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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ทัศนคติ ที่มีต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนต าบลสามบัณฑิต 
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในปี 2556 เลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้น าชุมชนคือผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้า
ครัวเรือน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์และประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผลการวิจัย พบว่า หัวหน้าครัวเรือน  มีความรู้ในเรื่อง
เศรษฐกิจพอเพียงและบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง มีทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ มากที่สุด และมีทัศนคติ
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ในเรื่องความรู้ที่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออมเงินของ
ท่านในอนาคตได้ มากที่สุด  หัวหน้าครัวเรือนมีท าบัญชีและไมจ่ัดท าบัญชีในสัดส่วนเท่าๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อย
ละ 48 สาเหตุหลักในการจัดท าบัญชีเพื่อต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการให้ครอบครัวมีฐานะ
ดี ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท า เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ไม่
จ าเป็น มีความสนใจเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 82.0 กลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่
เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือนในระดับที่สูง ร้อยละ 88.66 ทัศนคติ
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มากที่สุด  ทัศนคติ
เกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจะ
ช่วยให้วางแผนการออมของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าครอบครัวในชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน จะท าให้
ครอบครัวมีเงินออมมากขึ้น และอยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน การจัดท าบัญชีครัวเรือนพบว่า 4 ใน 5 ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จาก
ความรู้ที่ได้อ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์และจากโฆษณา ส่วนใหญ่เคยรับการฝึกอบรม เนื่องจากความได้เปรียบในการเป็น
ผู้น าชุมชน ท าให้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไป   
ค าส าคัญ : บัญชีครัวเรือน,เศรษฐกิจพอเพียง 

 
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. The samples of this research are chief of villages and householders. Tools of this 
research are structure interview and questionnaires, all data were used Statistics Package for the 
Social Sciences program for analysis. The results of the study revealed that the knowledge of 
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householders is in the middle level, they also have attitude about philosophy of sufficiency 
economy to modify the problem of the economy. 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. The reasons of not doing the household 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. 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.  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 as a leader of the community.  
Keywords : household accounts, sufficient economy 
 
1. บทน า 

บัญชี เหมือนเป็น“ยาขม”ส าหรับคนไทยแม้กระทั่ง
นักศึกษาในมหาวิทยาลัยก็ยังร้อน ๆ หนาว ๆ เมื่อต้องลง
เรียนวิชา “บัญชี” การบันทึกข้อมูลทางการบัญชีได้ท า
กันมานานแล้ว ไม่น้อยกว่า 5 พันปี การบัญชีแพร่หลาย
ในยุโรปสมัยกลางของประวัติศาสตร์  ในประเทศไทย
การบัญชีเริ่มมีตั้งแต่สมัยอยุธยาในช่วงปี พ.ศ.2193–2231 
ตรงกับสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช บัญชีที่ถูกจัดท า
ขึ้นเป็นบัญชีแรก คือบัญชีเงินสด และได้ถือปฏิบัติมา
จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์  

ในปัจจุบันนี้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ การเมืองเข้า
มาร ุมล ้อมการด ารงชีว ิต ให ้อยู ่รอดภายใต ้ส ังคม
เศรษฐกิจในขณะนี้ แนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควร
ยึ ดถื อคื อแนวปรั ชญา “เศรษฐกิ จพอ เพี ยง”ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมองเห็นถึงความส าคัญ
ของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน 
พอมีพอใช้ ค านึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณ
ตนเอง ประกอบกับการที่ภาครัฐบาลมีแนวโน้มให้
ประชาชนมีความรู้ทางด้านบัญชี เพื่อน าความรู้ด้านบัญชี
มาพัฒนาตนเองในระดับภาคครัวเรือน และภาคชุมชน 
และยังสามารถบัญชีมาวางแผนการใช้จ่ายหรือการ
คาดการณ์ในอนาคตได้หาก 
     คนเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได้ 
เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเองให้เป็นคนมี

เหตุมีผล เป็นคนรู้จักพอประมาณ เป็นคนรักตนเอง รัก
ครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นได้
ว่าการท าบัญชีครัวเรือน ในเรื่องรายรับรายจ่ายก็คือวิถีแห่ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนา 3 ชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตที่
ถูกต้องเหมาะสมพอดีสอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่
มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่ [1] 
 
2. วัตถุประสงค์ 

 
2.1 เพื่อศึกษาความรู้และทัศนคติที่มีต่อหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

 
2.2 เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
3. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน 
ที่อาศัยอยู่ในต าบลสามบัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มีจ านวนประชากรทั้งสิ้น 5,099 คน 
แยกเป็นชาย 2,570 คน หญิง 2,529 คน [2] 
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง แบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
3.1.2.1 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลสาม
บัณฑิตมีผู้ใหญ่บ้านท้ังหมด 10 หมู่บ้าน 
3.1.2.2 กลุ่มตัวอย่างที่ เป็นหัวหน้าครัวเรือน  ได้
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตร Yamane [3] ได้
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 10 ครัวเรือนกลุ่มตัวอย่างทั้งสอง
กลุ่มผู้วิจัยได้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple 
random sampling) โดยการจับฉลากเลือก 5 หมู่บ้านเพื่อ
ใช้ในการเก็บข้อมูลและใช้การสุ่มแบบบังเอิญในการเลือก
ตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย
ครั้ งนี้  เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมี โครงสร้ า งและ
แบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที่  1 แบบสอบถามข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้เฉลี่ยของครอบครัว รายจ่ายเฉลี่ยของครอบครัว  
และข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับการฝึกอบรมฯ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการวัดความรู้และ
ทัศนคติต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนฯ โดยแบ่งออกเป็น  
2  ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่  1  แบบทดสอบความรู้ เกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
จ านวน 15 ข้อ โดยค าถามแต่ละข้อมี 4 ตัวเลือก สรุปผล
คะแนนการวัดความรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือระดับต่ า ระดับ
ปานกลาง ระดับสูง [4]  

ส่วนที่  2 ทัศนคติ เกี่ ยวกับการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้
ก าหนดน้ าหนักคะแนนคือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก
ระดับปานกลาง ระดับน้อย ระดับน้อยท่ีสุด 

ตอนที่ 3  แบบสอบถามเกี่ยวกับสาเหตุ /ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ลักษณะค าถาม
เป็นแบบปลายเปิดและเติมข้อความ 

 
 
 
 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
     ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือผู้วิจัยหาความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความ
เช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ ตามขั้นตอนดังนี ้
3.3.1 การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  

โดยน าแบบสอบถามที่ ผู้ วิ จั ยสร้ างขึ้ นปรึ กษา
ผู้เช่ียวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความสมบูรณ์และความชัดเจนของเนื้อหา  
3.3.2 การหาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 

ผู้วิจัยน าเครื ่องมือที่ปรับปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ 
(Try Out) กับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน แล้วน ามา
หาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือวิเคราะห์หาค่าความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตร สัมประสิทธ์แอลฟา 
(Coefficient  Alpha) ตามวิธีของครอนบราส [5] ได้ค่า
ความเชื่อมั่น 0.56 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
3.4.1 จัดประชุมชี้แจง ถึง ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลให้กับทีมเพื่อเตรียมการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสัมภาษณ์ เข้า
สัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้านและน าแบบสอบถาม 
ลงชุมชนทั้ง 5 หมู่บ้าน จ านวน 100 ชุดและได้รับ
แบบสอบถามคืนมาทั้งหมด 100 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการน าข้อมูลที่เก็บรวบรวม
จากแบบสอบถาม มาท าการวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป ซึ่งประกอบด้วยค่าสถิติ ดังนี ้
3.5.1 ค่าความถี่และค่าร้อยละ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับ คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายได้–รายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือน และข้อมูลเกี่ยวกับ
การฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
3.5.2 ค่าร้อยละ คะแนนที่ได้จากการทดสอบความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อวัดระดับ
และการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
3.5.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับ
ทัศนคติเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
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4. ผลการวิจัย 
 
4.1 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
36–45  ปี  มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา  
ประกอบอาชีพรับจ้าง รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน 
5,000-10,000 บาท รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือน/เดือน  
5,000-10,000 บาท  
 
4.2 หัวหน้าครัวเรือนร้อยละ 74.0 ไม่เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรมการท าบัญชีครัวเรือน  
 
4.3 ระดับความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและความรู้
เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของหัวหน้า
ครัวเรือนร้อยละ 55.0 เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง รองลงมาร้อยละ 41 เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับสูง 
และมีเพียงร้อยละ 4.0 ที่มีความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์ 
 
4.4 ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.08 ในเรื่องการ
ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วย
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ รองลงมามีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.04 ในเรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิต
ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดเท่ากับ 3.05 ในเรื่องเกี่ยวกับคิดว่าตัวท่านเองได้น า
ความรู้ เพิ่มเติมเกี่ยวกับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นๆ 
ในชุมชนของท่านเพียงใด    
 
4.5 ทัศนคติเกี่ยวกับเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
พบว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.72 ในเรื่องความรู้ที่ได้
จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการออม
เงินของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด รองลงมามี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ในเรื่องเมื่อครอบครัวของท่านได้มี
การจัดท าบัญชีครัวเรือครอบครัวของท่านจะมีเงินออ
มมากขึ้น ส่วนทัศนคติที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 2.68  
คิดว่าขั้นตอนในการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความยุ่งยาก 
 
4.6 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ท าบัญชีและไม่จัดท าบัญชี
ในสัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49.0 และร้อยละ 48  

โดยสาเหตุหลักในการจัดท าบัญชีเพื่อ ต้องการทราบ
รายรับ -รายจ่ ายของครอบครั ว   เพื่ อต้องการให้
ครอบครัวมีฐานะดีขึ้น และต้องการเดินตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่
ไม่จัดท าบัญชี เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท า
บัญชี เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มีประโยชน์ / ไม่
จ าเป็น ตามล าดับ 
 
4.7 หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
82.0 
 
5. สรุปผลการวิจัยจากการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน 

ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง 

 
5.1 ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มี
อายุระหว่าง 46–55 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
ประกอบอาชีพเสริมคือเกษตรกร จากการสัมภาษณ์ใน 
เรื่องการเข้ารับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจาก
หน่วยงานต่างๆ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 สรุปให้ผู้วิจัยฟังว่า 
“ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
บัญชีครัวเรือน  เพราะความที่เป็นผู้น าชุมชน ท าให้มี
โอกาสเข้ารับการฝึกอบรมก่อนชาวบ้านทั่วไปเนื่องจาก
หน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาต้องการให้ผู้น าชุมชน มีความรู้
ก่อนชาวบ้านธรรมดา” ส่วนสาเหตุที่ เคยเข้ารับการ
ฝึกอบรม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ให้สัมภาษณ์อีกว่า “ต้องการ
ความรู้เพิ่มเติม เพื่อเอาไปใช้ในครัวเรือนของตนเองและ
เพื่อมคีวามรู้ติดตัวในการแนะน าให้กับชาวบ้านในชุมชน
ของตนเอง” 
 
5.2 จากการใช้แบบทดสอบวัดความรู้ เกี่ยวกับบัญชี
ครัวเรือนของ ผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน สรุปได้ว่ามี
ความรู้ เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและความรู้ เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงและในระดับท่ีสูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่
ร้อยละ 88.66 %            
  
5.3  จากการใช้แบบวัดทัศนคติ  ผู้ น า ชุมชนที่ เป็น
ผู้ใหญ่บ้าน ให้ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดย
ส่วนใหญ่เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการ
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ด ารงชีวิต มากเป็นล าดับท่ี 1 คิดว่าคนไทยทุกคนควรน า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะ
เศรษฐกิจปัจจุบัน เป็นล าดับที่ 2 และคิดว่าการด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศได้ เป็นล าดับที่ 3 โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 5.00, 4.80 และ 4.40 ตามล าดับ 
 
5.4 ทัศนคติเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์
ว่า ถ้าประชาชนในชุมชนมีความรู้ที่ได้จากการอบรมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนจะช่วยให้สามารถวางแผนการออม
ของตนเองและครอบครัวได้ ถ้าแต่ละครอบครัวในชุมชนได้
มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมีเงินออม 
มากขึ้น และอยากให้ชุมชนได้มีการส่งเสริมให้ประชาชน
ได้รับการฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ใน
เรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
5.5 สาเหตุและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ของผู้ใหญ่บ้านทั้ง 5 หมู่บ้าน พบว่าจ านวน 4 ใน 5  
ปัจจุบันได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยมีการจด
รายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จากความรู้ที่ได้อ่านจาก
หนังสือ สิ่ งพิมพ์  และจากโฆษณา บางคนได้จาก
ลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการท าบัญชี 
บางคนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้
ประชาชนในชุมชน โดยเหตุผลที่ท าบัญชีส่วนใหญ่
ต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบ
แล้วหรือเห็นตัวเลขรายจ่ายก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่
จ าเป็นลงได้ ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่พบว่าไม่ท า
บัญชีครัวเรือน เหตุผลเนื่องจากไม่มีเวลาการจัดท า 
  
6. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนและอยากพัฒนาชุมชน ด้านใดบ้าง 

ปัญหาในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนคือประชาชน
ส่วนใหญ่ขาดความรู้ ความเข้ า ใจและไม่ ได้นึกถึ ง
ประโยชน์ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่างแท้จริงเมื่อผู้
พูดถึงบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่ตั้งใจที่จะให้ข้อมูล บาง
คนแสดงอาการเบื่อหน่ายเมื่อพูดถึงบัญชีครัวเรือน    

ข้อเสนอแนะ ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดย
อยากใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการให้ความรู้ในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมกับชุมชน โดยการ
จัดฝึกอบรมให้กับประชาชนในชุมชนได้มีความรู้ที่ถูกต้อง 
รวมทั้งช่วยสร้างกลยุทธ์ที่จะน าพาประชาชนในชุมชนให้
หันมาสนใจและให้ความส าคัญในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนหรือบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั้งส่วนของตนเองและ
ครอบครัวให้มากข้ึน เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านการจัดท าบัญชีครัวเรือน และ
เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน 
  
7. อภิปรายผล 

การวัดระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่
เป็นผู้มีความรู้อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 55.0 
ส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีความรู้ใน
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการจัดท าบัญชีครัวเรือนใน
ระดับที่สูง โดยมีเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 88.66 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัย การรับรูในการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ไดมา
จากกลุมเกษตรกร ต าบลหนองยาว อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี 2549 และการวัดระดับการรับรูในการจัดท า
บัญชีครัวเรือน อยูในระดับการรับรูปานกลาง  

ทัศนคติเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่ม
หัวหน้าครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องการด าเนินชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศ มากท่ีสุด  รองลงมา มีทัศนคติใน
เรื่องคิดว่าคนไทยทุกคนควรจะน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบันส่วนกลุ่มตัวอย่างผู้น าชุมชนที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยส่วนใหญ่เห็น
ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมีประโยชน์ต่อการด ารงชีวิต มากเป็น
ล าดับที่ 1 คิดว่าคนไทยทุกคนควรน าหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิตภายใต้สภาวะเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน เป็นล าดับที่ 2  

 ทัศนคติ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน กลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นหัวหน้าครัวเรือน มีทัศนคติในเรื่องความรู้
ที่ได้จากการจัดท าบัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการ
ออมเงินของท่านในอนาคตได้มากน้อยเพียงใด  มาก
ที่สุด รองลงมาคือเรื่องเมื่อครอบครัวของท่านได้มีการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ครอบครัวของท่านจะมีเงินออม 
มาก ส่ วนทัศนคติกลุ่ มตั วอย่ างผู้ น า ชุมชนที่ เป็น
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ผู้ใหญ่บ้านส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์ว่า ถ้าประชาชนใน
ชุมชนมีความรู้ที่ ได้จากการอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนจะช่วยให้สามารถวางแผนการออมของตนเอง
และครอบครัวได้ เป็นล าดับที่ 1 ถ้าแต่ละครอบครัวใน
ชุมชนได้มีการจัดท าบัญชีครัวเรือน แต่ละครอบครัวจะมี
เงินออมมากขึ้น เป็นล าดับที่ 2 และอยากให้ชุมชนได้มี
การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการฝึกอบรมการจัดท า
บัญชีครัวเรือนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการ
อบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ฝึกอบรม/ให้ความรู้ในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เป็นล าดับที่ 3 ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยการบูรณาการบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิ
ปัญญาทางบัญชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : 
กรณีศึกษาชุมชนบ้านกลาง ต าบลขะยูง อ าเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2556 ว่าด้านแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ด้านหลักการพอประมาณด้าน
หลักการมีเหตุผล ด้านแนวคิดภูมิคุ้นกันและด้านแนวคิด
ความรู้คู่คุณธรรม อยู่ในระดับปานกลาง 

สาเหตุการจัดท าบัญชีครัวเรือนของกลุ่มประชากร 
หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่ท าบัญชีและไม่จัดท าบัญชีใน
สัดส่วนเท่า ๆ กัน คือร้อยละ 49 และร้อยละ 48  โดย
สาเหตุหลักในการจัดท าบัญชีเนื่องจาก ต้องการทราบ
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เพื่อต้องการให้ครอบครัว
มีฐานะดีขึ้น และเพื่อการยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวง ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท า
บัญชี เนื่องจาก ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี 
เสียเวลาในการจัดท า เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ ไม่จ าเป็น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน
อ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2551 ว่า ประชาชนส่วนใหญ่เคยจัดท าบัญชีครัวเรือนแต่
ปัจจุบันไม่ได้ท าโดยมีความคิดเห็นว่าเสียเวลาในการ
จัดท าและจากรายงานการวิจัย “การจัดการความรู้ทาง
บัญชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 2552 พบว่า 
ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชีครัวเรือน เพราะขาด
ความเข้าใจในการท าบัญชีครัวเรือน [6]  

ส่วนสาเหตุในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของผู้น าชุมชน
ที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน มีจ านวน 4 ใน 5 ได้จัดท าบัญชีครัวเรือน 
โดยมีการจดรายการรับ-จ่าย แบบง่ายๆ จากความรู้ที่ได้
อ่านจากหนังสือ สิ่งพิมพ์ และจากโฆษณา บางคนได้จาก

ลูกหลานที่เรียนในระดับสูงกว่ามาสอนในการท าบัญชี บาง
คนได้ความรู้มาจากหน่วยงาน กศน.ที่เข้ามาอบรมให้
ประชาชนในชุมชน โดยเหตุผลที่ท าบัญชีส่วนใหญ่ต้องการ
ทราบรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว เมื่อทราบแล้วหรือ
เห็นตัวเลขรายจ่ายก็จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลงได้ 
กลุ่มตัวอย่าง 1 ใน 5 ที่พบว่าไม่ท าบัญชีครัวเรือน เหตุผล
เนื่องจากไม่มีเวลาการจัดท า 

หัวหน้าครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสนใจเข้าร่วม
โครงการเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 82  
 
8.ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 
8.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
8.1.1  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล สถาบันการศึกษา ควรเข้าไปจัดท าแผนการอบรม
และสร้างอาสาสมัครในชุมชนเพื่อให้ค าแนะน า ติดตาม 
และคอยดูแลควบคุม และการส่งเสริมให้ประชาชนเห็น
ถึงความส าคัญของการท าบัญชีครัวเรือน 
8.1.2  ผู้น าชุมชน ควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นความ
สนใจ และเสริมสร้างองค์ความรู้ในเรื่องบัญชีครัวเรือน
และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนใน
ชุมชน 
 
8.2 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา 
8.2.1 องค์กรที่เกี่ยวข้อง ควรมีนโยบายในการเพิ่มพูน
ความรู้ เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน โดยการจัด
ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนและหัวหน้า
ครัวเรือน ได้บันทึกรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือนและ
สามารถวางแผนทางการเงินให้กับครอบครัวของตนเองได้ 
  
8.2.2 ประชาชนคนไทย ควรท าความเข้าใจอย่างจริงจัง 
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามหลักแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง เนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจอย่าง
แทจ้ริง และไม่ได้น ามาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
เพื่อให้การด าเนินชีวิตเป็นไปอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง 
มั่นคงและยั่งยืนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
มองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ตัวเอง 
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8.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
8.3.1 ควรมีการศึกษา เพื่อพัฒนารูปแบบทางการบัญชี
ครัวเรือนให้เหมาะกับความต้องการและความสนใจของ
ประชาชน 
8.3.2 ควรมีการท าวิจัย เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่าง
หน่วยงานของรัฐ  ผู้น าชุมชนและประชาชน ในการพัฒนา
ระบบบัญชีครัวเรือน เพื่อการพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 
8.3.3 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อศึกษา
ความรู้เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและความรู้เกี่ยวกับ หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือน ของประชาชน ต าบลสาม
บัณฑิต อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เท่านั้น 
ส าหรับผู้ที่สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมในระดับจังหวัดให้
กว้างขึ้นหรือขยายผลไปยังพื้นที่อ่ืนๆ 
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