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บทคัดย่อ 

 การวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เรื่อง การจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกร บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  มุ่งศึกษาการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาความรู้ด้านการจัดท า
บัญชีครัวเรือนก่อนและหลังการอบรมให้กับเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น การวิจัยเชิง
ปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรบ้านดอนบม จ านวน 90 ครัวเรือน แจกแบบสอบถาม
ครัวเรือนละ 1 คน คิดเป็น 90 คน โดยวิธีก าหนดจากขนาดประชากรหลักร้อย ใช้ 25% จากประชากรทั้งหมด 358 ครัวเรือน 
ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการประชุมเพื่อระดมความคิด การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ T – Test 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมและการให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ด้านความรู้ความสามารถ ตามล าดับ ความต้องการแนวทางในการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านเงินคงเหลือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านหนี้สิน และด้านรายจ่าย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
รายได้ ตามล าดับ  
 การอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าร่วมการอบรมก่อนอบรมและหลังอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบล เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีคะแนนท่ีสูงกว่าอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้เข้าร่วมอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้สูงขึ้น 
เมื่อพิจารณาเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ก่อนเข้าร่วมการอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน เกิดความรู้ และความเข้าใจสามารถน าไปปฏิบัติได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13 คน โดยมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.42 ภายหลังได้รับการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20 คน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.54  
 

ค าส าคัญ : การบัญชีครัวเรือน, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรกร 
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Abstract 
 The mixed methodology between quantitative and qualitative research entitled “The making 
household accounting of sufficiency economy philosophy of farmer Ban Don Bom in Mueang Kao 
subdistrict, Muean district, Khon Kaen Province.” which the research purposes were to make household 
accounting of sufficiency economy philosophy of farmer Ban Don Bom in Mueang Kao subdistrict, Muean 
district, Khon Kaen Province and to studied the knowledge making household accounting before and after 
training of Farmer Ban Don Bom in Mueang Kao subdistrict, Muean district, Khon Kaen Province. The 
quantitative research data were collected by questionnaire. The sample consisted of 90 farmers Ban Don 
Bom household questionnaires for each household one person is 90 people. By the way, given the size of 
the population uses 25% of the total population of 358 households. The qualitative research technical 
meeting to brainstorm. In-depth interviews and participatory observation. From a sample of 28 peoples. 
The tool used for data collection, questionnaire, sample-test and in-depth interviews. The statistics used 
in the analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation. The statistics test by t – test. 
 The research findings were showed problem and obstacles in the making household accounting 
of sufficiency economy philosophy of farmer Ban Don Bom in Mueang Kao subdistrict, Muean district, 
Khon Kaen Province. Overall, at a high level when considering just found that the support and 
cooperation has average maximum followed by the documents and the accounting methods has average 
minimum, abilities roog with the lowest average. Need guidance in the making household accounting of 
sufficiency economy philosophy of farmer Ban Don Bom in Mueang Kao subdistrict, Muean district,  
Khon Kaen Province. Overall, at medium level when considering just found that the balance has average 
maximum, followed by the liabilities and expenses has average minimum, revenue with the lowest 
average. 
  Training for the making household accounting of sufficiency economy philosophy of farmer Ban 
Don Bom in Mueang Kao subdistrict, Muean district, Khon Kaen Province. The research findings were 
showed achievement of the participants before training and after training, the making household 
accounting of sufficiency economy philosophy of farmer Ban Don Bom in Mueang Kao subdistrict, Muean 
district, Khon Kaen Province, there are scores significantly higher than the level of 0.05 indicating that 
participants understand and be able to practice more before training. When the farmer Ban Don Bom in 
Mueang Kao subdistrict, Muean district, Khon Kaen Province, previous participants of household accounting 
knowledge and understanding can be implemented have average score of 13 persons with standard 
deviation of 2.42. After having been trained to do household accounting. The average score rose to 20 
persons, with a standard deviation of 2.54. 
 
Keywords : Household accounting , sufficiency economy philosophy , Farmer
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บทน า 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชด าริช้ีแนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี 
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถ
ด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ แต่ในสภาวะสังคมปัจจุบันที่
เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยมและความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จน
ท าให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็น
ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้นซึ่งท าให้
ป ระชาชนทุ กคนควรน าแนวทางตามแนวปรั ชญ า 
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน การท าบัญชีครัวเรือนถือว่ามี
ความส าคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางสู่ความพอเพียง ผู้ปฏิบัติ
จะต้องรู้จักประมาณตนเองมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่าง
รอบคอบและมีสติในการด ารงชีวิต ซึ่งการวางแผนที่ดีนั้น
จ าเป็นจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง มีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อจัดท า
เป็นบัญชีครัวเรือน และน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาหาวิธีการ
เพิ่มรายรับและลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้เกิดความพอดี 
หากมีส่วนที่เหลือก็ให้เก็บไว้ออมเพื่อใช้ในอนาคต (นภาพร 
ลิขิตวงศ์ขจร, 2550 : 25-29) 
 การท าบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับ
รายจ่ายประจ าวันของครัวเรือน และสามารถน าข้อมูลมา
วางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ท าให้
เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
(ธรรญชนก นิลมณี และคณะ, 2558 : 2-3) ดังนั้นการท า
บัญชีครัวเรือนท าให้สามารถทราบข้อมูล ดังนี ้
  1. รายรับ หรือ รายได้ คือ เงิน หรือสินทรัพย์
ที่วัดมูลค่าได้ ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ หรือผลตอบแทน
ที่ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจาก
การลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น รายได้จากค่าจ้างแรงงาน 
เงินเดือน ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร หรือ จากเงินให้
กู้ยืม รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น  

  2. รายจ่าย หรือค่าใช้จ่าย คือ เงิน หรือ
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทน
กลับมา สิ่ งตอบแทนอาจเป็นสินค้าหรือบริการ เช่น 
ค่าอาหาร ค่าน้ าค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ (ค่าสาธารณูปโภค) 
ค่าน้ ามัน ค่าหนังสือต ารา เป็นต้น หรือรายจ่าย อาจไม่ได้รับ
สิ่งตอบแทนคือสินค้าหรือบริการก็ได้ เช่น เงินบริจาคเพื่อ
การกุศล เงินท าบุญทอดกฐิน ทอดผ้าป่า เป็นต้น  
  3. หนี้สิน คือ ภาระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนใน
อนาคต การชดใช้อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าที่ครอบครัว
หรือตนเองมี อยู่  หนี้ สิน เป็น  เงินหรือสิ่ งของที่ มี ค่ าที่
ครอบครัวหรือตนเองได้รับมาจากบุคคลหรือแหล่งเงิน
ภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้าน การกู้ยืมเงินจาก
กองทุนต่างๆ การซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเช่ือ การซื้อ
สินทรัพย์เป็นเงินผ่อนช าระ หรือการเช่าซื้อ เป็นต้น  
  4. เงินคงเหลือ คือ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่ 
หรือที่กันเอาไว้ไม่น ามาใช้จ่ายในการบริโภคอุปโภคในขณะ
ปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเจ็บป่วย 
เมื่อมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นหรือเมื่อแก่ชราหรือเพื่อใช้จ่ายใน
กิจการอื่นใดท่ีสมควร ส่วนของรายได้ทั้งหมดที่ไม่ได้น ามาใช้
จ่ายและเก็บเอาไว้ก็นับเป็นเงินคงเหลือได้ทั้งหมด  
 การบันทึกบัญชีคือการจดบันทึกรายการค้า
ต่างๆเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการด าเนินงานของ
กิจการ ให้ข้อมูล ในการบริหารงานและตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
ของกิจการ นอกจากการบัญชีมีความส าคัญทางด้านธุรกิจ
แล้วยังสามารถน าการบัญชีมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย 
โดยมีการน าการบัญชีมาประยุกต์เพื่อเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่ งเรียกว่า “บัญชี
ครัวเรือน”เพื่อส าหรับการบันทึกรายรับและรายจ่าย อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้จัดท าหลายประการจากรายงานการ
วิจัยหลายฉบับได้สนับสนุนถึงประโยชน์ของการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน แต่พบว่าบุคคลส่วนใหญ่ยังคงไม่มีการจัดท า 
สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจใน
การจัดท า จากบทความซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพรค่วามรู้
ในการจัดท าบัญ ชีครัวเรือน  เพื่ อให้มีการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนแพร่หลายมากยิ่งข้ึน (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2552 
: 69-74)  
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 การท าบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือการ
บันทึกรายรับรายจ่ายที่ทางราชการพยายามส่งเสริมให้
ประชาชนได้ท ากัน เป็นเรื่องการบันทึกรายรับรายจ่าย
ประจ าวัน ประจ าเดือนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง จ านวน
เท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง จ านวนเท่าใดในแต่ละวัน สัปดาห์ 
เดือนและปี เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่า ตนเองและครอบครัว
ที่รายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือ เงินไม่
พอใช้เท่าใด คือ รายจ่ายมากกว่ารายรับ และส ารวจว่า
รายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จ าเป็นน้อยจ าเป็นมาก จ าเป็น
น้อย อาจลดลง จ่ายเฉพาะที่จ าเป็นมาก เช่น ซื้อกับข้าว ซื้อ
ยา ซื้อเสื้อผ้า ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา เป็นต้น ส่วนรายจ่าย
ไม่จ าเป็นให้ลด ละ เลิก เช่น ซื้อบุหรี่ ซื้อเหล้า เล่นการพนัน 
เป็นต้น เมื่อน ารายรับ รายจ่าย มาบวกลบกันแล้วขาดดุล
เกินดุลไปเท่าใดเมื่อเห็นตัวเลข จะท าให้เราคิดได้ว่าสิ่งไม่
จ าเป็นนั้น มีมากหรือน้อยสามารถลดได้หรือไม่ เลิกได้ไหม 
ถ้าไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กับตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของตนเองได้ 
เท่ากับว่า รู้จักความเป็นคนได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีเหตุ
มีผล  เป็นคนรู้ จักพอประมาณ  เป็นคนรักตนเอง รัก
ครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นได้
ว่า การท าบัญชีครัวเรือนในเรื่องรายรับรายจ่ายก็คือวิถีแห่ง
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาชีวิตที่
ถูกต้องเหมาะสมพอดี สอดคล้องถูกต้องตามกฎธรรมชาติที่
มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ (เศรษฐกิจ
พอเพียง กับ การสถาปนาพระราชอ านาจน า , 2550) ดัง
งานวิจัยของ ชนิดาภา ดีสุขและคณะ (2556 : 9) บัญชี
ครัวเรือนเพื่อชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า  
ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าการอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ มาก
เพราะท าให้ทราบรายรับ-รายจ่ายประจ าเดือนของครัวเรือน
ได้ท าให้ทราบการใช้จ่ายเงินของตนเอง ว่ารายจ่ายทางใดใช้
จ่ายมาก รายจ่ายทางใดใช้จ่ายน้อย การท าบัญชีครัวเรือน
เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จักการเก็บออมเงิน มากยิ่งขึ้น 
ทางคณะบัญชีจึงมีแนวคิดที่จะท างานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อจะได้น าประโยชน์
ที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ในชุมชนต่อไป 

 จากการส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จั งหวัดขอนแก่น  พบว่า
เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้บันทึกบัญชีครัวเรือนเพราะขาด
ความรู้และความเข้าใจในการท าบัญชีครัวเรือนดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความเห็นว่าหากมีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนให้แก่เกษตรกร อาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการจัดท า
บัญชีครัวเรือนมากขึ้นกว่าที่ เป็นอยู่ ในปัจจุบันได้  จาก
ความส าคัญดังกล่าวรวมถึงผู้วิจัยไดท้ างานอยู่ในบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จึงมีความ
สนใจศึกษา การจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากความส าคัญของการจัดท า
บัญชีครัวเรือนนั้นเข้ามามีบทบาทและมีความส าคัญต่อ
ประชาชน ในการวางแผนค่าใช้จ่ายให้สามารถก าหนด
รายรับให้ เหมาะสมกับรายจ่าย  สามารถจัดสมดุลชีวิต 
วางแผนค่าใช้จ่ายและการเก็บออมได้ดียิ่งขึ้น ให้ได้เล็งเห็น
คุณ ค่ าและความส าคัญ  รวมทั้ งประโยชน์ของการที่
ประชาชนใส่ใจต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนและน าความรู้
การจัดท าบัญชีครัวเรือนมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิต 
และผลดีของการจัดท าบัญชีครัวเรือน  เพื่อให้ชุมชนเกิด
ความตระหนักเกี่ยวกับการใช้และการจัดหาเงิน  ซึ่งจะมี
หลักการอยู่ที่การใช้จ่ายตามความจ าเป็น  คือ ปัจจัยสี่ให้
ชุมชนพออยู่ พอกิน พอควร มีความสุขมีความสามัคคี มี
ความร่วมมือ ความขยัน อดทนและความปรารถนาดีต่อกัน
และเพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง
และการปฏิบัติตามแนวพระราชด าริทฤษฎี ใหม่  ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ประเทศเจริญได้ 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่ อศึกษาการจัดท าบัญ ชีครัวเรือนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร บ้านดอนบม ต าบล
เมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  2. เพื่ อศึ กษาความรู้ ด้ านการจั ดท าบัญ ชี
ครัวเรือนก่อนและหลังการอบรมให้กับเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  



58 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากร 
บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
จ านวน 358 ครัวเรือน ข้อมูลจากเทศบาลต าบลเมืองเก่า 
จังหวัดขอนแก่น (2557) 
   1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร
ในหมู่บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เนื่องจากขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่ม
ตัวอย่างอย่างน้อย 25% (ธีรวุฒิ  เอกะกุล , 2549 : 23) 
จ านวน 90 ครัวเรือน  
  2. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีที่ศึกษา ได้แก่ บ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย 
  ตัวแปรตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ได้แก่ การ
จัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   ตัวแปรต้นและตัวแปรตามตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 ได้แก่ความรู้ทางด้านบัญชีครัวเรือนก่อนและหลัง
การอบรม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชากร ได้แก่ จ านวนครัวเรือนที่พัก
อาศัยอยู่ในบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 358 ครัวเรือนจากผลส ารวจของเทศบาล
ต าบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรในหมู่บ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น 
เนื่องจากขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อย 25% (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2549 : 23) จ านวน 90 
ครัวเรือน โดยสุ่มแบบง่าย 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  
  2.1 แบบสอบถามเพื่อสอบถามสมาชิกใน
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการจัดท าบัญชี 
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ได้แก่  

   ตอนที่  1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบ
แบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวกับ เกษตรกรบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน  
   ตอนที่  2 สภาพทั่วไปของการจัดท า
บัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
เป็นค าถามเกี่ยวกับ ปัจจุบันครอบครัวของเกษตรกรท าบัญชี
ครัวเรือนหรือไม่ เกษตรกรมีการฝึกอบรมและการได้รับการ
ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนหรือไม่  
   ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา
และอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้าน
ความรู้ความสามารถ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชีและ
ด้านการส่งเสริมและการให้ความร่วมมือ  
   ตอนที่  4 แนวทางในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้าน
รายรับ รายจ่าย หนี้สินและเงินคงเหลือ  
   ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
  2.2 แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดย
แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ด้าน เพศ อายุ การศึกษา 
รายได้ ค่าใช้จ่าย ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตอน
ที่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท า
บัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี
และด้านการส่งเสริมและการให้ความร่วมมือตอนที่ 4 แบบ
สัมภาษณ์แนวทางการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สิน
และเงินคงเหลือ ส่วนท่ี5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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  2.3 อบ รมการจั ดท าบั ญ ชีค รั ว เรื อน ที่
เหมาะสมให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้ศึกษามีวิธีการด าเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้  
  3.1 รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แจก
แบบสอบถามให้กับเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จ านวน 90 ครัวเรือน โดยแจก
ครัวเรือนละ 1 คน คิดเป็น 90 คน 
 วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อน าผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ไปสรุปผลและจัดท าแบบสัมภาษณ์ต่อไป 
  3.2 รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์  
   สัมภาษณ์เกษตรกรบ้านดอนบม ต าบล
เมื องเก่ า  อ าเภอเมื อง จั งหวัดขอนแก่น  จ านวน 28 
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 31.11 จากข้อมูลที่ เก็บจาก
แบบสอบถาม โดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ท้ัง 4 หมู่บ้าน 
ได้แก่  หมู่ที่  6 หมู่ที่  7 หมู่ที่  10 และหมู่ที่  13 โดยการ
สัมภาษณ์หมู่บ้านละ 7 ครัวเรือน  
   วิเคราะห์ เนื้อหาจากแบบสัมภาษณ์
เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนและความต้องการเกี่ยวกับการจัดท า
บัญชีครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
  3.3 ขั้นหาแนวทางการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับเกษตรกรบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
   วางแผนหัวข้อที่จะอบรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับ
เกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น 
   ส ร้ า งหั ว ข้ อ แ ล ะ ก าห น ด ก าร เพื่ อ
เตรียมการอบรม  
   อบ รม การจั ด ท าบั ญ ชีค รั ว เรื อน ที่
เหมาะสมให้กับเกษตรกรบ้านดอนบม  
 4. ก ารวิ เค ราะห์ ข้ อมู ล ที่ ได้ จ าก เอ ก ส าร 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ค าตอบใน

ประเด็นงานวิจัย และทราบถึงแนวทางการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดย
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ผล
เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เป็นการ
บรรยายจากการสัมภาษณ์ กลุ่ มตั วอย่ า งจ านวน 28 
ครัวเรือน ประเมินการจัดอบรมจากการทดสอบก่อนอบรม
และหลังอบรม จากนั้นสรุปน าเสนอผลเชิงพรรณนาตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. สภาพทั่วไปของการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ท าบัญชีครัวเรือน เพราะไม่
เข้าใจรูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชี จ านวน 50 คน คิดเป็น
ร้อยละ 55.56 รองลงมาไม่ท าบัญ ชีครัวเรือน เพราะ
เสียเวลาในการจัดท า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.22 
เกษตรกรผู้ตอบแบบสอบถามท าบัญชีครัวเรือน เพราะ
ต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จ านวน 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 22.22 รองลงมาท าบัญชีครัวเรือน เพราะ
ต้องการให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.44 เกษตรกรไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ 
เกี่ยวกับความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน จ านวน 71 คน 
คิดเป็นร้อยละ 78.89 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมจาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับความรู้ในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11 
รองลงมาได้รับการส่งเสริมจากสหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับ
ความรู้ในการจัดท าบัญชีครัวเรือน จ านวน 9 คน คิดเป็น
ร้อยละ 10.00 เกษตรกรไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
การท าบัญชีครัวเรือน จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 82.22 
และเคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือน 
เพราะถูกชักชวนให้เข้ารับการอบรม จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 12.22 รองลงมาเคยเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ท าบัญชีครัวเรือน เพราะต้องการความรู้เพิ่มเติม จ านวน 5 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 หากมีการจัดโครงการฝึกอบรม
เกี่ยวกับการท าบัญชีครัวเรือนเกษตรกรมีความต้องการเข้า
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ร่วมอบรมจ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67 และไม่
ต้องการเข้าร่วมอบรมจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33  
  2. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยรวม 
  2.1 ด้านความรู้ความสามารถในการจัดท า
บัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม  
   ไม่ได้รับการอบรมเพื่อให้มีความรู้และ
ความเข้าใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือนด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
รวมถึงเกษตรกรยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนอย่างถูกวิธีเพื่อให้ เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน เนื่องจากในครัวเรือนไม่มี
ผู้ทีม่ีความรู้ด้านบัญชีโดยตรง 
  2.2 ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี ในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   ขั้นตอนและวิธีการในการบันทึกบัญชี
ครัวเรือนมีความยุ่งยากและเกษตรกรไม่มีรูปแบบหรือ
แบบฟอร์มในการจัดท าบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง 
  2.3 ด้านการส่งเสริมและการให้ความรว่มมอื 
ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
   สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรโดย
ส่วนใหญ่ไม่มีใครท าบัญชีครัวเรือนเป็นและมีความเห็นว่า
การท าบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องเสียเวลาซึ่งการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนเป็นประจ าอย่างสม่ าเสมอท าให้เกิดความเบื่อ
หน่าย เพราะเมื่อจัดท าบัญชีครัวเรือนไปแล้วไม่รู้จะน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร รวมถึงเกษตรกรไม่ได้รับการส่งเสริม
การจัดท าบัญชีครัวเรือนจากหน่วยงานของรัฐบาลหรือ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง 
 3. แนวทางในการบัญชีครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
  การจัดท าบัญ ชีครั ว เรื อนตามแนวคิ ด
เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเกษตรกรต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังน้ี 

   3.1 ด้านรายรับ พบว่า เกษตรกรทราบ
วิธีการและรูปแบบในการจัดท าบัญชีรายรับที่ถูกต้อง ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรบางคนเคยได้รับการอบรม
เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ 
   3.2 ด้านรายจ่าย พบว่า เมื่อเกษตรกรมี
รายจ่ายเกษตรกรจัดท าบัญชีรายจ่าย ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่า
เกษตรกรต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
   3.3 ด้านหนี้สิน พบว่า เกษตรกรมีภาระ
หนี้สินครัวเรือนนอกระบบ เช่น นายทุนเงินกู้ เพื่อน เป็นต้น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมีรายรับไม่เพียงพอกับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนท าให้ต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน  
   3.4 ด้านเงินคงเหลือ พบว่า เกษตรกรมี
การวางแผนเมื่อมีเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายโดยวิธีการ
ลงทุน เช่น น าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อฉลากออมสิน เป็น
ต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในบางครัวเรือนเกษตรกรต้องการ
น าเงินคงเหลือในครัวเรือนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 4. ผลการทดสอบของผู้เข้าร่วมอบรมก่อน
อบรมและหลังการอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน ตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม 
ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
  จากการจัดการอบรมการจั ดท าบัญ ชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ณ วัด
ท่าราชไชยศรี บ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้วิจัยได้มีการ
ด าเนินการทดสอบวัดความรู้ก่อน และหลังการอบรม 
เพื่อให้ได้ทราบถึงผลของความรู้ความเข้าใจและน าไปปฏิบัติ
แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีคะแนนหลังการอบรมสูงขึ้นกว่าก่อน
การอบรม ซึ่งหมายถึงผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้เมื่อมีการอบรมการจัดท า
บัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว โดยมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมเท่ากับ 13.33คะแนน โดยมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.42 ภายหลังได้รับการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20.08 คะแนน โดยมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54 
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อภิปรายผล 
 1. ปัญ หาและอุปสรรคในการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี
รายละเอียดที่จะช้ีแจงและอภิปรายดังต่อไปนี้  
  1.1 ปัญหาด้านความรู้ความสามารถ พบว่า 
เกษตรกรไม่สามารถจัดท าบัญชีครัวเรือนให้เป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอทุกวัน เช่น ค่าใช้จ่าย,รายได้ไม่เป็นปัจจุบัน และ
เกษตรกรไม่สามารถแก้ ไขปัญหานั้นได้  ทั้ งนี้อาจเป็น
เพราะว่าเกษตรกรไม่ได้จัดสรรเวลาส าหรับการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของสุภัทรษร 
ทวีจันทร์ (2556 : 7) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การบูรณาการ
บัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านกลาง 
ต าบลขะยูงอ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า (1) 
ด้านแนวคิดการบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมชุมชนชาวบ้าน
กลางมีความรู้เกณฑ์รายรับ รายจ่ายเกณฑ์ค านวณต้นทุน 
และเกณฑ์การออม อยู่ในระดับมากและสามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้อย่างชัดเจน  (2) ด้านแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมชุมชนชาวบ้านกลางมี
ความรู้ด้านหลักการพอประมาณ ด้านหลักการมีเหตุผลด้าน
แนวคิดภูมิคุ้นกันและด้านแนวคิดความรู้คู่คุณธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งมีการใช้การประยุกต์แนวคิดเชิงธรรมะ
มาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี 
  1.2 ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี 
พบว่า เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้
ในการประกอบการบันทึกบัญชีเช่น ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น 
และเกษตรกรไม่มีรูปแบบหรือแบบฟอร์มในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนที่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรไม่เข้าใจ
รูปแบบและวิธีการจัดท าบัญชีครัวเรือน ซึ่ งสอดคล้อง
งานวิจัยของ ภาวินีย์ ธนาอนวัช (2556 : 1-2) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับเรื่อง บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อชีวิตที่เพียงพอ พบว่าระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือน
ส่วนใหญ่  อยู่ ในระดับปานกลางคิด เป็นร้อยละ 55.0 
รองลงมาอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 41 โดยสาเหตุหลัก
ในการจัดท าบัญชี เพื่อต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว เพื่ อต้องการให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นและ

ต้องการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง
ตามล าดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดท าบัญชี ครัวเรือน เนื่องจาก 
ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดท าบัญชี เสียเวลาในการจัดท า
เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ไม่จ าเป็น 
  1.3 ปัญหาด้านการส่งเสริมการให้ความ
ร่วมมือ พบว่า สมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรไม่เห็น
ความส าคัญในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มีความเห็นว่าการจัดท าบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องเสียเวลาใน
การจัดท าและไม่มีความจ าเป็นต้องจัดท ารวมถึงไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความส าคัญและ
ประโยชน์ของการจัดท าบัญชีครัวเรือนซึ่งไม่สอดคล้อง
งานวิจัยของ วรรณี  พิมพ์พันธ์ (2556 : 8) ศึกษาเรื่อง 
ส่งเสริมการรับรู้การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง อ าเภอตาลสุม 
จังหวัดอุบลราชธานีประชาชนรับรู้ข้อมูลเกี่ ยวกับการ
ส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจากเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม จนมีความ
เข้าใจในขั้นตอนการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน  จนสามารถ
น าไปปฎิบัติได้อย่างถูกต้องและรับการสนับสนุนสมุดบันทึก
บัญชีครัวเรือน จาก อบต. ใช้ที่บ้านเป็นที่จดบันทึกบัญชีใน
ช่วงเวลาเย็น มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนย่างสม่ าเสมอ 1 
ครั้ง/สัปดาห์ ทัศนคติของประชาชนต่อการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับเห็นด้วยต่อการจด
บันทึกบัญชีครัวเรือน  โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน 
 2. แนวทางในการบัญชีครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  
  2.1 ด้านรายรับ เกษตรกรทราบวิธีการและ
รูปแบบในการจัดท าบัญชีรายรับที่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่าเกษตรกรบางคนเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 
  2.2 ด้านรายจ่าย เมื่อเกษตรกรมีรายจ่าย
เกษตรกรจัดท าบัญ ชีรายจ่าย ทั้ งนี้ อาจเป็นเพราะว่า
เกษตรกรต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน 
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  2.3 ด้านหนี้สิน เกษตรกรมีภาระหนี้ สิน
ครัวเรือนนอกระบบ เช่น นายทุนเงินกู้ เพื่อน เป็นต้น ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่
เกิดขึ้นในครัวเรือนท าให้ต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน  
  2.4 ด้ าน เงินค งเหลื อ  เกษตรกรมี ก าร
วางแผนเมื่อมีเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายโดยวิธีการลงทุน 
เช่น น าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อฉลากออมสิน เป็นต้น 
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในบางครัวเรือนเกษตรกรต้องการน า
เงินคงเหลือในครัวเรือนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุภัทรษร ทวีจันทร์ (2556 : 7) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง 
การบูรณาการบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทาง
บัญชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านกลาง ต าบลขะยูง อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัด 
ศรีสะเกษ พบว่า(1) ด้านแนวคิดการบัญชีครัวเรือน โดย
ภาพรวมชุมชนชาวบ้านกลางมีความรู้เกณฑ์รายรับ รายจ่าย
เกณฑ์ค านวณต้นทุน และเกณฑ์การออม อยู่ในระดับมาก
และสามารถยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน  (2) ด้าน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมชุมชน
ชาวบ้านกลางมีความรู้ด้านหลักการพอประมาณ  ด้าน
หลักการมีเหตุผลด้านแนวคิดภูมิคุ้นกันและด้านแนวคิด
ความรู้คู่คุณธรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมีการใช้การ
ประยุกต์แนวคิดเชิงธรรมะมาใช้ในชีวิตประจ าวันได้ดี  (3) 
การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางการบัญชี โดยภาพรวมชุมชน
ชาวบ้านกลางมีการรับรู้และส่งเสริมองค์ความรู้ มีทักษะ
ปฏิบัติในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน มีระบบการคิดตาม
หลัก เศรษฐกิจพอเพี ยงและสามารถประยุ กต์ ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันในระดับปานกลาง 
 3. ผลการวิเคราะห์การฝึกปฏิบัติการอบรมการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่นท่ีเข้าร่วมฝึกอบรมการจัดท าบัญชีครัวเรือน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้โดยรวมอยู่
ในระดับมากทุกข้อ คือ สามารถบันทึกและก าหนดรายการ
รายได้ เองได้อย่างชัดเจน  สามารถบันทึกและก าหนด
รายการค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน สามารถลงรายการในบัญชี

รายรับ – รายจ่าย ได้ทันทีและเป็นปัจจุบัน สามารถค านวณ
เงินคงเหลือในบัญชีรายรับ – รายจ่ายของแต่ละวันได้ 
สามารถวางแผนลดยอดค่าใช่จ่ายสิ้นเปลืองได้จากสรุปผล
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในบัญชีรายรับ – รายจ่าย สามารถน า
ยอดยกมา เข้ามาร่วมบันทึกในบัญชีรายรับ – รายจ่ายของ
ต้นเดือน สามารถน าผลสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายของเดือน
มาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้ สามารถอธิบายและ
ถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้องเข้าใจในการ
ท าบัญชีรายรับ – รายจ่ายได้ สามารถวางแผนการเพิ่ม
รายได้และลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวได้ มีการบันทึก
ความจ าในช่องหมายเหตุหากรายการบัญชีนั้นเป็นรายการที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ชนิดาภา ดีสุข
และคณะ (2556 : 9) บัญชีครัวเรือนเพื่อชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมเห็นว่าการ
อบรมในครั้งนี้มีประโยชน์ มากเพราะท าให้ทราบรายรับ-
รายจ่ายประจ าเดือนของครัวเรือนได้ท าให้ทราบการใช้
จ่ายเงินของตนเอง ว่ารายจ่าย ทางใดใช้จ่ายมาก รายจ่าย
ทางใดใช้จ่ายน้อย การท าบัญชีครัวเรือนเป็นการส่งเสริมให้
ชาวบ้านรู้จักการเก็บออมเงิน มากยิ่งขึ้น ทางคณะบัญชีจึงมี
แนวคิดที่จะท างานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ก า รจั ด ท า บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น  ข อ งป ระ ช าช น ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อจะได้น าประโยชน์ที่ได้
จากงานวิจัยไปใช้ในชุมชนต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับบทความ
วิชาการของ ประภัสสร  สมอออน (2559) เรื่อง ความเป็น
อิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพในการสอบบัญชี ท่ีระบุว่า 
ความเป็นอิสระในการสอบบัญชีนั้นมีความส าคัญต่อวิชาชีพ
และช่ือเสียงของผู้สอบบัญชีเป็นอย่างมาก  เพราะหาก
ผู้สอบบัญชี  บกพร่อง  หรือขาดความเป็นอิสระในการสอบ
แล้วมักจะท าให้เกิดค าถามที่ตามมาถึงความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานได้  ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติงาน
สอบบัญชีด้วยความระมัดระวังรอบครอบและให้มีการวาง
แผนการตรวจสอบให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ  มีความเป็น
อิสระ  ในการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของงานตรวจสอบ
บัญชี  การตระหนักต่อตนเอง  เป็นความสามารถที่จะ
พิจารณาว่า  ตนเองสามารถจัดการกับตนเองได้ดีเพียงใด  
การตระหนักในจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองและความ
มั่นใจตนเองจะเห็นได้ว่าความผิดพลาดในการท างานส่วน
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ใหญ่  เกิดจากการสื่อสารทั้งทางด้านร่างกายและการใช้
ค าพูดจะท าให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน  และเป็น
อิสระในการท างานได้อย่างดีที่สุด 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1 . ก ารศึ กษ าใน ครั้ งนี้ พ บ ว่ าด้ าน ความ รู้
ความสามารถ เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม
ความรู้ทางด้านการบัญชีครัวเรือน ควรจัดให้มีการอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความชัดเจน เพื่อช่วยให้เกษตรกรบ้าน
ดอนบม ต าบลเมืองเก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับ
ความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือน
รวมถึงเห็นถึงประโยชน์ของการจัดท าบัญชีครัวเรือนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 2. การศึกษาในครั้งนี้พบว่าด้านเอกสารและ
วิธีการทางบัญชี ควรมีการพัฒนาเอกสารและวิธีการทางการ
บัญชีครัวเรือน ให้ผู้ใช้เอกสารและผู้ท าบัญชีครัวเรือนเข้าใจ
ง่ายไม่ซับซ้อน เพื่อช่วยให้เกษตรกรบ้านดอนบม ต าบลเมือง
เก่า อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สามารถใช้เอกสารได้
อย่างถูกต้องตามวิธีการทางบัญช ี
 3. การศึกษาในครั้งนี้พบว่าเกษตรกรในบาง
ครัวเรือนเคยได้ยินเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีครัวเรือนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแต่ไม่เคยจัดท าบัญชีครัวเรือน
เนื่องจากไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐหรือ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรว่าหน่วยงานที่มีความ
เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนควรจัดท าแผนการอบรม
เพื่อให้ค าแนะน า ติดตามและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึง
ความส าคัญของการจัดท าบัญชีครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. การศึกษาในครั้งนี้พบว่าการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนท าให้เกษตรกรรู้รายรับ รายจ่าย ของครัวเรือน
และสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น
ให้กับครัวเรือนและท าให้ในครัวเรือนมีเงินคงเหลือท าให้มี
ความมั่นคงทางการเงิน 
 5. การศึกษาในครั้งนี้พบว่าการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
เกษตรกรยังไม่เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ ถึงแม้จะ
เคยได้ยินอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่ได้ปฏิบัติดังนั้นทุกคนควรท า

ความเข้าใจและน ามาปฏิบัติเพื่อให้การด าเนินชีวิตประจ าวัน
เป็นไปด้วยรอบคอบและมั่นคง 
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