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แนวทางการจดัทำาบญัชคีรวัเรอืนเพือ่แก้ปญัหาความยากจนของชาว
บ้านในเขตห้วยจระเข้มาก อำาเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

The tendency of household accounting making in order to solve 
the poverty problem of the villagers in the area of Huay Jorake 

Mark reservoir, Amphru Muang, Buriram Province

บทคัดย่อ

เอมอรแสวงวโรตม์*

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัว

เรือน ทัศนคติที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน และแนวทาง

การจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจนของ

ชาวบ้านในเขตพืน้ท่ีห้วยจระเขม้าก อาํเภอเมอืง จงัหวดับรุรีมัย ์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยนั้น ใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากพ่อบา้นหรอืแมบ่า้น หมูบ่า้นละ 

60 คน รวมจาํนวนท้ังหมด 180 คน ตามเกณฑก์ารประเมินท่ี

ไดกํ้าหนดไว ้สถติทิีใ่ช้ในงานวจัิยนี ้ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่

และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ ชาวบา้นมวิีธี

การจัดทาํบญัชคีรวัเรอืนทีเ่ขา้เกณฑจ์รงิโดยภาพรวมจัดอยูใ่น

ระดบั นอ้ย โดยมปีญัหาและอปุสรรคในการจดัทาํบญัชคีรัว

เรอืนจดัอยูใ่นระดบั มาก แตม่ทัีศนคตดิา้นบวกตอ่การจดัทาํ

บัญชีครวัเรอืนแบบรอ้ยเปอรเ์ซน็ตใ์นทุกรายข้อ สว่นทัศนคติ

ดา้นลบ คอืเหน็วา่มภีาระเพิม่ข้ึนในการจดัทําบัญชคีรวัเรอืน 

มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสมุด ปากกาเพราะจะต้องใช้

เพื่อการจดบัญชีเป็นประจํา ส่วนแนวทางการจัดทําบัญชี

ครวัเรอืนเพือ่แกป้ญัหาความยากจนทีเ่ปน็ไปไดม้ากทีส่ดุคอื 

จัดอบรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยเพิ่มกิจกรรมต่างๆ 

เนน้ใหเ้หน็ถึงประโยชนท่ี์จะไดร้บัจากการจัดทาํบัญชีครวัเรอืน

โดยมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้ดําเนินการจัดอบรม มีการส่งเสริม

ใหร้างวลัตอ่ผูม้กีารจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนเปน็ประจาํและ

ควรมกีารนําปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชก้บัการจดัทํา

บัญชีครวัเรอืน โดยเฉพาะเกษตรทฤษฏใีหม ่3 หว่ง 2 เงือ่นไข 

 The objectives of this research were to study 

the household accounting making, the problem 

and obstacle of household accounting making, the 

attitude of household accounting making in order 

to solve the poverty problem of the villagers in 

the area of Huay Jorake Mark reservoir, Amphur 

Muang, Buriram Province. The examples of this 

research was the 60 persons per each villager 

ABSTRACT

from the head of the household or the housewife, 

which total examples were the 180 persons getting 

by purposive sampling according to the settled 

standard. The statistics used in this research were 

the percentage, mean and standard deviation. The 

result were found that the villager had the pat-

tern of household accounting making according to 

the academic rule in less level, the problem and 
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บทนำา

obstacle of household accounting making in more 

level, but they had the positive attitude of house-

hold accounting making in one hundred percent 

and had the negative attitude about these as the 

added expenditure task of household accounting 

making such as the expenditure of book and pen 

for making the household accounting making. The 

feasible tendency of household accounting making 

for solving the poverty problem was the training of 

household accounting making by the public sector; 

adding the various activities as the explaining of 

advantage from the household accounting mak-

ing, the giving of the reward to the person, who 

make regularly the household accounting, as well 

as the knowledge adding of sufficiency economic 

philosophy especially the three essays concerned 

two conditions. 

 เกษตรกรสามารถรู้การไหลเวียนเข้าออกของกระแส
เงินสดของแต่ละวันได้ โดยการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพราะ
บญัชีครวัเรอืนจะทาํใหส้ามารถทราบถงึ รายรับ และรายจา่ย
รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ อีกทั้งอาจมีความสามารถในการ
บริหารจดัการเพือ่ใหเ้กดิการแกป้ญัหาด้านเศรษฐกจิภายใน
ครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนจะทําให้ทราบว่า ภายในครอบครัวมีรายจ่าย
อะไรบ้างที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ครัวเรือนและควรจะ
ลด ละ เลิกรายจ่ายใดบ้าง ในทํานองเดียวกันเกษตรกรก็จะ
วเิคราะหไ์ด้เองโดยอตัโนมติัวา่ ตนเองมรีายได้มาจากสว่นใด
ควรเพิ่มรายได้ทางไหน เพราะการจัดทําบัญชีครัวเรือนมี
ศกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะโนม้นา้วให้เกษตรกรทีม่รีายไดม้ากกวา่
รายจา่ย โดยการนําเงนิสว่นทีเ่หลอืมาเกบ็ออมไว ้นอกจากนี้
ในการดําเนินชีวิตปกติของเกษตรกรต่างก็มีค่าใช้จ่ายครัว
เรือนที่ต้องส่งเงินให้ลูกที่เรียนหนังสือ หรือได้รับเงินจาก
ลูกที่ไปทํางานที่อื่นส่งกลับมาให้ และบางครั้งก็มีค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัคา่โทรศพัท ์คา่นํา้ประปา คา่ไฟฟา้ สิง่ตา่งๆ เหลา่นี้
หากมกีารสง่เสรมิการทําบญัชคีรวัเรอืนของเกษตรกรโดยชว่ย
เหลือแนะนําเกษตรกรและประชาชนในชนบทตั้งแต่เริ่มต้น 
เพือ่ให้เกษตรกรไดรู้้จักตนเองแลว้ จะมกีารขจัดความยากจน
ด้วยการสร้างกรอบแนวคดิใหม ่(Paradigm Shift) และเป็น
พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงจะนําความรุ่งเรือง
มั่นคงมาสู่ชาติในยุคต่อไป

 ปัจจบัุนการนาํบัญชีครวัเรอืนมาใช้ในการแกปั้ญหาใน
ประเทศไทยนัน้ มใีหเ้หน็กันอยา่งกวา้งขวาง โดยมกีารนํามาใช้
ในหลายพืน้ท่ี ในจงัหวดับุรรีมัยน์ัน้ ไดม้กีารสง่เสรมิใหมี้จัดทํา
บญัชคีรวัเรอืนในทุกอําเภอ และการสง่เสรมิดังกลา่วนัน้สว่น
ใหญ่จะเป็นหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน เช่น องคก์ารบรหิาร
สว่นตําบล หากเป็นธนาคารก็จะไดแ้ก่ ธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์นั้นประกอบไปด้วย 
23 อําเภอ แต่อาํเภอท่ีผูว้จิยัเลอืกท่ีจะศกึษานัน้ไดแ้ก ่อาํเภอ
เมือง และมุง่เปา้ไปยงัหมูบ่า้นทีต่ัง้อยูท่ีบ่รเิวณหว้ยจระเขม้าก
สาเหตุท่ีเลือกพื้นท่ีนี้ เพราะ 1) เป็นพื้นท่ีท่ีประชาชนส่วน
ใหญ่มีรายได้ค่อนข้างน้อย 2) เป็นพื้นท่ีท่ีมีการรณรงค์การ
ใชบ้ญัชคีรวัเรอืนจากหนว่ยงานนของรฐั และ 3) เปน็พืน้ทีท่ี่
ประสบปญัหาเกีย่วกบัการใชบ้ญัชคีรวัเรือนแบบไมต่อ่เนือ่ง 
ซ่ึงในบรเิวณหว้ยจระเข้มากนัน้มีหมูบ้่านท่ีอาศยันํา้ในแมน่ํา้ใน
การใชส้อยอยูท่ัง้หมด 44 หมูบ้่าน แตใ่นการศกึษานีผู้ว้จิยัใช้
พืน้ทีก่ารศกึษาเพยีง 3 หมูบ่า้น ไดแ้ก ่หมูบ่า้นผึง้ต้น หมูบ้่าน
หนองมะเขอื หมูบ่า้นหวัลงิ อาํเภอเมอืง จงัหวัดบรุรีมัย ์เพือ่
นาํรอ่งการศกึษาคน้หาแนวทางในการแกป้ญัหาความยากจน
โดยใช้บัญชีครัวเรือนเป็นแนวคิดนํา ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่
จะศึกษาถึง วิธีการจัดทํา ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บญัชีครวัเรอืน ทศันคตทิีม่ตี่อการจดัทําบญัชีครวัเรอืน และ
แนวทางการจดัทําบัญชีครวัเรอืนเพือ่แกปั้ญหาความยากจน 
ของชาวบา้นในเขตพืน้ทีห่ว้ยจระเขม้าก อําเภอเมอืงบรุรีมัย ์
จงัหวดับรุรีมัย ์ทัง้นีเ้พือ่ใชแ้นวทางในการทําบญัชทีีต่อ่เนือ่ง 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ปัญหาและ
อปุสรรคในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนในเขตพืน้ทีห่ว้ยจระเขม้าก
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในเขตพืน้ทีห่ว้ยจระเขม้าก อําเภอเมอืงบรุรีมัย ์จงัหวดับุรรีมัย ์
 3. เพือ่ศกึษาแนวทางการจัดทาํบญัชคีรวัเรอืนเพือ่แก้
ปญัหาความยากจน ของชาวบา้นในเขตพืน้ทีห่ว้ยจระเขม้าก 
อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

วิธีดำาเนินการวิจัย
 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามที่ได้กําหนดไว้นี้ ผู้วิจัยมีวิธี
ดําเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 ด้านการวิจัยเชิงปริมาณ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และ
เอกสารที่เก่ียวข้องกับบัญชีครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทัศนคติที่มีต่อการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน รวมทัง้แนวทางในการจัดทาํบญัชคีรวัเรอืนเพือ่แก้
ปญัหาความยากจน ทัง้น้ีเพ่ือใชเ้ปน็เคร่ืองในการวจัิย จากนัน้
ทาํการกาํหนดกรอบเพือ่สรา้งเครือ่งมอื และปรบัปรงุเครือ่ง
มอืในการวจิยัโดยกาํหนดขอบขา่ยของเครือ่งมอืในการวจิยั 
แลว้สรา้งแบบสอบถามและปรับปรุงแบบสอบถามตามกรอบ
แนวคิดในการวิจัย และให้ครอบคลุมขอบเขตการวิจัย นํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิปรับปรุงแก้ไข และ
นําไปทดลองใช้ ในเขตพื้นที่อื่น จํานวน 30 ชุด และทดสอบ
หาความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม โดยใชดั้ชนีความเชือ่มัน่ 
(Reliability) ซ่ึงไดค้า่ระดบัอยูท่ี ่0.97 และนําแบบสอบถาม
ไปเก็บข้อมูล 
 ด้านการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้นําประเด็นของ
วิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรคในการจัด
ทําบัญชีครัวเรือน ทัศนคติที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
มาจดัอนัดบัความสําคญั จากนัน้นําประเดน็ปัญหาทีจ่ดัอนัดบั
แลว้เสนอตอ่ผูท้รงคณุวฒุเิพือ่ขอคาํเสนอแนะและวธิกีารแก้ไข
โดยการสนทนากลุม่ แลว้นําขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒุมิา
สังเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในหมู่บ้านผึ้งต้น 
หนองมะเขือ และบ้านหัวลิง และได้แนวทางในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในหมู่บ้านผึ้งต้น 

หนองมะเขือ และบ้านหัวลิง 
 ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ชว่งที่1 ศกึษาปญัหาเกีย่วกบัการประยกุตใ์ชป้รชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลทั้งหมด 
จากประชากรซึง่ไดแ้ก ่ประชากรทีใ่ชใ้นการวจัิยใน 3 หมูบ้่าน 
ซึ่งเป็นพ่อบ้านหรือแม่บ้าน คนใดคนหนึ่งของครอบครัว 
ครอบครัวละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 1,636 คน ผู้วิจัยทําการสุ่ม
ประชากรโดยใช้วธิกีารสุม่แบบเจาะจง (purposive Sampling)
โดยใช้เกณฑ์การประเมินคือ 1. เฉพาะผู้ที่เคยอบรมการจัด
ทําบัญชีครัวเรือน หรือ 2. ผู้ที่จัดทําหรือเคยจัดทําบัญชีครัว
เรอืน โดยทําการสุม่ไดจํ้านวนกลุม่ตวัอยา่งท้ังหมดหมูบ้่านละ 
60 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจํานวน 180 คน 
 ชว่งท่ี2 ศกึษาแนวทางในการจดัทาํบัญชีครวัเรอืนเพือ่
แก้ปัญหาความยากจน ในหมู่บ้านผึ้งต้น หนองมะเขือ และ
บา้นหวัลงิ โดยการรวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ยอ่ยทีก่าํหนด ดว้ย
แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ จํานวน 15 คน 
เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั ผู้วจิยัไดด้าํเนนิการวจิยั 2 ตอน ดังนี้
 (1) ศึกษาวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน ปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทัศนคติที่มีต่อการจัด
ทําบัญชีครัวเรือนและแนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน โดยเคร่ืองมือสําหรับการวิจัย 
ได้แก่แบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 วิธีการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
 (2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ตอนที่ 4 ทัศนคติที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน ตอนที่ 5
แนวทางในการจัดทาํบัญชีครวัเรอืนเพือ่แก้ปัญหาความยากจน 
ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ช่วงท่ี 3 ศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้
ปัญหาความยากจน ในหมูบ้่านผึง้ตน้ หนองมะเขือ และบ้าน
หัวลิง ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
โดยใช้วิธีบันทึกการสนทนากลุ่ม ซึ่งแบบสอบสัมภาษณ์มี
หัวข้อเรื่องคือ แนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้
ปัญหาความยากจน 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้จัดทําเป็น 2 ช่วง ดังนี้
  ชว่งท่ี1 ศกึษาวธิกีารจัดทําบญัชคีรวัเรอืน ปญัหาและ
อปุสรรคในการจดัทาํบญัชคีรัวเรือน ทศันคติทีม่ต่ีอการจัดทํา
บัญชคีรัวเรือน และ แนวทางในการจัดทําบญัชคีรวัเรือนเพือ่
แก้ปัญหาความยากจน 
 1. ทําหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล จาก
มหาวิทยาลัยราชภฎับรุรีมัย ์ถงึผูใ้หญบ่า้นทัง้ 3 หมูบ่า้น เพ่ือ
ขอความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เพื่อดําเนินการวิจัย
 2. ผูวิ้จยัเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยสง่นักศกึษา
พร้อมทั้งผู้วิจัยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างที่กําหนด ได้จํานวน
ทั้งหมด 180 ฉบับ
 ช่วงที่ 2 ศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในหมู่บ้านผึ้งต้น หนองมะเขือ 
และบ้านหัวลิง 
 1. ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เพื่อ
เรียนเชิญตัวแทนชุมชน ตัวแทนภาครัฐ นักวิชาการ จํานวน 
15 คน เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพ่ือ
แก้ปัญหาความยากจน ในหมู่บ้านผึ้งต้น หนองมะเขือ และ
บ้านหัวลิง 
 2. จัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย เพ่ือวิเคราะห์ความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้
ปัญหาความยากจน 
 3. ผูวิ้จยัเป็นผูด้าํเนนิการจดักลุม่สนทนาและจดบนัทกึ
การสนทนากลุ่ม

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์ โดย
ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
  ชว่งที่1ศกึษาวธิกีารจัดทาํบญัชคีรวัเรอืน ปญัหาและ
อปุสรรคในการจดัทาํบญัชคีรัวเรือน ทศันคติทีม่ต่ีอการจัดทํา
บัญชคีรัวเรือน และ แนวทางในการจัดทําบญัชคีรวัเรือนเพือ่
แก้ปัญหาความยากจน โดยมีวิธีการศึกษา คือ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทัศนคติที่
มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน และ แนวทางในการจัดทํา

บัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน และสังเคราะห์
ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของแบบสอบถาม โดยหากเป็นการหาคา่เฉล่ียและสว่นเบ่ียง
เบนมาตรฐานนั้น ผู้วิจัยใช้วิธีการให้คะแนน นํ้าหนักสมมติ
ของตัวเลือกที่เป็นคําตอบในแต่ละข้อ ดังนี้
 ระดับ 5 หมายถึง  มากที่สุด
 ระดับ 4 หมายถึง  มาก
 ระดับ  3  หมายถึง  ปานกลาง
 ระดับ 2 หมายถึง  น้อย 
 ระดับ 1 หมายถึง  น้อยที่สุด
  2. ประมวลผลขอ้มลูโดยโปรแกรมคอมพวิเตอรสํ์าเรจ็รปู
เพื่อหาค่าสถิติตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
  3. การวเิคราะหข้์อมลูพือ่หาระดบัการตอบของผูต้อบ
แบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและทุกกิจกรรม
นัน้ใชเ้กณฑส์มับรูณ ์เปน็เกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี ้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545)
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง มากที่สุด
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.00 หมายถึง ระดับมาก
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับปานกลาง
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
  4. ประมวลผลข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อ
หาค่าสถิติตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย
  5. ทําการการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาวิธีการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัว
เรือน ทัศนคติที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนและแนวทาง
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน โดย
สรุปรายละเอียดเป็นตาราง 
  ช่วงที่ 2ศึกษาแนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในหมู่บ้านผึ้งต้น หนองมะเขือ 
และบ้านหัวลิง 
 1. ผูว้จิยัเข้ารว่มกระบวนการสนทนากลุม่ และพจิารณา
ประเด็นปัญหาตามแบบบันทึกการสนทนากลุ่ม เพื่อให้ข้อ
เสนอแนะ และแนวทางในการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้
ปัญหาความยากจน ในหมูบ้่านผึง้ตน้ หนองมะเขือ และบ้าน
หัวลิง
 2. สรุปผลการสนทนากลุ่มแต่ละประเด็นปัญหา
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 3. บันทึกการสนทนากลุ่ม
 4. ไดแ้นวทางในการจดัทําบญัชคีรวัเรอืนเพือ่แก้ปัญหา
ความยากจน ในหมู่บ้านผึ้งต้น หนองมะเขือ และบ้านหัวลิง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวเิคราะหห์าคณุภาพของแบบสอบถาม หาคา่ความ
เชือ่มัน่ของแบบสอบถามใช้ Reliability และสถติิทีใ่ชใ้นการ
วเิคราะหข์อ้มลูไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ (%) คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่ง
เบนมาตรฐาน 

สรุปผลการวิจัย
  ผูว้จิยัไดด้าํเนนิการวจิยัตามกระบวนการทีไ่ดก้าํหนดไว้
โดยขอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ังไว้ มีราย
ละเอียดดังนี้ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพื่อศึกษาวิธีการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ในเขตพื้นที่ห้วยจระเข้ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
ผลการวิจัยพบ ดังนี้ ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี มีอาชีพด้านการเกษตร 
สมาชกิในครอบครวัสว่นมากมจีาํนวน 4 คน สว่นใหญส่มรส
แล้วและสําเร็จการศกึษาในระดบัประถมศกึษา ดา้นรายรบั
และรายจา่ย ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญม่รีายไดต้อ่เดอืน
ตํ่ากว่า 5,000 บาท มีหนี้สินอยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านการ
อบรมเกีย่วกบับญัชคีรัวเรือน ผูท่ี้เคยเขา้อบรมบญัชคีรวัเรอืน
เพียง 1 ครั้ง ด้านข้อคําถามต่างๆ ผลประเมินตนเองมีดังนี้ 
คาํถามทีว่า่ วชิาบญัช ีประชาชนทัว่ไปควรศึกษาหรอืไม ่สว่น
ใหญเ่หน็ตรงกนัวา่ ประชาชนทัว่ไปควรจะทาํการศึกษาบญัชี
เพราะสามารถนํามาประยกุต์กับงานด้านครวัเรอืน และควร
เกี่ยวข้องกับการจัดทําบัญชี คําถามที่ว่า ประโยชน์ของการ
เรียนรู้ด้านบัญชี ส่วนใหญ่เห็นว่า วิชาบัญชีมีประโยชน์มาก
ต่อการจดบันทึกค่าใช้จ่าย คําถามที่ว่า เข้าใจความหมาย
ของบญัชคีรวัเรอืน เปน็อยา่งไร สว่นใหญเ่ขา้ใจวา่ บญัชคีรวั
เรือนคือ การจดบันทึกรายรับรายจ่ายภายในครัวเรือนใน
แต่ละวัน สัปดาห์ เดือน และสรุปเป็นปี คําถามที่ว่า เข้าใจ
ความหมายของคําว่า รายรับหรือรายได้ เพียงใด ส่วนใหญ่
ประเมนิตนเองวา่ มคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัคําวา่ รายรับและราย
ได้จัดอยู่ในระดับ มาก คําถามที่ว่า เข้าใจ ความหมายของ
คําว่า รายจ่าย มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่า

มคีวามเขา้ใจในความหมายของคาํวา่ รายจา่ย จดัอยูใ่นระดับ 
ปานกลาง คาํถามทีว่า่ เข้าใจข้ันตอนและรายละเอยีดในการ
จัดทําบัญชีครัวเพียงใด ส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่า มีความ
เข้าใจจัดอยู่ในระดับ ปานกลาง คําถามที่ว่า คิดว่า มีความ
สามารถในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนได้โดยไม่ต้องมีผู้
แนะนํา อยู่ในระดับใด ส่วนใหญ่ ประเมินตนเองว่า มีความ
สามารถจัดอยูใ่นระดบั นอ้ย คาํถามทีว่า่ คดิวา่มวีธิกีารในการ
รวบรวมรายรบัหรอืรายไดท้ีไ่ดม้าในแตล่ะวนัในระดบัใด สว่น
ใหญ่ประเมินตนเองว่า มีความสามารถจัดอยู่ในระดับ น้อย 
คาํถามท่ีว่า ท่านคดิวา่มวีธิกีารเรยีนรูว้ธิรีวบรวมคา่ใช้จา่ยใน
แต่ละวันได้ในระดับใด ส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่า มีความ
สามารถจัดอยู่ในระดับ ปานกลาง คําถามที่ว่า ท่านคิดว่า มี
ความสามารถในการเรียนรู้วิธีการคํานวณหาต้นทุนและผล
ตอบแทนของการทําธุรกิจได้ในระดับใด ส่วนใหญ่ประเมิน
ตนเองว่า มีความสามารถจัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด คําถาม
ที่ว่า ท่านคิดว่า มีความสามารถในการวางแผนชําระหนี้ให้
ทนัตามกําหนด ไดใ้นระดบัใด สว่นใหญป่ระเมนิตนเองวา่ มี
ความสามารถจัดอยู่ในระดับ มาก คําถามที่ว่า ท่านคิดว่า มี
ความสามารถในการทําให้ตนเองรูจ้ดัประหยัดและมกีารออม
ได้ในระดับใด ส่วนใหญ่ประเมินตนเองว่า มีความสามารถ
จัดอยู่ในระดับ น้อยที่สุด คําถามที่ว่า ท่านคิดว่า มีความรู้
ความสามารถในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ได้ในระดบัใด สว่น
ใหญ่ประเมินตนเองว่า มีความสามารถจัดอยู่ในระดับ น้อย 
วธิกีารจดัทําบัญชีครวัเรือน ปัญหาและอปุสรรคในการจดัทํา
บัญชีครัวเรือนในเขตพื้นที่ห้วยจรเข้ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
 1. วธิกีารจดัทําบัญชีครวัเรอืนในปัจจบัุนของชาวบา้น
ทั้ง 3 หมู่บ้าน 
 โดยภาพรวมแลว้ ตามการประเมินตนเองของชาวบ้าน
ในปัจจุบัน พบว่า มีวิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน อยู่ในระดับ 
น้อย (2.34) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านก็ พบว่า วิธีการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านทั้ง 3 หมู่บ้านนั้น ที่จัดอยู่
ในระดับ มาก คือ เรื่อง บัญชีครัวเรือนที่ใช้จดบันทึกมีราย
ละเอียดคือ วันเดือนปี รายละเอียด รายรับประกอบด้วย 
จากอาชีพและรายรับอื่น และรายรับรวม (4.26) รองลงมา 
คอื มกีารจดบันทึกลงในสมุดเป็นเลม่ (4.19) ท่ีจัดอยูใ่นระดับ 
ปานกลาง ได้แก่ มีการตีตารางรายละเอียดคือวันเดือนปี
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การจดบันทึก รายรับ รายจ่าย และยอดเงินคงเหลือ (3.41) 
รองลงมาคือ มีการลงรายการค่าใช้จ่ายในครัวเรือน คือ ค่า
อาหาร ของใช้ น้ํา-ไฟ น้ํามันรถ ค่าโทรศัพท์ ให้ลูก เงินฝาก 
อื่นๆ (3.40) มีการจัดทําเป็นแบบตีตารางการทําบัญชีครัว
เรอืน (2.92) มกีารจดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนเปน็เดอืน (2.53) 
และ มกีารจดบนัทกึลงในกระดาษทีไ่มม่รีปูแบบ (2.53) ทีจั่ด
อยู่ในระดับ น้อย ได้แก่ มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็น
สัปดาห์และสรุปเป็นเดือนแบบฉบับของตนเอง (2.33) รอง
ลงมาคือ มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นวันแล้วสรุปเป็น
สัปดาห์และเดือนแบบฉบับของตนเอง (2.26) มีการใช้จ่าย
เฉพาะส่ิงทีจํ่าเปน็เทา่นัน้ ไมใ่ชจ้า่ยฟุม่เฟอืย (2.14) มีการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการเกษตรมาใช้เพื่อลดค่าใช้
จา่ยลง (1.94) และมกีารลงรายการค่าใชจ่้ายในการประกอบ
อาชพีคอืคา่ใชจ้า่ยประกอบอาชพี ทรพัยส์นิถาวร (1.67) ทีจ่ดั
อยูใ่นระดบั น้อยทีส่ดุ ไดแ้ก ่มกีารนําจดุบกพรอ่งไปเพือ่การ
แก้ปัญหา (1.40) รองลงมาคือ มีการสรุปบัญชีทุกสิ้นเดือน 
(1.28) มีการลดรายจ่ายลงในเดือนต่อมาหากเห็นว่าใช้จ่าย
มากเกินไป (1.27) การลงรายการรายจ่ายประกอบด้วยค่า
ใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (1.14) 
และ มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอย่างสมํ่าเสมอ (1.07) 
 2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบัญชีครัวเรือน
 โดยภาพรวมแล้ว ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนจัดอยู่ในระดับ มาก (3.80) แต่เมื่อพิจารณา
ในแต่ละรายด้าน พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน ที่จัดอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ ขาดการให้
ความช่วยเหลือแนะนําจากผู้มีความรู้ (4.73) รองลงมาคือ 
ขาดการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนต่อเนื่องสม่ําเสมอ (4.67) 
และ มีภาระจะต้องซื้อสมุดเพื่อการจดบันทึก (4.52) ที่จัด
อยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ขาดความเข้าใจในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน (4.46) ขาดแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัด
ทําบัญชีครัวเรือน (4.40) จดจํารายละเอียดรายรับรายจ่าย
ในแต่ละวันไม่ได้ (4.05) และไม่อยากมีการจดบันทึกทุกวัน
เพราะจะทําใหม้งีานเพิม่ (3.85) ทีจ่ดัอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ไดแ้ก ่ไมเ่คยจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนมากอ่น (2.93) สายตาพรา่มวั
มองไม่ค่อยเห็น (2.88) และอ่านหนังสือไม่ออก จดบันทึก
ไม่ได้ (1.52) 
 3. ทัศนคติที่มีต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 สว่นใหญม่คีวามเห็นวา่ ดา้นบวก ผูต้อบแบบสอบถาม
เหน็ดว้ยในทกุรายดา้น โดยเหน็วา่ การจดัทําบญัชคีรวัเรอืน
มีประโยชน์ต่อการลดค่าใช้จ่าย อยากให้ครัวเรือนทุกครัว
เรือนมีการจดบัญชีครัวเรือน ควรมีการส่งเสริมเพื่อการจัด
ทําบัญชีครัวเรือน การจัดทําบัญชีครัวเรือนสร้างนิสัยที่ดีต่อ
การออม และการจัดทําบัญชีครัวเรือนเป็นการเรียนรู้เพื่อ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่วนด้านลบ ผู้ตอบแบบสอบถามเห็น
ด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มกับเรื่อง มีภาระเพิ่มขึ้นในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะสมุด ปากกา
เพราะจะต้องใช้เพื่อการจดบัญชีเป็นประจํา และ เรื่อง การ
จดัทําบัญชีครวัเรอืนไมม่ปีระโยชนต์อ่การออม สว่นเรือ่ง การ
จัดทําบัญชีครัวต้องเข้าอบรมตลอด เห็นด้วยร้อยละ 66.7 
และไม่เห็นด้วยร้อยละ 33.3 และเรื่อง การจัดทําบัญชีครัว
เรือนอาจช่วยส่งเสริมในการลดรายจ่าย แต่ในขณะเดียวกัน
รายจา่ยกม็เีพิม่ขึน้ทกุครัง้ เหน็ดว้ยรอ้ยละ 53.3 และไมเ่ห็น
ด้วยร้อยละ 46.7 
 แนวทางการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ห้วยจระเข้ อําเภอเมือง
บุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 แนวทางการจัดทําบัญชีครัวเรือนเพื่อแก้ปัญหาความ
ยากจน ท่ีผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมาเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้เลือกตอบนั้น ปรากฎว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เห็นด้วยว่า สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดทําบัญชีครัว
เรือนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาความยากจน โดยในทุกราย
ข้อโดยภาพรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับ มากที่สุด (4.85) และ
เมื่อพิจารณาในแต่ละรายด้านพบว่า แนวทางท่ีเป็นไปได้
ซึ่งจัดอยู่ในระดับ มากที่สุด ได้แก่ เกษตรกรมีความจําเป็น
ต้องทําบัญชีครัวเรือน และ หากมีการช่วยเหลือจากหน่วย
งานต่างๆ จะทําให้การทําบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องท่ีง่ายข้ึน 
และ หากได้รับการอบรมทําให้เข้าใจการทําบัญชีครัวเรือน
และนําไปปฏิบัติได้ และ ควรมีการส่งเสริมให้รางวัลต่อผู้มี
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเป็นประจํา และ ควรมีการนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
และ ควรมีการจัดอบรมเรื่อง การใช้จ่ายต่อสิ่งของที่จําเป็น 
และการใช้จา่ยตอ่สิง่ของท่ีฟุม่เฟือ่ย และ ควรมกีารจดัอบรม
เรือ่ง โทษของการไม่จดัทาํบัญชีครวัเรอืน ซึง่แนวทางท้ังหมด
นี้มีค่าระดับที่เท่ากัน (5.00) รองลงมาคือเรื่อง การได้รับคํา



36 ว า ร ส า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บุ รี รั ม ย์

ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2557

แนะนาํสมํา่เสมอทาํใหอ้ยากทาํบญัชคีรัวเรือนมากขึน้ (4.87) 
ที่จัดอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ การจัดทําบัญชีทําให้มีเงินออม
มากขึ้น (3.93) 

อภิปรายผล
 จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยขอนําประเด็นข้อค้นพบ
ต่างๆ มาอภิปรายผลเพื่อที่จะสามารถนําไปช่วยในการแก้
ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป โดยประเด็นที่พบใน
การดําเนินการวิจัยคือ 
 1.การประเมินความเข้าใจในการจัดทำาบัญชีครัว
เรือน 
 ผลการวจิยัพบวา่ ทกุทา่นเหน็เปน็อนัเดียวกันทัง้หมดวา่
ประชาชนทั่วไปควรจะทําการศึกษาเรื่องการจัดทําบัญชี
เพราะสามารถนํามาประยุกต์กับงานด้านครัวเรือนได้เป็น
อย่างดี ซึ่งวิชาบัญชีนั้นมีประโยชน์มากต่อการจดบันทึกค่า
ใช้จ่าย อีกทั้งทุกท่านยังเข้าใจอีกว่า บัญชีครัวเรือน คือ การ
จดบนัทกึรายรับรายจ่ายภายในครัวเรือนในแต่ละวนั สปัดาห ์
เดือน และสรุปเป็นปี รวมทั้งยังมีการประเมินตนเองด้วยว่า 
มคีวามเขา้ใจเก่ียวกบัคาํวา่ รายรบัและรายได้จัดอยูใ่นระดบั 
มาก แต่กลับประเมินตนเองว่า มีความเข้าใจในความหมาย
ของคําว่า รายจ่าย การจัดทําบัญชีครัวเรือน การจดบันทึก
บญัชคีรวัเรอืน การรวบรวมรายรบัหรอืรายไดท้ีไ่ดม้าในแตล่ะ
วัน และการรวบรวมรายจ่ายในแต่ละวัน จัดอยูใ่นระดบัปาน
กลางและยังเห็นอีกว่า มีความสามารถในการเรียนรู้วิธีการ
คํานวณหาต้นทุนและผลตอบแทนของการทําธุรกิจได้ใน
ระดับใด อยู่ในระดับ น้อยที่สุด ดังนั้น จากที่ทุกท่านเห็นว่า
วิชาบัญชีและการจัดทําบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ต่อการ
ดําเนินชีวิตแต่กลับประเมินตนเองว่า มีการดําเนินการ
ต่างๆ เกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนอยู่จัดอยู่ในระดับ ปานกลาง
ถึง น้อย สาเหตุอาจเป็นเพราะการอบรมความรู้ที่ชาวบ้าน
ได้รับนั้นค่อนข้างจะเป็นทฤษฏี หรือ อาจได้รับแบบไม่เต็ม
ที่ เม่ือนําไปสู่การปฏิบัติจึงทําให้มีประสิทธิภาพน้อย หรือ 
บางคนอาจจะไม่ได้ดําเนินการเลย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการ
ดําเนินชีวิตตามปกติของชาวบ้านมักจะไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ
การจดบันทึกข้อมูล การเปรียบเทียบข้อมูล หรือแม้กระทั่ง
การนําขอ้บกพรอ่งต่างๆ มาทําการวเิคราะหเ์พือ่แกไ้ขในสิง่ที่
ผดิพลาด ซึง่อาจจะไมม่กีระบวนการในการวเิคราะหเ์ปรยีบ

เทยีบอย่างเป็นระบบ เหตนุีเ้องจงึทาํใหช้าวบ้านหลายคนได้
รบัการอบรมบญัชคีรวัเรอืนในครัง้แรกหลงัจากนัน้เมือ่กลบัมา
ถงึบา้นกว็างแผนในการจดบนัทกึไดไ้มก่ีว่นักต็อ้งหยดุการจด
บันทกึและเข้าสูโ่หมดของการใชจ้า่ยตามเดมิท่ีเคยปฏบัิตมิา 
กล่าวคือ การใช้ชีวิตโดยไม่มีการจดบันทึกข้อมูล เมื่อมีราย
ไดก้จ็า่ยไปซึง่ไมมี่ข้อมลูใดๆ ในการเปรยีบเทียบวา่ ได้มาเทา่
ไหร่ และจ่ายไปเท่าไหร่ 
 และเมื่อสอบถามว่า มีความสามารถในการวางแผน
ชาํระหนีใ้หท้นัตามกําหนด ไดใ้นระดบัใด สว่นใหญป่ระเมนิ
ตนเองวา่ มคีวามสามารถจดัอยูใ่นระดบั มาก แตเ่มือ่สอบถาม
อีกว่า มีความสามารถในการทําให้ตนเองรู้จัดประหยัดและ
มกีารออมไดใ้นระดบัใด สว่นใหญป่ระเมนิตนเองวา่ มคีวาม
สามารถจดัอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสดุ และคําถามสดุท้ายท่ีผูว้จิยั
ต้องการให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เน้นก็คือเรื่องความรู้ที่มี
ต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนภายหลังจากท่ีได้รับการบอรม
มาแล้วนั้นเป็นอย่างไร ปรากฎว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญก่ย็นืยนัในข้อมลูความรูท้ีต่นเองมอียูค่อื ระบุวา่ มคีวาม
สามารถจดัอยูใ่นระดบั นอ้ย ซึง่จะสงัเกตไุดจ้ากคําถามแรกที่
สอบถามก็คอื มคีวามสามารถในการจัดการหนีอ้ยูใ่นระดบัใด
ปรากฎว่า ชาวบ้านประเมินตนเองว่ามีความสามารถท่ีจะ
แก้ปัญหาหนี้สินได้จัดอยู่ในระดับ มาก แต่กลับให้ข้อมูลว่า 
ตนเองมีความสามารถจะประหยัดและออมน้อยที่สุด ซึ่งจุด
นีเ้องทีน่า่เปน็หว่งอยา่งยิง่ เพราะจะทาํใหช้าวบา้นมหีนีเ้พิม่
มากยิง่ขึน้ สาเหตุหนึง่ทีห่นีส้นิเพิม่มากขึน้เพราะการไมรู่จ้กั
ประหยัดและเก็บออม เมื่อไม่มีรู้จักประหยัดและเก็บออม
จะนําไปสู่ความต้องการสูงในการใช้จ่ายและทําให้มีความ
รู้สึกว่าต้องการอยากที่จะกู้ยืมเงินมาเพ่ือการบริโภคเพิ่ม
สูงขึ้น เพราะเดิมทีนั้น ชาวบ้านได้ระบุว่า ตนเองมีหนี้สิน
มากที่สุด แต่กลับตอบว่า มีความสามารถจัดการหนี้สินได้ 
และตอบแย้งอีกว่า ไม่มีความสามารถในการประหยัดและ
เก็บออม ซึ่งผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ชาวบ้านอาจมีความ
รู้สึกว่าตนเองสามารถจัดการหนี้สินได้ แต่มีหนี้เพิ่มขึ้นทุกปี 
ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ว่า ชาวบ้านมีการยืมจากแหล่งกู้ยืม
แห่งหนึ่งไปชําระหนี้ให้แก่แหล่งกู้ยืมอีกแห่งหนึ่ง วิธีการ
ชําระหนี้ดังกล่าวอาจแก้ปัญหาได้ในระยะสั้น แต่ระยะยาว
จะทําใหเ้กดิปัญหาตามมาอีกมาก เช่น มหีนีส้นิเพิม่ข้ึน มแีรง
กดดนัจากเจา้หนีห้ลายคน ปญัหาการทํารา้ยรา่งกาย เปน็ตน้ 
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และเมือ่ไมม่กีารจดบนัทกึรายรบัรายจา่ยนัน้กแ็สดงใหเ้หน็วา่ 
ชาวบ้านมคีวามรูน้อ้ยในการจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ซึง่ผลการ
วิจัยดังกล่าว สอดคล้องกับ ภัทรา เรืองสินภิญญา (2552 : 
บทคัดย่อ) ซึ่งทําวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการบันทึกบัญชีราย
ได้และรายจ่ายส่วนบุคคล ของนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ชาวบ้าน
สว่นใหญไ่มม่กีารบนัทกึบัญชรีายไดแ้ละรายจา่ยส่วนบคุคล 
และไมม่แีนวโน้มทีจ่ะทาการบนัทกึบญัชใีนอนาคต แมว้า่จะ
มีทัศนคติที่ดีมากต่อการบันทึกบัญชีก็ตาม และส่วนใหญ่มี
ความตอ้งการเรียนรูใ้นหวัขอ้การบันทกึบญัชรีายได้และราย
จ่ายส่วนบุคคล ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบันทึกบัญชี
ที่สาคัญปัจจัยหนึ่งได้แก่ ระดับความรู้ด้านการบัญชี ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ด้านการบัญชีน้อยจึง
เป็นผลให้ไม่มีการบันทึกบัญชี ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ชาวบ้าน
มีความรู้น้อยจึงมองไม่เห็นภาพของประโยชน์ในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
 2.วธีิการจดัทำาบญัชีครวัเรอืนปญัหาและอปุสรรค
ในการจัดทำาบัญชีครัวเรือนในเขตพื้นท่ีห้วยจระเข้มาก
อำาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
 วธีิการจดัทำาบญัชีครวัเรอืนในปจัจุบนัของชาวบา้น
ทั้ง3หมู่บ้าน
  ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของชาวบ้านนั้น ตาม
การประเมินตนเองของชาวบ้านโดยภาพรวมแล้วพบว่า มี
วิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือน อยู่ในระดับ น้อย ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะชาวบา้นสว่นใหญย่งัไมม่คีวามเขา้ใจในวตัถปุระสงคท์ี่
แทจ้รงิของการจดัทําบญัชคีรวัเรอืน หรอื ยงัไมเ่หน็ประโยชน์
โดยตรงตอ่การจดัทาํบญัชคีรวัเรอืน ภาพท่ีออกมาจงึชดัเจนวา่
ชาวบา้นมวีธิกีารจดัทําบญัชคีรัวเรอืน นอ้ย เพราะหากมคีวาม
เข้าใจและเห็นประโยชนใ์นการจัดทําบญัชคีรวัเรอืนจะมีการ
ทาํทีต่อ่เน่ือง เช่น บรษิทั หา้งรา้น ตา่งๆ มกีารจดัทําบญัชไีป
ตามปกติ เพราะเห็นประโยชน์ของการรายรับและรายจ่าย
ในแต่ละวัน แล้วมีการสรุปเป็นเดือน ทั้งนี้ วัฒนา ศิวะเกื้อ 
และคณะ (2547) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการจัดทําบัญชี
ไว้ว่า การบัญชีที่ทําขึ้นเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินนั้นถือ
เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ผู้ใช้รายงานทางการเงินใช้หาข้อมูล
ที่ตนต้องการทราบ กลุ่มผู้ใช้รายงานทางการเงิน 1) ผู้ลงทุน
และผูบ้รหิาร ผูล้งทุนทีเ่ปน็ผูถ้อืหุน้ต้องการใชข้อ้มลูทีจ่ะชว่ย

ประเมนิความสามารถของกจิการในการจา่ยเงนิปันผล ผูเ้ป็น
เจา้ของทนุตอ้งการทราบถึงความเสีย่งและผลตอบแทนจาก
การลงทนุ รวมทัง้พจิารณาตดัสินใจ ซ้ือ-ขาย หรอืถอืเงนิลงทนุ 
ต่อผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจ การวางแผน 
การตดิตามผล และการควบคมุการปฏบิตังิานของพนกังาน 
รวมท้ังการแก้ไขปรบัปรงุการปฏบัิตงิานของกิจการ 2) สถาบัน
การเงนิผู้ใหส้นิเชือ่แกธ่รุกจิหรอืผูจํ้าหนา่ยสนิคา้หรอืบรกิาร
แก่ธุรกิจ ก่อนพิจารณาให้สินเชื่อแก่ธุรกิจการค้า จะทําการ
ประเมินความมั่นคงทางการเงินของธุรกิจและสภาพความ
เสีย่งทีม่อียู ่กรณใีหส้นิเชือ่แลว้จะชว่ยในการพจิารณาว่าเงนิ
ใหกู้ย้มืและดอกเบีย้ทีเ่กดิขึน้จะไดร้บัเมือ่ครบกาํหนดหรือไม ่
3) หน่วยราชการของรัฐบาล ต้องการข้อมูลเพื่อจุดประสงค์
ในการจัดเก็บภาษี การออกกฎและระเบียบท่ีเก่ียวข้องใน
เรื่องการเสียภาษี การควบคุมจัดให้มีรายงานการเงินให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน และข้อมูลทางการเงินของธุรกิจนั้น
รัฐบาลสามารถนํามาวิเคราะห์แนวโน้มความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกจิของท้ังประเทศ 4) พนกังานขององคก์ารธรุกจิ 
ตอ้งการข้อมลูเก่ียวกับความมัน่คงและความสามารถในการทํา
กาํไรของกจิการทีต่นทาํงานอยู ่นอกจากนีย้งัตอ้งการขอ้มลู
ทีจ่ะชว่ยใหส้ามารถประเมนิความสามารถของกจิการในการ
จา่ยค่าตอบแทน บําเหนจ็บํานาญ หรอืโอกาสในการจา้งงาน 
ดงันัน้ หากมองถึงประโยชนส์ว่นนีก็้จะพบวา่ บัญชีครวัเรอืนมี
ประโยชนใ์นการมองเห็นถึงภาพรายรบัรายจา่ยของชาวบ้าน
ในแตล่ะวนั แตล่ะเดอืน ซึง่สามารถนําไปสูก่ารวางแผนคา่ใช้
จ่าย หรือ การวางแผนเพื่อที่จะลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดบัญชีครัวเรือน
  โดยภาพรวมแลว้ ปญัหาและอปุสรรคในการจดัทําบญัชี
ครวัเรอืนจัดอยูใ่นระดบั มาก แตเ่มือ่พิจารณาในแตล่ะรายดา้น 
พบว่า ที่จัดอยู่ในระดับ มากที่สุด คือ ขาดการให้ความช่วย
เหลือแนะนําจากผู้มีความรู้ รองลงมาคือ ขาดการจดบันทึก
บญัชคีรวัเรือนตอ่เนือ่งสม่ําเสมอ และ มภีาระจะตอ้งซือ้สมดุ
เพื่อการจดบันทึก ที่จัดอยู่ในระดับ มาก ได้แก่ ขาดความ
เข้าใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ขาดแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน จดจํารายละเอียดรายรับ
รายจ่ายในแต่ละวันไม่ได้ และไม่อยากมีการจดบันทึกทุก
วนัเพราะจะทาํใหม้งีานเพิม่ และท่ีจดัอยูใ่นระดบั ปานกลาง
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ไดแ้ก ่ไมเ่คยจดัทําบญัชคีรัวเรอืนมากอ่น สายตาพรา่มวั มอง
ไม่ค่อยเห็น และอ่านหนังสือไม่ออก จดบันทึกไม่ได้ ซึ่งผล
การวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า โดยภาพรวมทั้งหมดชาวบ้านมี
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยู่ในระดับ 
มาก และทีเ่ปน็ปัญหามากทีส่ดุคือเรือ่ง ขาดการใหค้วามช่วย
เหลือแนะนําจากผู้มีความรู้ รวมทั้งขาดการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนต่อเนื่องสมํ่าเสมอ และ มีภาระจะต้องซื้อสมุดเพื่อ
การจดบนัทกึ ซ่ึงสิง่เหลา่นีเ้ปน็ปญัหาหนกัของการจดัทําบัญชี
ครวัเรอืนในมุมมองของชาวบา้น โดยเมือ่พจิารณาในเรือ่งแรก
คือ ขาดการให้ความช่วยเหลือแนะนําจากผู้มีความรู้ ซึ่งสิ่ง
นี้ผู้วิจัยมองว่าเป็นประเด็นสําคัญ เพราะผู้มีความรู้สามารถ
ที่จะแนะนําถึงประโยชน์ของการจัดทําบัญชีครัวเรือน และ
สามารถเปรียบเทียบกับการดําเนินงานต่างๆ ของบริษัท 
ห้างร้านต่าง ๆ ที่ประสบความสําเร็จด้านธุรกิจ โดยบริษัท
หรือห้างร้านเหล่านั้นมีการบริหารจัดเงินที่มีประสิทธิภาพ
อย่างไร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้อย่างไร และสามารถอธิบาย
ได้ว่าเพราะมีการจัดทําบัญชีที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัด
ทําบัญชีอย่างต่อเนื่องจึงทําให้การดําเนินของบริษัทมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง ดังนั้น การขาดผู้ที่มีความรู้คอย
อบรมและให้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงมีความสําคัญ
เป็นอย่างยิ่ง เพราะการจัดทําบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ต่อ
การดําเนินชีวิต สอดคล้องกับ ชนิตา โชติเสถียรกุล (2551 : 
บทคดัยอ่) ซึง่ทาํวจัิยเรือ่ง “การศึกษาสภาพปญัหาการจดัทาํ
บัญชีครัวเรือนของผู้ปกครองนักศึกษาสาขาการบัญชี คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่” พบว่า การจัดทําบัญชี
ครวัเรอืนมปีระโยชนส์งูสดุในดา้นทีท่าํให ้ลดคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
และมีเงินออมเพิ่มขึ้น และวาริพิณ มงคลสมัย (2551 : 
บทคัดย่อ) ซึ่งทําวิจัยเรื่อง “การจัดการความรู้ทางการบัญชี
เพือ่พัฒนาวสิาหกจิชมุชนในการผลติ ผลิตภณัฑลํ์าไยอบแหง้
สทีองของกลุม่เกษตรกรบา้นเหมอืงกวกั ต.มะเขอืแจ ้อ.เมือง 
จ.ลําพูน” พบว่า ผลการบันทึกบัญชีทําให้ชุมชนสามารถ
ลดคา่ใชจ้า่ยทีไ่มจํ่าเปน็ และเปน็กําลังใจในการหารายไดเ้ขา้
สู่ครอบครัวมากขึ้น 
 3.ทัศนคติที่มีต่อการจัดทำาบัญชีครัวเรือน
  ดา้นบวก ผูต้อบแบบสอบถามเหน็ดว้ยในทกุรายดา้น 
โดยเหน็วา่ การจดัทําบญัชคีรวัเรอืนมปีระโยชน์ต่อการลดคา่

ใชจ้า่ย อยากใหค้รวัเรอืนทกุครวัเรอืนมกีารจดบญัชคีรวัเรอืน 
ควรมกีารสง่เสรมิเพือ่การจัดทําบัญชีครวัเรอืน การจัดทําบัญชี
ครัวเรือนสร้างนิสัยที่ดีต่อการออม และการจัดทําบัญชีครัว
เรือนเป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ซึ่งในทัศนคติ
เหล่านี้ถือเปน็เรือ่งที่ดีทีช่าวบ้านเห็นวา่ การจัดทําบัญชีครัว
เรือนมีประโยชน์ และเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งในทุกเรื่อง สิ่งที่
เห็นด้วยเหล่านี้ทําให้มองเห็นว่า ชาวบ้านมีทัศนคติที่สนอง
ตอบต่อการจัดอบรมและการทําบัญชีครัวเรือน หากมีการ
จดักจิกรรมเหลา่นีข้ึ้นมาและสามารถสะท้อนใหช้าวบา้นเกดิ
ความตระหนกัและมองเหน็วัตถปุระสงคแ์หง่ประโยชน์ของ
การจดัทาํบัญชีครวัเรอืนกจ็ะช่วยใหเ้กดิประโยชนใ์นการกระ
ตุน้เศรษฐกจิในระดบัชมุชนไดเ้ปน็อยา่งด ีอกีทัง้ยงัสามารถที่
จะทําให้ชาวบ้านมีสถานภาพทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ส่วนการ
มองในแง่ลบของชาวบ้านนั้น ชาวบ้านมักไปติดอยู่กับการมี
ภาระหนา้ทีเ่พิม่มากยิง่ขึน้และการมภีาระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทัง้นี้
เพราะการจัดทําบัญชีครัวเรือน แน่นอนสิ่งหนึ่งท่ีหลีกเล่ียง
ไม่ได้เลยนั่นคือการจดบันทึกในแต่ละวัน งานต่าง ๆ  เหล่านี้ 
หากผูไ้มเ่หน็ประโยชนจ์รงิ ๆ  จะไมส่ามารถทาํอยา่งตอ่เน่ือง
ได ้ดงันัน้ การชีใ้หช้าวบา้นไดม้องเหน็ภาพแหง่ประโยชนใ์น
การจดัทาํบญัชคีรัวเรอืนมคีวามสาํคญัเปน็อยา่งมากอนัจะนาํ
ไปสู่การทําบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง 
 4.แนวทางการจัดทำาบัญชีครัวเรือนเพ่ือแก้ปัญหา
ความยากจนของชาวบ้านในเขตพื้นที่ห้วยจระเข้ อำาเภอ
เมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
  สิ่งท่ีสามารถใช้เป็นแนวทางในการใช้บัญชีครัวเรือน
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของชาวบ้านนั้น ได้แก่ 
 1. การจดัอบรม การจดัทาํบัญชีครัวเรอืน เนน้สิง่เหลา่
นี้ วิธีการจัดทําบัญชีครัวเรือนแบบง่าย ประโยชน์ของการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน การใช้จ่ายต่อสิ่งของที่จําเป็นและการ
ใช้จ่ายต่อสิ่งของท่ีฟุ่มเฟือย โทษของการไม่จัดทําบัญชีครัว
เรอืน รวมทัง้การทําอยา่งสมํา่เสมอจะเกดิประโยชนอ์ยา่งไร 
เพือ่ใหเ้กษตรกรมองเหน็ถงึความสาํคญัและความจาํเปน็ทีจ่ะ
ต้องทําบัญชีครัวเรือน โดยให้เน้น ถึงประโยชน์ที่ได้รับ และ
ให้เห็นว่า ทุกห้างร้าน ทุกบริษัท เมื่อมีการจัดทําบัญชีครัว
เรือนแล้วก็จะทําให้เกิดการพัฒนาบริษัทและห้างร้าน โดย
เฉพาะการมองเห็นถึงต้นทุนและผลตอบแทน (กําไร) ที่จะ
ไดร้บั และการมองเหน็ถงึวธิกีารลดตน้ทนุเพิม่รายได้ ดงันัน้
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การจดักิจกรรมดงักลา่วควรออกมาในลกัษณะการอบรมเชิง
ปฏบิตักิารและมกีารทดสอบการดาํเนนิการอยา่งเป็นระบบ
 2. ควรมหีน่วยงานของรฐั โดยเฉพาะสถาบนัการศกึษา
มาทาํหนา้ทีเ่พือ่ทีจ่ะช่วยเหลอืเกษตรกรในด้านการจัดอบรม
และเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มพูนทักษะ วิธีการทําบัญชีครัวเรือน 
 3. ควรมกีารสง่เสรมิใหร้างวลัตอ่ผูม้กีารจดบนัทกึบัญชี
ครัวเรือนเป็นประจํา 
 4. ควรมกีารนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมาใชก้บัการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน โดยเฉพาะเกษตรทฤษฏีใหม่ 3 ห่วง 
2 เงื่อนไข 

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
 1.  ควรมกีารจดัโครงการ อบรมเชิงปฏบิติัการการจดั
ทําบัญชีครัวเรือนเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ โดยเนื้อหาของการ
อบรม ควรเน้นประโยชนใ์นการจดัทาํบัญชคีรวัเรอืน เปรยีบ
เทยีบกับการดําเนนิงานของบริษัท หรือห้างรา้นวา่แต่ละแหง่
ประสบความสําเร็จได้ด้วยการจัดทําบัญชี 
 2.  ผู้นําท้องถิ่น ควรมีการส่งเสริมการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ด้วยการมอบเกียรติบัตร หรือ ประกาศอย่างเป็น

ทางการเพื่อยกย่องบุคคลที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการทำาวิจัยในครั้งต่อไป
 1. ควรมกีารทาํวจิยัเรือ่ง การประเมนิผลความสาํเรจ็
ภายหลงัจากทีม่กีารจดัทาํบญัชคีรวัเรอืนในเขตหมูบ่า้นทีอ่ยู่
ภายในเขตห้วยจรเข้มาก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
 2. ควรมกีารทาํวจัิยเรือ่ง การประยกุตใ์ช้บัญชีครวัเรอืน
และปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงใหแ้กช่าวบ้านในหมูบ้่านท่ีอยู่
ภายในเขตห้วยจระเข้มาก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

กิตติกรรมประกาศ
 งานวจัิยนีส้าํเรจ็ลลุว่งไดเ้ป็นอยา่งด ีตอ้งขอขอบพระคณุ
ทา่นอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัยเ์ปน็อยา่งสงูทีใ่ห้
โอกาสในการดําเนินการวิจัย รวมท้ังขอบคุณผู้อํานวยการ
สถาบันวจิยัและพฒันาเป็นผูป้ระสานงานท้ังหมด และท่ีขาด
ไม่ได้คือ หัวหน้าโครงการวิจัยหลัก ผศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ 
ที่ช่วยตรวจทานแก้ไขในรายละเอียด 
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