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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน การปฏิบัติในการ

จัดท าบัญชีครัวเรือน สาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือน
และประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้าน บ้านนาเรือง
น้อย ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี การวิจัยครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างคือ ขาวบ้าน บ้านนา
เรืองน้อย ต าบลนาเรืองน้อย จ านวน 95 ครัวเรือน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม และ
แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 46-60 ปี มีอาชีพ
หลักเป็นเกษตรกร มีการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อปีของครัวเรือนอยู่
ระหว่าง 3,001 - 5,000 บาท ส าหรับด้านการรับรู้ ส่วนใหญ่มาจากผู้น าชุมชน ช่องทางการเปิดรับข่าวสาร
การท าบัญชีครัวเรือนในหมู่บ้าน และมีการรณรงค์ให้จัดท าบัญชีครัวเรือน นอกจากนี้ สาเหตุที่ท าให้ไม่
จัดท าบัญชีครัวเรือนในปัจจุบันเนื่องจากไม่มีเวลาในการจัดท า  และปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชี
ครวัเรือนมากที่สุด ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการทางการเงิน โดยเน้นไปที่การได้เรียนรู้และการวางแผนการ
ใช้เงิน และจากการทดสอบสมมติฐานโดยใช้การวิเคราะห์ความแตกต่างตัวแปร t-test และความ

แปรปรวน F-test  (One-Way ANOVA) ที ่(α = 0.05) จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจจัดท า
บัญชีครัวเรือนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านการจัดการทางการเงิน ด้านปัญหาครอบครัว และด้านการมีส่วนร่วม
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ชุมชนไม่แตกต่างกันตาม เพศ และอายุ แต่แตกต่างกันตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและระดับการศึกษา สตรี
ทอผ้าและกลุ่มเกษตรกรส าหรับกลุ่มตัวอย่างท่ีท าบัญชีครัวเรือนจ านวน 95 รายนั้น หลังการจดบันทึกแล้ว
ส่วนใหญ่มีรายได้เพ่ิมข้ึน มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สินลดลง และมีเงินออมเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ ยังได้น าข้อมูล
ที่จดบันทึกมาบริหารจัดการในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายและมีการถ่ายทอดการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้บุคคลอ่ืน ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชีครัวเรือนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ โดย
ชุมชนยังเชื่อว่าการท าบัญชีครัวเรือนเป็นเครื่องมือหนึ่งที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนใน
ครอบครัวในเรื่องการใช้จ่ายในสิ่งที่ไม่จ าเป็นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพชีวิตอีกด้วย 
ค าส าคัญ:  บัญชีครัวเรือน  ความสัมฤทธิผล 
 
Abstract 

The objectives of this research were to study the recognition, practicing, reasons 
for not practicing the household accounting, also factors that affect decision making of 
preparing household accounting and the Assessment the achievement of academic 
service and quality of life for members of Ban Nareangnoi, Tumbon Nareang, Amphoe 
Nayia, Ubonratchatani Province In terms of practicing and not practicing household 
accounting. The data collected from 95 members by using in-depth interviews, brain 
storming and questionnaire. Then, the collected data was statistically analyzed with 
descriptive statistical tool. 

The study found out that majority of the samples were female, aged between 
46- 60 years old, primary school educated with the average income between 3,001 - 
5,000 baht per month. Most of them received information about household accounting 
from community leaders of the village through campaign. In addition, the reason for not 
practicing accounting households today was due to lack of time. Regarding the analysis 
of the factors affecting the preparation of household accounts, the factor of financial 
management significantly affected household accounting at most, especially learning and 
planning to spend money. Besides that, statistical analysis that was used in the study 

was t-test and F-test (One-Way Anova) at  (α=0.05). As a result, the three factors 
influencing the practice of household accounting, namely financial management, family 
problem, and participation of community were not significantly different in terms of 
gender and age. However, monthly income and educational level were significant. For 
those 95 households who practiced the household accounting, their income and saving 
increased and household expenses and debt decreased. The recorded financial 
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information would be used to manage and control household spending and household 
accounting technique also transferred to neighborhoods, which indicated the 
achievement of the project. Eventually, members in the community believed that 
household accounting helped to reduce the unnecessary and harmful expenses to their 
life quality. 
Keywords: household accounting, achievement 
 
บทน า 

ในสถานการณ์ปัจจุบันครอบครัวเกษตรกรไทยโดยทั่วไปยังด ารงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท 
ทั้งด้านการผลิตและการบริโภค นอกจากนั้นยังไม่ได้ให้ความส าคัญต่อการบริหารการเงินของครอบครัวท า
ให้ไม่ทราบว่าแต่ละวัน แต่ละเดือนมีรายได้เท่าใด และมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง อีกทั้ง ยังใช้จ่ายอย่างไม่
ประหยัด และไม่เก็บออมอย่างสม่ าเสมอ อันเป็นเหตุของการใช้จ่ายเกินตัว ไม่สมดุลกับรายได้ มีภาระ
หนี้สินจนไม่สามารถที่จะวางแผนการเงินในอนาคตได้ และเนื่องจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทางผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นว่าหลักการของระบบบัญชีน่าจะเป็น
เครื่องมือส าคัญที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัวได้ ซึ่งจากการสอบถาม
ชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนแล้วพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีปัญหาต่าง ๆ เช่น  ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสูง ต้นทุน
การผลิตสูง รายได้ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรต่ า ผู้วิจัยจึงร่วมกันจัดท าโครงการบริการ
วิชาการ โดยการให้ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน หลังจากนั้นจึงน าไปสู่การปฏิบัติของสมาชิกใน
ชุมชน รวมทั้งสมาชิกที่อยู่ในโครงการฟ้ืนฟูและพักหนี้เกษตรกร ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ที่จะต้องจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการหนี้และค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  

จะเห็นได้ว่าบัญชีในครัวเรือนเป็นรากฐานส าคัญในระดับปัจเจกชน รวมทั้งการเข้าใจถึงหลัก
แนวทางในการด าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะท าให้มีการยกฐานะไปอยู่ในระดับชุมชน
ต่อไป ดังนั้นจากความส าคัญดังกล่าว ทางผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความสัมฤทธิผลของการบริการวิชาการ
กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้เห็นความส าคัญของ
การท าบัญชีอันจะน าไปสู่การบริหารจัดการทางการเงินของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  คือ รู้รายได้ 
รู้รายจ่าย รู้ก าไร รู้ขาดทุน รู้ถึงการใช้จ่ายอย่างไรไห้เกิดประโยชน์สูงสุดและน าไปสู่การออมในที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการรับรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนและการปฏิบัติในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ตามแนวคิดและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือนของชาวบ้าน บ้านนา
เรืองน้อย ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนจ าแนกตามปัจจัยบุคคล 
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3. เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการบริการวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีการท า
บัญชีครัวเรือน ของชาวบ้านนาเรืองน้อย  

 
กรอบแนวคิดและทฤษฎี 

1. แนวคิดเก่ียวกับความสัมฤทธิ์ผลและการรับรู้ 
แมคเคอแลนด์ (McClelland) (อ้างถึงประจักษ์ สุวรรณภักดี, 2532: หน้า 16-32) ได้กล่าวว่า 

ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมส่วนมากคนในประเทศจะมีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง
กว่าประเทศที่ด้อยพัฒนา ผลจากการศึกษา วิจัยในเรื่องแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์ พอจะสรุปได้ว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝุสัมฤทธิ์คือ ผู้ที่มีความต้องการท าอะไรให้ประสบความส าเร็จ ส าหรับพวกที่มีแรงจูงใจใฝุสัมฤทธิ์สูง  
การท าอะไรให้ดียิ่งขึ้น ก็เพ่ือความสุขของตนเอง (Intrinsic Satisfaction) 

2. แนวคิดเก่ียวกับแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
อ าพล เสนาณรงค์ (2552) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การพยายาม

พ่ึงตนเอง ช่วยตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ให้พอมีพอกิน โดยเฉพาะอาหารและที่อยู่อาศัย ส่วนที่ไม่
สามารถผลิตเองได้ก็แลกเปลี่ยนหรือซื้อจากภายนอกบ้าง แต่ควรซื้อและใช้ของจากที่ผลิตได้ในท้องถิ่นหรือ
ในประเทศมากที่สุด พยายามก่อหนี้ให้น้อยที่สุด และควรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย และพอใจในสิ่งที่
ได้รับมาโดยชอบธรรม ไม่ฟูุงเฟูอ ฟุุมเฟือย เพ่ือให้รายจ่ายไม่เกินรายรับ  

อรสุดา เจริญรัถ (2554) ได้ให้ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่ชี้ให้เห็นถึงแนว
ทางการด ารงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ ทั้งในการ
พัฒนาและการบริหารประเทศ ให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือให้ก้าวทัน
ต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ ความมีเหตุผลรวมถึงความจ าเป็นที่
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายนอกและภายใน ทั้งนี้จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน า
วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน  และการด าเนินงานทุกขั้นตอนเพ่ือให้เกิดความสมดุล พร้อมต่อการ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมจากโลกภายนอก 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สุนีย์ ตฤณขจีและนิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ (2551) ได้ศึกษาการรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัย
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการรับรู้และมีช่องทางการเปิดรับข่าวสารจาก 3 ล าดับแรก คือ 
โทรทัศน์ การแนะน าของผู้น าชุมชน และการประชุมชี้แจงของบุคลากรเจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ตามล าดับ ส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน พบว่า 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการจัดการทางการเงินโดยให้ความส าคัญ
กับปัจจัยย่อย คือ การได้เรียนรู้การบริหารและวางแผนการใช้เงินมากที่สุด และปัจจัยด้านครอบครัวโดย
ให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ การเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น รองลงมาเป็นปัจจัยด้านชุมชนโดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน และจากการทดสอบ
สมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกันตาม เพศ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน แต่แตกต่างกันตามอายุ อาชีพ และระดับการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ  
0.05 นอกจากนี ้สาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน เพราะ เสียเวลาในการจัดท า  

ศุภโชติก์ แก้วทองและ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2551) ได้ศึกษาการประเมินผลการจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนเพ่ือลดปัญหาหนี้สินของเกษตรกรในเขตต าบลยุโป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา
พบว่า เกษตรกรที่ได้จดบันทึกบัญชีครัวเรือน หลังการจดบันทึกแล้วส่วนใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีค่าใช้จ่าย
ลดลง มีหนี้สินลดลง และมีเงินออมเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง มีการน าข้อมูลที่จดบันทึกมาบริหารจัดการในการ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายและมีการถ่ายทอดการจัดท าบัญชีครัวเรือนให้บุคคลอ่ืน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
เกษตรกรที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของ ธ.ก.ส. 

ศรีประภา ศรีวิโรจน์ (2554) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ สภาพปัญหาและการติดตามประเมินโครงการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาหมู่บ้านบน  ต าบลบางปลากด อ า เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในเรื่องการจัดท าบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างดี และเข้าใจถึง
ความส าคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าบัญชีครัวเรือน และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการจัดท า
บัญชีครัวเรือน มากที่สุด คือ ด้านความร่วมมือของสมาชิกในครอบครัว และจากผลการประเมินโครงการ
อบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนได้รับความพึงพอใจในระดับมาก สิ่งที่น่าสนใจของข้อเสนอแนะที่ผู้วิจัย
ได้รับจากการตอบแบบสอบถาม คือ ความต้องการให้สมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวได้รับการอบรมเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและความร่วมมือในการจัดท าบัญชี 

Benjamin Bridgman, Andrew Dugan, Mikhael Lal, Matthew Osborne and Shaunda 
Villones. (1965-2010) ได้ศึกษาการจัดท าบัญชีครัวเรือนของบัญชีประชาชาติ เพ่ือวัดตัวแปร
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินจากการจดท าบัญชีครัวเรือนมีตัวแปรพอสรุปได้ดังนี้ 

1) ด้านรายรับ หรือรายได้ ได้เห็นความส าคัญของรายได้ การมีรายได้เสริมของบุคคลภายใน
ครอบครัวเพ่ือสร้างความม่ันคง ท าให้มีรายได้ต่อเดือนเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การจัดท าบัญชีครัวเรือน ส่งผล
ให้เกดิการรับรู้ รายจ่าย หรือค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน ท าให้ค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนลดลง 

2) ด้านรายจ่าย หรือค่าใช้จ่าย การวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินฟุุมเฟือย น าไปสู่การจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งข้อสรุปพบว่า การวางแผน
การใช้จ่ายท าให้รายจ่ายฟุุมเฟือยลดลง 
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3) ด้านการรับรู้ จากการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน และมีการ
เข้ารับการฝึกอบรมการท าบัญชีครัวเรือนส่งผลท าให้เกิดความเข้าใจและขั้นตอนในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

4) ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน  คือ การบันทึกบัญชีไม่มีความต่อเนื่อง
สม่ าเสมอ ไม่สามารถจดจ ารายการ รายรับ – รายจ่าย ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ และขาดแหล่งข้อมูลใน
การศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ส่งผลให้การจัดท าบัญชีมีความยุ่งยาก เสียเวลา  

 
กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
1.  
2.  
3.  
4.  

 
 
 
วิธีการด าเนินวิจัย 

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยมีวิธีการด าเนินการวิจัยใน 2 ประเด็นที่ส าคัญคือ
ข้อมูลและการเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการศึกษาจากข้อมูลที่มีผู้ศึกษาและเก็บ

รวบรวมไว้แล้ว เช่น ความหมายและแนวคิดที่เกี่ยวกับทฤษฎีความสัมฤทธิ์ผล แนวคิดและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเอกสารประเภทรายงานวิจัย  บทความวิจัย วารสาร
เอกสารวิชาการต่างๆ ตลอดจนการสืบค้นข้อมูลจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่าง ๆ ซึ่งข้อมูลทุติยภูมิที่ได้เก็บ
รวบรวมนี้จะได้ใช้เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาต่อไป 

2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
(1)  ประชากร 

          อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ประกอบด้วย 12 ต าบล โดยผู้วิจัยได้เลือกต าบล  นาเรือง 
อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นต าบลที่มีกลุ่มสตรีทอผ้าและกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ใน
เครือข่ายของดี (OTOP) เมืองอุบลราชธานี  โดยเลือกศึกษาตามวิธีแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Selection) ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการและจัดท าบัญชีครัวเรือนจ านวน 125 ราย โดยผู้วิจัยเลือกศึกษา

ปัจจัยส่วนบุคคล 
เพศ 
อายุ 
ระดับการศึกษา 
รายได้ต่อเดือน 
 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ 
ปัจจัยด้านการจัดการทางการเงิน 
ปัจจัยด้านปัญหาครอบครัว 
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 
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ประชากรทั้ง 125 ราย (Census) ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการตั้งแต่กระบวนการอบรมให้ความรู้จนถึงการ
ประเมินความสัมฤทธิ์การจัดท าบัญชีครัวเรือนเพียง 95 รายเท่านั้น 

(2)  การรวบรวมข้อมูล มี 2 ส่วน คือ  
(2.1) การวิจัยเชิงปฏิบัติการนี้ด าเนินการวิจัยโดยใช้วิธีการจัดเวทีชุมชน บันทึก

ภาคสนาม การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก และการสนทนากลุ่มของสตรีทอผ้าและกลุ่มเกษตรกร ที่อยู่ในพ้ืนที่
ต าบลนาเรือง อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเริ่มประบวนการจากการให้บริการวิชาการอบรม
ความรู้ให้กับชุมชนในเรื่องการออม การจัดท าบัญชีครัวเรือน และหลักการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งใช้เวลาในการด าเนินการไม่น้อยกว่า 2 เดือน ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกใน
สมุดบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่องทุกวันที่มีการรับจ่าย สรุปผลการรับจ่ายเงินแยกเป็นหมวดตลอดเดือน
บันทึก และรายงานผลความก้าวหน้าเกี่ยวกับการลดรายจ่ายของเดือน ระหว่างช่วงเดือนเมษายน-
พฤษภาคม 2557  

(2.2) ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เกี่ยวกับการศึกษาความสัมฤทธิผลของการบริการวิชาการกับการพัฒนาคุณชีวิต เป็นค าถาม 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามแบบปิด ให้เลือกตอบ 
เฉพาะรายการที่ก าหนด และเลือกตอบเพียงค าตอบเดียว จ านวน 4 ข้อ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการออมหลังจากมีการท าบัญชีครัวเรือน เป็นค าถาม 
แบบปิด จ านวน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ระดับ  
ในการวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้น าคะแนนที่ได้จากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่ าสุด โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยของกลุ่มจากอันตร
ภาคชั้น (class interval) ของบุญเรียง  ขจรศิลป์ (2536: 12-13) ซึ่งค านวณตามสูตร 

พิสัย = ค่าสูงสุด-ค่าต่ าสุด 
อันตรภาคชั้น = พิสัย/จ านวนอันตรภาคชั้น 
อันตรภาคชั้น = (5-1)/5   =  0.8 

ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับความส าคัญมากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ย 3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับความความส าคัญมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับความส าคัญปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับความส าคัญน้อยที่สุด 
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3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ ในเรื่องความถูกต้อง เที่ยงตรง 
(validity) และความเชื่อม่ัน (reliability) ของแบบสอบถามของเนื้อหาดังนี้ 

1. ความเที่ยงตรง (Validity) ได้มีการทดสอบโดยการน าแบบสอบถามไปขอความคิดเห็น
กับเกษตรกรกลุ่มอ่ืน  เพื่อร่วมพิจารณาความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหาว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา
ครั้งนี้หรือไม่ และหลังจากนั้นน ามาแก้ไขปรับปรุงในขั้นตอนต่อไป 

2. ความเชื่อถือได้ (Reliability)  โดยท าการทดสอบแบบสอบถาม (Pre-Test) กับ
เกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ ในลักษณะการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ จ านวน 30 ชุด เพ่ือทดสอบความเข้าใจใน
การตอบค าถาม และหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามส่วนที่ 3 โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซึ่งมีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.813 

3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
1. น าผลที่ได้จากสมุดบัญชีครัวเรือนมาประมวลผล เพ่ือพิจารณาถึงพัฒนาการ หรือ

ความก้าวหน้า ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ของเดือน และสรุปภาพรวม 
2. การวิเคราะห์ทางสถิติ จากแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาความสัมฤทธิผลของการ

บริการวิชาการกับการพัฒนาคุณชีวิต แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

2.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) หรือสถิติเชิง 
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวน F-test  (One-Way Anova) เพ่ือทดสอบ
สมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้โดยมีสมมติฐาน คือ ปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความแตกต่างกันจะมีผลต่อการ

ตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนที่แตกต่างกัน โดยก าหนดช่วงความเชื่อมั่นอยู่ที่ (α = 0.05)  
 
ผลการวิจัย 

1. ลักษณะทางสังคมของชุมชน 
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 46-60 ปี ส าหรับระดับ

การศึกษาส่วนใหญ่ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษาปีที่  6  รายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3,001 – 5,000  
บาท  
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    47.37 %

     52.63%

                    (ก) 

อ   ุ18-25  20.00%
อ   ุ26-35  15.79%
อ   ุ36-45  26.32%
อ   ุ46-60  27.37%
อ   ุ61 ปีขึ้นไป 10.52

                       (ข) 

ต ่ กว่ ป. 6  50.53
ม. 3 20.00
ม.6  16.84
ปร    ตรี 13.68

                   (ค) 

ต่  กว่  3,000 7.37
3,001-5,000  46.32
5,001-8,000 33.68
ม กกว่  8,000 12.63

                      (ง) 
                             

2. ลักษณะทางเศรษฐกิจของชุมชน 
1) รายได้ต่อเดือนของครัวเรือนที่จัดท าบัญชี พบว่า มีรายได้หลักมาจากภาคการเกษตร ซึ่งมี

รายได้สุทธิการเกษตรเฉลี่ยต่อเดือน 3,500 บาทต่อครัวเรือน รองลงมาได้แก่ รายได้จากการขายผ้าไหม
เฉลี่ยต่อเดือน 1,000 บาท ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคการเกษตรยังเป็นแหล่งที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ของคน
ในพ้ืนที ่

2) ค่าใช้จ่ายต่อเดือนของครัวเรือนที่จัดท าบัญชี พบว่า ชุมชนมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือน
เฉลี่ยต่อเดือน 3,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วย ค่าอาหารเฉลี่ย 1,500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อย
ละ 55.90 ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่เหลือเป็นค่าเล่าเรียนของบุตรหลาน ค่าเสื้อผ้า ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  คิดเป็น
ร้อยละ  44.10  ตามล าดับ 

3) ภาระหนี้สินของครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 76.70 
ส่วนใหญ่มาจากแหล่งเงินกู้ในระบบ โดยเป็นหนี้เงินกู้รัฐบาล (เงินกองทุนกู้ยืมหมู่บ้าน) จ านวน 14 คน 
โดยเป็นหนี้ในระบบ คิดเป็นร้อยละ 60.86 และกู้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืนคิดเป็นร้อยละ 39.14 โดย
เกษตรกรที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือนที่กู้ เงินนอกระบบมีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินเป็นการด่วนและมี
ข้อจ ากัดด้านวงเงินกู้จากแหล่งทุนในระบบ 

3. การรับรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนและการปฏิบัติในการจัดท าบัญชีครัวเรือน รวมทั้ง
สาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชีครัวเรือน 

1) แหล่งรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน ผู้ที่จัดท าบัญชีครัวเรือนมีแหล่งรับรู้ข้อมูล
เกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชี โดยส่วนใหญ่รับรู้จากผู้น าชุมชนคิดเป็นร้อยละ 60.50 และรองลงมาจากการ
ให้ความรู้จากคณะผู้วิจัย  

2) ความเข้าใจหลังการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน  เกษตรกรที่จดบันทึก
บัญชีครัวเรือนมีการรับรู้และเข้าใจการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ซึ่งรับรู้และเข้าใจจึงฝึกปฏิบัติ คิดเป็นร้อย
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ละ 100.00 รับรู้และเข้าใจสามารถปฏิบัติได้ คิดเป็นร้อยละ 73.30 ซึ่งที่เหลือร้อยละ 26.70 ไม่ได้ท าการ
จดบันทึกเนื่องจากไม่มีเวลาในการจัดท า  นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชีครัวเรือนที่มีความรู้เพียงแค่
ระดับประถมศึกษาและอายุค่อนข้างมาก การสื่อสารเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอธิบายช้าๆ และมีการฝึก
ปฏิบัติ เพราะบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องไม่ยาก 

3) วัตถุประสงค์ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน วัตถุประสงค์ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือน ส่วนใหญ่เพ่ือรู้รายรับรายจ่ายในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  96.70 
รองลงมาได้แก่ เพ่ือใช้วางแผนการเงินของครัวเรือน และประหยัดค่าใช้จ่าย ร้อยละ 3.30 

4) ด้านปัญหา อุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ส่วนใหญ่เนื่องจากไม่มีการบันทึกบัญชี
ครัวเรือนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอทั้งด้านรายรับและด้านรายจ่าย คิดเป็นร้อยละ 86.80 รองลงมา ไม่
สามารถจ ารายการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้ คิดเป็นร้อยละ 78.60 
 

4. ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนจ าแนกตามปัจจัยบุคคล 
 

ตารางท่ี 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนจ าแนกตามปัจจัยบุคคล 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ Mean S.D. ระดับความส าคัญ 
ปัจจัยด้านการจัดการทางการเงิน 4.28 0.689 มากที่สุด 

การได้เรียนรู้และการวางแผนการใช้เงิน 4.33 0.845 มากที่สุด 
ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 4.30 0.718 มากที่สุด 
การลงทุนในอนาคต 4.20 0.606 มาก 

ปัจจัยด้านปัญหาครอบครัว 4.20 0.724 มาก 
การเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น 4.17 0.711 มาก 
ต้องการลดรายจ่ายของครอบครัว 4.33 0.592 มากที่สุด 
แก้ไขปัญหาหนี้สินของครอบครัว 4.10 0.761 มาก 
ความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีข้ึน 4.20 0.728 มาก 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน 4.10 0.728 มาก 
ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 4.30 0.758 มากที่สุด 
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างชุมชน 4.00 0.759 มาก 
การได้แสดงความคิดเห็นในชุมชน 4.00 0.785 มาก 

 

จากผลการศึกษาตามตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
จัดท าบัญชีครัวเรือนจ าแนกตามปัจจัย ดังนี้ 

ปัจจัยด้านการจัดการทางการเงิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเรื่องการได้เรียนรู้และการ
วางแผนการใช้เงิน รองลงมาคือ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี และการลงทุนในอนาคต ตามล าดับ 
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ปัจจัยด้านปัญหาครอบครัว จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเรื่องต้องการลด
รายจ่ายของครอบครัว รองลงมาคือเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้น การเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น 
และแก้ไขปัญหาหนี้สินของครอบครัว ตามล าดับ 

ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับเรื่องความ
ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน รองลงมาเรื่องส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างชุมชน และ
เรื่องการได้แสดงความคิดเห็นในชุมชน ตามล าดับ 

การทดสอบสมมติฐาน 
การทดสอบสมมติฐาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา และรายได้แตกต่างกันให้ความส าคัญกับ

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน โดยน าข้อมูลจากแบบสอบถามในส่วนที่ 3 
มาท าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่า t-test และ  F-test  (One way ANOVA)  ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 

95  (α = 0.05) และกรณีที่ผลการศึกษามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการศึกษา
ความแตกต่างเป็นรายคู่โดยใช้ LSD ซึ่งได้ผลการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) ดังนี้ 

 
 

ตารางท่ี 2  ผลการทดสอบความแตกต่างของปัจจัยย่อยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน                   
 

ปัจจัย เพศ อายุ 
ระดับ รายได้ต่อ   

การศึกษา เดือน   
การได้เรียนรู้และการวางแผนการใช้เงิน 0.129 0.360    0.002** 0.538  
ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี 0.406 0.531 0.298 0.190  
การลงทุนในอนาคต 0.244 0.756 0.372    0.030*  
การเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น 0.623 0.739 0.753 0.829  
ต้องการลดรายจ่ายของครอบครัว 0.768 0.233 0.562 0.947  
แก้ไขปัญหาหนี้สินของครอบครัว 0.891 0.234 0.657 0.077  
ความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีข้ึน 0.962 0.321 0.241 0.530  
ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน 0.354 0.112 0.347    0.007**  
ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระหว่างชุมชน 0.783 0.476 0.700 0.520  
การได้แสดงความคิดเห็นในชุมชน 0.859 0.477 0.709 0.311  
* ค่า P-Value < 0.05 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่ 
** ค่า P-Value < 0.01 แสดงว่ามีค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของปัจจัยแตกต่างกันอย่างน้อย 1 คู่  

 



การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 
26 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

500 | P a g e  

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า รายได้ต่อเดือนต่างกัน จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยในการจด
บันทึกบัญชีต่างกันในเรื่อง ความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน และการลงทุนในอนาคต 
และระดับการศึกษาต่างกันมีผลต่อการได้เรียนรู้และการวางแผนการใช้เงินต่างกัน 

5. ผลสัมฤทธิ์ของโครงการการบริการวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนด้านปริมาณ  

1.1) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านรายได้ กลุ่มตัวอย่างท่ีท าบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ตอบว่า หลัง
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 45.50 รายได้เท่าเดิมร้อยละ 40.70 และรายได้
ลดลงคิดเป็นร้อยละ 13.80 

1.2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านค่าใช้จ่าย กลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ตอบว่า 
หลังการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนท าให้มีค่าใช้จ่ายลดลง คิดเป็นร้อยละ 62.00 ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น คิดเป็น
ร้อยละ 20.30 และค่าใช้จ่ายเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 17.70 โดยเกษตรกรที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือนที่มี
ค่าใช้จ่ายลดลงให้เหตุผลว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายประเภทของใช้ฟุุมเฟือย ลดอบายมุข และมีการวาง
แผนการใช้เงินให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 

1.3) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านหนี้สิน กลุ่มตัวอย่างท่ีท าบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ตอบว่า หลัง
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนท าให้มีหนี้สินลดลง คิดเป็นร้อยละ 90.70 และมีเพียงส่วนน้อยที่ตอบว่ามี
หนี้สินเพิ่มขึ้น คิดเป็น ร้อยละ 9.30 ส่วนผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านหนี้สินนั้น เกษตรกรที่จดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนบ่งชี้ได้ชัดเจนถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกร กล่าวคือการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนถือเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินได ้ 

1.4) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านเงินออม กลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ตอบว่า 
หลังการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน มีเงินออมเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 90.00 รองลงมาตอบว่า ท าให้เงินออม
เท่าเดิมและลดลง คิดเป็นร้อยละ 6.70 และ 3.30 ตามล าดับ เกษตรกรส่วนใหญ่หลังจากจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนมีแนวคิดในการออมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือเมื่อมีรายได้จะแบ่งเงินออกเป็น
ส่วนๆ จัดสรรเรื่องการออมก่อนแล้วจึงใช้จ่ายในครัวเรือนและช าระหนี้  

2) ผลสัมฤทธิ์ของโครงการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนด้านการน าไปใช้  
 2.1) การน าข้อมูลที่จดบันทึกมาบริหารจัดการ กลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่น า

ข้อมูลมาบริหารจัดการในด้านการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่าย คิดเป็นร้อยละ 73.30 รองลงมาได้แก่ การ
วางแผนการออมเงิน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และเพ่ือท าให้หนี้สินลดลง คิดเป็นร้อยละ 6.70 

  2.2) การถ่ายทอดความรู้ในการจดบันทึกบัญชีครัว-เรือนให้บุคคลอ่ืน กลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชี
ครวัเรือนส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 92.70 มีการถ่ายทอดความรู้ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนให้บุคคลอ่ืน 
และร้อยละ 7.30 ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนให้บุคคลอ่ืนด้วยเหตุผลด้าน
องค์ความรู้ แต่ส าหรับเกษตรกรที่จดบันทึกบัญชีครัวเรือนส่วนใหญ่ถ่ายทอดความรู้การจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนให้บุคคลอ่ืนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเรื่องไม่ยากในการท าความเข้าใจและปฏิบัติ 
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อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านนาเรือง ต าบลนา

เรือง อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี  พบว่าประชากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ปัจจัยด้าน
การจัดการทางการเงินเป็นร้อยละ 85.60 โดยให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อยในเรื่องการได้เรียนรู้และการ
วางแผนการใช้เงินคิดเป็นร้อยละ 86.60  ส าหรับการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที่ท าให้ตัดสินใจจัดท า
บัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกันตาม เพศ อายุ และอาชีพ แต่แตกต่างกันตามระดับการศึกษา และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ซึ่งสอดคล้องกับเรื่อง “การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดท าบัญชี
ครัวเรือนของประชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” (สุนีย์ ตฤณขจีและนิยะดา 
วิเศษบริสุทธิ์, 2551)  โดยประชากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญปัจจัยด้านการจัดการทางการเงินโดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ การได้เรียนรู้การบริหารและวางแผนการใช้เงินมากที่สุด และปัจจัยด้าน
ครอบครัวโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ การเห็นคุณค่าของเงินมากขึ้น รองลงมาเป็นปัจจัยด้าน
ชุมชนโดยให้ความส าคัญกับปัจจัยย่อย คือ ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน จาก
การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่จัดท าบัญชีครัวเรือนทั้ง 3 ด้านไม่แตกต่างกันตามเพศ และอายุ แต่
แตกต่างกันตามตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระดับการศึกษา  

ส าหรับความสัมฤทธิผลการบันทึกบัญชีส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่ท าบัญชีครัวเรือนจ านวน 95 ราย
นั้น หลังการจดบันทึกส่วนใหญ่มีรายได้เพ่ิมขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีหนี้สินลดลง และมีเงินออมเพ่ิมขึ้น น า
ข้อมูลที่จดบันทึกมาบริหารจัดการในการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายและมีการถ่ายทอดการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้บุคคลอื่น แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีท าบัญชีครัวเรือนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้อง
กับผลงานวิจัยของศุภโชติก์ แก้วทองและ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล,2551 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากงานวิจัยฉบับนี้คณะผู้จัดท าได้วัดความสัมฤทธิ์ผลด้านปริมาณและการน าไปใช้ ซึ่งยั งไม่ได้มี
การวัดความสัมฤทธิ์ผลเชิงคุณภาพ ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดท าบัญชีครัวเรือนแบบยั่งยืนและการสะท้อนให้
เห็นถึงการด ารงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนว่าไม่มีการโยกย้ายแรงงานเข้าสู่ เมืองหลวง มีการกระจายรายได้
ในชุมชนเพ่ือก่อให้เกิดการด ารงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป 

และจากผลงานวิจัยแสดงให้เห็นถึงปัจจัยการจัดท าบัญชีครัวเรือนของชุมชน กล่าวคือ หากคนใน
ชุมชนมีรายได้ต่อเดือนต่างกัน จะให้ความส าคัญเกี่ยวกับปัจจัยในการจดบันทึกบัญชีต่างกัน  ส่วนระดับ
การศึกษาต่างกันมีผลต่อการได้เรียนรู้และการวางแผนการใช้เงินต่างกัน  สะท้อนให้เห็นว่าหากครอบครัว
มีรายได้ต่อเดือนมาก ก็จะเห็นความส าคัญของการจัดท าบัญชีครัวเรือนระดับมาก ซึ่งการที่ชุมชนมีรายได้
มากขึ้นการโยกย้ายแรงงานไปยังเมืองหลวงก็ลดลงเช่นกัน  และหากครอบครัวใดมีการส่งเสริมให้คนใน
ครอบครัวมีการศึกษาระดับสูง  จะสามารถน าข้อมูลบัญชีครัวเรือนมาใช้ในการวางแผนการใช้เงินดีขึ้น 
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