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การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
The Making Household Accounting of Sufficiency Economy Philosophy
of Farmer Ban Don Bom in Mueang Kao Subdistrict,
Mueang District, Khon Kaen Province
สัญญา เนียมเปรม1
บทคัดย่อ
การวิจัยแบบผสมผสานเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ของเกษตรกร บ้านดอนบม ตำบลเมือ งเก่า อำเภอเมือ ง จังหวัด ขอนแก่น มุ่งศึก ษาการจัด ทำบัญ ชีค รัวเรือ นตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และเพื่อศึกษาความรู้ความสามารถ
ด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือนก่อนและหลังการอบรมให้กับเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรบ้านดอนบม จำนวน 90 ครัวเรือน แจก
แบบสอบถามครัวเรือนละ 1 คน คิดเป็น 90 คน โดยวิธีกำหนดจากขนาดประชากรหลักร้อย ใช้ 25% จากประชากรทั้งหมด
358 ครัวเรือน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการประชุมเพื่อระดมความคิด การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม แบบทดสอบและแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง สถิตทิ ี่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ทดสอบ ได้แก่ T–Test
ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการ
ส่งเสริมและการให้ความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
คือ ด้านความรู้ความสามารถ ตามลำดับ ความต้องการแนวทางในการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
เกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า ด้านเงินคงเหลือ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านหนี้สิน และด้านรายจ่าย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้าน
รายได้ ตามลำดับ
การอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอ
เมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ผู้เข้าร่วมการอบรมก่อนอบรมและหลังอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน ตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบล เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีคะแนนที่สูงกว่าอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่า ผู้เข้าร่วมอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้สูงขึ้น
เมื่อพิจารณาเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ก่อนเข้าร่วมการอบรมการจัดทำบัญ ชี
ครัวเรือน เกิดความรู้ และความเข้าใจสามารถนำไปปฏิบัติได้ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13 คน โดยมีค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 2.42 ภายหลังได้รับการอบรมการจัดทำบัญ ชีครัวเรือน มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 20 คน โดยมีค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 2.54
คำสำคัญ : การบัญชีครัวเรือน, แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, เกษตรกร
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
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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 t – test.
The research findings were showed problems 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
บทนำ
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทางการ
ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ป
ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้น ย้ำแนวทางการแก้ไขเพื่อ ให้รอดพ้น และสามารถ
ดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวั น์
และความเปลี่ย นแปลงต่าง แต่ในสภาวะสังคมปัจ จุบ ัน
ที่เต็ม ไปด้ว ยกระแสวัต ถุน ิย มและความ ุมเ อย ุงเ อ
จนทำให้ค นไทยหลงเดิน ทางผิด ไปตามกระแสนิย มจน
กลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น ึ่ง
ทำให้ป ระชาชนทุก คนควรนำแนวทางตามแนวปรัช ญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงมองเห็น ถึงความสำคัญ ของการสร้างภูม ิค ุ้ม กัน ให้ก ับ
ตัวเอง รู้จัก ความพอมีพ อกิน การทำบัญ ชีค รัวเรือ นถือ ว่า

มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแนวทางสู่ความพอเพียง ผู้ปฏิบัติ
จะต้อ งรู้จ ัก ประมาณตนเองมีก ารวางแผนการใช้จ ่า ย
อย่างรอบคอบและมีสติในการดำรงชีวิต ึ่งการวางแผนที่ดี
นั้นจำเป็นจะต้องมีการจดบันทึกข้อมูลที่ถูกต้อง มีการเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อจัดทำ
เป็น บัญ ชีค รัว เรือ น และนำข้อ มูล ที่ไ ด้ม าพิจ ารณาหา
วิธ ีก ารเพิ่ม รายรับ และลดรายจ่า ยที่ไม่จ ำเป็น เพื่อ ให้เกิด
ความพอดี หากมีส่วนที่เหลือก็ให้เก็บไว้ออมเพื่อใช้ในอนาคต
(นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร, 2550 : 25-29)
การทำบัญ ชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับ
รายจ่ายประจำวันของครัวเรือน และสามารถนำข้อมูลมา
วางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้อย่างเหมาะสม ทำให้
เกิดการออม การใช้จ่ายเงินอย่างประหยัดคุ้มค่า ไม่ ุมเ อย
(ธรรญชนก นิล มณี และคณะ, 2558 : 2-3) ดังนั้น การทำ
บัญชีครัวเรือนทำให้สามารถทราบข้อมูล ดังนี้
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1. รายรับ หรือ รายได้ คือ เงิน หรือสินทรัพย์
ที่วัดมูลค่าได้ ที่ได้รับจากการประกอบอาชีพ หรือผลตอบแทนที่
ได้รับจากการให้ผู้อื่นใช้สินทรัพย์ หรือ ผลตอบแทนจากการ
ลงทุน ในรูป แบบต่า ง เช่น รายได้จ ากค่า จ้า งแรงงาน
เงินเดือน ดอกเบี้ยรับจากเงิน ากธนาคาร หรือ จากเงินให้
กู้ยืม รายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ เป็นต้น
2. รายจ่า ย หรือ ค่า ใช้จ ่า ย คือ เงิน หรือ
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าได้ ที่จ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่งตอบแทน
กลับ มา สิ่ง ตอบแทนอาจเป็น สิน ค้า หรือ บริก าร เช่น
ค่าอาหาร ค่าน้ำค่าไ า ค่าโทรศัพ ท์ (ค่าสาธารณูปโภค)
ค่าน้ำมัน ค่าหนังสือตำรา เป็นต้น หรือรายจ่าย อาจไม่ได้รับ
สิ่งตอบแทนคือสินค้าหรือบริการก็ได้ เช่น เงินบริจาคเพื่อ
การกุศล เงินทำบุญทอดกฐิน ทอดผ้าปา เป็นต้น
3. หนีสิน คือ ภาระผูกพันที่ต้องชดใช้คืนใน
อนาคต การชดใช้อาจจ่ายเป็นเงินหรือของมีค่าที่ครอบครัว
หรือ ตนเองมีอ ยู่ หนี้ส ิน เป็น เงิน หรือ สิ่ง ของที่ม ีค ่า ที่
ครอบครัว หรือ ตนเองได้ร ับ มาจากบุค คลหรือ แหล่ง เงิน
ภายนอก เช่น การกู้ยืมเงินจากเพื่อนบ้าน การกู้ยืมเงินจาก
กองทุนต่าง การ ื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่อ การ ื้อ
สินทรัพย์เป็นเงินผ่อนชำระ หรือการเช่า ื้อ เป็นต้น
4. เงินคงเหลือ คือ ส่วนของรายได้ที่เหลืออยู่
หรือที่กันเอาไว้ไม่นำมาใช้จ่ายในการบริโภคอุปโภคในขณะ
ปัจจุบัน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเก็บไว้ใช้จ่ายในยามเจ็บปวย
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เกิด ขึ้น หรือเมื่อแก่ชราหรือเพื่อใช้จ่ายใน
กิจการอื่นใดที่สมควร ส่วนของรายได้ทั้งหมดที่ไม่ได้นำมาใช้
จ่ายและเก็บเอาไว้ก็นับเป็นเงินคงเหลือได้ทั้งหมด
การบัน ทึก บัญ ชีค ือ การจดบัน ทึก รายการค้า
ต่าง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดำเนินงานของ
กิจการ ให้ข้อมูล ในการบริหารงานและตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
ของกิจการ นอกจากการบัญชีมีความสำคัญทางด้านธุรกิจ
แล้วยังสามารถนำการบัญชีมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
โดยมีก ารนำการบัญ ชีม าประยุก ต์เพื่อ เป็น เครื่อ งมือ อย่าง
หนึ่ง ของปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง ึ่ง เรีย กว่า “บัญ ชี
ครัวเรือน”เพื่อสำหรับการบันทึกรายรับและรายจ่าย อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้จัดทำหลายประการจากรายงานการ
วิจัยหลายฉบับได้สนับสนุนถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชี
ครัว เรือ น แต่พ บว่า บุค คลส่ว นใหญ่ย ัง คงไม่ม ีก ารจัด ทำ
สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการขาดความรู้และความเข้าใจใน
การจัดทำ จากบทความ ึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้
ในการจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ น เพื่อ ให้ม ีก ารจัด ทำบัญ ชี
ครัว เรือ นแพร่ห ลายมากยิ่ง ขึ้น (ภัท รา เรือ งสิน ภิญ ญา,
2552: 69-74)
การทำบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ หรือการ
บัน ทึก รายรับ รายจ่า ยที่ท างราชการพยายามส่ง เสริม ให้
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ประชาชนได้ท ำกัน เป็น เรื่อ งการบัน ทึก รายรับ รายจ่า ย
ประจำวัน ประจำเดือนว่า มีรายรับจากแหล่งใดบ้าง จำนวน
เท่าใด มีรายจ่ายอะไรบ้าง จำนวนเท่าใดในแต่ละวัน สัปดาห์
เดือนและป เพื่อจะได้เห็นภาพรวมว่า ตนเองและครอบครัว
ที่รายรับเท่าใด รายจ่ายเท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือ เงินไม่
พอใช้เท่า ใด คือ รายจ่า ยมากกว่า รายรับ และสำรวจว่า
รายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จำเป็นน้อยจำเป็นมาก จำเป็น
น้อ ย อาจลดลง จ่ายเฉพาะที่จ ำเป็น มาก เช่น ื้อ กับ ข้าว
ื้อ ยา ื้อ เสื้อ ผ้า ่อ มแ มบ้า น การศึก ษา เป็น ต้น
ส่วนรายจ่ายไม่จำเป็นให้ลด ละ เลิก เช่น ื้อบุหรี่ ื้อเหล้า
เล่นการพนัน เป็นต้น เมื่อนำรายรับ รายจ่าย มาบวกลบกัน
แล้วขาดดุลเกินดุลไปเท่าใดเมื่อเห็นตัวเลข จะทำให้เราคิดได้
ว่า สิ่ง ไม่จ ำเป็น นั้น มีม ากหรือ น้อ ยสามารถลดได้ห รือ ไม่
เลิกได้ไหม ถ้าไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไร กับตัวเอง ครอบครัว
ชุมชนและประเทศ หากเราวางแผนการรับการจ่ายเงินของ
ตนเองได้ เท่า กับ ว่า รู้จ ัก ความเป็น คนได้พ ั นาตนเอง
ให้เป็น คนมีเหตุม ีผ ล เป็น คนรู้จ ัก พอประมาณ เป็น คนรัก
ตนเอง รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติมากขึ้น
จึงเห็น ได้วา่ การทำบัญ ชีครัวเรือนในเรื่องรายรับ รายจ่าย
ก็คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อพั นาชีวิต ตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งนั้น เอง เพราะปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง คือ
ปรัชญาชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสมพอดี สอดคล้องถูกต้องตาม
ก ธรรมชาติที่มีทั้งความเป็นเอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ
(เศรษฐกิจ พอเพีย ง กับ การสถาปนาพระราชอานาจนา,
2550) ดังงานวิจัยของ ชนิดาภา ดีสุขและคณะ (2556 : 9)
บัญ ชีค รัว เรือ นเพื่อ ชุม ชนตามปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง
พบว่า ผู้เ ข้า รับ การอบรมเห็น ว่า การอบรมในครั้ง นี้ม ี
ประโยชน์ มากเพราะทำให้ท ราบรายรับ - รายจ่า ย
ประจำเดือนของครัวเรือนได้ทำให้ทราบการใช้จ่ายเงินของ
ตนเอง ว่ารายจ่ายทางใดใช้จ่ายมาก รายจ่ายทางใดใช้จ่าย
น้อย การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านรู้จัก
การเก็บออมเงิน มากยิ่งขึ้น ทางคณะบัญชีจึงมีแนวคิดที่จะ
ทำงานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทำ
บัญ ชีครัวเรือนของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริม ณ ลเพื่อจะได้น ำประโยชน์ท ี่ได้จากงานวิจัยไปใช้ใน
ชุมชนต่อไป
จากการสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรบ้านดอนบม
ตำบลเมือ งเก่า อำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น พบว่า
เกษตรกรส่ว นใหญ่ไม่ได้บ ัน ทึก บัญ ชีค รัว เรือ นเพราะขาด
ความรู้และความเข้าใจในการทำบัญชีครัวเรือนดังนั้นผู้วิจัย
จึงมีความเห็นว่าหากมีการถ่ายทอดความรู้ในการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนให้แก่เกษตรกร อาจเป็นสิ่งกระตุ้นให้มีการจัดทำ
บัญ ชีค รัว เรือ นมากขึ้น กว่า ที่เ ป็น อยู่ใ นปัจ จุบ ัน ได้ จาก
ความสำคัญดังกล่าวรวมถึงผู้วิจัยได้ทำงานอยู่ในบ้านดอนบม
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ตำบลเมือ งเก่า อำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น จึง มีค วาม
สนใจศึกษา การจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพีย งของเกษตรกร บ้า นดอนบม ตำบลเมือ งเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากความสำคัญของการ
จัดทำบัญชีครัวเรือนนั้นเข้ามามีบทบาทและมีความสำคัญ
ต่อประชาชน ในการวางแผนค่าใช้จ่ายให้สามารถกำหนด
รายรับ ให้เหมาะสมกับ รายจ่า ย สามารถจัด สมดุล ชีว ิต
วางแผนค่าใช้จ่ายและการเก็บออมได้ดียิ่งขึ้น ให้ได้เล็งเห็น
คุณ ค่า และความ สำคัญ รวม ท ั้ง ป ระโยชน ์ข องการ
ที่ประชาชนใส่ใจต่อการจัดทำบัญชีครัวเรือนและนำความรู้
การจัด ทำบัญ ชีค รัวเรือนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนิน ชีวิต
และผลดีข องการจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ น เพื่อ ให้ช ุม ชนเกิด
ความตระหนัก เกี่ย วกับ การใช้แ ละการจัด หาเงิน ึ่งจะมี
หลัก การอยู่ท ี่ก ารใช้จ ่ายตามความจำเป็น คือ ปัจ จัย สี่ให้
ชุม ชนพออยู่ พอกิน พอควร มีค วามสุข มีค วามสามัค คี
มีความร่วมมือ ความขยัน อดทนและความปรารถนาดีต่อ
กันและเพื่อเป็นการเสนอแนะแนวทางในการพั นาส่งเสริม
การจัดทำบัญชีครัวเรือนแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทางหนึ่ง
และการปฏิบัติตามแนวพระราชดำริทฤษ ีใหม่ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงจะช่วยให้ประเทศเจริญได้
วัต ร สงคของการวิจัย
1. เพื่อ ศึก ษาการจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นตาม
แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งของเกษตรกร บ้า นดอนบม
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2. เพ ื่อ ศึก ษ าความรู้ด ้า น การจัด ท ำบ ัญ ชี
ค รัว เรือ น ก ่อ น แล ะห ล ัง ก ารอ บ รม ให ้ก ับ เก ษ ต รก ร
บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ขอบเขตของการวิจัย
1. ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ป ระ ช าก รท ี่ใ ช ้ใ น ก ารวิจ ัย ได ้แ ก ่
บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จำนวน 358 ครัวเรือน ข้อมูลจากเทศบาลตำบลเมืองเก่า
จังหวัดขอนแก่น (2557)
1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประชากร
ในหมู่บ ้า นดอนบม ตำบลเมือ งเก่า อำเภอเมือ ง จัง หวัด
ขอนแก่น เนื่องจากขนาดประชากรเป็นหลักร้อย ควรใช้กลุ่ม
ตัว อย่า งอย่า งน้อ ย 25% (ธีร วุ ิ เอกะกุล , 2549 : 23)
จำนวน 90 ครัวเรือน
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ศึกษา ได้แก่ บ้านดอนบม
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

3. ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษาประกอบด้วย
ตัวแปรต้น ได้แก่ การจัดทำบัญ ชีครัวเรือน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ตัว แปรตาม ได้แ ก่ ความรู้ท างด้า นบัญ ชี
ครัวเรือนก่อนและหลังการอบรม
วิ ีดำเนินการวิจัย
1. ร ชากรแล กล่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ จำนวนครัวเรือนที่พัก
อาศัยอยู่ในบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จำนวน 358 ครัวเรือนจากผลสำรวจของเทศบาล
ตำบลเมืองเก่า จังหวัดขอนแก่น
1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ เกษตรกรในหมู่บ ้าน
ดอนบม ตำบลเมือ งเก่า อำเภอ เมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น
เนือ่ งจากขนาดประชากรเป็นหลักร้อย จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง
อย่างน้อย 25% (ธีรวุ ิ เอกะกุล , 2549 : 23) จำนวน 90
ครัวเรือน โดยสุ่มแบบง่าย
2. เครืองมือที ช้ นการศกษา ในการศึกษาครั้ง
นี้ผู้ศึกษาได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่
2.1 แบบสอบถามเพื่อ สอบถามสมาชิก ใน
กลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ในการจัดทำบัญชี
แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ตอน ได้แก่
ตอนที 1 ข้อ มูล ทั่ว ไปเกี่ย วกับ ผู้ต อบ
แบบสอบถาม เป็นคำถามที่เกี่ยวกับ เกษตรกรบ้านดอนบม
ตำบลเมือ งเก่า อำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น เพศ อายุ
ระดับการศึกษา จำนวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือน
ตอนที 2 สภาพทั่ว ไปของการจัด ทำ
บัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เป็นคำถามเกี่ยวกับ ปัจจุบันครอบครัวของเกษตรกรทำบัญชี
ครัวเรือนหรือไม่ เกษตรกรมีการ กอบรมและการได้รับการ
ส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือนหรือไม่
ตอนที 3 ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปัญ หา
และอุปสรรคในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้าน
ความรู้ความสามารถ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชีและ
ด้านการส่งเสริมและการให้ความร่วมมือ
ตอนที 4 แนวทางในการจัด ทำบัญ ชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้าน
รายรับ รายจ่าย หนี้สินและเงินคงเหลือ
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ตอนที 5 ข้อเสนอแนะอื่น
2.2 แบบสัม ภาษณ์แ บบมีโครงสร้า ง โดย
แบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 5 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 เป็นข้อมูล
เกี่ย วกับ ผู้ต อบแบบสัม ภาษณ์ ด้า น เพศ อายุ การศึก ษา
รายได้ ค่าใช้จ่าย ตอนที่ 2 สภาพทั่วไปของการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตอน
ที่3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญ หาและอุปสรรคในการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ด้านความรู้ความสามารถ ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี
และด้านการส่งเสริมและการให้ความร่วมมือตอนที่ 4 แบบ
สัม ภาษณ์แ นวทางการจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สิน
และเงินคงเหลือ ส่วนที่5 ข้อเสนอแนะอื่น
2.3 อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่เหมาะสม
ให้กับกลุ่มชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมือง
เก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3. การเกบรวบรวมข้อมล ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผู้ศึกษามีวิธีการดำเนินงานตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม แจก
แบบสอบถามให้กับเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 90 ครัวเรือน โดยแจก
ครัวเรือนละ 1 คน คิดเป็น 90 คน
วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเพื่อนำผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ไปสรุปผลและจัดทำแบบสัมภาษณ์ต่อไป
3.2 รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์
สัมภาษณ์เกษตรกรบ้านดอนบม ตำบล
เมือ งเก่า อำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น จำนวน 28
ครัว เรือ น คิด เป็น ร้อ ยละ 31.11 จากข้อ มูล ที่เ ก็บ จาก
แบบสอบถาม โดยเก็บ ข้อ มูล จากเกษตรกรบ้า นดอนบม
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทั้ง 4 หมู่บ้าน
ได้แ ก่ หมู่ท ี่ 6 หมู่ท ี่ 7 หมู่ท ี่ 10 และหมู่ท ี่ 13 โดยการ
สัมภาษณ์หมู่บ้านละ 7 ครัวเรือน
วิเ คราะห์เ นื้อ หาจากแบบสัม ภาษณ์
เกี่ย วกับ ความคิด เห็น เกี่ย วกับ ปัญ หาและอุป สรรคในการ
จัดทำบัญ ชีครัวเรือนและความต้องการเกี่ยวกับการจัดทำ
บัญชีครัวเรือน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
3.3 ขั้นหาแนวทางการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรบ้านดอนบม
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
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วางแผนหัวข้อที่จะอบรมการจัดทำบัญชี
ครัว เรือ นตามแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งให้เหมาะสมกับ
เกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น
สร้างหัวข้อ และกำหนดการเพื่อ เตรีย ม
การอบรม
อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่เหมาะสม
ให้กับเกษตรกรบ้านดอนบม
4. ก ารว ิเ ค รา ห ข ้อ ม ล ท ี่ไ ด ้จ าก เอ ก ส าร
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้คำตอบในประเด็น
งานวิจัย และทราบถึงแนวทางการจัดทำบัญชีครัวเรือนตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบล
เมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์ผลเชิงปริม าณ
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ เป็นการบรรยายจาก
การสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจำนวน 28 ครัวเรือน ประเมิน
การจัด อบรมจากการทดสอบก่อ นอบรมและหลัง อบรม
จากนั้นสรุปนำเสนอผลเชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย
สร ลการวิจัย
1. สภาพทัว ของการจัด ทำบัญ ชีค รัวเรือ น
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกร
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทำบัญชีครัวเรือน เพราะไม่
เข้าใจรูปแบบและวิธีการจัดทำบัญชี จำนวน 50 คน คิดเป็น
ร้อ ยละ 55.56 รองลงมาไม่ท ำบัญ ชีค รัว เรือ น เพราะ
เสียเวลาในการจัดทำ จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 12.22
เกษตรกรผู้ต อบแบบสอบถามทำบัญ ชีค รัว เรือ น เพราะ
ต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของครัวเรือน จำนวน 20 คน
คิด เป็น ร้อ ยละ 22.22 รองลงมาทำบัญ ชีค รัวเรือ น เพราะ
ต้องการให้ครอบครัวมีฐานะดีขึ้นจำนวน 4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 4.44 เกษตรกรไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานต่าง
เกี่ยวกับความรู้ในการจัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 71 คน
คิด เป็น ร้อ ยละ 78.89 เกษตรกรได้ร ับ การส่ง เสริม จาก
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับความรู้ในการ
จัดทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 11.11
รองลงมาได้รับการส่งเสริมจากสหกรณ์การเกษตรเกี่ยวกับ
ความรู้ในการจัด ทำบัญ ชีค รัวเรือน จำนวน 9 คน คิด เป็น
ร้อยละ 10.00 เกษตรกรไม่เคยเข้ารับการ กอบรมเกี่ยวกับ
การทำบัญชีครัวเรือน จำนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 82.22
และเคยเข้ารับการ กอบรมเกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน
เพราะถูก ชัก ชวนให้เ ข้า รับ การอบรม จำนวน 11 คน
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คิด เป็น ร้อ ยละ 12.22 รองลงมาเคยเข้า รับ การ กอบรม
เกี่ยวกับการทำบัญชีครัวเรือน เพราะต้องการความรู้เพิ่มเติม
จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 หากมีการจัดโครงการ
กอบรมเกี่ย วกับ การทำบัญ ชีค รัว เรือ นเกษตรกรมีค วาม
ต้องการเข้าร่วมอบรมจำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 76.67
และไม่ต้องการเข้าร่วมอบรมจำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ
23.33
2. ญหาแล อ สรรค นการจัด ทำบัญ ชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ตำบลเมือ งเก่า อำเภอเมือ ง จัง หวัด ขอนแก่น
ดยรวม
2.1 ด้านความรู้ความสามารถในการจัดทำ
บัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร
บ้านดอนบม ไม่ได้รับ การอบรมเพื่อให้มีความรู้และความ
เข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยวิธีการที่ถูกต้องรวมถึง
เกษตรกรยัง ขาดความรู้ค วามเข้า ใจในการจัด ทำบัญ ชี
ครัว เรือ นอย่า งถูก วิธ ีเพื่อ ให้เกิด ประโยชน์อ ย่า งแท้จ ริง
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน เนื่องจากในครัวเรือนไม่มี
ผู้ที่มีความรู้ด้านบัญชีโดยตรง
2.2 ด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี ในการ
จัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
ขั้น ตอนและวิธ ีก ารในการบัน ทึก บัญ ชี
ครัว เรือ นมีค วามยุ่ง ยากและเกษตรกรไม่ม ีร ูป แบบหรือ
แบบ อร์มในการจัดทำบัญชีครัวเรือนที่ถูกต้อง
2.3 ด้านการส่งเสริมและการให้ความร่วมมือ
ในการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
สมาชิก ในครัว เรือ นของเกษตรกรโดย
ส่วนใหญ่ไม่มีใครทำบัญ ชีครัวเรือนเป็นและมีความเห็นว่า
การทำบัญ ชีครัวเรือนเป็นเรื่องเสียเวลา ึ่งการจัดทำบัญ ชี
ครัว เรือ นเป็น ประจำอย่า งสม่ำ เสมอทำให้เกิด ความเบื่อ
หน่าย เพราะเมื่อจัดทำบัญชีครัวเรือนไปแล้วไม่รู้จะนำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างไร รวมถึงเกษตรกรไม่ได้รับการส่งเสริม
การจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นจากหน่ว ยงานของรัฐ บาลหรือ
เอกชนอย่างต่อเนื่อง
3. แนวทาง นการบัญชีครัวเรือนตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมือง
เก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
การจัด ท ำบ ัญ ชีค รัว เรือ น ตามแน วคิด
เศรษฐกิจ พอเพีย งนั้น เกษตรกรต้อ งมีค วามรู้ค วามเข้า ใจ
เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนโดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้
3.1 ด้านรายรับ พบว่า เกษตรกรทราบ
วิธีการและรูปแบบในการจัดทำบัญชีรายรับที่ถูกต้อง ทั้งนี้
อาจเป็น เพราะว่า เกษตรกรบางคนเคยได้ร ับ การอบรม

เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือนจากธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์
3.2 ด้านรายจ่าย พบว่า เมื่อเกษตรกรมี
รายจ่ายเกษตรกรจัดทำบัญชีรายจ่าย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า
เกษตรกรต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน
3.3 ด้านหนี้สิน พบว่า เกษตรกรมีภาระ
หนี้สินครัวเรือนนอกระบบ เช่น นายทุนเงินกู้ เพื่อน เป็นต้น
ทั้ง นี้อ าจเป็น เพราะว่า เกษตรกรมีร ายรับ ไม่เพีย งพอกับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในครัวเรือนทำให้ต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน
3.4 ด้านเงินคงเหลือ พบว่า เกษตรกรมี
การวางแผนเมื่อ มีเงิน คงเหลือ จากการใช้จ ่า ยโดยวิธ ีก าร
ลงทุน เช่น นำไป ื้อพันธบัตรรัฐบาล ื้อฉลากออมสิน เป็น
ต้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในบางครัวเรือนเกษตรกรต้องการ
นำเงินคงเหลือในครัวเรือนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. ลการทดสอบของ ้เข้า ร่ว มอบรมก่อ น
อบรมแล หลังการอบรมการจัดทำบัญ ชีครัวเรือน ตาม
แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งของเกษตรกรบ้า นดอนบม
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
จากการจัด การอบรมการจัด ทำบัญ ชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรบ้าน
ดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ณ วัด
ท่า ราชไชยศรี บ้า นดอนบม ตำบลเมือ งเก่า อำเภอเมือ ง
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผู้วิจัยได้มีการ
ดำเนิน การทดสอบวัด ความรู้ก ่อ น และหลัง การอบรม
เพื่อให้ได้ทราบถึงผลของความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติ
แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ึ่งมีคะแนนหลังการอบรมสูงขึ้นกว่าก่อน
การอบรม ึ่งหมายถึงผู้เข้าร่วมการอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจและสามารถนำไปปฏิบัติได้เมื่อมีการอบรมการจัดทำ
บัญ ชีค รัว เรือ นตามแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งแล้ว โดยมี
คะแนนเฉลี่ยก่อนอบรมเท่ากับ 13.33คะแนน โดยมีค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.42 ภายหลังได้รับการอบรมมี
คะแนนเฉลี่ย เพิ่ม ขึ้น เป็น 20.08 คะแนน โดยมีค ่า ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.54
อภิ ราย ล
1. ปัญ หาและอุป สรรคในการจัด ทำบัญ ชี
ครัว เรือ นตามแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งของเกษตรกร
บ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โดยมีรายละเอียดที่จะชี้แจงและอภิปรายดังต่อไปนี้
1.1 ปัญหาด้านความรู้ความสามารถ พบว่า
เกษตรกรไม่ส ามารถจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นให้เป็น ไปอย่าง
สม่ำ เสมอทุก วัน เช่น ค่า ใช้จ ่า ย,รายได้ไ ม่เ ป็น ปัจ จุบ ัน
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และเกษตรกรไม่ส ามารถแก้ไขปัญ หานั้น ได้ ทั้งนี้อ าจเป็น
เพราะว่าเกษตรกรไม่ได้จัดสรรเวลาสำหรับการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนอย่างสม่ำเสมอ ึ่งสอดคล้องงานวิจัยของสุภัทรษร
ทวีจันทร์ (2556 : 7) ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การบูรณาการ
บัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านกลาง
ตำบลขะยูงอำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า (1)
ด้านแนวคิดการบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมชุมชนชาวบ้าน
กลางมีความรู้เกณ ์รายรับ รายจ่ายเกณ ์คำนวณต้น ทุน
และเกณ ์การออม อยู่ในระดับมากและสามารถยกตัวอย่าง
ประกอบได้อ ย่า งชัด เจน (2) ด้า นแนวคิด ปรัช ญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง โดยภาพรวมชุม ชนชาวบ้า นกลางมี
ความรู้ด้านหลักการพอประมาณ ด้านหลักการมีเหตุผลด้าน
แนวคิดภูมิคุ้น กัน และด้านแนวคิดความรู้คู่คุณ ธรรมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ึ่งมีการใช้การประยุกต์แนวคิดเชิงธรรมะ
มาใช้ในชีวิตประจำวันได้ดี
1.2 ปัญหาด้านเอกสารและวิธีการทางบัญชี
พบว่า เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้
ในการประกอบการบันทึกบัญชีเช่น ใบเสร็จรับเงินเป็นต้น
และเกษตรกรไม่มีรูปแบบหรือแบบ อร์มในการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนที่ถูกต้อง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรไม่เข้าใจ
รูป แบบและวิธ ีก ารจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ น ึ่ง สอดคล้อ ง
งานวิจ ัย ของ ภาวิน ีย ์ ธนาอนวัช (2556 : 1-2) ได้ศ ึก ษา
เกี่ยวกับเรื่อง บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อชีวิตที่เพียงพอ พบว่าระดับความรู้ของหัวหน้าครัวเรือน
ส่ว นใหญ ่ อยู่ใ นระดับ ปานกลางคิด เป็น ร้อ ยละ 55.0
รองลงมาอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ 41 โดยสาเหตุหลัก
ในการจัดทำบัญ ชี เพื่อต้องการทราบรายรับ-รายจ่ายของ
ครอบครัว เพื่อ ต้อ งการให้ค รอบครัว มีฐ านะดีข ึ้น และ
ต้อ งการยึด หลัก ปรัช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งของในหลวง
ตามลำดับ ส่วนสาเหตุที่ไม่จัดทำบัญชี ครัวเรือน เนื่องจาก
ไม่เข้าใจรูปแบบ/วิธีการจัดทำบัญ ชี เสียเวลาในการจัดทำ
เห็นว่าไม่มีประโยชน์/ไม่จำเป็น
1.3 ปัญ หาด้า นการส่ง เสริม การให้ค วาม
ร่ว มมือ พบว่า สมาชิก ในครัว เรือ นของเกษตรกรไม่เห็น
ความสำคัญในการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
มีความเห็นว่าการจัดทำบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องเสียเวลาใน
การจัดทำและไม่มีความจำเป็นต้องจัดทำรวมถึงไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำคัญและ
ประโยชน์ข องการจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ น ึ่ง ไม่ส อดคล้อ ง
งานวิจ ัย ของ วรรณี พิม พ์พ ัน ธ์ (2556 : 8) ศึก ษาเรื่อ ง
ส่งเสริมการรับรู้การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนของประชาชน
ในเขตองค์ก ารบริห ารส่ว นตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม
จัง หวัด อุบ ลราชธานีป ระชาชนรับ รู้ข ้อ มูล เกี่ย วกับ การ
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ส่ง เสริม การจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นจากเจ้า หน้า ที่อ งค์ก าร
บริหารส่วนตำบล ส่วนใหญ่เคยเข้ารับการอบรม จนมีความเข้าใจ
ในขั้น ตอนการจดบัน ทึก บัญ ชีค รัวเรือ น จนสามารถนำไป
ป ิบัติได้อย่างถูกต้องและรับการสนับสนุนสมุดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน จาก อบต. ใช้ท ี่บ ้านเป็น ที่จดบัน ทึกบัญ ชีในช่วง
เวลาเย็น มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนย่างสม่ำเสมอ 1 ครั้ง/
สัปดาห์ ทัศนคติของประชาชนต่อการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีทัศนคติในระดับเห็นด้วยต่อการจดบันทึกบัญ ชี
ครัว เรือ น โดยกลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ม ีก ารปรับ เปลี่ย น
พฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน
2. แนวทางในการบัญ ชีค รัว เรือ นตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
2.1 ด้านรายรับ เกษตรกรทราบวิธีการและ
รูป แบบในการจัด ทำบัญ ชีร ายรับ ที่ถ ูก ต้อ ง ทั้ง นี้อ าจเป็น
เพราะว่าเกษตรกรบางคนเคยได้รับการอบรมเกี่ยวกับการ
จัดทำบัญชีครัวเรือนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
2.2 ด้า นรายจ่า ย เมื่อ เกษตรกรมีร ายจ่า ย
เกษตรกรจัด ทำบัญ ชีร ายจ่า ย ทั้ง นี้อ าจเป็น เพราะว่า
เกษตรกรต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจำวัน
2.3 ด้า นหนี้ส ิน เกษตรกรมีภ าระหนี้ส ิน
ครัวเรือนนอกระบบ เช่น นายทุนเงินกู้ เพื่อน เป็นต้น ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่าเกษตรกรมีรายรับไม่เพียงพอกับรายจ่ายที่
เกิดขึ้นในครัวเรือนทำให้ต้องมีการกู้หนี้ยืมสิน
2.4 ด้า น เงิน คงเห ลือ เกษ ตรกรม ีก าร
วางแผนเมื่อมีเงินคงเหลือจากการใช้จ่ายโดยวิธีการลงทุน
เช่น นำไป ื้อ พัน ธบัต รรัฐ บาล ื้อ ฉลากออมสิน เป็น ต้น
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในบางครัวเรือนเกษตรกรต้องการนำ
เงินคงเหลือในครัวเรือนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสุภัท รษร ทวีจันทร์ (2556 : 7) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ เรื่อง
การบูรณาการบัญชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญาทาง
บัญ ชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรณีศึกษา
ชุมชนบ้านกลาง ตำบลขะยูง อำเภออุท ุมพรพิสัย จังหวัด
ศรีส ะเกษ พบว่า (1) ด้า นแนวคิด การบัญ ชีค รัว เรือ น โดย
ภาพรวมชุมชนชาวบ้านกลางมีความรู้เกณ ์รายรับ รายจ่าย
เกณ ์คำนวณต้นทุน และเกณ ์การออม อยู่ในระดับมาก
และสามารถยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน (2) ด้าน
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมชุมชน
ชาวบ้า นกลางมีค วามรู้ด ้า นหลัก การพอประมาณ ด้า น
หลัก การมีเหตุผ ลด้า นแนวคิด ภูม ิค ุ้น กัน และด้า นแนวคิด
ความรู้ค ู่ค ุณ ธรรมอยู่ในระดับ ปานกลาง ึ่ง มีก ารใช้ก าร
ประยุกต์แนวคิดเชิงธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ดี (3)
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การเสริมสร้างภูมิปัญญาทางการบัญชี โดยภาพรวมชุมชน
ชาวบ้านกลางมีก ารรับ รู้แ ละส่งเสริม องค์ค วามรู้ มีท ัก ษะ
ปฏิบัติในการจดบันทึกบัญ ชีครัวเรือน มีระบบการคิดตาม
ห ลัก เศรษ ฐกิจ พ อเพ ีย งและสามารถป ระยุก ต์ใ ช้ใ น
ชีวิตประจำวันในระดับปานกลาง
3. ผลการวิเคราะห์การ กปฏิบัติการอบรมการ
จัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นตามแนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งของ
เกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น เกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่นที่เข้าร่วม กอบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือน
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถปฏิบัติได้โดยรวมอยู่
ในระดับมากทุกข้อ คือ สามารถบันทึกและกำหนดรายการ
รายได้เ องได้อ ย่า งชัด เจน สามารถบัน ทึก และกำหนด
รายการค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน สามารถลงรายการในบัญชี
รายรับ – รายจ่าย ได้ทันทีและเป็นปัจจุบัน สามารถคำนวณ
เงิน คงเหลือ ในบัญ ชีร ายรับ – รายจ่า ยของแต่ล ะวัน ได้
สามารถวางแผนลดยอดค่าใช่จ่ายสิ้นเปลืองได้จากสรุปผล
ค่าใช้จ ่ายที่เกิด ขึ้น ในบัญ ชีรายรับ – รายจ่าย สามารถนำ
ยอดยกมา เข้ามาร่วมบันทึกในบัญชีรายรับ – รายจ่ายของ
ต้นเดือน สามารถนำผลสรุปรายได้และค่าใช้จ่ายของเดือน
มาวางแผนการใช้จ่ายเงินในอนาคตได้ สามารถอธิบายและ
ถ่ายทอดให้สมาชิกในครอบครัวและญาติพี่น้องเข้าใจในการ
ทำบัญ ชีร ายรับ – รายจ่า ยได้ สามารถวางแผนการเพิ่ม
รายได้แ ละลดค่าใช้จ ่ายภายในครอบครัวได้ มีก ารบัน ทึก
ความจำในช่องหมายเหตุหากรายการบัญชีนั้นเป็นรายการที่
เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ชนิดาภา ดีสุข
และคณะ (2556 : 9) บัญชีครัวเรือนเพื่อชุมชนตามปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพีย ง พบว่า ผู้เข้า รับ การอบรมเห็น ว่า การ
อบรมในครั้งนี้มีป ระโยชน์ มากเพราะทำให้ท ราบรายรับ รายจ่า ยประจำเดือ นของครัว เรือ นได้ท ำให้ท ราบการใช้
จ่ายเงินของตนเอง ว่ารายจ่าย ทางใดใช้จ่ายมาก รายจ่าย
ทางใดใช้จ่ายน้อย การทำบัญชีครัวเรือนเป็นการส่งเสริมให้
ชาวบ้านรู้จักการเก็บออมเงิน มากยิ่งขึ้น ทางคณะบัญชีจึงมี
แนวคิดที่จะทำงานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ก า ร จ ัด ท ำ บ ัญ ช ีค ร ัว เร ือ น ข อ งป ร ะ ช า ช น ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณ ลเพื่อจะได้นำประโยชน์ที่ได้
จากงานวิจัยไปใช้ในชุมชนต่อไป ึ่งสอดคล้องกับบทความ
วิชาการของ ประภัสสร สมอออน (2559) เรื่อง ความเป็น
อิสระในการสอบบัญชี : คุณภาพในการสอบบัญชี ที่ระบุว่า
ความเป็นอิสระในการสอบบัญชีนั้นมีความสำคัญต่อวิชาชีพ
และชื่อ เสีย งของผู้ส อบบัญ ชีเป็น อย่า งมาก เพราะหาก
ผู้สอบบัญชี บกพร่อง หรือขาดความเป็นอิสระในการสอบ

แล้วมักจะทำให้เกิดคำถามที่ตามมาถึงความโปร่งใสและการ
ตรวจสอบในการปฏิบัติงานได้ ผู้สอบบัญชีควรปฏิบัติงาน
สอบบัญชีด้วยความระมัดระวังรอบครอบและให้มีการวาง
แผนการตรวจสอบให้รัดกุมและมีประสิทธิภาพ มีความเป็น
อิสระ ในการปฏิบ ัติงานในทุกขั้น ตอนของงานตรวจสอบ
บัญ ชี การตระหนัก ต่อ ตนเอง เป็น ความสามารถที่จ ะ
พิจารณาว่า ตนเองสามารถจัดการกับตนเองได้ดีเพียงใด
การตระหนัก ในจุด แข็งและจุด อ่อ นของตนเองและความ
มั่นใจตนเองจะเห็นได้ว่าความผิดพลาดในการทำงานส่วน
ใหญ่ เกิด จากการสื่อ สารทั้งทางด้านร่างกายและการใช้
คำพูดจะทำให้เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน และเป็น
อิสระในการทำงานได้อย่างดีที่สุด
ข้อเสนอแน
1. ก ารศ ึก ษ าใน ค รั้ง น ี้พ บ ว่า ด ้า น ค วาม รู้
ความสามารถ เกษตรกรโดยส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการอบรม
ความรู้ท างด้านการบัญ ชีค รัวเรือ น ควรจัด ให้ม ีก ารอบรม
อย่างต่อเนื่องและมีความชัดเจน เพื่อช่วยให้เกษตรกรบ้าน
ดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ได้รับ
ความรู้และเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีครัวเรือน
รวมถึงเห็นถึงประโยชน์ของการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่าง
ต่อเนื่อง
2. การศึก ษาในครั้ง นี้พ บว่า ด้า นเอกสารและ
วิธีการทางบัญชี ควรมีการพั นาเอกสารและวิธีการทางการ
บัญชีครัวเรือน ให้ผู้ใช้เอกสารและผู้ทำบัญชีครัวเรือนเข้าใจ
ง่ายไม่ ับ ้อน เพื่อช่วยให้เกษตรกรบ้านดอนบม ตำบลเมือง
เก่า อำเภอเมือ ง จังหวัด ขอนแก่น สามารถใช้เอกสารได้
อย่างถูกต้องตามวิธีการทางบัญชี
3. การศึก ษาในครั้ง นี้พ บว่า เกษตรกรในบาง
ครัวเรือ นเคยได้ย ิน เกี่ย วกับ การจัด ทำบัญ ชีค รัวเรือ นตาม
แนวคิด เศรษฐกิจ พอเพีย งแต่ไม่เคยจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ น
เนื่อ งจากไม่ได้ร ับ การส่ง เสริม จากหน่ว ยงานภาครัฐ หรือ
เอกชนอย่า งต่อ เนื่อ ง จึง เห็น ควรว่า หน่ว ยงานที่ม ีค วาม
เกี่ย วข้อ งทั้งภาครัฐ และเอกชนควรจัด ทำแผนการอบรม
เพื่อให้คำแนะนำ ติดตามและส่งเสริมให้ประชาชนเห็นถึง
ความสำคัญ ของการจัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นตามแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียง
4. การศึก ษาในครั้ง นี้พ บว่า การจัด ทำบัญ ชี
ครัวเรือ นทำให้เกษตรกรรู้รายรับ รายจ่าย ของครัวเรือ น
และสามารถวางแผนทางการเงินเพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น
ให้กับครัวเรือนและทำให้ในครัวเรือนมีเงินคงเหลือทำให้มี
ความมั่นคงทางการเงิน
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5. การศึก ษาในครั้ง นี้พ บว่า การจัด ทำบัญ ชี
ครัวเรือนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่
เกษตรกรยังไม่เข้าใจและเห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับ ถึงแม้จะ
เคยได้ย ิน อยู่บ ่อ ยครั้ง แต่ไม่ได้ป ฏิบ ัต ิด ัง นั้น ทุก คนควรทำ
ความเข้าใจและนำมาปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินชีวิตประจำวัน
เป็นไปด้วยรอบคอบและมั่นคง
เอกสารอ้างอิง
1.
ชนิด าภา ดีส ุข และคณ ะ. (2556). บัญ ชี
ครัว เรือ นเพือชมชนตาม รัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพีย ง. กรุง เทพมหานคร: มหาวิท ยาลัย
กรุงเทพธนบุรี.
2.
ธรรญ ช น ก น ิล ม ณ ี, แ ล ะ ค ณ ะ . (2558).
การศกษาพ ติก รรมแล สภาพ ญหาการ
จัด ทำบัญ ชีค รัว เรือ นตาม รัช ญาเศรษฐกิจ
พอเพีย งเพือลด ญหาหนีสิน ของเกษตรกร
จังหวัด ราจีน บรี. นครปฐม : มหาวิท ยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์.
3.
ธีรวุ ิ เอกะกุล. (2549). ร เบียบวิ ีวิจัยทาง
พ ติกรรมศาสตรแล สังคมศาสตร. พิมพ์ครั้งที่
4. อุบลราชธานี : วิทยาออ เ ทการพิมพ์.
4.
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร.
(2548). บริบ ทใหม่ข อง ภาพลัก ษณ์ ธ.ก.ส.
วารสารเพือการพั นาชนบท, 2 (6) : 2.
5.
นภาพร ลิข ิต วงศ์ข จร. (2550). กรก าคม กัน ยายน ). บ ัญ ชีค รัว เรือ น : เครื่อ งม ือ สู่
เศรษ ฐกิจ พ อเพ ีย ง. วารสารศน ยบ ริก าร
วิชาการ, 15 (3) : 25-29.
6.
ประภัสสร สมอออน (2559) เรือง ความเ น
อิสร นการสอบบัญชี : ค ภาพ นการสอบ
บัญ ชี. วารสารวิท ยาลัย บัณ ิต เอเ ีย . 6(2)
(กรก าคม-ธันวาคม).

56

7.

8.

9.

10.

11.

“เศรษฐกิจพอเพียง” กับ “การส า นาพร ราช
อานาจนา”: เสวนาที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี,
27 พฤศจิก ายน 2550. สืบ ค้น เมื่อ 15 มีน าคม
2558, จาก https://prachatai.com/journal/2007
/11/14954.
ภัทรา เรืองสินภิญญา. (2552). พฤติกรรม การ
บันทึกบัญ ชีรายได้และรายจ่ายส่วนบุคคลของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภั เพชรบรี, 1 : 69-74.
ภาวิน ีย ์ ธนาอนวัช . (2556). บัญ ชีค รัว เรือ น
ตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพีย ง เพือชีว ิต ที
เพียงพอ ร ชาชนตำบลสามบั ิต อำเภอ
อทัย จังหวัดพร นครศรีอย ยา. พระนครศรีอยุธยา :
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
วรรณี พิมพ์พันธ์. (2556). ส่งเสริมการรับร้การ
จดบันทกบัญชีครัวเรือนของ ร ชาชน นเขต
องคการบริหารส่วนตำบลหนองกง อำเภอตาล
สม จัง หวัด อบลราช านี. การศึก ษาอิส ระ
ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณ ิต สาขา
การปกครองท้อ งถิ่น วิท ยาลัย การปกครอง
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สุภ ัท รษร ทวีจ ัน ทร์. (2556). การบร าการ
บัญ ชีครัวเรือนเพือเสริม สร้างภมิ ญญาทาง
บัญชีตามหลัก รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง :
กร ีศกษาชมชนบ้านกลาง ตำบลข ยงอำเภอ
อทมพรพิส ัย จัง หวัด ศรีส เกษ. ศรีส ะเกษ :
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ.

