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บทคดัย่อ 

งานวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทําบัญชีครัวเรือน

ประกอบด้วยรายรับ รายจ่ายรวม รายจ่ายทจีาํเป็น รายจ่ายทไีม่จาํเป็น รายจ่ายเพือการลงทุนและ

การชําระคืนหนสีินกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมียอดคงเหลือ

ของรายรับมากกว่ารายจ่าย  โดยวิเคราะห์จากข้อมูลบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรใน  8  ตําบล 7 

อาํเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี  ทาํการเกบ็ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน  เริมตังแต่เดือน  กรกฎาคม 

2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561 ได้ข้อมูลทนีาํมาวิเคราะห์   จาํนวน  139   ครัวเรือน  สถิติทีใช้

คือสถิติเชิงพรรณนาและการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิสหสมัพันธ์  

ผลจากการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการขายผลผลิต คิดเป็นร้อย

ละ . % มีรายจ่ายทจีาํเป็น คิดเป็นร้อยละ 95. %  มากกว่ารายจ่ายทไีม่จาํเป็น คิดเป็นร้อย

ละ 4.30%  ผลการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรพบว่าการจัดทาํบญัชีครัวเรือนด้านการทาํ

บัญชีรายรับ รายจ่ายรวม   รายจ่ายทีจาํเป็น   รายจ่ายเพือการลงทุน   และการชาํระคืนหนสีนิ  มี

ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมียอดคงเหลือของ

รายรับมากกว่ารายจ่ายอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิต ิณ ระดับ 0.05   

 

คําสําคญั 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือน  รายรับ   รายจ่าย  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ตามหลกัปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง  
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บทนํา 

 เนืองจากปัจจุบันบริบทการเปลียนแปลงของโลกมีผลกระทบต่อการพัฒนาของ

ประเทศ ตลอดทังการทบทวนผลการพัฒนา และสถานะของประเทศ ได้สะท้อนถึงปัญหา

โครงสร้างการพัฒนาของประเทศทไีม่สมดุล ไม่ยังยืนและอ่อนไหวต่อผลกระทบจากความผันผวน

ของปัจจัยภายนอกทีเปลียนแปลงอย่างรวดเรว็ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากสาํนักงานสถิติแห่งชาติ

และธนาคารแห่งประเทศไทย  ทีสะท้อนสภาวะสังคมในปัจจุบันทมีีกระแสวัตถุนิยมและความ

ฟุ่มเฟือย ทาํให้เกิดภาวะของหนีครัวเรือนเพิมขึนอย่างต่อเนืองรวมทงัผลกระทบจากสภาพสังคม

และเศรษฐกิจทาํให้คนไทยดาํเนินชีวิตไปตามกระแสนิยม จนกลายเป็นปัญหาค่าครองชีพในการ

ดาํเนินชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะปัญหาหนีสนิภาคครัวเรือน ทีไม่มีวันจบสิน (ณรัฐวรรณ มุสิก, 

2557) 

 ปัจจุบันกรมพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย   มีนโยบายเพือสร้างการขับเคลือนการ 

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการจัดทาํ

บัญชีครัวเรือนเพือการลดรายจ่ายทไีม่จาํเป็นและให้อาศัยหลักการพึงพาอาศัยกันให้มีการแบ่งปัน

มีการรวมกลุ่มกัน  โดยมีสว่นราชการสนบัสนุน พร้อมทังมีการบูรณาการร่วมกนั ของทุกกระทรวง 

เพือช่วยเหลือประชาชนลดความเหลือมลาํในสงัคม โดยเฉพาะในภาคการเกษตรทงัปัจจัยการผลิต 

การให้ความรู้  การมีส่วนร่วมได้กระจายมายังพืนทีของทุกภาคส่วน ทงัภาครัฐ ภาคประชาสังคม 

ภาคเอกชน ซึงทงัหมดนีจะทาํให้ประชาชนไม่อ้างว้าง นาํหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวทางพระราชดําริมาใช้ หากสภาพพืนทีมีความพร้อม ประชาชนมีความรู้กจ็ะส่งผลต่อการ

พัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้มแขง็ (ดนุพล วิเชียร, 2559) ประชากรส่วนใหญ่ใน

ประเทศไทย ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอาศัยอยู่ในชนบท  มีการเปลียนแปลงของภาวะ

เศรษฐกิจทาํให้วิถีชีวิตคนเปลียนแปลงไปได้รับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพืออาํนวยความสะดวกในการ

ดาํรงชีวิต วิถีชีวิตทมีีการแข่งขันสูงอันนาํมาซึงการขาดความสมดุลทาํให้มีหนีสินและ มีรายจ่าย

มากกว่ารายรับ พฤติกรรมการใช้จ่ายเกินตัวส่งผลให้คนในสังคมยุคปัจจุบัน  มีคุณภาพชีวิตที

ตกตาํ ผู้ทาํบัญชีไม่มีความรู้ความเข้าใจเกิดจากการขาดความต่อเนืองในการบันทกึบัญชี  ผู้ทาํ

บัญชีเข้าใจผดิในรายการบัญชี  ไม่เข้าใจรูปแบบวิธกีารจัดทาํบัญชี  

 แนวทางสาํคัญทจีะช่วยแก้ปัญหาสงัคมไทยให้สามารถก้าวต่อไป  อย่างเข้มแขง็  กค็ือ 

การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (The Sufficiency Economy Philosophy) ซึงเป็นปรัชญาที

พระบาทสมเดจ็พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานเพือชีแนะแนว

ทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ปรัชญานีชีถึงแนวทางการ

ดาํรงอยู่และปฏบิตัิตนของประชาชนในทุกระดับตังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ    

มีการส่งเสริมให้รู้จักพอมี พอกิน พอใช้ รู้จักความพอประมาณ มีเหตุผล และความมีภูมิคุ้มกัน 

ตลอดจนใช้ความรู้ ความรอบคอบและคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสนิใจ โดยมีการนาํ

การบัญชีมาประยุกต์  เพือเป็นเครืองมืออย่างหนึงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ซึงเรียกว่า 
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บัญชีครัวเรือน  เพือสาํหรับการบันทึกรายรับและรายจ่าย ซึงจะช่วยให้ผู้ทาํบัญชีทราบถึงรายได้

และค่าใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว  และทราบถึงจาํนวนเงินคงเหลือในแต่ละวัน สามารถลด

ค่าใช้จ่ายทไีม่จาํเป็น รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงินทาํให้เกิดการประหยัดและการออม เมือมีการ

ใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด  ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ก็สามารถแก้ปัญหาหนีสินได้อย่างยังยืน บัญชี

ครัวเรือนจึงเป็นแนวทางหนึงทจีะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสู่ความพอเพียง 

ส่งผลให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง พึงพาตนเอง ยืนอยู่ได้ด้วยความมันคง ยังยืนและมีความ

เป็นอยู่ทดีีขึน  

 

2.  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 

.   เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนประกอบด้วย  รายรับ  รายจ่าย

รวม  รายจ่ายทจีาํเป็น  รายจ่ายทไีม่จาํเป็น  รายจ่ายเพือการลงทุนและการชําระคืนหนีสนิกับการ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

2.2  เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนประกอบด้วย  รายรับ รายจ่าย

รวม  รายจ่ายทีจําเป็น รายจ่ายทีไม่จําเป็น รายจ่ายเพือการลงทุนและการชําระคืนหนีสินกับ

คุณภาพชีวิตทมียีอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย 

 

3.  สมมติฐานการศึกษา 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนประกอบด้วยรายรับ รายจ่ายรวม รายจ่ายทจีาํเป็น รายจ่ายท ี

ไม่จาํเป็น  รายจ่ายเพือการลงทุนและการชาํระคืนหนีสนิ มีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตทมีคีวามเป็นอยู่อย่างพอเพียงและยอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย 

 

4.  ประโยชนที์ไดร้บัจากการศึกษา 

.   เป็นแนวทางการจัดทาํบัญชีครัวเรือนเพือส่งเสริมให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ทดีีขึนและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

.   เป็นแนวทางให้รัฐบาลกําหนดนโยบายในการส่งเสริมเพือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรและชุมชนให้มคีวามมนัคงอย่างยังยืน 

 

5.  ขอบเขตของการศึกษา 

 การวิจัยในครังนใีช้วิธีการศกึษาด้วยการเกบ็ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้แบบบันทกึบัญชี 

รายรับ รายจ่าย ของครัวเรือน ผู้วิจัยมุ่งศึกษาการจัดทาํบัญชีครัวเรือนเพือการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  โดยการวิจัยแบ่ง

ออกเป็น  2  ลักษณะ 
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. ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษาการจัดทาํบญัชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธาน ีประกอบด้วย 

การจัดทาํบัญชีครัวเรือนมี  ตัวแปรทศีกึษา     

ตัวแปรอสิระ  (Independent Variables) ประกอบด้วย  

1. รายรับ  

2. รายจ่ายรวม 

. รายจ่ายทจีาํเป็น 

. รายจ่ายทไีม่จาํเป็น  

. รายจ่ายเพือการลงทุน 

. การชาํระคนืหนสีนิ 

ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คอื การสง่เสริมคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย 

1. ความเป็นอยู่อย่างพอเพียงเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) มีการวัดค่า ดังนี 

- มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงโดยพิจารณาจากมีเงินรายรับเพียงพอกับรายจ่าย

และการชาํระหนีให้ค่าเป็น   1 

- ความเป็นอยู่ไม่พอเพียงโดยพิจารณาจากมีเงินรายรับตดิลบให้ค่าเป็น  0 

2. ยอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่ายใช้การคาํนวณโดยนาํยอดรายรับรวมหัก

ด้วยยอดรายจ่ายรวม 

      . ขอบเขตด้านพืนที การศึกษาครังนีใช้ตัวอย่าง คือ เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี 

ประกอบด้วย  ทงัหมด 8 ตาํบล  อาํเภอ  จาํนวน 139 ครัวเรือน 

 

.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 การวิจัยครังนี   ศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตทีมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมียอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่ายของ

เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน  139  ครัวเรือน  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณเกบ็รวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกบัญชีรายรับ  รายจ่าย ของครัวเรือน ซึงผู้ศึกษาได้เกบ็รวบรวมข้อมูลมา

ทาํการศึกษาและวิเคราะห์  ตัวแปรทศีกึษาประกอบด้วย   

 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)  คือ  การจัดทาํบัญชีครัวเรือน  มี  6  ตัวแปร  

ประกอบด้วย รายรับ รายจ่ายรวม รายจ่ายทจีําเป็น รายจ่ายทีไม่จําเป็น รายจ่ายเพือการลงทุน 

การชาํระคนืหนีสนิ 
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ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต มี 2 ตัวแปร  

ประกอบด้วย 

1) ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง เป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) มกีารวัดค่า ดังนี 

มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงโดยพิจารณาจากมีเงินรายรับเพียงพอกับรายจ่ายและการ

ชําระหนีให้ค่าเป็น   1 

ความเป็นอยู่ไม่พอเพียงโดยพิจารณาจากมเีงินรายรับตดิลบให้ค่าเป็น   0 

ยอดคงเหลอืของรายรับมากกว่ารายจ่าย ใช้ยอดคงเหลอืของรายรับรวมหักด้วยรายจ่ายรวม 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เกบ็รวบรวมข้อมูลเกียวกับ  รายรับ  รายจ่าย  ที

เกิดขึนในแต่ละวันโดยใช้แบบบันทกึรายรับ   รายจ่าย  ของครัวเรือนทกีลุ่มตัวอย่างได้จัดทาํไว้ใน

แต่ละเดือนนํามาใช้ เพือเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์รายรับ  รายจ่าย   ของครัวเรือนในกลุ่ม

ตัวอย่างทผู้ีวิจัยทาํการศึกษาและใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบายผลการวิเคราะห์ทีเกิดขึน 

ข้อมูลทุติยภมูิ  (Secondary  Data)  เป็นการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ

และเกษตรกรในเขตพืนทีจังหวัดอุบลราชธานี   จาํนวน  8   ตําบล  7  อาํเภอ ศึกษาแนวคิด

ทฤษฎี  งานวิจัย  และการศึกษาค้นคว้าทีเกียวข้อง  มีแหล่งมาจากทต่ีาง ๆ  ซึงได้แก่  งาน

วิชาการ ระเบียบ วารสาร งานวิจัย หนังสือทงัเอกสารต่าง ๆ ทเีกียวข้องรวมถึงการค้นคว้าข้อมูล

ในอินเตอร์เนต็ 

ระยะเวลาในการเกบ็ข้อมูล 

ในการเกบ็รวบรวมข้อมูลครังนีใช้ระยะเวลา  6  เดือน เริมตังแต่เดือน กรกฎาคม  

2561 จนถึง  เดือน  ธนัวาคม  2561  

    เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั 

เครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพือการวิจัยครังนีเป็นแบบบันทึกรายรับ 

รายจ่ายของครัวเรือน ซึงได้พัฒนาจากวัตถุประสงค์และกรอบแนวคิดทีกาํหนดขึน ผู้วิจัยได้แบ่ง

ประเภทของเครืองมือทใีช้เกบ็รวบรวมข้อมูลการทาํวิจัย  ดงัน ี

เกบ็รวบรวมข้อมูลจากแบบบนัทกึรายรับ  ของครัวเรือน กาํหนดแหล่งทมีาของรายรับ

ทไีด้จากการขายผลผลิต  รายรับทีได้จาการค้าขายหรือรับจ้าง รายรับทไีด้รับจากเงินเดือนหรือ

ค่าจ้าง 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึกรายจ่ายของครัวเรือน ประกอบด้วย รายจ่ายรวม  

รายจ่ายทจีาํเป็น  รายจ่ายทไีม่จาํเป็น รายจ่ายเพือการลงทุน การชําระคืนหนีสนิ โดยมีรายละเอียด  

ดังนี 

รายจ่ายทีจําเป็น  กาํหนดรายจ่ายทจีําเป็น  ค่าอาหาร  ค่าเช่า  เครืองนุ่งห่ม ค่ายา  

ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคและค่าใช้จ่ายอืน ๆ  ( ค่าไฟฟ้า  นาํประปา  ค่าโทรศัพท ์ ค่าพาหนะ 

นาํมัน  ดอกเบยี  เลยีงดูบุพการี ค่าใช้จ่ายในครอบครัว พักผ่อน ท่องเทยีว ทาํบุญ ) 
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รายจ่ายทีไม่จําเป็น  กาํหนดรายจ่ายทไีม่จําเป็น  ดังนี  ค่าล็อตเตอรี  หวยหรือการ

พนัน  บุหรีหรือของมนึเมา   

     เกบ็ข้อมูลจากแบบบันทกึรายรับ รายจ่าย  จากรายจ่ายเพือการลงทุนและการชําระคืน

หนสีนิ 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยนาํแบบบันทกึรายรับ  รายจ่าย  ของครัวเรือนทรีวบรวมได้มาดาํเนินการ  ดังนี 

. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบบันทึก

รายรับ รายจ่าย  ของครัวเรือน 

. การประมวลผลข้อมูล  นําข้อมูลรายรับ  รายจ่าย  ทีได้มาจําแนกประเภทตาม

หมวดหมู่  ทผู้ีวิจัยได้กาํหนดไว้  และคีย์ข้อมูลรายรับ  รายจ่าย  ตามรายการทเีกิดขนึลงในตาราง 

แจกแจงความถีของตัวแปรทุกตัวแล้วคํานวณค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าตําสุด ค่าสูงสุด 

ค่าเฉลยีและสว่นเบียงเบนมาตรฐาน 

. ข้อมูลเกียวกับรายรับ  รายจ่าย  ประจําวัน ใช้วิธีนําข้อมูลมาคิดเป็นค่าร้อยละ  

ค่าตาํสุด ค่าสูงสุด  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐาน  นาํผลทไีด้มาวิเคราะห์รายรับ รายจ่าย   

ทเีกิดขึนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการอธิบาย 

. นําข้อมูลทีได้จากแบบบันทึกรายรับ รายจ่าย มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

รายรับ รายจ่ายรวม  รายจ่ายทีจาํเป็น  รายจ่ายทไีม่จาํเป็น  รายจ่ายเพือการลงทุน และการชําระ

คืนหนสีนิกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีคีวามเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

. นําข้อมูลทีได้จากแบบบันทึกรายรับ รายจ่าย มาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง

รายรับ  รายจ่ายรวม  รายจ่ายทจีาํเป็น  รายจ่ายทไีม่จาํเป็น  รายจ่ายเพือการลงทุนและการชําระ

คืนหนสีนิกบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมียีอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย 

สถิติทีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

หลังจากทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้นาํข้อมูลทไีด้มาประมวลผล

โดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ เพือใช้ในการคาํนวณค่าสถิติต่าง ๆ ทใีช้ในการวิจัย และการ

วิเคราะห์ข้อมูลเพือนาํเสนอและสรุปผล ดังน ี

. สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าตาํสดุ  ค่าสูงสุด ค่าเฉลียส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน และกราฟแสดงค่าร้อยละ 

. สถิติการวิเคราะห์ค่าสมัประสทิธิสหสมัพันธ์ ( Pearson Correlation ) เพือศึกษา

ความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปร 
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7.  ผลการศึกษา 

ผลการศกึษาการจัดทาํบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  ตามวัตถุประสงค์การวิจัย เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ

จัดทาํบัญชีครัวเรือนประกอบด้วยรายรับ รายจ่ายรวม รายจ่ายทีจําเป็น รายจ่ายทีไม่จําเป็น  

รายจ่ายเพือการลงทุนและการชําระคืนหนีสินกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีมีความเป็นอยู่อย่าง

พอเพียงและยอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย 

ข้อมูลทวัไปของการทาํบัญชีครัวเรือนโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  มีรายละเอียดเกียวกับ 

ข้อมูลการจัดทาํบัญชีรายรับ  รายจ่าย  ของครัวเรือน  ของเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  ซึงผล

การศึกษาเป็นการสรุปถึงลักษณะทวัไป  ของข้อมูลจะอยู่ในรูปแบบของการแจกแจงความถี การ

หาสดัส่วนร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าตาํสุด ค่าสงูสุด และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน โดยเกบ็ข้อมูลรายรับ 

รายจ่าย ของตัวอย่างในช่วงระยะเวลา 6  เดือน ตัวอย่างสาํหรับงานวิจัยนี  มีจาํนวนทงัหมด  8   

ตาํบล  7  อาํเภอ  มีจาํนวน  139   ครัวเรือน ในจังหวัดอุบลราชธาน ี  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  สรุปได้ว่า ถ้าเรามีการจัดทาํบัญชีครัวเรือนมีความสมัพันธ์กับ

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  และถ้าเรามีการจัดทาํบัญชีครัวเรือนมี

ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีมียอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่ายจาก

ผลการวิจัยสรุปได้ดังน ี 

ผลจากการวิจัยพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้มาจากการขายผลผลิต คิดเป็นร้อย

ละ . % มีรายจ่ายทจีาํเป็น คิดเป็นร้อยละ 95. %  มากกว่ารายจ่ายทไีม่จาํเป็น คิดเป็นร้อย

ละ 4.30%  ผลการทดสอบความสมัพันธร์ะหว่างตัวแปรพบว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํ

บัญชีรายรับ รายจ่ายรวม   รายจ่ายทจีําเป็น  รายจ่ายเพือการลงทุน และการชําระคืนหนีสิน   มี

ความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมียอดคงเหลือของ

รายรับมากกว่ารายจ่ายอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิต ิณ ระดับ 0.05 

 

.  อภิปรายผลการศึกษา 

สรุปผลการวิจัยการจัดทาํบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงของ 

เกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี   ความสมัพันธ์ระหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชี

รายรับ  รายจ่ายรวม   รายจ่ายทจีาํเป็น  รายจ่ายทไีม่จาํเป็น  รายจ่ายเพือการลงทุนและชําระคืน

หนีสินกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและมียอดคงเหลือของรายรับ

มากกว่ารายจ่ายสามารถอภิปราย  ได้ดังนี 
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 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีรายรับมีความสมัพันธก์บัการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตทีมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านรายรับจะมี

ความสมัพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ทาํให้ครอบครัวมีความ

เข้มแข็ง พึงพาตนเอง ยืนอยู่ได้ด้วยความมันคง ยังยืนและมีความเป็นอยู่ทีดีขึน  สอดคล้องกับ  

ณรัฐวรรณ มุสกิ (2557) ได้กล่าวว่า การจัดทาํบัญชีรายรับ  รายจ่าย  จะทาํให้มีคุณภาพชีวิตทีดี

และมีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีรายรับมีความสมัพันธก์บัการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตทีมียอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้าน

รายรับมีความสมัพันธ์กบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีียอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย ทาํ

ให้ทราบจาํนวนเงินคงเหลือจากรายรับ  สอดคล้องกบั  ธวัชชัย เพ็งพินิจ และคณะ (2554) ได้

กล่าวว่า การจัดทาํบัญชีครัวเรือน  ทาํให้เราทราบถึงรายรับ  รายจ่าย  ประจําวัน  และมีการวาง

แผนการใช้จ่ายเงินซึงจะนาํไปสู่ความเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีรายจ่ายรวมมีความสมัพันธก์ับการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านรายจ่าย

รวมมีความสมัพันธก์ับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  มีการวางแผนการ

ใช้จ่ายอย่างประหยัดสามารถลดรายจ่ายทีไม่จําเป็นลง สอดคล้องกับ ภัทราจิตร แสงสว่าง และ 

ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ (2558) ได้กล่าวว่า การจัดทาํบัญชี รายรับ รายจ่าย ส่งเสริมให้มีคุณภาพ

ชีวิตทมีคีวามเป็นอยู่ทดีขึีน 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีรายจ่ายรวมมีความสมัพันธก์ับการส่งเสริม 

คุณภาพชีวิตทีมียอดคงเหลือของรายรับมากกว่า แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านรายจ่าย

รวมมีความสมัพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีมียอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย   ไม่

ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย รายรับจึงมีความสมดุลกันกับรายจ่าย  สอดคล้องกับ  รัฐนันท์ พงศ์วิริทธิธร 

(2556) ได้กล่าวว่า การจัดทาํบญัชีรายรับ รายจ่าย จะช่วยให้เราพิจารณาลดค่าใช้จ่ายทีไม่จาํเป็น

ลงและหาทางเพิมรายได้เพือการวางแผนการเงินในอนาคต ส่งผลให้เกิดความยังยืนและมีความ

เป็นอยู่ทดีี 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีรายจ่ายทจีาํเป็นมคีวามสัมพันธก์ับการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านรายจ่าย

ทจีาํเป็นมีความสัมพันธ์กบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  ทาํให้ใช้จ่าย

เท่าทีจําเป็นและระมัดระวังในการใช้จ่ายมากขึน สอดคล้องกับ  ธรรญชนก นิลมณีและคณะ 

(2558) ได้กล่าวว่า การรู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ส่งผลให้ครอบครัวมีความ

เป็นอยู่ทดีีขึน 

 

 



9 

 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีรายจ่ายทจีาํเป็นมคีวามสมัพันธก์ับการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีมียอดคงเหลือของรายรับมากกว่ารายจ่าย   แสดงว่าการจัดทาํบัญชี

ครัวเรือนด้านรายจ่ายทจีาํเป็นมีความสัมพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีียอดคงเหลือของ

รายรับมากกว่ารายจ่าย  ทาํให้มีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินและมีเหตุผลในการตัดสนิใจ 

สอดคล้องกบั  ธรรญชนก  นิลมณีและคณะ (2558) ได้กล่าวว่า การจัดทาํบัญชีรายรับ รายจ่าย 

ทาํให้รู้จักการวางแผนการใช้จ่ายเงนิ ลดรายจ่ายทไีม่จาํเป็น มีเหตุผลในการตัดสนิใจ  จะส่งผลให้

ครอบครัวมีความเข้มแขง็ พึงพาตนเองได้ ยืนอยู่ได้ด้วยความมันคง  ยังยืนและมีความสขุ 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีรายจ่ายเพือการลงทุนมีความสมัพันธ์กบั 

การส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้าน

รายจ่ายเพือการลงทุนมีความสมัพันธ์กบัการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง  

ทําให้ทราบต้นทุนในการประกอบอาชีพและรู้ จักวางแผนก่อนตัดสินใจลงทุนในครังต่อไป   

สอดคล้องกบั  สรียา  วิจิตรเสถียร (2559) ได้กล่าวว่า  การจัดทาํบัญชีรายรับ  รายจ่าย  การคิด

คํานวณต้นทุนการประกอบอาชีพและการวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด  ส่งเสริมให้มี

คุณภาพชีวิตทมีคีวามเป็นอยู่ทดีีขนึ 

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีการชาํระคืนหนีสนิมีความสมัพันธ์กบัการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง   แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการ

ชําระคืนหนีสนิ มีความสมัพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีีความเป็นอยู่อย่างพอเพียง ทาํให้

สามารถแก้ไขปัญหาหนีสินครัวเรือนได้อย่างยังยืน  สอดคล้องกับ  รัฐนันท์  พงศ์วิริทธิธร 

(2556) ได้กล่าวว่า  การจัดทาํบัญชีรายรับ  รายจ่าย  สามารถมีเงินเพียงพอในการชําระคืน

หนสีนิ  ช่วยแก้ปัญหาหนีสนิครัวเรือนได้อย่างยังยืน  

 การจัดทาํบัญชีครัวเรือนด้านการทาํบัญชีการชาํระคืนหนีสนิมีความสมัพันธ์กบัการ 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตทมีียอดคงเหลอืของรายรับมากกว่ารายจ่าย  แสดงว่าการจัดทาํบัญชีครัวเรือน

ด้านการชําระคืนหนีสินมีความสมัพันธ์กับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตทีมียอดคงเหลือของรายรับ

มากกว่ารายจ่าย  ทําให้ รู้จักการวางแผนในการชําระหนีให้ทันตามกําหนด  สอดคล้องกับ  

ศุภณัฎ  หนูเนียม (2558) ได้กล่าวว่า การบันทกึบัญชีรายรับ  รายจ่าย  มีการวางแผนการใช้จ่าย

ชําระหนีได้ทนัตามกาํหนดและช่วยลดภาระหนีสินของครัวเรือนได้อย่างยังยืน 
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.  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 ข้อเสนอแนะทไีด้จากงานวิจัย 

. การจัดทาํบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรมีความสาํคัญจะทาํให้มีการวางแผนการใช้

จ่ายเงิน สะท้อนให้เห็นว่าหากครอบครัวมีรายรับ และมีการวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดและ

ใช้จ่ายเท่าทจีาํเป็น กจ็ะทาํให้มเีงนิเพียงพอในการชาํระหนีสนิและมเีงนิเหลือเกบ็ออม 

. การจัดทาํบัญชีครัวเรือนมีประโยชน์ช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ประชาชนได้เห็น

ความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือนและลดรายจ่ายทีไม่จําเป็น  ทําให้เกิดความเป็นอยู่ที

พอเพียง 

 ข้อเสนอแนะสาํหรับงานวิจัยในครังต่อไป 

. สาํหรับการวิจัยครังต่อไป ควรมีการศึกษาในพืนทีอืน ๆ  ด้วย ควรมีการศึกษา

แนวทางและกําหนดนโยบายหรือการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทีเกียวข้องกับการจัดทาํบัญชี

ครัวเรือน เพือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาสาํหรับเกษตรกรในสว่นอืน ๆ และผู้ทสีนใจทวัไป หรือ

มีการศกึษาเกียวกับการจัดทาํบัญชีครัวเรือนในพืนทต่ีาง ๆ เพือนาํผลการศกึษาในแต่ละพืนทมีา

เปรียบเทยีบกัน 

. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทาํบัญชีครัวเรือน เป็นแยกเป็นรายเดือนและ

นาํผลทไีด้ทาํการศึกษาในแต่ละพืนทมีาทาํการเปรียบเทยีบกัน 

. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทาํบัญชีครัวเรือน ระหว่างอาชีพเกษตรกรกบั 

กลุ่มอาชีพอนื ๆ  เพือนาํผลการศึกษามาทาํการเปรียบเทยีบกันในแต่ละกลุ่มอาชีพทแีตกต่างกนั 

 

.  กิตติกรรมประกาศ 

 สารนพินธ์ฉบับน ี สาํเรจ็ได้ด้วยความเมตตากรุณาจากทา่นอาจารย์ทีได้ให้คาํปรึกษา  

แนะนาํเป็นอย่างดี  ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณ ดร.พัทธนันท์  เพชรเชิดชู ประธานกรรมการ 

และ ดร.ศริิเดช  คาํสพุรหม  ทใีห้คาํแนะนาํเพือความถูกต้องของสารนิพนธ์ฉบับนี 

 ผู้เขียนกราบขอบพระคุณผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารณี เออืชนะจิต อาจารย์ทปีรึกษา    

โดยท่านได้สละเวลาช่วยชีแนะแนวทางและให้คาํแนะนาํ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมทงัด้านตาํราและ

แหล่งข้อมูล ทาํให้สารนพินธฉ์บับนมีีความสมบูรณ์มากยิงขึน 

 ท้ายทสีดุน ีผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวของข้าพเจ้า   ทใีห้ 

การสนบัสนุนในทุก ๆ  ด้าน และขอขอบคุณ  พี ๆ เพือน ๆ ทุกทา่นทคีอยถามไถ่ ให้กาํลังใจและ

ให้ความช่วยเหลือทดีีตลอดมา  รวมถึงผู้แต่งหนังสอืตาํราทุกท่านทีผู้ เขียนได้ใช้อ้างอิง จนทาํให้

สารนิพนธ์ฉบับนสีมบูรณด้์วยดีและสร้างความภาคภูมิใจในความสาํเร็จทตีงัใจไว้ 
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