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บทคัดยอ 
 งานวิจัยเรื่องการศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ใน
หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ  มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาทัศนคติ 
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ   อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 2) 
ศึกษาการปฏิบัติในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ   อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ  ผลการวิจัยจะเปนขอมูลพื้นฐานเพ่ือใชเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ผลการวิจัยพบวา  1) มีทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมอยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 3.51) โดยเชื่อม่ันวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 3.65) 2) มีการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย  2.51) 
โดยเจาหนาที่หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.78) ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรนําขอมูลที่ได
จากการวิจัยคร้ังนี้ไปเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว
ในดานความรูและการปฏิบัติ เพราะประชาชนมีทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนท่ีดีแลวถาหากมีความรู
ความเขาใจเพ่ิมข้ึนและมีการปฏิบัติที่ตอเนื่อง ก็จะเปนหนทางที่ดีในการนําบัญชีครัวเรือนมาเปนเครื่องมือใน
การชวยลดปญหาหนี้สินและเพ่ือเปนการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ภายใต 
ความพอเพียง ของประชนชนในหมูบานหนองมะแซวในลําดับตอไป 
 
คําสําคัญ : ทัศนคติ การปฏิบัติ บัญชีครัวเรือน 
 
Abstract 
 Preliminary study the opinion, and performance of household accounting at 
Nongmaseaw Community, Taket subdistrict, Utumpornpisai district, sisaket province. 
objectives are 1) This research explores household accounting practice of Nongmaseaw 
community, Taket subdistrict, utumpornpisai district, sisaket province 2) This research 
explores household accounting performance of Nongmaseaw community, Taket subdistrict, 
Utumpornpisai district, sisaket province. This research hopes to shade some light on the 
supportive role and the promoting of household accounting. Research found that people in 
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Nongmaseaw community 1) has opinion about making household accounting in advanced 
lever (average to 3.51) with the belief that household accounting helps better family’s living 
in the highest lever (average to 3.65) 2) has household accounting performance in moderate 
level (average to 2.51) by officer or related organization that gives continuous follow-up and 
evaluation of household accounting in moderate level (average to 2.78). Therefore, related 
organization should bring information from this research to use as model for development 
and support of Nongmaseaw community’s household accounting in knowledge and 
performance because people has positive attitude towards house hold accounting. Thus, if 
people has more knowledge and better understanding with continuous performance, then it 
is a good path to use household accounting as an instrument to reduce debt problems. 
Moreover, it can be used as a supportive task on the implementation of  sufficient economy 
philosophy by Nongmaseaw community people. 
 
Keywords :   Opinion,  Performance, Household Accounting 
 
บทนํา 

จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  11  (พ.ศ.  2555-2559)  ไดใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอน
ของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ัง
รวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค 
เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง” เปนการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันใน
ประเทศใหเขมแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัว
รองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกันยังจําเปนตองบริหารจัดการใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ภายใตหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคมไทย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การทําบัญชีครัวเรือนเปนสวนหนึ่งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ชวยแกปญหาสภาวะสังคม
ปจจุบันที่เต็มไปดวยกระแสวัตถุนิยม และความฟุมเฟอย ฟุงเฟอ จนทําใหคนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแส
นิยมจนกลายเปนปญหา โดยเฉพาะปญหาหนี้สินที่ไมมีวันจบส้ิน อยางไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่งการจะ
ดํารงชีวิตใหอยูรอดภายใตสังคมในปจจุบัน แนวทางหนึ่งท่ีประชาชนไทยควรยึดถือคือพ่ึงตัวเอง รูจักความ
พอประมาณ และไมประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่ทรง
มองเห็นถึงความสําคัญของการสรางภูมิคุมกันใหกับตนเอง รูจักความพอมีพอกิน พอมีพอใช คํานึงถึงหลัก
เหตุผลและการประมาณตนเอง พรอมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไมใหประมาท โดยเฉพาะการใช
จายเงินอันเปนปจจัยในการดําเนินชีวิต หากเราวางแผนการรับจายเงินของตนได เทากับรูจักความเปนคนได
พัฒนาตนเอง ใหเปนคนมีเหตุมีผล เปนคนรูจักพอประมาณ เปนคนรักตนเอง รักครอบครัว รักชุมชนและรัก
ประเทศชาติมากขึ้น จึงเห็นไดวาการจัดทําบัญชีครัวเรือน ก็คือวิถีแหงการเรียนรูเพ่ือพัฒนาชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือปรัชญาชีวิตที่ถูกตองเหมาะสมพอดี สอดคลอง
ถูกตองตามกฎธรรมชาติที่มีทั้งความเปนเอกภาพและดุลยภาพอยูเสมอ  (สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ, 2556) 
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จากประสบการณท่ีผูวิจัยไดลงพ้ืนท่ี หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
เพ่ือติดตามผลการใหบริการวิชาการเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนใหกับครัวเรือนในหมูบาน พบวาครัวเรือน
สวนใหญยังไมไดใหความสําคัญและจริงจังกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน และจากการซักถามจากผูนําหมูบาน 
พบวา ชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรเปนอาชีพหลัก และเปนรายไดหลักของแตละครัวเรือน 
นอกจากนี้แตละครัวเรือนก็จะมีรายไดเสริมอยางอ่ืน เชน รายไดจากลูกหลานสงมาใหจากการไป ทํางาน
ตางจังหวัด อาชีพรับจางทั่วไป บางครัวเรือนเปนสมาชิกอาชีพกลุมแมบานสานตะกรา เปนหมูบานขนาดเล็กมี
จํานวนครัวเรือนไมถึง 100 ครัวเรือน มีผูนําท่ีเขมแข็ง ชาวบานมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน สามัคคี ไมมี
ปญหาการพนันส่ิงเสพติดในหมูบาน  ซึ่งนาจะเปนปจจัยที่ทําใหมีรายไดและฐานะของแตละครัวเรือนอยูใน
ระดับที่ดี แตกลับไมเปนเชนนั้น เพราะจากการซักถามพบวา บางครอบครัวมีฐานะทางครอบครัวที่ดี บาง
ครอบครัวก็พอกินไปวันๆ บางครอบครัวก็ฐานะกลับจนลง บางครอบครัวก็กูเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ (ธ.ก.ส.) และบางครอบครัวก็กูเงินนอกระบบเพ่ือมาลงทุนในการประกอบอาชีพ แตพอนําผลผลิต
ที่ไดจากการประกอบอาชีพไปจําหนายไดมาไมพอที่จะชําระหนี้สินที่กูมาลงทุนจนตองทําใหครัวเรือนสวนใหญ
มีภาระหนี้สินจนถึงปจจุบัน หากครัวเรือนหันมาใหความสําคัญและนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใน
เรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนมาใชในการดําเนินชีวิตก็จะเปนหนทางในการลดและแกไขปญหาเหลานี้ได 

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสําคัญและสนใจท่ีจะศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับ ทัศนคติ และ
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการทําทําบัญชี
ครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตอไป  

 
วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของการทําบัญชีครัวเรือนของ หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ อําเภอ
อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 

2. เพ่ือศึกษาการกาจัดทําบัญชีครัวเรือนของ หมูบานหนองมะแซวตําบลตาเกษ อําเภออุทุมพร
พิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
 
ประโยชนจากงานวิจัย 

 ผลการวิจัยครั้งนี้จะเปนขอมูลพ้ืนฐานเพื่อนําไปเปนแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตอไป 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตน  
 
- ปจจัยสวนบุคคล 
- ปจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

ตัวแปรตาม 
- ทัศนคติ 
-  การปฏิบัติ 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample) 
   ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนทั้งหมดที่อยูในหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 40 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ, 2557)  
        2.  ขอบเขตดานพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย  คือ หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย  
จังหวัดศรีสะเกษ 
         3.  ขอบเขตดานเนื้อหา 
                    งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณเปนเครื่องมือในการ
เก็บขอมูลโดยมีผูชวยนักวิจัยที่เปนนักศึกษาในพ้ืนที่เปนพี่เลี้ยงในการตอบแบบสอบถามเพื่อชวยเหลือในกรณีที่
ผูตอบแบบสอบถามอานหนังสือไมออก และไมเขาใจคําถาม โดยใชเปนภาษาถ่ินในการส่ือสาร โดยมุงศึกษา
เกี่ยวกับ ความรู ทัศนคติ และการปฏิบัติที่มีตอบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว เพื่อนําผลการวิจัยที่ได
ไปตอยอดเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซว ตําบลตา
เกษ อําเภออุทุมพรพิสัย ตอไป 
         4. ขอบเขตดานระยะเวลา 
          เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ โดยออกแบบเคร่ืองมือใหสอดคลองกับ
กรอบแนวคิดในการทําวิจัย ประกอบไปดวย ดานความรู ดานทัศนคติ และดานการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี
ครัวเรือน 
            
ขั้นการเก็บขอมูล 

1. ผูวิจัยประชุมเตรียมความพรอมเพ่ือทําความเขาใจกับผูชวยนักวิจัยกอนออกเก็บขอมูล 
2. ดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชวิธีการใหผูชวยนักวิจัยเปนพ่ีเลี้ยงและสื่อสารเปนภาษาถิ่นกับผูตอบแบบ 

สอบถามเพ่ือชวยเหลือในกรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจคําถาม อานหนังสือไมออก และเพื่อประสิทธิภาพ
และความถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม                

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
พบวา ผูตอบแบบสอบเปนเพศหญิง รอยละ 60  เปนเพศชายรอยละ 40 อายุมากกวา 40 ป รอยละ 

77.5 รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 17.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.5 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15  

 
2. ขอมูลเกี่ยวกับครัวเรือน 

  พบวา ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน 
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ขอบเขตของโครงการวิจัย 

 1. ขอบเขตดานประชากรกลุมตัวอยาง (Population and Sample) 
   ประชากรกลุมตัวอยาง คือ ครัวเรือนทั้งหมดที่อยูในหมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ 

อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 40 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนตําบลตาเกษ, 2557)  
        2.  ขอบเขตดานพื้นที่ 
 พ้ืนที่ในการดําเนินการวิจัย  คือ หมูบานหนองมะแซว ตําบลตาเกษ  อําเภออุทุมพรพิสัย  
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                    งานวิจัยครั้งนี้ เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณเปนเคร่ืองมือในการ
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เกษ อําเภออุทุมพรพิสัย ตอไป 
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          เริ่มตั้งแตเดือน ตุลาคม 2556 – ตุลาคม 2557 รวมจํานวน 12 เดือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
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สอบถามเพ่ือชวยเหลือในกรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามไมเขาใจคําถาม อานหนังสือไมออก และเพื่อประสิทธิภาพ
และความถูกตองสมบูรณในการตอบแบบสอบถาม                

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
พบวา ผูตอบแบบสอบเปนเพศหญิง รอยละ 60  เปนเพศชายรอยละ 40 อายุมากกวา 40 ป รอยละ 

77.5 รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 17.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.5 รองลงมา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15  

 
2. ขอมูลเกี่ยวกับครัวเรือน 

  พบวา ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน 

 

คิดเปนรอยละ 17.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวางจํานวน 5,000 บาท หรือนอยกวา จํานวน 20 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมีรายไดอยูระหวา 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 12 ครัวเรือนคิด
เปนรอยละ 30 มีอาชีพหลักสวนใหญคืออาชีพเกษตรกรมีจํานวน 38 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 95 และ
รองลงมาคืออาชีพรับราชการมีจํานวน 2 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 5 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอยละ 32.5 สวนใหญมีจํานวนหนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนในปจจุบัน จํานวน 50,001 – 100,000 และ
มากกวา 100,000 บาท เทากันคือมี 14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือจํานวนหน้ีสิน 10,001 – 
50,000 บาท จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.5 และสวนใหญมีจํานวนเงินออม 10,000 หรือนอยกวา 
จํานวน 29 ครัวเรือนคดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาคือมีจํานวนเงินออม 10,001-50,000  บาท จํานวน 9 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.5 
  

3. ความคิดเห็นดาน  ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นดานทัศนคติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซว 
 
ความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1.  มีความเช่ือมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนสงผลตอการออมของ
ครัวเรือนมากข้ึน 

3.53 0.78 มาก 

2.  มีความเช่ือมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดปญหา
หนี้สินของครัวเรือนได 

3.45 0.93 ปานกลาง 

3.  มีความเช่ือมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่
ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนได  

3.60 0.81 มาก 

4.  มีความเช่ือมั่นวาการทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยู
ของครัวเรือนดีขึ้น 

3.65 0.73 มาก 

5.  มีความสุขในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 3.32 0.94 ปานกลาง 
รวม 3.51 0.54 มาก 

  
จากตารางที่ 1 พบวาหมูบานหนองมะแซวมีความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี

ครัวเรือนโดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวามีความเชื่อมั่นวาการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมาก รองลงมาคือมีความเชื่อมั่นวาการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนไดอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยอยู
ที่ 3.65 และ 3.60 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนอง
มะแซว 
 
ความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1.  มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและ สม่ําเสมอ 2.48 1.15 นอย 
2.  สามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตอง 2.55 1.23 ปานกลาง 
3.  เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของทานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

2.78 1.07 ปานกลาง 

4.  สมาชิกในครัวเรือนทุกคนสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนได
โดยรวม 

2.28 1.28 นอย 

รวม 2.51 0.90 ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 2 พบวาหมูบานหนองมะแซวมีความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  2.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.78 รองลงมาคือสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตองใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.55 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย  เรื่อง การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ  ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในหมูบานหนองมะแซว  ตําบลตาเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ สามารถสรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้  

1. ผูตอบแบบสอบเปนเพศหญิง รอยละ 60  เปนเพศชายรอยละ 40 อายุมากกวา 40 ป รอยละ 77.5 
รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 17.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.5 รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15 

2. ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 17.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวางจํานวน 5,000 บาท หรือนอยกวา จํานวน 20 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมีรายไดอยูระหวา 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 12 ครัวเรือนคิด
เปนรอยละ 30 มีอาชีพหลักสวนใหญคืออาชีพเกษตรกรมีจํานวน 38 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 95 และ
รองลงมาคืออาชีพรับราชการมีจํานวน 2 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 5 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอยละ 32.5 สวนใหญมีจํานวนหนี้สินทั้งหมดของครัวเรือนในปจจุบัน จํานวน 50,001 – 100,000 และ
มากกวา 100,000 บาท เทากันคือมี 14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือจํานวนหนี้สิน 10,001 – 
50,000 บาท จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.5 และสวนใหญมีจํานวนเงินออม 10,000 หรือนอยกวา 
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ตารางที่ 2 แสดงความคิดเห็นดานการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน ของครัวเรือนในหมูบานหนอง
มะแซว 
 
ความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ระดับความคิดเห็น 
คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การแปล
ความหมาย 

1.  มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเน่ืองและ สม่ําเสมอ 2.48 1.15 นอย 
2.  สามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตอง 2.55 1.23 ปานกลาง 
3.  เจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและ
ประเมินผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของทานอยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ 

2.78 1.07 ปานกลาง 

4.  สมาชิกในครัวเรือนทุกคนสามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนได
โดยรวม 

2.28 1.28 นอย 

รวม 2.51 0.90 ปานกลาง 
  

จากตารางท่ี 2 พบวาหมูบานหนองมะแซวมีความคิดเห็นดานการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  2.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเจาหนาที่หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.78 รองลงมาคือสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตองใน
ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.55 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัย  เรื่อง การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ  ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในหมูบานหนองมะแซว  ตําบลตาเกษ  จังหวัดศรสีะเกษ สามารถสรุปผลการวิจัย  ไดดังนี้  

1. ผูตอบแบบสอบเปนเพศหญิง รอยละ 60  เปนเพศชายรอยละ 40 อายุมากกวา 40 ป รอยละ 77.5 
รองลงมาอายุระหวาง 36-40 ป รอยละ 17.5 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.5 รองลงมาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 15 

2. ครัวเรือนในหมูบานหนองมะแซวสวนใหญมีสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 4-6 คน มีจํานวน 27 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 67.5 ลองลงมาคือมีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนจํานวน 7-9 คน จํานวน 7 ครัวเรือน 
คิดเปนรอยละ 17.5 สวนใหญมีรายไดตอเดือนอยูระหวางจํานวน 5,000 บาท หรือนอยกวา จํานวน 20 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 60 รองลงมาคือมีรายไดอยูระหวา 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 12 ครัวเรือนคิด
เปนรอยละ 30 มีอาชีพหลักสวนใหญคืออาชีพเกษตรกรมีจํานวน 38 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 95 และ
รองลงมาคืออาชีพรับราชการมีจํานวน 2 ครัวเรือนคิดเปนรอยละ 5 มีการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี
จํานวน 18 ครัวเรือนคิดเปนรอนละ 45 รองลงมาคือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 13 ครัวเรือนคิดเปน
รอยละ 32.5 สวนใหญมีจํานวนหน้ีสินทั้งหมดของครัวเรือนในปจจุบัน จํานวน 50,001 – 100,000 และ
มากกวา 100,000 บาท เทากันคือมี 14 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35 รองลงมาคือจํานวนหน้ีสิน 10,001 – 
50,000 บาท จํานวน 11 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 27.5 และสวนใหญมีจํานวนเงินออม 10,000 หรือนอยกวา 

 

จํานวน 29 ครัวเรือนคดเปนรอยละ 72.5 รองลงมาคือมีจํานวนเงินออม 10,001-50,000  บาท จํานวน 9 
ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 22.5 

3. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีความคิดเห็นดานทัศนคติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน
โดยรวมในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 3.51 โดยรายละเอียดพบวาเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําให
ความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉล่ีย 3.65 รองลงมาคือเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนจะชวยลดคาใชจายที่ฟุมเฟอย และไมจําเปนของครัวเรือนไดอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 3.60 

4. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยรวมในระดับ
ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย  2.51 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบวาเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการให
ความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมออยูในระดับปานกลาง มี
คาเฉล่ีย 2.78 รองลงมาคือสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดอยางถูกตองในระดับปานกลาง มี
คาเฉลี่ย 2.55 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัย  เรื่อง การศึกษาเบ้ืองตนเกี่ยวกับ  ทัศนคติ และการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในหมูบานหนองมะแซว  ตําบลตาเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ สามารถอภิปรายผลการวิจัย  ไดดังนี้ 
 1. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีทัศนคติในการจัดทําบัญชีครัวเรือนโดยรวมอยูในระดับมาก
โดยเชื่อมั่นวาการจัดทําบัญชีครัวเรือนชวยทําใหความเปนอยูของครัวเรือนดีขึ้นอยูในระดับมากที่สุด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา ซิงห (2554 : 33) พบวา ปจจัยที่สงผลตอเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือน  ปจจัยดานบุคคลโดยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นตอประโยชนจาก
การทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับมาก 

2. ประชาชนในหมูบานหนองมะแซว มีการปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดย
เจาหนาท่ีหรือหนวยงานที่เกี่ยวของมีการใหความรูติดตามและประเมินผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมออยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มุทิตา ซิงห (2554 : 34) พบวา ปจจัยที่
สงผลตอเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือน  ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจาก
ภาครัฐมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากภาครัฐอยูในระดับปาน
กลาง 

ดังนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรนําขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งน้ีไปเปนแนวทางในการพัฒนาและ
สงเสริมการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหมูบานหนองมะแซวในดานความรูและการปฏิบัติ เพราะประชาชนมี
ทัศนคติตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนที่ดีแลวถาหากมีความรูความเขาใจเพ่ิมขึ้นและมีการปฏิบัติที่ตอเนื่อง ก็จะ
เปนหนทางท่ีดีในการนําบัญชีครัวเรือนมาเปนเครื่องมือในการชวยลดปญหาหนี้ สินและเพ่ือเปนการนอมนํา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต ภายใต ความพอเพียง ของประชนชนในหมูบานหนองมะ
แซวในลําดับตอไป 
 
กิตติกรรมประกาศ  
 การวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลงไดดวยดีเนื่องจากไดรับการสนับสนุนและชวยเหลือ จากสาขาวิชาการบัญชี 
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ   ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่ให
ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการวิจัยครั้งนี้ รวมถึงนักศึกษาชวยงานในการลงพื้นที่เก็บขอมูล ตลอดจนผูมีสวน
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เกี่ยวของทุกทานที่มีสวนเกี่ยวของใหงานวิจัยสําเร็จลุลวงวัตถุประสงคอยางดี ซึ่งผูวิจัยขอบพระคุณทุกทานเปน
อยางสูงไว ณ  ที่นี้ 
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