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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาวะหนี้สินของ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่หนองขวาง ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการ
บริหารจัดการหนี้สินในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่
หนองขวาง ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนในเขต
พ้ืนที่ต าบลหนองขวาง จ านวน 229 ครัว และตัวแทนในครัวเรือนในชุมชนหนองขวางที่มีจ านวน
หนี้สินมากกว่า 50,000 บาท จ านวนทั้งสิ้น 30 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ การสังเกต การสนทนากลุ่ม และวิเคราะห์ข้อมูลแบบอุปนัย และน าเสนอข้อมูล
โดยการบรรยายเชิงพรรณนา  
 ผลการวิจัย พบว่า 1) สาเหตุของปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น คือการกู้ยืม ค่าครองชีพที่
สูงขึ้น ค่าเล่าเรียนบุตรหลาน การใช้จ่ายในครัวเรือน และหนี้สินที่เกิดจากการท าการเกษตร สภาพดิน
ฟ้าอากาศ และภาษีทางสังคม โดยพบว่า ครัวเรือนในชุมชนบ้านหนองขวางมีแหล่งรายรับจากการท า
นา ปลูกอ้อย ยางพารา เงินสนับสนุนจากรัฐบาลจากเบี้ยยังชีพผู้สูงวัย อาชีพเสริมจากการค้าขาย ทอ
ผ้า กลุ่มอาชีพ และรายได้อ่ืน ๆ ได้แก่ จากการรับจ้าง ลูกหลานส่งมาให้ เป็นต้น โดยเฉลี่ยครัวเรือน
ละ 68,271 บาท/ปี ส่วนแหล่งรายจ่ายที่มากที่สุดสามอันดับแรกได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการช าระหนี้ โดย
เฉลี่ยครัวเรือนละ 80,906 บาท/ปี รองลงมาเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเล่าเรียนบุตร โดยเฉลี่ยนครัว
เรือนละ 57,933 บาท/ปี และรายจ่ายค่าใช้จ่ายในการผลิตและด้านการเกษตร โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 
34,874 บาท/ปี ด้านการออม พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมีการออมเงินอยู่รูปของกองทุนหมู่บ้าน 
กองทุนสัจจะ และสหกรณ์หมู่บ้าน โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 1,490 บาท/ปี  และภาวะหนี้สิน พบว่า 
หนี้สินในครัวเรือนเกิดจากการู้ยืม ธกส. สหกรณ์การเกษตร กองทุนหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ และหนี้นอกระบบ โดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 125,000 บาท/ปี 2) รูปแบบการบริหารจัดการ
หนี้สินในครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพ้ืนที่หนองขวาง 
ต าบลพรส าราญ อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของชุมชนบ้านหนอง
ขวางนั้นหากน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้จะมีแนวทางในการบริหารจัดการหนี้สินดังนี้ 1) 
ชาวบ้านในเขตชุมชนหนองขวางควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการใช้จ่ายของครัวเรือน โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง โดยปรับแนวคิดว่าหากมีรายได้ควรเก็บออมเป็นล าดับแรกเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันเผื่อ
กรณีฉุกเฉิน และเพ่ืออนาคตในยามชรา 2) การจัดท าบัญชีครัวเรือน เพ่ือตรวจสอบสุขภาพทางการ
เงิน ระบุถึงรายรับ-รายจ่ายให้ชัดเจน และพิจารณาให้ได้ว่ารายจ่ายใดฟุ่มเฟือย ควรใช้จ่ายแต่
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พอประมาณ ไม่เกินตัว ถึงแม้รายได้ไม่เพ่ิมขึ้น แต่ยังมีเงินออมจากการลดค่าใช้จ่ายได้  การท าบัญชี
ครัวเรือนเป็นการบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพจะช่วยรู้จักใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลพอประมาณ 
นับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3) การตั้งเป้าหมายเพ่ิมรายรับ ลด
รายจ่าย พยายามลดหนี้ที่มีโดยไม่สร้างหนี้เพ่ิมโดยไม่จ าเป็น หรือก่อหนี้เมื่อจ าเป็นและเท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น และควรเป็นหนี้เพ่ือการลงทุนที่จะก่อให้เกิดรายได้ หรือก่อให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ไม่ควร
ก่อหนี้นอกระบบเพราะปัญหาที่ตามมาอาจมากกว่าภาระหนี้สินที่เกิดขึ้น และ 4) การหาอาชีพเสริม
เพ่ือใช้จ่ายเล็ก ๆ น้อยในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากชุมชนบ้านหนองขวาง ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
หมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย แต่ก็ยังจ าเป็นต้องหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ดังนั้นการหาอาชีพเสริม
นอกจากจะสร้างรายได้ไว้ช่วยจุนเจือครอบครัวแล้วอาจยังเป็นการช่วยคลายเหงา และยังเป็นกิจกรรม
เสริมสุขภาพกายและใจ ช่วยให้ผู้สูงวัยมีอายุยืนยาวได้ด้วย 
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Abstract 

 This research is qualitative analysis having objectives as follows; 1) to study 
the debt condition of community in Nong Khwang area, Tambon Porn Samran, Koo 
Meuang, Buriram, 2) to consider asset-liability management for household as 
sufficiency economy concept with communities’ participation in Nong Khwang area, 
Tambon Porn Samran, Koo Meuang, Buriram. The research data were earned from 
229 households in Nong Khwang area and 30 households of representative 
households in Nong Khwang community that have the debt more than 50,000 baht. 
The tools used in this research are an interview form, observation, group discussion, 
and inductive analysis, as well as descriptive presentation.  
 The result found that 1) reason of the problem and the impact were 
obtained from loaning money, higher living expenses, tuition fee, household 
expenditure, and debt causing by agriculture, weather, and social tax. Furthermore, 
there are found that the household in Ban Nong Khwang community has the main 
revenue sources from rice farming, sugarcane plantation, Para rubber plantation, 
government subsidies for elderly subsistence allowances, part time job such as 
trading, weaving, occupational group and other sources such as employment, income 
from family and so forth. The average income for individual household is 68,271 
baht/year, while the top three expenditure sources include, firstly, repayment 
expense by average for individual household is 80,906 baht/year, secondly, tuition 
fee by average for individual household is 57,933 baht/year, and finally, production 
cost in agriculture by average for individual household is 34,874 baht/year. As for 
saving, there are found that each household has money saving in pattern of the 
village fund, the trust fund, and the cooperative fund. Average money saving for 
individual household is 1,490 baht/year and debt condition of household came from 
loaning money from agriculture and agricultural cooperatives bank, agricultural 
cooperative, village fund, occupational promotion project and informal debt that 
average for individual household is 125,000 baht/year. 2) Asset-liability management 
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pattern as sufficiency economy concept with communities’ participation in Nong 
Khwang area, Tambon Porn Samran, Koo Meuang, Buriram found that the debt issue 
in Nong Khwang community could use the sufficiency economy concept  for the 
solution as the following; 1) people in Nong Khwang area should be adjustment idea 
to household spending habit using sufficiency economy concept. They need to 
concern that they should, firstly, be saving if they get revenue to create an immunity 
for emergency case and the future in the old age. 2) Household accounting 
management has to be proceeded for investigation of financial status. The detail of 
accounting need to clearly inform revenue and expense and could consider what 
expense is extravagant. People should sufficiently spend and although the income is 
not increased, they still have saved money from a decrement of expenditure. 
Household accounting manipulation is effectively financial management helping 
reasonably control the expense and create the good financial immunity following 
sufficiency economy philosophy. 3 )  Goal setting for increment of income and 
decrement of expense, they have to decrease the old debt without creating the new 
debt. They should just create the debt in case of investment that could make the 
income or allow benefit in the future. Importantly, they should not be creating the 
informal debt because it could lead to many problem more than incurred asset 
liability. And 4) Seeking part time job for creating a few income in daily life, the most 
people in Nong Khwang community is elderly that are still searching income for 
supporting family. Therefore, part time job will help creating income and may not be 
lonely. Moreover, it could be promoted physical and mental health that save elderly 
for a long life.  
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