ำงแท้จริง โดยดูจำกกำรเลือกปฏิบัติของบุคคลนั้น  

 องค์ประกอบทัศนคตทิั้ง 3 ประกำร สำมำรถแสดงให้เห็นถึงทัศนคติของบุคคลได้อย่ำง

แท้จริง ถ้ำขำดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งแล้ว จะเป็นกำรศึกษำทัศนคติที่ไม่สมบูรณ์ 

องค์ประกอบทั้ง 3 ประกำร สำมำรถแสดงถึงควำมสัมพันธ์กันได้ดังนี ้ 

 

     หน้าที่ของทัศนคติ  

 

 1. ท ำหน้ำที่เป็นแรงจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่ำง ๆ กันเช่น คนที่มีทัศนคติที่ดีต่อ

อำชีพวิศวกรก็พยำยำมขวนขวำยหำทำงเพื่อประกอบอำชีพที่ตนต้องกำรใหไ้ด้  

 2. ท ำหน้ำที่ก ำหนดค่ำนิยมให้กับชีวิตบุคคล เช่น ผู้ที่มีทัศนคติว่ำ ลูกจะต้องดีต้อง

กตัญญูต่อพ่อแม่ ก็จะยึดถือวำ่ ควำมกตัญญูเป็นสิ่งที่มคี่ำและยึดถ่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติ  

 3. ช่วยในกำรตีควำมหมำยในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น เมื่อคนแปลกหน้ำเข้ำมำคุยหรือ

ถำม บำงคนพร้อมที่จะพูดคุย แตบ่ำงคนเดินหนี  

 4. เป็นกลวิธีในกำรป้องกันตัวอย่ำงหนึ่ง เช่น คนที่มีทัศนคติไม่ชอบวิชำครูแต่ถูก

สถำนกำรณ์บังคับ เช่น สอบเข้ำมำเรียนได  ้ เมื่อเรียนไปแล้วไม่มีควำมสุข เลยพยำยำมปรับ

ทัศนคตขิองตัวเองให้ชอบวิชำครูเพื่อจะได้มคีวำมรูส้ึกมีควำมสุขในขณะที่เรยีนมำกยิ่งขึน้  
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การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ  
 

 ทัศนคติเป็นสิ่งที่สำมำรถเปลี่ยนแปลง แต่จะต้องอำศัยเวลำพอสมควรหลักที่สำมำรถ

ใช้ได้ในกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคตขิองบุคคลดังนี ้ 

 1. สร้ำงตัวเลียนแบบ ที่เหมำะสมให้กับผูท้ี่เรำต้องกำรเปลี่ยนทัศนคต ิ 

 2. ใช้วิธีกำรพูด หรือกำรสื่อสำร เพื่อกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติ นักจิตวิทยำได้อธิบำย

ว่ำกำรพูดเพื่อเปลี่ยนทัศนคตนิั้นมีได้ 2 วิธี คอื 

      2.1 กำรพูดโดยอ้ำงเหตุผลกำรชักจูงเพื่อกำรเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลวิธีนี้จะต้อง

เป็นกำพูดโดยเสนอข้อมูลที่เท็จจริงในส่วนดี และไม่ดี เพื่อให้ผู้นั้นใช้เป็นข้อมูลในกำรตัดสินใจ

เลือกด้วยตนเอง  

      2.2กำรพูดเร้ำอำรมณ์กำรพูดลักษณะนี้มักจะพูดโดยเน้นเพียงด้ำนเดียวและ

พยำยำมเสนอเหตุผลเพียงด้ำนเดียว จะท ำให้คล้อยตำมได  ้  

 3. ใช้วิธีกำรจัดสภำพกำรณ์และสิ่งแวดล้อมต่ำง ๆ เพื่อเอื้ออ ำนวยให้เกิดกำรเปลี่ยน

ทัศนคตไิปแนวทำงที่ตอ้งกำร  

 

การวัดทัศนคติ  
 

   กำรวัดทัศนคติสำมำรถท ำได้หลำยวิธี เช่น กำรทดสอบ กำรสังเกต กำรสัมภำษณ์ใน

ที่นี้ขอกล่ำวถึงทัศนคตขิองนักจิตวิทยำ 2 ท่ำน  

 1. กำรวัดทัศนคติด้วยวิธีของลิเกิร์ต เป็นแบบทดสอบที่วัดควำมรู้สึกและควำมเชื่อของ

บุคคลทั้งทำงบวกและทำงลบ แล้วให้ผู้ตอบเลือกจำกตัวเลือก 5 ตัว โดยก ำหนดเป็นคะแนน 

ดังนี้  

    ทำงดำ้นบวก ก ำหนดเป็นคะแนน ดังนี้ 

     - เห็นด้วยอย่ำงมำก 4 คะแนน  

     - เห็นด้วย 3 คะแนน 

     - ไม่แนใ่จ เฉย ๆ 2 คะแนน 

     - ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน  

     - ไม่เห็นด้วยอย่ำงมำก 0 คะแนน 
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   ทำงดำ้นลบ ก ำหนดเป็นคะแนน ดังนี้ 

     - เห็นด้วยอย่ำงมำก 0 คะแนน  

     - เห็นด้วย 1 คะแนน 

     - ไม่แนใ่จ เฉย ๆ 2 คะแนน  

     - ไม่เห็นดว้ย 3 คะแนน 

     - ไม่เห็นด้วยอย่ำงมำก 4 คะแนน  

 2. กำรวัดทัศนคติด้วยวิธีของออสกูด หรือเรียกว่ำ Semantic Differential โดยทั่วไป

เรียกว่ำ จะเป็นกำรให้บุคคลประเมินค่ำต่อสิ่งของ สถำนที่ เหตุกำรณ์ บุคคล โดยประเมิน

ออกมำในรูปของคุณศัพท์หรือวลี สิ่งที่วัดนั้นควรจะพิจำรณำถึงองค์ประกอบที่ส ำคัญ 3 ด้ำน 

คือ  

     2.1 องค์ประกอบทำงด้ำนกำรประเมินค่ำ ในด้ำนนี้จะเกี่ยวกับกำรประเมินค่ำ เช่น 

ด-ีเลว ขม-หวำน  ชอบ-ไม่ชอบ เป็นต้น  

     2.2 องค์ประกอบทำงดำ้นศักยภำพในด้ำนนีจ้ะเกี่ยวกับทำงดำ้นศักยภำพ ก ำลังงำน  

     2.3 องค์ประกอบทำงด้ำนกำรกระท ำในด้ำนนี้จะเกี่ยวกับปฏิกิริยำ กิจกรรม กำร

เคลื่อนไหว เชน่ รวดเร็ว เชื่องช้ำ ร่ำเริง หงอยเหงำ เป็นต้น  
  

 ทัศนคติเป็นสิ่งส ำคัญเพรำะเป็นพื้นฐำนในกำรก ำหนดทิศทำงของพฤติกรรมมนุษย์ว่ำ

จะไปในทิศทำงบวกคือ ชอบ ช่ืนชม สนใจ เลือกท ำ หรือ ในทิศทำงลบ คือ ไม่ชอบ ไม่ชื่นชม ไม่

สนใจ ไม่เลือกท ำ กำรเข้ำใจเรื่องทัศนคติจะท ำให้สำมำรถท ำนำยพฤติกรรมได้อย่ำงมีเหตุผล 

นอกจำกนั้นเทคนิคในกำรวัดกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติสำมำรถน ำมำใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งใน

เรื่องกำรท ำงำนและกำรด ำเนินในชวีิตประจ ำวันได้  

               

5.  งานวจิัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 บุษยา มั่นฤกษ์. (2556)   กำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำร

บริหำรจัดกำรของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจังหวัดนครปฐม พบว่ำผู้บริหำรอบต.ใน

จังหวัดนครปฐมเป็นเพศชำย ระดับกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในกำร

ดำเนินงำนของบุคลำกรอยู่ในระดับมำกพบใน ด้ำนกำรจัดกำรองค์กำร ด้ำนกำรดำเนินงำน 

และด้ำนกำรวำงแผน ผู้บริหำรที่มีกำรศึกษำระดับปริญญำโท มีกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจ
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พอเพียงไปประยุกต์ใช้มำกกว่ำผู้บริหำรที่มีกำรศึกษำระดับต่ ำกว่ำ ประโยชน์คือสำมำรถ

ประหยัดงบประมำณขององค์กร เกิดกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ ปัญหำ

อุปสรรค คือ บุคลำกร/ประชำชนในพื้นที่ยังยึดติดกับวัฒนธรรมประเพณีและแนวคิดวัตถุนิยม 

บริโภคนิยมและวัฒนธรรมเดิมขององค์กร  ข้อเสนอแนะ คือ ควรมีกำรปลูกฝังผู้บริหำรให้เห็น

คุณค่ำและควำมส ำคัญของกำรน ำหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ 
 

 ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2555) “บัญชีครัวเรือน”เรื่องใกล้ตัวที่ถูกมองข้ำม “บัญชี

ครัวเรือน” ซึ่งเป็นบัญชีที่ใช้ส ำหรับบันทึกรำยได้และรำยจ่ำย ผู้จัดท ำบัญชีครัวเรือนจะได้รับ

ประโยชน์คือ มีรำยได้เพิ่มขึ้น มีค่ำใช้จ่ำยลดลง มีเงินออมเพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลงและในที่สุดจะ

สำมำรถแก้ไขปัญหำหนีส้ินได้อย่ำงยั่งยืน อันเป็นไปตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้น

ให้เกิดควำมพอเพียงหรือพอประมำณกับตนเอง อยู่ได้อย่ำงพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อน เป็นกำร

ยึดทำงสำยกลำง โดยอำศัยทั้งควำมรู้และคุณธรรมเป็นพืน้ฐำน   
 

 ศิรประภา ศรีวิโรจน์. (2553) กำรศึกษำสภำพปัญหำและกำรติดตำมประเมินผล

โครงกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมเข้ำใจในเรื่องกำรจัดท ำบัญชี

ครัวเรือนเป็นอย่ำงดี และเข้ำใจถึงควำมส ำคัญและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำบัญชีครัวเรือน 

ปัจจัยที่สง่ผลกระทบมำกต่อกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน คือปัจจัยด้ำนควำมร่วมมือของสมำชิกใน

ครอบครัว  ผลกำรประเมินโครงกำรอบรมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนได้รับควำมพึงพอใจใน

ระดับมำก สิ่งที่นำ่สนใจคือข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัยได้รับจำกผู้ตอบแบบสอบถำมคือควำมต้องกำร

ให้สมำชิกคนอื่น ๆ ในครอบครัวได้รับกำรอบรมเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจและควำมร่วมมือในกำร

ท ำบัญชคีรัวเรือน ซึ่งมีควำมสอดคล้องกับผลวิจัยสภำพปัญหำในกำรจัดท ำบัญชคีรัวเรือน 
 

 ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2552) “พฤติกรรมกำรบันทึกบัญชีรำยได้และรำยจ่ำยส่วน

บุคคล ของนักศึกษำและบุคลำกรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี” พบว่ำ ส่วนใหญ่ไม่มีกำร

บันทึกบัญชีรำยได้และรำยจ่ำยส่วนบุคคล และไม่มีแนวโน้มที่จะท ำกำรบันทึกบัญชีในอนำคต 

แม้ว่ำจะมีทัศนคติที่ดีมำกต่อกำรบันทึกบัญชีก็ตำม และส่วนใหญ่มีควำมต้องกำรเรียนรู้ใน

หัวข้อกำรบันทึกบัญชรีำยได้และรำยจ่ำยส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรบันทึกบัญชี

ที่ส ำคัญปัจจัยหนึ่งได้แก่ ระดับควำมรู้ด้ำนกำรบัญชี ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีระดับ

ควำมรูด้้ำนกำรบัญชีนอ้ยจึงเป็นผลใหไ้ม่มกีำรบันทึกบัญชี 
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 ศุภโชติก์ แก้วทอง และสมบูรณ์ เจริญจริะตระกูล (2552) “กำรประเมินผลกำรจด

บันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อลดปัญหำหนี้สินของเกษตรกรในเขตต ำบลยุโป อ ำเภอเมือง จังหวัด

ยะลำ” พบว่ำ หลังกำรจดบันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่มีรำยได้เพิ่มขึ้น มีค่ำใช้จ่ำยลดลง มี

หนี้สนิลดลง และมีเงนิออมเพิ่มขึ้น ผูจ้ดบันทึกสำมำรถนำข้อมูลที่จดบันทึกมำบริหำรจัดกำรใน

กำรควบคุมพฤติกรรมในกำรใชจ้ำ่ยของตนได้ 
  

 วาริพิณ มงคลสมัย. (2552) ศึกษำเรื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ทำงบัญชีตำมแนวคิด

เศรษฐกิจพอเพียง พบว่ำ รูปแบบกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือนของชุมชน เป็นสมุดบัญชีตำม

รูปแบบของธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชี

ครัวเรือน เพรำะชุมชนขำดควำมเข้ำใจในกำรท ำบัญชีครัวเรือน  ผลกำรพัฒนำรูปแบบกำร

จัดท ำบัญชีครัวเรือน พบว่ำ ชุมชนสนใจกำรบันทึกบัญชีครัวเรือนตำมรูปแบบสมุดบัญชีของ

นักวิจัยโดยกำรแยกค่ำใช้จ่ำยที่จ ำเป็น และค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นออกจำกกัน และกำรน ำแนว

พระรำชด ำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมำใช้เป็นแนวทำงในกำรใช้จ่ำยเงิน  ท ำให้ชุมชนลด

ค่ำใช้จ่ำยที่ไม่จ ำเป็นและมีเงินออมมำกขึ้น  กำรท ำบัญชีทุกวันเพรำะเรำจะได้รู้กำรใช้จ่ำยใน

บัญชคีรัวเรือนที่ชัดเจน ท ำให้รูว้่ำรำยจ่ำยของครอบครัวส่วนมำก มำจำกรำยจ่ำยที่ไม่จ ำเป็น  
 

 Bogan, Vicki L. ( 2013). Household investment decisions and offspring gender: 

parental accounting. พบว่ำ พฤติกรรมที่มีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจในกำรถือหุ้นของ

ครัวเรือน พบว่ำลูกหลำนมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจลงทุนของผู้ปกครอง ลูกหลำนใน

ครัวเรือนมีอิทธิพลต่อตลำดหุ้นและพบว่ำมีเพียงลูกหลำนของเพศหญิงอย่ำงมีนัยส ำคัญ

สำมำรถเพิ่มโอกำสในกำรถือครองหุ้นอย่ำงมำกในระดับครัวเรือนและกำรถือครองหุ้นจะมีผล

มำกในระดับควำมมั่งคั่งของครัวเรอืน 
  

 Carnegie, Garry and Walker, Stephen. (2007). Household accounting in 

Australia . ผลกำรวิจัยพบว่ำ บัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมอืส ำหรับกำรควบคุมกำรบริโภคเพศ

หญิงโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในช่วงเวลำของวกิฤตและกำรบัญชีในบ้ำนของออสเตรเลียเน้นในกำร

ท ำธุรกรรมตำมปกติเมื่อเทียบกับกำรจัดท ำงบประมำณและงบกำรเงินบัญชคีรัวเรอืนในประเทศ

ออสเตรเลียได้ด ำเนินกำรบันทึกโดยผู้หญิงและผู้ชำย จำกกำรตรวจสอบพบว่ำในปัจจุบันยังคง

มกีำรบันทึกบัญชภีำยในครัวเรือน 
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บทที่  3 

 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 
 

 การวิจัยเรื่อง“บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่

เพียงพอ” ของประชาชนต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ผู้วิจัยมีวิธีด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้คือ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้าง

และตรวจสอบเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตามล าดับดังนี้ 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 

 ประชำกร 
 

             ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  ประชาชนที่อาศัยอยู่ในต าบลสามบัณฑิต  

อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,099 คนแยกเป็นชาย  

2,570 คน หญงิ 2,529 คนและมจี านวน 1,054 ครัวเรอืน (อบต.สามบันฑิต,ออนไลน์.2556)  

 

 กลุ่มตัวอย่ำง 
 

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น  2  กลุ่ม  ได้แก่ 
 

 1.1  กลุ่มตัวอย่างคอื ผูใ้หญ่บ้านซึ่งเป็นผู้น าชุมชนในต าบลสามบัณฑิตมี

ผูใ้หญ่บ้านทั้งหมด  10  หมูบ่้าน  

            1.2  กลุ่มตัวอย่างคือ หัวหน้าครัวเรือน ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร จึงได้คัดเลือกกลุ่ม
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ตัวอย่าง ตามวิธีการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากการใช้สูตร Yamane (นิรมล กิติกุล, 

2552) 
 

n =    N 

               1 + Ne 2  
 

 เมื่อ  N  แทนจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

n แทนขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

  Ne แทนค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง  ก าหนดเป็น 0.05 
 

 แทนค่ำ 

  n  =         1,054 

         1 + 1,054 (0.05)2  

   =     91.3 
  

 กลุ่มหัวหน้าครัวเรือน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง จ านวน  91.3 ครัวเรือน เนื่องจากผู้วิจัยได้

ท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มชาวบ้าน ดังนัน้ เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความคาดเคลื่อน  ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล จากการไม่เข้าใจค าถาม อาจเขียนหนังสือไม่ได้และแบบสอบถามไม่สมบูรณ์  

จากสาเหตุต่าง ๆ ผูว้ิจัยจึงวางแผนเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10%  ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ครั้งนีร้วม 100 ครัวเรือน 

กลุ่มตัวอย่างทั้งสองกลุ่ม ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย ( simple random 

sampling ) ในการเลือกโดยวิธีการจับฉลากเลือก  5  หมู่บ้านเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและใช้

สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 5 หมูบ่้าน 

 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวจิยั 

 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี

โครงสรา้งและแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอนได้แก่ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ  ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครอบครัว/เดือน รายจ่ายเฉลี่ยของครอบครัว/เดือน และ

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรม ฯ 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูแ้ละทัศนคตติ่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน ฯ โดย

แบ่งออกเป็น  2  ส่วน ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการ

จัดท าบัญชีครัวเรือน   ประกอบด้วยการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน การบันทึกบัญชีครัวเรือนและประโยชน์ของการท าบัญชี

ครัวเรือน   จ านวน 15  ข้อ   โดยค าถามแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก มีเกณฑ์ให้คะแนน คือตอบถูกมี

ค่าเท่ากับ 1 คะแนน ตอบผดิมีค่าเท่ากับ 0 คะแนน  คะแนนที่ได้จากการสอบวัดความรู้ได้น ามา

ปรับฐานคะแนนเป็นร้อยละและสรุปผลคะแนนการวัดความรู้ออกเป็น  3  ระดับ (เสรี ลาช

โรจน์,2546)  
  

 คะแนนร้อยละ      0   -  59 หมายถึง มีความรูอ้ยู่ในระดับ ต่ า 

 คะแนนร้อยละ      60 -  79 หมายถึง มคีวามรูอ้ยู่ในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนร้อยละ      80 -  100 หมายถึง มีความรูอ้ยู่ในระดับ สูง 
 

 ส่วนที่ 2  ทัศนคตเิกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนลักษณะแบบสอบถามเป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้ก าหนดน้ าหนักคะแนนดังนี้ 
 

  5 คะแนน  หมายถึง ระดับมากที่สุด 

  4 คะแนน     หมายถึง ระดับมาก 

  3 คะแนน      หมายถึง ระดับปานกลาง 

  2 คะแนน     หมายถึง ระดับน้อย 

  1 คะแนน     หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 การแปลความหมายของคะแนน  ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ส าหรับการวัดทัศนคติของ

ประชากร  โดยน าค่าเฉลี่ย (mean) เป็นตัวชี้วัดได้ก าหนดเกณฑ์ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด และ

บุญส่ง นิลแก้ว, 2547)  
 

 คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มทีัศนคตอิยู่ในระดับ ดีที่สุด 

 คะแนนเฉลี่ย  3.51 - 4.50     หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับ ด ี

 คะแนนเฉลี่ย      2.51 - 3.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับ ปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับ ไม่ดี 

 คะแนนเฉลี่ย     1.00 - 1.50 หมายถึง มีทัศนคติอยู่ในระดับ ไม่ดีเลย 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุ /ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิดและเติมขอ้ความ 

 

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 

  

ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content 

Validity) และความเช่ือม่ัน (Reliability) ของเครื่องมอื ตามขั้นตอนดังนี้ 
 

1. กำรหำควำมเที่ยงตรงตำมเน้ือหำ  
 

        โดยน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นปรึกษาผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 

3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความสมบรูณ์และความชัดเจนของเนื้อหา ในการใช้แบบสอบถาม 

จากนั้นน าผลจากการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญไปท าการวิเคราะห์หาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 

ด้วยวิธี การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับโครงสร้างหลักของเนื้อหา (พวง

รัตน ์ทวีรัตน,์2540:117)  โดยก าหนดให้ค่าคะแนนดังนี้  +1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับ

เนื้อหาตามที่ก าหนดในแต่ละด้าน ให้  0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับเนื้อหาตามที่

ก าหนดในแต่ละด้าน และ -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามที่ก าหนดในแต่

ละดา้น 

          เมื่อได้ผลการพิจารณาของจากผู้เช่ียวชาญ  ผู้วิจัยจึงท าการคัดเลือกข้อค าถามที่

ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.6 ขึ้นไปมาใช้ส าหรับข้อค าถามบางข้อที่ผู้เช่ียวชาญ

เสนอแนะเพิ่มเติมผู้วจิัยได้ปรับปรุงแก้ไขให้มคีวามสมบูรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้น 
 

2. กำรหำควำมเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
 

              ผูว้ิจัยน าเครื่องมือที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 

20 คน แลว้น ามาหาค่าความเช่ือม่ันของเครื่องมอื โดยมีวิธีการดังนี้ 
 

      (1)  การวิเคราะห์ความยากของข้อสอบ (Difficulty: p) หมายถึง สัดส่วนของ

จ านวนผูท้ี่ท าขอ้สอบข้อนัน้ถูกกับจ านวนคนทั้งหมด ซึ่งมีสูตร ดังนี้ 
   

   สูตร P     =   R 

              N 
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กรณีใช้กับตัวถูก ค่า  P คือ  ค่าความยาก  กรณีใช้กับตัวลวง ค่า P คือ  ประสทิธิภาพของตัว

ลวง 
 

 เมื่อ  

            P  แทน   ค่าความยากของขอ้สอบรายข้อ    

           R  แทน     จ านวนผูท้ี่ท าข้อสอบข้อนั้นถูก          

           N  แทน     จ านวนคนทั้งหมด   
 

 เมื่อ   

  P   แทน    ประสิทธิภาพของตัวลวง 

  R   แทน   จ านวนผูท้ี่ตอบตัวลวงนั้น    

          N    แทน   จ านวนคนทั้งหมด 
 

คุณสมบัติของควำมยำกมีดังน้ี 
 

1. ค่าความยากมีค่าตั้งแต่ 0.00 ถึง 1.00 

2. ค่าความยากของตัวถูกมีค่าสูง แสดงว่าข้อสอบงา่ยหรอืมีคนท าถูกมาก 

3. ค่าความยากของตัวถูกมีค่าต่ า แสดงว่าข้อสอบยากหรือมีคนท าถูกน้อย 

4. ค่าความยากที่ดีส าหรับตัวถูมีคา่อยู่ระหว่าง 0.20 ถึง 0.80 

5. เกณฑใ์นการพิจารณาความยากแบบทุกตัวเลือกมี ดังนี้ 
 
 

ตำรำงที่ 3.1 :  เกณฑก์ารพิจารณาค่าความยากของตัวถูกและตัวลวง 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร สัมประสิทธ์แอลฟา                 

(Coefficient  Alpha) ตามวิธีของ ครอนบัค (นิรมล กิติกุล,2552) 

ค่ำ P ตัวถูก ค่ำ P ตัวลวง 

0.00  -  0.09     ยากมาก 

0.10  -  0.19     ยาก 

0.00  -  0.04     ใช้ไม่ได้ 

0.20  -  0.39     ค่อนขางยาก 

0.40  -  0.60     ปานกลาง 

0.61  -  0.80     ค่อนข้างง่าย 

0.05  -  0.09     พอใช้ 

0.10  -  0.20     ใช้ได้ 

0.21  -  0.30     พอใช้ 

0.81  -  0.90     งา่ย 

0.91  -  1.00     งา่ยมาก 

0.31  -  1.00     ใช้ไม่ได้ 
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   α =       k               £si
2                                                                           

     k-1             st
2   

 

 

เมื่อ  α แทน ค่าความสัมประสิทธ์ิความเชื่อถอืได้ 

        K แทน      จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 

      £si
2       แทน      ผลรวมของความแปรปรวนของแตล่ะข้อ 

         st
2 แทน      ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

         ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 

 1. จัดประชุมชี้แจงถึงขั้นตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับทีมเพื่อเตรียมการเก็บ

รวบรวมข้อมูล 

 2. เก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสัมภาษณ์ สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านและน า   

แบบสอบถามลงพืน้ที่ในชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน จ านวน 100 ครัวเรือน และได้รับแบบสอบถามคืน

มาทั้งหมด  100 ชุด คิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์  

  

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม มาท าการ

วิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม SPSS (Statistical Package For the Social Sciences) ซึ่ง

ประกอบดว้ยค่าสถิต ิดังนี้ 

        1. ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคลของ

ผูต้อบแบบสอบถาม รายได้ – รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน และข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมการ

จัดท าบัญชีครัวเรือน 

           2.  ค่าร้อยละคะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้เกีย่วกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อวัดระดับและการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

        3.  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับทัศนคติเกี่ยวกับการท าบัญชี

ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทที่ 4 

 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 

 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของประชาชนต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  ผู้วิจัยสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

จ านวน 5 ชุด และแบบสอบถาม จ านวน  100 ชุด ได้แบบสอบถามกลับคืนมา คิดเป็นร้อยละ 

100  ซึ่งผูว้ิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  ผูใ้หญ่บ้าน และ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน

ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูล  แบ่งออกเป็น  4  ส่วน  ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลเกี่ยวกับการฝึกอบรมฯ  

 ส่วนที่ 2  ระดับความรูต้ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มตี่อการจัดท าบัญชี 

                       ครัวเรือน   

 ส่วนที่ 3  ทัศนคตเิกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี 

                       ครัวเรือน   

 ส่วนที่ 4  สาเหตุ/ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชคีรัวเรือน 

 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

     ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยของครัวเรือนต่อเดือน รายจ่ายเฉลี่ยของ

ครัวเรือนต่อเดือนและเหตุผลในการเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน วิเคราะห์โดย

การแจกแจงความถี่และแสดงผลจ านวนร้อยละ ตามตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที่ 4.1 : แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   

ข้อมูลทั่วไป 
 (จ านวน  100 ครัวเรือน) 

จ านวน ร้อยละ 

  เพศ   

 ชาย 41 41.0 

 หญิง 59 59.0 

 อายุ   

 ต่ ากวา่ 18  ปี  2 2.0 

 18 – 25  ป ี 11 11.0 

 26 – 35  ป ี 14 14.0 

 36 – 45  ป ี 32 32.0 

 46 – 55  ป ี 30 30.0 

 55  ปีขึน้ไป 11 11.0 

  ระดับการศึกษา      

 ต่ ากวา่ประถมศึกษา 3 3.0 

 ประถมศึกษา 30 30.0 

 มัธยมศึกษาตอนต้น 22 22.0 

 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 28 28.0 

 อนุปรญิญา / ปวส. 7  7.0 

 ปรญิญาตรี 10 10.0 

 อื่น ๆ ไม่ระบ ุ 0 0.0 

  อาชีพ   

 รับจา้ง 50 50.0 

 เกษตรกร 10 10.0 

 คา้ขาย 9   9.0 

 ธุรกิจส่วนตัว 7  7.0 

 พนักงาน / เจา้หนา้ที่บริษัท 13 13.0 

 ข้าราชการ / พนักงานรัฐ 4   4.0 

 อื่น ๆ   7             7.0 
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 ข้อมูลทั่วไป 
 (จ านวน  100  ครัวเรือน) 

จ านวน ร้อยละ 
 

 รายได้เฉลี่ยของครัวเรอืนต่อเดือน 
  

 ต่ ากวา่       5,000   บาท 16 16.0 

 5,000  -   10,000   บาท 48 48.0 

 10,001  -  15,000   บาท 20 20.0 

 15,001  -  20,000  บาท 7 7.0 

 มากกว่า    20,000  บาท 9 9.0 
 

 รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรอืนต่อเดือน  
  

 ต่ ากวา่       5,000   บาท 13 13.0 

 5,000  -   10,000   บาท 56 56.0 

 10,001  -  15,000   บาท 14 14.0 

 15,001  -  20,000  บาท 12 12.0 

 มากกว่า    20,000  บาท 5 5.0 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่าหัวหนา้ครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

คิดเป็นรอ้ยละ 59.0 มีอายุระหว่าง 36–45 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.0 รองลงมามีอายุระหว่าง  

46–55 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 30.0 การศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา คิดเป็นรอ้ยละ 

30.0 รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช คิดเป็นร้อยละ 28.0 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

รับจ้าง คิดเป็นรอ้ยละ 50.0 รองลงมาประกอบอาชีพพนักงาน/เจ้าหน้าที่บริษัท คิดเป็นรอ้ยละ 

13.0 รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรอืน/เดือนส่วนใหญ่ 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48.0 

รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 20.0 รายจ่าย

เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน 5,000-10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมามีรายจ่ายเฉลี่ยต่อ

ครัวเรือน/เดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.0   
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ตารางที่ 4.2 :  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมการท าบัญชี

  ครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 

  

 จากตารางที่ 4.2  พบว่าประชากรที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการ

ฝกึอบรมการท าบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 74.0  
 

 

ส่วนที่  2   ระดับความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการจัดท า            

               บัญชีครัวเรอืน   

 

     วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มี

ต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้แบบทดสอบในการวัดความรู้ แบ่ง

ระดับความรูโ้ดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดมี 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับกลาง และระดับสูง  

            

ตารางที่ 4.3 :  ระดับคะแนนของประชากรที่ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความรูต้ามหลัก   

                     ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

การเข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ร้อยละ 
 

ไม่เคย 74 74.0 

เคย 26 26.0 

รวม 100 100 

 ระดับคะแนน ร้อยละ  
 

จ านวน 
 

เกณฑ์การวัดความรู้ 

 

12 – 15 ข้อ  

9 - 11  ข้อ 

0 – 8  ข้อ 

  

80 – 100  % 

60 - 79   % 

ต่ ากวา่ 60 % 

  

41 

55 

4 

  

ระดับสูง 

ระดับปานกลาง 

ระดับต่ า 

รวม  100  
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  จากตารางที่ 4.3  พบว่าความรู้ของประชากรที่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับ

ปานกลาง มีผลคะแนนตั้งแต่ 9 -11 คะแนนขึ้นไป จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 55.0  

รองลงมาเป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับสูง มีผลคะแนนระหว่าง 12-15 คะแนน มีจ านวน 41 คน  

คิดเป็นรอ้ยละ 41 และมีเพียงรอ้ยละ 4.0 ที่มคีวามรูต้่ ากว่าเกณฑ ์ 

 

ส่วนที่  3   ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

       ครัวเรือน 

 

     เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติและการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชากร 

โดยแสดงผลการวิเคราะหข์้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการ

แจงแจงความถี่ ตามตารางตอ่ไปนี ้

 

ตารางที่ 4.4 :  ทัศนคต/ิการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชากร  

 

ทัศนคติ/การจัดท าบัญชีครัวเรือน 
วิเคราะห์ข้อมูล 

Mean S.D

. 

ระดับ 

 

ทัศนคตเิกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

1. ท่านรู้จักค าวา่ เศรษฐกิจพอเพยีงเพยีงใด 3.91 0.87 ดี 

2. ในชุมชนของท่านมกีารประชาสมัพันธ์เกี่ยวกบัเศรษฐกิจพอเพยีงเพยีงใด 3.16 0.74 ปาน

กลาง 

3. ท่านคดิวา่เศรษฐกิจพอเพยีงมปีระโยชนต์อ่การด าเนินชวีติเพียงใด 3.84 1.14 ดี 

4. ท่านคดิวา่ท่านได้น าความรู้ท่ีได้จากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใช้ 

   กับการประกอบอาชพีของตนเพยีงใด 

3.70 0.77 ดี 

5. ท่านคดิวา่ตัวท่านเองศึกษาหาความรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

    พอเพยีงเพยีงใด                                    

3.80 0.66 ดี 

6. ท่านคิดวา่ตัวท่านเองได้น าความรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเตมิเกี่ยวกับหลกั 

    ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาถา่ยทอดใหก้ับบุคคลอื่น  ๆในชุมชนของท่านเพยีงใด    

3.05 0.88 ปาน

กลาง 

7. ท่านคดิวา่การด าเนนิชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง มสี่วนช่วย  

    แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศมากน้อยเพยีงใด                                    

 

4.08 

 

0.77 

 

ดี 
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8. ท่านคดิวา่คนไทยทุกคนควรจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงมาปรับใชใ้น 

    การด ารงชีวิตภายใตส้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                                

4.04 0.87 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.69 0.83 ดี 

    

 

ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 

9. ท่านคิดว่าขั้นตอนในการจัดท าบัญชีครัวเรือน  มีความยุง่ยากมากน้อยเพยีงใด 2.68 1.10 ปาน

กลาง 

10. ท่านสามารถถ่ายทอดขัน้ตอนการจัดท าบัญชคีรัวเรือนให้กับสมาชิกใน 

      ครอบครัวของท่านได้มากนอ้ยเพยีงใด 

3.23 0.72 ปาน

กลาง 

11. ท่านคดิวา่ความรูท่ี้ได้จากการจัดท าบัญชคีรัวเรือนช่วยในการวางแผนการ 

      ออมเงินของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพยีงใด 

3.72 0.76 ดี 

12. ในชุมชนของท่านได้มกีารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดท าบัญชคีรัวเรือน 

       มากน้อยเพยีงใด                                          

2.90 0.77 ปาน

กลาง 

13. ชุมชนของท่านมีการส่งเสริมให้ได้รับการฝกึอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

      มากน้อยเพยีงใด                                              

2.80 0.80 ปาน

กลาง 

14. ท่านคดิวา่เม่ือครอบครัวของท่านได้มกีารจัดท าบัญชีครัวเรือน  ครอบครัวของ 

      ท่านจะมีเงินออมมากขึน้ 

3.68 0.87 ดี 

15. หนว่ยงานท่ีเกี่ยวขอ้งในเร่ืองการจัดท าบัญชคีรัวเรือน  เขา้มามสี่วนร่วมในการ    

      ฝึกอบรม / ใหค้วามรู้เร่ืองการจัดท าบัญชคีรัวเรือนในชุมชนของท่านมากนอ้ย  

     เพยีงใด 

3.10 1.02 ปาน

กลาง 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.15 0.86 ปาน

กลาง 

 

จากตารางท่ี 4.4  พบว่าทัศนคตเิกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชากร 

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 ในเรื่องคิดว่าการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พ อ เ พี ย ง  มี ส่ ว น ช่ ว ย แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ม า ก น้ อ ย เ พี ย ง ใ ด                                   

อยู่ในระดับดี  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ในเรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะน าหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน                             

อยู่ระดับดี  ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  

3.05  ในเรื่องเกี่ยวกับท่านคิดว่าตัวท่านเองได้น าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติม
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เกี่ยวกับหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนของท่านเพียงใด   

อยู่ในระดับปานกลาง 

ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรอืน พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด

เท่ากับ  3.72 ในเรื่องความรูท้ี่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออมเงิน

ของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.68 ในเรื่องเมื่อครอบครัว

ของท่านได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ครอบครัวของท่านจะมีเงินออมมากขึ้น  ส่วนทัศนคติ

เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  2.68  คิดว่าขั้นตอนในการจัดท า

บัญชคีรัวเรือนมีความยุ่งยาก 

 

ส่วนที่  4   สาเหตุ/ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบญัชีครัวเรอืน 

 

 การวิเคราะห์ข้อมูลของประชากรเกี่ยวกับสาเหตุ/ปัญหาของการจัดท าบัญชีครัวเรือน

และไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน รวมทั้งเหตุผลในการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชี

ครัวเรือน โดยการแจกแจงความถี่และแสดงผลเป็นจ านวนรอ้ยละ ตามตารางตอ่ไปนี้ 
 

ตารางที่ 4.5 : จ านวนและร้อยละของประชากรเกี่ยวกับสาเหตุของการจัดท าบัญชีและไม่

จัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 

การจัดท า/ไม่จัดท า บัญช ี จ านวน ร้อยละ 

         ท าบัญชี 49 49.0 

        ไม่ท าบัญชี 48 48.0 

        ไม่ตอบ 3 3.0 
 

ตารางที่ 4.6 : สาเหตุการจัดท าบัญชคีรัวเรือนและไม่จัดท าบัญชคีรัวเรือน     
 

การจัดท าบัญชีครวัเรือน/สาเหต ุ จ านวน ร้อยละ 

สาเหตุการจัดท าบัญชีครัวเรอืน     

  - เพื่อต้องการทราบรายรับรายจ่ายของครอบครัว 50 50.0 

  - เพื่อต้องการให้ครอบครัวมฐีานะดีขึ้น 24 24.0 

  - เพื่อการยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง ของในหลวง 22 22.0 

  - อื่น ๆ 3 3.0 
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สาเหตุการไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน     

  - เสียเวลาในการจัดท า 21 21.0 

  - ไมเ่ข้าใจรูปแบบ/วธีิการจัดท าบัญชี 27 27.0 

  - ไมม่ปีระโยชน ์/ ไมจ่ าเป็น 15 15.0 

  - อื่น ๆ 6 6.0 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่าประชากรส่วนใหญ่ท าบัญชีและไม่จัดท าบัญชีในสัดส่วนเท่า ๆ 

กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อยละ 48 โดยสาเหตุหลักในการจัดท าบัญชีเนื่องจาก  สาเหตุที่

จัดท าบัญชีเนื่องจากต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการเพื่อต้องการให้

ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และเพื่อการยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชี เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี เสียเวลา

ในการจัดท า เห็นว่าไม่มปีระโยชน์/ไม่จ าเป็น  ตามล าดับ 

 

ตารางที่ 4.7 : จ านวนและร้อยละของประชากรในการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท า  

                   บัญชีครัวเรือน 

การเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ร้อยละ 

         เข้าร่วม 82 82.0 

        ไมเ่ข้าร่วม 18 18.0 

  

จากตารางที่ 4.7  พบว่าประชากรสว่นใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท า

บัญชคีรัวเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 82.0   

 

แบบสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง สัมภาษณ์ผูใ้หญ่บ้านซึ่ง

เป็นผู้น าชุนชน ได้ผลสรุปและวเิคราะห์ข้อมูล  แบ่งออกเป็น  4  ด้าน  ดังนี้ 

 

 ด้านที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์  
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 ผูใ้หญ่บ้านส่วนใหญ่ที่ ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46 – 55  ปี  

การศกึษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเสริมคอืเกษตรกร  รายได้

เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน 10,000-15,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรอืน/เดือนอยู่ที่ 10,000-

15,000 บาท   

 จากการสอบถามจากผู้สัมภาษณ์ เรื่องการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนจากหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่าเคยรับการฝึกอบรมเนื่องจากความที่เป็น

ผูน้ าชุมชน ท าใหม้ีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมได้ก่อนชาวบ้านทั่วไป  ส่วนสาเหตุที่เคยเข้ารับการ

ฝกึอบรม ส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์วา่ ตอ้งการความรูเ้พิ่มเติม เพื่อเอาไปใช้ในครัวเรือนของตนเอง

และเพื่อความรูต้ิดตัวในการแนะน าให้กับชาวบ้านในชุมชนของตนเอง 

 

 ด้านที่ 2  ระดับความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อการจัดท าบัญชี 

                       ครัวเรอืน   

 

 เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีต่อการ

จัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน โดยใช้แบบทดสอบในการวัดความรู้  

แบ่งระดับความรู้โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานในการวัดมี 3 ระดับ คือ ระดับต่ า ระดับกลาง และ

ระดับสูง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท า

บัญชคีรัวเรือนในระดับที่สูง โดยมีเกณฑเ์ฉลี่ยอยู่ที่ 88.66 %             

 

 ด้านที่ 3  ในเรื่องทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท า

บญัชีครัวเรอืน   

  จากการสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อน พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนใหญ่เห็นว่า

เศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มากเป็นล าดับที่ 1  คิดว่าคนไทยทุกคนควรน า

หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นล าดับที่ 2  

และคิดว่าการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของ

ประเทศได้ เป็นล าดับที่ 3  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่  5.00  4.80  และ 4.40  ตามล าดับ 

 ส่วนค าถามเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน  พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่

เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการ

จัดท าบัญชีครัวเรือนจะช่วยใหส้ามารถวางแผนการออมของตนเองและครอบครัวได้ เป็นล าดับ
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ที่ 1 ถ้าแต่ละครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมีเงินออมมาก

ขึ้น เป็นล าดับที่ 2 และล าดับที่ 3 อยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการ

ฝกึอบรมการจัดท าบัญชคีรัวเรือนโดยให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอบรมการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ด้านที่ 4  สาเหตุ/ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรอืน 

 

 จากการสัมภาษณ์ถึงสาเหตุและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ

ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 4 ใน 5 ปัจจุบันได้จัดท า

บัญชีครัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ-จ่ายแบบง่าย ๆ จากความรู้ที่ได้อ่านจากหนังสือ  

สิ่งพิมพ์ และจากโฆษณา บางคนได้จากลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการท าบัญชี 

บางคนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้ประชาชนในชุมชน โดยเหตุผลที่ท า

บัญชีส่วนใหญ่ต้องการทรายรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบแล้วหรือเห็นตัวเลข

รายจ่ายก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ 

 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่พบว่าไม่ท าบัญชีครัวเรือน เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาการ

จัดท า 

 

 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรอืน และอยากพัฒนาชุมชน 

ด้านใดบ้าง 
 

 ปัญหาในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนคือประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ

และไม่ได้นึกถึงประโยชน์ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างแท้จริงเมื่อผู้พูดถึงบัญชีครัวเรือน

ส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจที่จะให้ข้อมูล บางคนแสดงอาการเบื่อหนา่ยเมื่อพูดถึงบัญชคีรัวเรือน    

 ข้อเสนอแนะโดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการการให้ความรู้ในการจัดท า

บัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการจัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในชุมชนได้มี

ความรูท้ี่ถูกต้องรวมทั้งสรา้งและพัฒนากลยุทธ์ที่จะน าพาประชาชนในชุมชนให้หันมาสนใจและ

ให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งส่วนของตนเองและ

ครอบครัวใหม้ากขึ้น 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง “บัญชคีรัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ” เป็น

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
 

 1.  เพื่อศึกษาความรูค้วามเข้าใจและทัศนคติที่มตี่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    และการจัดท าบัญชีครัวเรอืน 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา  

    เศรษฐกิจพอเพียง 

 

ประชากรที่ใชใ้นการวิจัย คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 5,099 คน (อบต.สามบันฑิต,ออนไลน์.2556)   

ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 1.กลุ่มตัวอย่างผูน้ าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน  

2.กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(simple random 

sampling) ในการเลือกโดยวิธีการจับฉลากเลือก 5 หมู่บ้านเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ได้กลุ่ม

ตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจ านวน  5 หมู่บ้านและหัวหน้าครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในเขต

ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 100 ครัวเรือน โดยการ

ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้มาจากการค านวณ โดยใช้สูตร Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 

ร้อยละ 95 เครื่องมือที่ ใช้การวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 

Questionnaire) และแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยผ่านผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบความ

สมบูรณ์ของเนื้อหา เก็บรวบรวมแบบสอบถามได้จ านวน 100 ชุดและแบบสัมภาษณ์ครบทั้ง 5 

หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 100 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ทาง

สถิติ ประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาค่าร้อยละ (Percentage) การหา

ค่าเฉลี่ย (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  
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สรุปผลการวิจัย  

  

  การวิจัยเรื่อง “บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่

เพียงพอ” ของประชาชนต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจากแบบ

สัมภาษณ์ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัยจากกลุ่มหัวหน้าครัวเรอืน ต าบลสามบัณฑิต  
 

  1. หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 36–45 ปี มี

การศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/

เดือนอยู่ที ่5,000-10,000 บาทและมรีายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรอืน/เดือน  5,000-10,000 บาท  

 2. หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมการท าบัญชีครัวเรือน 

คิดเป็นรอ้ยละ 74.0  
 

 3. ระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาเป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 41 และมี

เพียงร้อยละ 4.0 ที่มคีวามรูต้่ ากว่าเกณฑ์ 
  

    4. ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่ามีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

เท่ากับ 4.08  ในเรื่องการด าเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา

เศรษฐกิจของประเทศ  รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ในเรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะน า

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน   

ส่วนทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มคี่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  3.05  ในเรื่อง

เกี่ยวกับท่านคิดว่าตัวท่านเองได้น าความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ๆ ในชุมชนของท่านเพียงใด    

 5. ทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุด

เท่ากับ  3.72 ในเรื่องความรู้ที่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออมเงิน

ของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด รองลงมามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ในเรื่องเมื่อครอบครัว

ของท่านได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ครอบครัวของท่านจะมีเงินออมมากขึ้น ส่วนทัศนคติ
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เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรอืนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ  2.68  คิดว่าขั้นตอนในการจัดท า

บัญชคีรัวเรือนมีความยุ่งยาก 

  6. หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ท าบัญชีและไม่จัดท าบัญชีในสัดส่วนเท่า ๆ กัน 

คือร้อยละ 49.0 และร้อยละ 48 โดยสาเหตุหลักในการจัดท าบัญชี เนื่องจากต้องการทราบ

รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว  เพื่อต้องการเพื่อต้องการให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และเพื่อ

การยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชี 

เนื่องจากไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ไม่

จ าเป็น ตามล าดับ 

   7. หัวหนา้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท า

บัญชคีรัวเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 82.0   

 

สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ ผู้ใหญ่บ้าน 

 

 ผูว้ิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง  
 

  1. ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 46–55 ปี  

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพเสริมคือเกษตรกร รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/

เดือน 10,000-15,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรอืน/เดือนอยู่ที่ 10,000 - 15,000 บาท   

 จากการสัมภาษณ์ในเรื่องการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจาก

หนว่ยงานตา่ง ๆ  ส่วนใหญ่ให้ขอ้มูลว่าเคยรับการฝึกอบรม เนื่องจากความที่เป็นผู้น าชุมชน ท า

ให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไป  ส่วนสาเหตุที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม ส่วน

ใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า ต้องการความรู้เพิ่มเติม เพื่อเอาไปใช้ในครัวเรือนของตนเองและเพื่อ

ความรูต้ิดตัวในการแนะน าให้กับชาวบ้านในชุมชนของตนเอง 

  2. กลุ่มตัวอย่างผูน้ าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

และการจัดท าบัญชีครัวเรอืนในระดับที่สูง โดยมีเกณฑเ์ฉลี่ยอยู่ที่  88.66 %             

    3. กลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยส่วนใหญ่เห็นวา่เศรษฐกิจพอเพียงมปีระโยชน์ตอ่การด ารงชีวติ  มากเป็นล าดับที่ 1  

คิดว่าคนไทยทุกคนควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน เป็นล าดับที่ 2 และคิดว่าการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไข
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ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ เป็นล าดับที่ 3  โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.00  4.80 และ 4.40  

ตามล าดับ 

  4. ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่

เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการ

จัดท าบัญชีครัวเรือนจะช่วยใหส้ามารถวางแผนการออมของตนเองและครอบครัวได้ เป็นล าดับ

ที่ 1 ถ้าแต่ละครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมีเงินออมมาก

ขึน้ เป็นล าดับที่ 2 และอยากใหชุ้มชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมการจัดท า

บัญชีครัวเรือนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนเข้ามามี

ส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจ

พอเพียง เป็นล าดับที่ 3 

  5. สาเหตุและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของผู้น าชุมชนที่เป็น

ผู้ใหญ่บ้านทั้ง  5 หมู่บ้าน พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้านจ านวน  4 ใน 5  ปัจจุบันได้

จัดท าบัญชีครัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่าย ๆ จากความรู้ที่ได้อ่านจาก

หนังสือ  สิ่งพิมพ์ และจากโฆษณา บางคนได้จากลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการ

ท าบัญชี บางคนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้ประชาชนในชุมชน โดย

เหตุผลที่ท าบัญชีสว่นใหญ่ตอ้งการทรายรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบแล้วหรือเห็น

ตัวเลขรายจ่ายก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ 

 ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่พบว่าไม่ท าบัญชีครัวเรือน เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาการ

จัดท า 

 

ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน และอยากพัฒนาชุมชน ด้านใดบ้าง 

  

 ปัญหาในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนคือประชาชนส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจ

และไม่ได้นึกถึงประโยชน์ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างแท้จริงเมื่อผู้พูดถึงบัญชีครัวเรือน

ส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจที่จะให้ข้อมูล บางคนแสดงอาการเบื่อหน่ายเมื่อพูดถึงบัญชคีรัวเรือน     

 ข้อเสนอแนะ  ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ

การให้ความรูใ้นการจัดท าบัญชีครัวเรือนเข้ามามีสว่นร่วมกับชุมชน  โดยการจัดฝึกอบรมให้กับ

ประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ทีถู่กต้อง รวมทั้งช่วยสร้างกลยุทธ์ที่จะน าพาประชาชนในชุมชนให้

หันมาสนใจและให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชีครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งส่วน

ของตนเองและครอบครัวใหม้ากขึ้น 
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 อภิปรายผล 

 

 การวิจัยเรื่อง “บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวิตที่เพียงพอ” 

สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้ 

   

  การวัดระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับ

ปานกลาง  คิดเป็นร้อยละ 55.0 รองลงมาเป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 41 ส่วน

กลุ่มตัวอย่างผูน้ าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรูใ้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนในระดับที่สูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่  88.66  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การรับรูใน

การจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ไดมาจากกลุมเกษตรกร ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จังหวัด

สระบุรี 2549 และการวัดระดับการรับรูในการจัดท าบัญชีครัวเรือน อยูในระดับการรับรูปาน

กลาง 

  ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า

ครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มากที่สุด  รองลงมา มีทัศนคติในเรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะ

น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน

ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ส่วนใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชนต์่อการด ารงชีวิต มากเป็นล าดับที่ 1 คิดว่าคนไทย

ทุกคนควรน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน เป็น

ล าดับที่ 2   

 ทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นหัวหน้า

ครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องความรู้ที่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการ

ออมเงนิของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด  มากที่สุด  รองลงมาคือเรื่องเมื่อครอบครัวของ

ท่านได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน  ครอบครัวของท่านจะมีเงินออมมาก  ส่วนทัศนคติกลุ่ม

ตัวอย่างผูน้ าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้

จากการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้สามารถวางแผนการออมของตนเองและ

ครอบครัวได้ เป็นล าดับที่ 1  ถ้าแต่ละครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ละ

ครอบครัวจะมีเงินออมมากขึ้น เป็นล าดับที่ 2 และอยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชน

ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอบรมการ
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จัดท าบัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชี

ครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นล าดับที่ 3 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยการบูรณา

การบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสรา้งภูมิปัญญาทางบัญชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 

กรณีศึกษาชุมชนบ้านกลาง ต าบลขะยูง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2556 ว่าด้าน

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านหลักการพอประมาณด้านหลักการมีเหตุผล 

ด้านแนวคิดภูมิคุน้กันและดา้นแนวคิดความรู้คูคุ่ณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 
 

 

             สาเหตุการจัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มประชากร หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ท า

บัญชีและไม่จัดท าบัญชีในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อยละ 48  โดยสาเหตุหลัก

ในการจัดท าบัญชีเนื่องจาก ต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการเพื่อ

ต้องการให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และเพื่อการยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของใน

หลวง ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชี เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี 

เสียเวลาในการจัดท า  เห็นว่าไม่มีประโยชน์ / ไม่จ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การรับรู้และ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2551 ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยจัดท าบัญชีครัวเรือนแต่ปัจจุบัน

ไม่ได้ท าโดยมีความคิดเห็นว่าเสียเวลาในการจัดท าและจากรายงานการวิจัย  “การจัดการ

ความรูท้างบัญชตีามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 2552 พบว่า ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ไดบันทึกบัญชี

ครัวเรือน เพราะขาดความเข้าใจในการท าบัญชคีรัวเรือน  

 

   ส่วนสาเหตุในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มี

จ านวน  4 ใน 5  ได้จัดท าบัญชคีรัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่าย ๆ จากความรู้

ที่ได้อ่านจากหนังสือ  สิ่งพิมพ์ และจากโฆษณา บางคนได้จากลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่า

มาสอนในการท าบัญชี บางคนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้ประชาชนใน

ชุมชน  โดยเหตุผลที่ท าบัญชีส่วนใหญ่ต้องการทรายรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบ

แล้วหรือเห็นตัวเลขรายจ่ายก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่

พบว่าไม่ท าบัญชีครัวเรือน เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาการจัดท า 

  หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท า

บัญชคีรัวเรือน คิดเป็นรอ้ยละ 82.0   
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ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 

 จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี ้ ผูว้ิจัยมีขอ้เสนอแนะดังนี้ 
 

  1.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

      1.1  หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล สถาบันการศึกษา 

ควรเข้าไปจัดท าแผนการอบรมและสร้างอาสาสมัครในชุมชนเพื่อให้ค าแนะน า ติดตาม และ

คอยดูแลควบคุม และการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของการท าบัญชีครัวเรือน 

      1.2  ผูน้ าชุมชนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุน้ความสนใจ และเสริมสร้าง

องค์ความรูใ้นเรื่องบัญชีครัวเรือนและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนในชุมชน 
 

  2.  ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 

          2.1  การจัดท าบัญชีครัวเรือนท าให้ประชาชนรูร้ายรับ รายจ่ายของ

ครัวเรือนและสามารถวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวของตนเองได้  

       2.2  การจัดท าบัญชีครัวเรือน  ตามหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่

เรื่องใหม่  แต่ประชาชนมักจะไม่เข้าใจ  ถึงแม้จะเคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่กลับไม่ค่อยได้ปฏิบัติ  

ดังนัน้คนไทยทุกคนควรท าความเข้าใจอย่างจริงจังและน ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน  

เพื่อให้การด าเนินชีวติเป็นไปอย่างรอบคอบ  ระมัดระวัง  มั่นคงและยั่งยนื 
 

  3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 

       3.1 ควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบทางการบัญชีครัวเรือนให้เหมาะกับ

ความตอ้งการและความสนใจของประชาชน 

       3.2 ควรมีการท าวิจัยเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐ ผู้น า

ชุมชนและประชาชน ในการพัฒนาระบบบัญชีครัวเรือน เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนและ

สังคมไทยแห่งภูมปิัญญาและการเรียนรู ้

            3.3 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจ 

ทัศนคตทิี่มตี่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือนรวมถึงปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือน ของประชาชน ต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เท่านั้น ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในระดับจังหวัดและขยายผล

ไปยังพืน้ที่อื่น ๆ 
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แบบสอบถาม 
 

บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชีวติที่เพียงพอ 
 

 

ตอนที่ 1  :   ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

 

ค าชี้แจง  :   กรุณาท าเครื่องหมาย   ลงในช่อง    ทีท่่านต้องการเลือก 
 

1. เพศ    

  ชาย      หญิง 

2. อายุ  

   ต ่ากว่า  18  ปี     18 - 25  ป ี

   26 - 35  ปี      36 - 45  ป ี

   46 – 55  ปี      55 ปีขึน้ไป 

3. ระดับการศกึษา 

   ต ่ากว่าประถมศกึษา     ประถมศึกษา 

   มัธยมศกึษาตอนต้น     มัธยมศกึษาตอนปลาย / ปวช. 

   อนุปริญญา / ปวส.      ปริญญาตรี 

   อื น ๆ  (ระบ)ุ.............................................……………………  

4. อาชีพ 

   รับจ้าง      เกษตรกร    

   ค้าขาย      ธุรกิจส่วนตัว    

   พนักงาน / เจ้าหน้าที บริษัท    ข้าราชการ / พนักงานรัฐ 

   อื น ๆ  (ระบุ).............................................…………………… 
5. รายได้เฉลี ยของครัวเรือนต่อเดือน 

   ต ่ากว่า   5,000  บาท     5,000  -    10,000  บาท 

   10,001 –  15,000  บาท    15,001  -  20,000  บาท 

   มากกว่า 20,000  บาท 

6. รายจ่ายเฉลี ยของครัวเรือนต่อเดือน 

   ต ่ากว่า   5,000  บาท     5,000  -    10,000  บาท 

   10,001 –  15,000  บาท    15,001  -  20,000  บาท 

   มากกว่า 20,000  บาท 
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7. ท่านเคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี ยวกับการท่าบัญชีครัวเรือนหรือไม่ 

  ไมเ่คย 

   เคย  (เหตุผลที ท่านเข้าร่วมโครงการหรือเข้ารับฝึกอบรมเกี ยวกับการท่าบัญชีครัวเรือน) 

 ตอ้งการความรู้เพิ มเตมิ   

  ถูกชักชวน 

      อื น ๆ  (ระบุ).............................................…………………… 

 
 

ตอนที่ 2  :   ความรู้และทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีครัวเรอืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ค าชีแ้จง :  โปรดท าเครื่องหมาย X  ลงบนตัวเลอืกที่ท่านคิดวา่ถูกต้องที่สุดเพียงขอ้เดยีว 

 

1. ใครคือผู้ริเริ มในการน่าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นประเทศไทย 

ก.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ข.  พนัต่ารวจโท ทักษณิ   ชินวัตร 

ค.  นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ   ง.  นายสมัคร  สุนทรเวช 

2. ข้อใดคอืเศรษฐกจิพอเพยีงแบบพื้นฐาน 

 ก.  ความพอมีพอกินพึ งตนเองได้   ข.  ช่วยเหลอืกันได ้

 ค.  บ่าเพ็ญประโยชน์เพื อสังคม   ง.  พัฒนาชุมชน 

3. ข้อใดคอื  หลักปรัชญาแนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีงที ในหลวงทรงพระราชทานให้ความรู้แก่ประชาชน 

 ก.  ความมีเหตุผล    ข.  ความพอประมาณ 

 ค.  การมีภมูิคุม้กันที ด ี    ง.  ถูกทุกขอ้ 

4. การด่าเนินชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  ควรเริ มต้นจากขอ้ใด 

 ก.  ประเทศ     ข.  หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

 ค.  ชุมชน     ง.  ตนเองและครอบครัว 

5. ใครควรน่าหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้เป็นแนวทางในการดา่เนินชีวติ  ภายใตภ้าวะเศรษฐกจิ

ในปัจจุบัน 

 ก.  ข้าราชการ     ข.  พอ่ค้า 

 ค.  เกษตรกร     ง.  ประชาชนคนไทยทุกคน 

6. ข้อใดคอื  ความพอดีที ไมน่้อยเกินและไมม่ากเกนิไป  โดยไมเ่บยีดเบยีนตนเองและผู้อื น 

 ก.  ความพอประมาณ    ข.  ความมีเหตุผล 

 ค.  การมีภมูิคุม้กันที ดใีนตัว   ง.  ถูกทุกขอ้ 
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7. การบันทึกบัญชคีรัวเรอืน  ต้องใชข้้อมลูใดบา้งในการบันทึกบัญชี 

 ก.  รายรับ – รายจ่าย    ข.  หนีส้ิน 

 ค.  การลงทุน     ง.  ถูกทุกขอ้ 

8. ข้อใดคอื รายได ้/ รายรับ  ของครัวเรอืน 

 ก.  ปลูกพชืกนิเอง    ข.  ขายผลไมใ้นสวน 

 ค.  กูเ้งินจากธนาคาร    ง.  จ่ายคา่เล่าเรียนลูก 

9. ข้อใดคอื รายจา่ย / คา่ใช้จา่ย  ของครัวเรอืน 

 ก.  ปลูกพชืกนิเอง    ข.  ขายผลไมใ้นสวน 

 ค.  กูเ้งินจากธนาคาร    ง.  จ่ายคา่เล่าเรียนของลูก 

10. ถา้ท่านมี รายรับ  มากกว่า  รายจ่าย  ตรงกับข้อใด 

 ก.  ก่าไร     ข.  ขาดทนุ 

 ค.  สมดลุ     ง.  ขาดดลุ 

11. การจัดท่าบัญชีครัวเรือน ท่าให้ทา่นเหน็ถงึสถานะทางการเงินข้อใดชัดเจนที สุด 

 ก.  รายรับ     ข.  รายจ่าย 

 ค.  เงนิออม     ง.  หนีส้ิน 

12. ข้อใดคอืการวางแผนการใชจ้า่ยในอนาคต 

 ก.  รูร้ายรับ     ข.  รูร้ายจ่าย 

 ค.  รูห้นีส้ิน     ง.  ถูกทุกขอ้ 

13. ขอ้ใด ไม่ใช ่การด่าเนนิชีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ก.  จดบันทึก รายรับ – รายจา่ย ในชีวติประจา่วัน (ทา่บัญชคีรัวเรอืน) 

 ข.  การเปลี ยนพฤติกรรมการบริโภคเพื อลดรายจ่ายที ฟุม่เฟือย 

 ค.  เพิ มรายได้  ลดคา่ใช้จา่ย ด่าเนินชีวติแบบพออยู่  พอกนิ 

 ง.  เปลี ยนโทรศัพทม์ือถอืรุ่นใหม่ใหลู้กใชอ้ยู่เสมอ 

14. ข้อใดคอืประโยชน์ของการท่าบัญชคีรัวเรอืน 

 ก.  ช่วยในการวางแผน รายรบั–รายจ่าย ในอนาคตได้   

  ข.ช่วยให้ครอบครัวมีฐานะทางการเงินที เขม้แข็งขึน้ 

 ค.  ช่วยให้ครอบครัวสามารถพึ งพาตนเองได้  

 ง.  ถูกทุกขอ้ 

15. ขอ้ใดเป็นผลส่าเร็จจากการทา่บัญชคีรัวเรอืน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

 ก.  มีครอบครัวที อบอุน่ มีความสุข และมีฐานะที มั นคง 

 ข.  มีชุมชนที เขม้แข็ง  พึ งตนเองได้  ลดคา่ใช้จา่ย  เพิ มรายได้  มีเงนิออม 

 ค.  มภีาระหนีส้นิในครอบครวัลดลง 

 ง.  ถูกทุกขอ้ 
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ส่วนที่ 2 :   ทัศนคติเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค าชี้แจง  :  กรุณาท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง    ที่ท่านต้องการเลือก  

ท่ี 
ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงและการท าบัญชี

ครัวเรอืน มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
น

กล
าง

 

น้อ
ย 

น้อ
ยท

ี่สุด
 

5 4 3 2 1 

1. ทา่นรูจ้ักค่าว่า  เศรษฐกิจพอเพียง เพยีงใด      
2. ในชุมชนของทา่นมีการประชาสัมพันธ์เกี ยวกับเศรษฐกจิพอเพยีงเพยีงใด      
3. ท่านคดิว่าเศรษฐกิจพอเพยีงมีประโยชนต์่อการดา่เนินชีวติเพยีงใด      
4. ท่านคดิว่าทา่นได้นา่ความรู้ที ได้จากหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง มา

ปรับใชก้ับการประกอบอาชีพของตนเองเพยีงใด 

     

5. ท่านคดิว่าตัวท่านเองศึกษาหาความรู้เพิ มเติมเกี ยวกับหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง เพยีงใด 

     

6. ท่านคดิว่าตัวท่านเองได้นา่ความรู้จากแนวคดิหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา

ถา่ยทอดให้กับบุคคลอื น ๆ ในชุมชนของท่านเพยีงใด 

     

7. ท่านคดิว่าการด่าเนนิชีวติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มีส่วนช่วยแก้ไข

ปัญหาเศรษฐกจิของประเทศมากน้อยเพยีงใด 

     

8. ทา่นคดิว่าคนไทยทุกคนควรจะน่าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ใน

การด่ารงชวีิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน 

     

9. ท่านคดิว่าขัน้ตอนในการจัดทา่บัญชคีรัวเรอืน  มีความยุ่งยากมากน้อย

เพยีงใด 

     

10. ท่านสามารถถา่ยทอดขัน้ตอนการจัดท่าบัญชีครัวเรือนให้กับสมาชิกใน

ครอบครัวของท่านไดม้ากนอ้ยเพยีงใด 

     

11. ท่านคดิว่าความรู้ที ได้จากการจัดท่าบัญชคีรัวเรอืนช่วยในการวาง

แผนการออมเงนิของท่านในอนาคตได้มากนอ้ยเพยีงใด 

     

12. ในชุมชนของทา่นได้มีการประชาสัมพันธ์เกี ยวกับการจัดท่าบัญชี

ครัวเรอืนมากน้อยเพยีงใด 

     

13. ชุมชนของท่านมีการสง่เสริมให้ได้รับการฝึกอบรมการจัดทา่บัญชี

ครัวเรอืนมากน้อยเพยีงใด  

     

14. ท่านคดิว่าเมื อครอบครัวของทา่นได้มีการจัดทา่บัญชคีรัวเรอืน  

ครอบครัวของท่านจะมีเงินออมมากขึ้น 

     

15. หน่วยงานที เกี ยวขอ้งในเรื องการจัดท่าบัญชคีรัวเรอืน  เขา้มามีส่วนรว่ม

ในการฝึกอบรม/ให้ความรู้  เรื องการจัดท่าบญัชคีรัวเรอืนในชุมชนของ

ท่าน   มากน้อยเพยีงใด 
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ตอนที่ 3  :   สาเหตุ /ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรอืน 
 

 

1. ปัจจุบันครอบครัวของท่านท่าบัญชคีรัวเรือนหรอืไม่ 

     ท่า   (ระบุเหตุผลที ท่านท่าบัญชีครัวเรือน ตอบได้มากกว่า 1 ขอ้) 

       เพื อต้องการทราบรายรับ – รายจ่ายของครอบครัว 

       เพื อต้องการใหค้รอบครัวมีฐานะดีขึ้น 

       เพื อต้องการยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง 

       อื น(ระบุ).............................................…………………………............. 

                 .............................................………………………….......................... 

                .............................................…………………………......................... 

     ไม่ท่า  (ระบุเหตุผลที ท่านไม่ท่าบัญชีครัวเรือน ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

       เสียเวลาในการจัดท่า 

       ไม่เข้าใจรูปแบบ / วธิีการจัดท่าบัญชี 

       ไม่มปีระโยชน์ / ไม่จ่าเป็น 

       อื น ๆ  (ระบุ).............................................………………………………… 

           .............................................………………………………………………... 

              .............................................…………………………......................... 

 

2. ถ้ามีการจัดโครงการเกี ยวกับการท่าบัญชีครัวเรือนท่านจะเข้าร่วมโครงการหรอืไม่ 

  เข้าร่วม     ไม่เข้าร่วม 

  
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรอืน และอยากพัฒนาชุมชน ด้านใดบ้าง 
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