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การส่ งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนโดยใช้ กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่ วมเพือ่ การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ จ่ายของชุมชนย่ านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
ปราณี เนรมิตร1
(วันที่รับบทความ: 10 มีนาคม 2562; วันแก้ไขบทความ: 6 เมษายน 2562; วันตอบรับบทความ: 18 มิถุนายน 2562)

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้ 1) เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อน 2) เพื่อ
ศึ กษาสภาพปั ญหาการจัดทาบัญชี ครั วเรื อน 3) เพื่อศึ กษาปั จจัยที่ สามารถพยากรณ์ พฤติ กรรมการจัดทาบัญ ชี
ครัวเรื อน และ4) เพื่อส่งเสริ มความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชุมชน
ย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ หัวหน้าครอบครัวหรื อตัวแทนครั วเรื อนของชาว
ชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 107 ครัวเรื อน ครัวเรื อนละ 1 คน รวมจานวน 107 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ได้แก่ 1) แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดทาบัญชีครัวเรื อน ปั ญหาและอุปสรรคในการ
จัดทาบัญชีครัวเรื อน มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67-1.00 2) แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้จ่ายของชาวชุมชน
ย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ และ 3) กรอบประเด็นในการกากับติ ดตามการวิเคราะห์ รายรั บ -รายจ่ ายระดับ
ครัวเรื อนและการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (multiple regression) และการทดสอบที (t-test) ผลการวิจยั พบว่า
1. ปั จจัยสนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรื อนในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ( X =3.83) โดยปั จจัยด้านการ
ได้รับคาแนะนาอย่างสม่าเสมอเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดทาบัญชีครัวเรื อนมีค่าเฉลี่ยสูงสุด( X =4.37)
2. สภาพปั ญหาการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนอยู่ในระดับมาก ( X =3.90) โดยปั ญหาด้านการขาดความรู ้
ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน และเห็ นว่าการจัดทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นเรื่ องน่ าเบื่ อมีค่าเฉลี่ยปั ญหาสู ง
ที่สุด ( X =4.17)
3. ปั จ จัย ที่ ส ามารถพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการจัด ท าบัญ ชี ค รั ว เรื อ นของชาวชุ ม ชนย่า นมัท รี จัง หวัด
นครสวรรค์ในรู ปคะแนนดิบ ได้แก่ ปั จจัยการสนับสนุ นการจัดทาบัญชีครัวเรื อน (X5) ซึ่ งสามารถเขียนสมการ
พยากรณ์ได้ดงั นี้ Yˆ = 0.298 + 0.298X5
4. ชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทา
บัญชีครัวเรื อนหลังได้รับการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนสู งกว่าก่อนได้รับการ
จัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the factors that affected the household accounting
behaviors. 2) to study the problems of the household accounting behaviors. 3) to study the factors that can
predict the household accounting behaviors, and 4) to promote the income and expense account analytical
ability and the household accounting practice using Participatory Research. The research samples were 107
head of the families or the family representatives; 1 each from 107 families in Yanmatsi community,
Nakhonsawan. The research instruments were 1) questionnaire concerning the factors that affected the
household accounting, as well as problems and obstacles in household accounting practice with 5 rating scale
and open-ended questions with validity between 0.67-1.00. 2) questionnaire concerning the spending behavior
of people in Yanmatsi community, Nakhonsawan with 5 rating scale and 3) monitoring framework in
household's income and expense analyzation and household accounting. The data was collected by the
researcher. The data from the questionnaire were analyzed using percentage, mean, standard deviation, multiple
regression and t-test dependent. The research results were as follow: 1) The factors supporting the household
accounting overall are at the highest level ( X =3.83). The most affecting factor with the highest percentage in
encouraging the need to practice household accounting is receiving suggestion and advice regularly ( X =4.37).
2) The problems found in household accounting practice are in high level ( X =3.90) and the lack of
understanding in household accounting practice and the boredom of household accounting practice are at the
highest level. ( X =4.17) 3) The factors that can predict the household accounting behaviors in Yanmatsi
community, Nakhonsawan with raw score are factors that supporting household accounting practice (X5) which
transform into the equation for prediction as Yˆ = 0.298+0.298X5 4) The members of Yanmatsi
community,Nakhonsawan have higher income and expense account analytical ability and do more household
accounting than before participating in the activity with statistically significant at 0.01.
Keyword: Household Accounting, Participation, Spending behavior
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บทนา
จากสภาวะสังคมปั จจุบนั ที่ เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่ มเฟื อย ฟุ้ งเฟ้ อ จนทาให้คน
ไทยหลงเดิ นทางผิดไปตามกระแสนิ ยมจนกลายเป็ นปั ญหา โดยเฉพาะปั ญหาหนี้ สินที่ ไม่มีวนั จบสิ้ น
อย่างไรก็ตามคนไทยยังมีทางออก ซึ่ งการจะดารงชี วิตให้อยู่รอดภายใต้สังคมในปั จจุบนั แนวทางหนึ่ งที่
ประชาชนไทยควรยึดถื อคื อการพึ่ งตนเอง รู ้ จกั ความพอประมาณ และไม่ประมาท ตามแนวปรั ชญา
“เศรษฐกิ จพอเพี ยง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ทรงมองเห็ นถึ งความส าคัญ ของการสร้ า ง
ภูมิคุม้ กันให้กบั ตัวเอง รู ้จกั ความพอมีพอกิ น พอมีพอใช้ คานึ งถึ งหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง
พร้อมกับทรงเตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็ นปั จจัยสาคัญใน
การดาเนิ นชี วิต (ประจักษ์ บุญอารี , 2551: 40-48) สาหรับการทาบัญชี คือ การจดบันทึก ข้อมูลเกี่ยวกับ
เงื่อนไขปัจจัยในการดารงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึงประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการ
บันทึ กจะเป็ นตัวบ่งชี้ อดีตปั จจุบนั และอนาคตของชี วิตของตัวเอง สามารถนาข้อมูลอดี ตมาบอกปั จจุบนั
และอนาคตได้ บัญชี ครัวเรื อนจึงมิได้หมายถึง การทาบัญชี หรื อบันทึกรายรับรายจ่ายประจาวันเท่านั้น แต่
อาจหมายถึงการบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ของเราได้ดว้ ย เช่น บัญชี ทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ ในบ้านเราใน
ชุมชนของตนเอง (อรุ ณี อย่างธารา, อรสา วีระประดิษฐ์ ,ณัฏฐพร เหล่าธรรมทัศน์และวิภาดา ตันติประภา,
2554: 1)
สังคมไทยเริ่ มรับวัฒนธรรมหนี้ สมัยใหม่เข้ามาใช้มากขึ้น ทาให้ขาดการพึ่งพาอาศัยกันและ ทั้ง
หนี้ เพราะวัฒนธรรมหนี้ ทาให้เกิดการค้ากาไร แสวงหาผลประโยชน์ที่กดขี่ เอารัดเอาเปรี ยบให้มากที่ สุด
เท่ าที่ จะทาได้ และเชื่ อมโยงภาวะหนี้ เหล่านั้นสู่ การถื อครองสิ ทธิ ที่ผูกขาดอานาจต่ างๆ ทางเศรษฐกิ จ
การเมือง การปกครอง การบริ หารจัดการ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมอย่าง
ไม่เป็ นธรรม เช่ นเดียวกับพฤติกรรมการดาเนิ นชี วิตของชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่มี
การพึ่งพาอาศัยกันลดลง จานวนหนี้ ครัวเรื อนสู งเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ เพราะระบบและกลไกวัฒนธรรม
หนี้ สมัยใหม่เข้ามา ซึ่ งมีความสลับซับซ้อนแตกต่างจากวัฒนธรรมหนี้ แบบพื้นบ้าน จนยากที่ ชาวบ้านจะ
เรี ยนรู ้ เข้าใจ และรู ้เท่าทันได้ ทาให้สังคมเกิดการพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่ไม่พอดี ไม่พอเพียง
ไม่สมดุลและไม่เป็ นธรรม ส่ งผลให้เกิดปัญหาสังคมขึ้นเป็ นระยะๆ
การวิจยั เชิงปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Action Research-PAR) นับเป็ นการวิจยั เพื่อ
พัฒนาและแก้ไขปั ญหาสังคมและชุมชนที่หน่วยงานหลายแห่ งทั้งภาครัฐและเอกชนได้ใช้เป็ นรู ปแบบใน
การวิจยั เพื่อการพัฒนาและการแก้ไขปั ญหาที่ มุ่งไปที่ การค้นหาแนวทางอันเป็ นรู ปธรรมที่ เกิ ดจากการ
ระดมสมองในลักษณะของการมีส่วนร่ วมของหลายฝ่ ายที่เกี่ ยวข้อง โดยมีนกั วิจยั ภายนอกทาหน้าที่เป็ นผู ้
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เอื้ออานวย หรื อวิทยากรกระบวนการร่ วมกับนักวิจยั ชุมชนที่ เป็ นชาวบ้าน เพื่อสร้างคุณลักษณะของการ
เรี ยนรู ้ และร่ วมกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ส่ งเสริ มกิจกรรมกลุ่ม ทางานร่ วมกันทั้ง
แก้ปัญหา และพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง (กมล สุ ดประเสริ ฐ, 2537) จากความสาคัญและความเป็ นมาดังกล่าว
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจจะส่ งเสริ มการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนโดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของจ่ายของชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ประชาชนมีการใช้
จ่ายที่เหมาะสมและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชุมชนย่านมัทรี จังหวัด
นครสวรรค์
2. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาวชุมชนย่านมัทรี
จังหวัดนครสวรรค์
4. เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทาบัญชีครัวเรื อนโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมของชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เพื่อส่ งเสริ มความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน
โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมของชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเกี่ยวกับการบัญชี (Pride M.W, Hughes J.R. and Kapoor R.J. (2013) บัญชี
รายรับ-รายจ่าย และประโยชน์ของการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน (ภัทรา เรื่ องสิ นภิญญา, 2555) ปั จจัยที่ส่งผล
ให้ต่อการจัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย กิจกรรมหรื อโครงการที่สนับสนุนให้มีการจัดทาบัญชี รายรับ-รายจ่าย
(อารยา จึงไพบูลย์กิจ,2559; ณัฐภัทร คาสิ งห์วงษ์ และสุ ภาภรณ์ พวงชมพู, 2558; สุ ภทั รษร ทรี จนั ทร์ ,2556)
แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์และแรงจูงใจที่ส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม (ลักขณา สริ วฒั น์
,2544; ) และแนวคิดการวิจยั เชิงปฏิบตั ิการอย่างมีส่วนร่ วม (กมล สุ ดประเสริ ฐ, 2537;พันธ์ทิพย์ รามสู ตร,
2540); Kemmis, S. and McTaggart, R.,1988) มาใช้เป็ นแนวคิดพื้นฐานในการวิจยั ครั้งนี้
วิธีดาเนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการส่ งเสริ มการจัดทาบัญชีครัวเรื อนโดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมเพื่อการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายของชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ ผูว้ ิจยั ดาเนินการวิจยั ดังนี้
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ประชากรที่ ในการวิจยั เป็ นหัวหน้า ครอบครั วหรื อตัวแทนครั วเรื อนของชาวชุ มชนย่านมัทรี
จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มตัวอย่างในการวิจยั มีดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างในการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติ กรรมการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนของชุ มชน
ย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ เป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อตัวแทนครัวเรื อนของชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน 107 ครัวเรื อน ครัวเรื อนละ 1 คน รวมจานวน 107 คน ซึ่ งได้จากหัวหน้าครอบครัว
หรื อตัวแทนครัวเรื อนที่สมัครใจให้ขอ้ มูลการวิจยั
2. กลุ่มตัวอย่างในการส่ งเสริ มการจัดทาบัญชีครัวเรื อนโดยใช้กระบวนการวิจยั
แบบมีส่วนร่ วมของชุ มชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์เป็ นหัวหน้าครอบครัวหรื อตัวแทนครัวเรื อนของ
ชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 36 ครัวเรื อนละ 1 คน รวมจานวน 36 คน ซึ่ งได้จากความ
สมัครใจเข้าร่ วมโครงการวิจยั การวิจยั
เครื่องมือการวิจยั
1. แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนตลอดจนปั ญหาและอุปสรรค
ในการจัดทาบัญชีครัวเรื อน มีลกั ษณะเป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับและข้อคาถามปลายเปิ ด จานวน 1 ข้อ
ซึ่ งมีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67-1.00
2. แบบสอบถามพฤติ กรรมการใช้จ่ายของชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ ที่ มีลกั ษณะ
เป็ นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ และข้อคาถามปลายเปิ ด จานวน 1 ข้อ มีค่าความเที่ยงตรงระหว่าง 0.67-1.00
3. กรอบประเด็นในการกากับติดตามการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายระดับครัวเรื อนและการจัดทา
บัญชีครัวเรื อนมีลกั ษณะเป็ นข้อคาถามปลายเปิ ด
การเก็บรวบรวมข้ อมูลการวิจยั
ในการส่ ง เสริ มการจัด ท าบัญ ชี ค รั ว เรื อ นโดยใช้ก ระบวนการวิ จัย แบบมี ส่ ว นร่ ว มเพื่ อ การ
ปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยของชุ ม ชนย่ า นมัท รี จัง หวัด นครสวรรค์ ผูว้ ิ จัย ด าเนิ น การโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั โดยมีการดาเนินการวิจยั ดังนี้
1. ศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการจัดทาบัญชี ครั วเรื อนของชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัด
นครสวรรค์ ในขั้นตอนนี้ ผูว้ ิจยั และผูช้ ่ วยนักวิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสอบถามและ
สัมภาษณ์หวั หน้าครัวเรื อนเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนตลอดจนปั ญหาและอุปสรรค
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ของแต่ละครัวเรื อนในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ในระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2561-30 เมษายน 2561โดยมี
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ขั้นตอน ดังนี้
1.1 สอบถามหัวหน้าครอบครัวหรื อตัวแทนครัวเรื อนเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ปั จจัยที่
ส่ งผลต่ อการจัดทาบัญชี ครั วเรื อนตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของแต่ ละครั วเรื อนในการจัดทาบัญ ชี
ครัวเรื อน จานวน 107 ครัวเรื อน
1.2 สัมภาษณ์หวั หน้าชุมชนหรื อตัวแทนชุมชนเกี่ยวกับการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ปั จจัยที่ส่งผล
ต่อการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคของแต่ละครัวเรื อนในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน
จานวน 5 คน
2. ส่ งเสริ มความสามารถในการวิเ คราะห์ รายรั บ -รายจ่ า ยระดับครั วเรื อนและการจัด ทาบัญชี
ครัวเรื อนของชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์โดยใช้กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วม ดาเนิ นการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในระหว่างวันที่ 1 พ.ค. 2561 – 31 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
2.1 จัดประชุมกลุ่มอย่างไม่เป็ นทางการกับหัวหน้าครอบครัวหรื อตัวแทนครัวเรื อนที่สมัครใจ
เข้าร่ วมโครงการการวิจยั จานวน 36 คน โดยมี ประเด็นพิ จารณาในการประชุ มกลุ่ม 2 ประเด็น คื อ 1)
ร่ วมกับชุมชนในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคของการจัดทาบัญชีครัวเรื อน และ 2) ให้ความรู ้และส่ งเสริ ม
ความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายระดับครัวเรื อนและการจัดทาบัญชีครัวเรื อน
2.2 ลงพื้ นที่ ร่ วมกับผูช้ ่ วยนักวิ จัย ในการติ ด ตามให้คาแนะนาช่ วยเหลื อ (Coaching) การ
วิเคราะห์รายรั บ -รายจ่ ายระดับครั วเรื อนและการจัดทาบัญชี ครั วเรื อน ของชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัด
นครสวรรค์ จานวน 1 ครั้ ง จากนั้นทาการวิ เ คราะห์ ข ้อมูลโดยข้อมูลการประชุ มกลุ่ มเกี่ ย วกับปั ญหา
อุปสรรคและแนวทางในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนและข้อมูลการติ ดตามช่ วยเหลือการวิเคราะห์รายรับรายจ่ายระดับครัวเรื อนและการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ของชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis)
3. ศึ กษาพฤติ กรรมการใช้จ่ายของชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยผูว้ ิจยั และผูช้ ่ วย
นักวิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถามและสัมภาษณ์หวั หน้าครอบครัวหรื อตัวแทน
ครัวเรื อนที่ เข้าร่ วมการวิจยั เกี่ ยวกับพฤติ กรรมการใช้จ่ายของสมาชิ กในครอบครัวในระหว่างวันที่ 1-31
สิ งหาคม 2561
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ ิจยั ดาเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจยั ดังนี้
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1. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อน และการศึกษาสภาพปัญหาการ
จัดทาบัญชีครัวเรื อนของชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและเทียบกับเกณฑ์ ปรากฏผลดังตารางที่ 1 และ 2 ดังนี้
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านปัจจัยสนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาว
ชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
การแปล
ที่
รายการ
X S.D. ความหมาย
1 การจัดทาบัญชีครัวเรื อนมีความสาคัญและจาเป็ น
3.74 0.81
มาก
2 การจัดทาบัญชีครัวเรื อนทาให้มีเงินออมมากขึ้น
3.92 0.80
มาก
3 การได้รับคาแนะนาอย่างสม่าเสมอทาให้มีความต้องการจัดทาบัญชี 4.37 0.77
มาก
ครัวเรื อนมากขึ้น
4 การได้รับความช่วยเหลือทาให้การจัดทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นเรื่ องง่าย 3.84 0.85
มาก
5 การเข้ารับการอบรมทาให้เข้าใจการจัดทาบัญชีครัวเรื อนและนาไป
3.81 1.05
มาก
ปฏิบตั ิได้
6 สามารถถ่ายทอดการจดบันทึกบัญชีครัวเรื อนให้สมาชิกในครอบครัว 3.65 0.95
มาก
ได้
7 หากมีปัญหาในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนสามารถปรึ กษาเจ้าหน้าที่ได้ 3.83 0.94
มาก
8 มีหน่วยงานมาให้ความช่วยเหลือ แนะนาการทาบัญชีครัวเรื อนอย่าง 3.76 0.85
มาก
ต่อเนื่อง
รวม
3.83 0.61
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความเห็นว่าปั จจัยสนับสนุ นการจัดทา
บัญชี ครัวเรื อนในระดับมาก ( X =3.83, S.D= 0.61) เมื่อพิจารณาตามรายการพบว่าการได้รับคาแนะนา
อย่างสม่าเสมอทาให้มีความต้องการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด ( X =4.37, S.D= 0.77)
รองลงมาได้แก่ การจัดทาบัญชี ครัวเรื อนทาให้มีเงิ นออมมากขึ้ น ( X =3.92, S.D=0.80) และการได้รับ
ความช่วยเหลือทาให้การจัดทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นเรื่ องง่าย ( X =3.84, S.D=0.85)
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้านสภาพปัญหาการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาว
ชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
S.D.
การแปล
X
ที่
รายการ
ความหมาย
1 ไม่มีประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีครัวเรื อน
3.92 0.80
มาก
2 ขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรื อน
4.17 0.77
มาก
3 การทาบัญชีครัวเรื อนมีความยุง่ ยากและเสี ยเวลา
3.83 0.84
มาก
4 มีภารกิจที่ตอ้ งรับผิดชอบมากทาให้ไม่สามารถจัดทาบัญชี
3.80 1.05
มาก
ครัวเรื อนได้
5 ไม่มีบุคคลให้ความช่วยเหลือแนะนา
3.66 0.95
มาก
6 อ่านหนังสื อไม่ออก หรื อเขียนไม่ได้จึงไม่สามารถจดบันทึกบัญชี
3.83 0.94
มาก
ครัวเรื อน
7 สายตาพร่ ามัว มองไม่ค่อยเห็นจึงไม่สามารถจัดทาบัญชีครัวเรื อน
3.75 0.84
มาก
ได้
8 ไม่สามารถจดจารายการ รายรับ-จ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันได้
4.06 0.71
มาก
9 ไม่มีการบันทึกบัญชีครัวเรื อนอย่างสม่าเสมอ
3.92 0.80
มาก
10 การจัดทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นเรื่ องน่าเบื่อ ซ้ าซาก
4.17 0.77
มาก
รวม
3.90 0.60
มาก
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าในภาพรวมสภาพปัญหาการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนอยู่ในระดับมาก (
X =3.90 , S.D=0.60) เมื่อพิจารณาตามรายการพบว่า รายการขาดความรู ้ความเข้าใจในการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อนมีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด และการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนเป็ นเรื่ องน่ าเบื่ อ ( X =4.17 , S.D=0.77) ซ้ าซาก
รองลงมาได้แ ก่ ไม่ มีประสบการณ์ ในการจัดทาบัญชี ครั วเรื อน และไม่มีการบันทึ กบัญ ชี ค รั วเรื อนอย่า ง
สม่าเสมอ ( X =3.92 , S.D=0.80) ตามลาดับ
2. การศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาวชุมชนย่านมัทรี
จังหวัดนครสวรรค์การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (multiple regression) แสดงผลการวิเคราะห์ดงั ตารางที่ 3
และ 4
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนเพื่อค้นหาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อนของชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
แหล่งความแปรปรวน
df
SS
MS
F
Regression
1
33.047
33.047
1222.251**
Residual
105
2.839
.027
Total
106
35.886
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากตารางที่ 3 แสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนของ
ชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรงกับตัวแปรตามในการวิจยั อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาวชุมชน
ย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจัย
a
b
SEb
R
R2

X5
0.298
X6
** มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

0.298
.870

16.564
.038

0.911 0.961 0.923
0.911 0.961 0.623

t
23.156**
1.702

จากตารางที่ 4 แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาวชุมชน
ย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ได้แก่ การสนับสนุนการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อน (X5) โดยปัจจัยนี้สามารถอธิ บายความแปรปรวนของพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนได้ร้อย
ละ 92.30 จึงนาค่าสัมประสิ ทธิ์ มาเขียนสมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
3. การส่ งเสริ มความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทาบัญชีครัวเรื อนโดยใช้
กระบวนการวิจยั แบบมีส่วนร่ วมของชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้การทดสอบที (t-test for
dependent sample group) ปรากฏผลดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 การเปรี ยบเทียบความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทาบัญชีครัวเรื อน
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชุมชนมัทรี
จังหวัดนครสวรรค์
การทดสอบ
n
S.D.
t
Sig.
X
ก่อนได้รับการจัดกิจกรรม
36
3.72
0.73
3.58**
0.01
หลังได้รับการจัดกิจกรรม
36
4.16
0.55
** มีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 5 แสดงให้เ ห็ น ว่า ชาวชุ มชนมัท รี จังหวัด นครสวรรค์ มี ค วามสามารถในการ
วิเ คราะห์รายรั บ -รายจ่ า ยและการจัด ทาบัญชี ค รั วเรื อนก่ อนได้รั บการจัดกิ จกรรมมี ค่า เฉลี่ ย 3.72 ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และหลังได้รับการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.16 ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55 ซึ่ งจาก
การเปรี ย บเที ยบโดยการทดสอบที พบว่า ชาวชุ มชนมัท รี จังหวัดนครสวรรค์ มี ความสามารถในการ
วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนหลังได้รับการการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถ
ในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนสูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
สรุ ปผลการวิจยั
1. ปั จจัยสนับสนุนการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.83) โดยปั จจัย
ด้านการได้รับคาแนะนาอย่างสม่าเสมอทาให้มีความต้องการจัดทาบัญชีครัวเรื อนมากขึ้นมีค่าเฉลี่ยสูงสุ ด
( X =4.37)
2. สภาพปั ญหาการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนอยู่ในระดับมาก ( X =3.90) โดยปั ญหาการขาดความรู ้
ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรื อน และการจัดทาบัญชีครัวเรื อนเป็ นเรื่ องน่าเบื่อมีค่าเฉลี่ยปั ญหาสู งสุ ด
( X =4.17)
3. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัด
นครสวรรค์ในรู ปคะแนนดิบ ได้แก่ ปัจจัยการสนับสนุนการจัดทาบัญชีครัวเรื อน (X5) ซึ่ งสามารถเขียน
สมการพยากรณ์ได้ดงั นี้
Yˆ = 0.298 + 0.298X5
สมการพยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของชาวชุมชนย่านมัทรี
จังหวัดนครสวรรค์ในรู ปคะแนนมาตรฐาน ได้แก่ Z = 0.911X5
ปี ที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2562

วารสารวิชาการเครือข่ ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
Journal of Graduate Studies in Northern Rajabhat Universities

55

4. ชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์รายรับ -รายจ่ายและ
การจัดทาบัญชี ครัวเรื อนหลังได้รับการการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน
สูงกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
อภิปรายผลการวิจยั
1. จากผลการศึ กษาปั จจัยที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนของชาวชุ มชนย่านมัทรี
จังหวัดนครสวรรค์ พบว่าปั จจัยที่ สามารถพยากรณ์พฤติ กรรมการจัดทาบัญชี ครั วเรื อนของชาวชุ มชน
ย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์มีเพียง 1 ปัจจัย ได้แก่ ปั จจัยการสนับสนุนการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน (X5) ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะจากการศึ กษาข้อมูลทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็ น
กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ย ัง ไม่ มี ค วามรู ้ เ กี่ ย วกับ การจัด ท าบัญ ชี ค รั ว เรื อนโดยส่ ว นใหญ่ ย ัง ไม่ เ คยมี
ประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีครัวเรื อน (ร้อยละ 50.50) และไม่เคยเข้าร่ วมกิจกรรมการพัฒนาหรื ออบรม
เกี่ ยวกับ การจัดทาบัญชี ครั วเรื อ น (ร้ อยละ 81.40) รวมทั้งกลุ่ มตัวอย่า งในการวิจัยครั้ งนี้ ส่ วนใหญ่เ ป็ น
ผูส้ ู งอายุโดยส่ วนใหญ่มีอายุมากกว่า 50 ปี (ร้อยละ 59.80) รวมทั้งกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พ
เกษตรกร (ร้อยละ 45.80) ดังนั้นปัจจัยการสนับสนุนการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน จึงเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่ส่งผล
ต่อพฤติ กรรมการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน ซึ่ งผลการวิจยั ดังกล่าวสอดคล้องกับผลการวิจยั ของสุ ภทั รษร ทรี
จันทร์ (2556) ที่ ได้ศึกษาการบัญชี ครั วเรื อนเพื่ อเสริ มสร้ างภูมิ ปั ญญาทางบัญชี ตามหลักปรั ชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพี ยง: กรณี ศึกษาชุ มชนบ้านกลาง ตาบลขะยูง อาเภออุทุมพรพิ สัย จังหวัดศรี สะเกษและ
พบว่าประชาชนส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พเกษตรกรรมทาให้ไม่มีเวลาในการที่ จะบันทึ กรายการที่ เป็ น
ปั จจุบนั ในแต่ละวัน และไม่สามารถยอมรับความเป็ นจริ งเกี่ ยวกับการจัดทาการรับ-จ่ายได้และคิ ดว่าถ้า
หากไม่บนั ทึกทันทีกพ็ อจะจารายละเอียดได้และเมื่อเวลาผ่านไปก็ลืมและเพิกเฉยที่จะย้อนกลับมาทบทวน
เพื่อลงรายการ และพอทาเป็ นประจาก็เกิดความขี้เกียจ และไม่ทาอีกทั้งขาดแรงกระตุน้ หรื อแรงจูงใจจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาบัญชี และขาดตัวแทน ในการถ่ายทอดและให้คาปรึ กษาอย่างต่อเนื่ อง
เช่นเดียวกับผลการศึกษาของอารยา จึงไพบูลย์กิจ (2559) ที่ได้ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อการทาบัญชี ครัวเรื อน
ของเกษตรกรจังหวัดสุ รินทร์ และพบว่าปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของเกษตรกรที่พบ
มากที่สุดคือ เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายสูงจึงทาให้ไม่อยากทาบัญชี ครัวเรื อน รองลงมาคือ ไม่มีการบันทึก บัญชี
ครั วเรื อนอย่างต่ อเนื่ อง และสม่ าเสมอจึ งไม่อยากทาบัญชี ครัวเรื อน ขาดประสบการณ์ ในการทา บัญชี
ครั วเรื อน การทาบัญชี ครั วเรื อนมี ค วามยุ่งยากและทาให้เสี ยเวลาขาดความรู ้ ค วามเข้าในการทาบัญชี
ครั วเรื อน มี ภารกิ จที่ ตอ้ งรั บผิดชอบมากทาให้ไม่ สามารถทาบัญชี ครั วเรื อนได้ขาดกาลังใจ และเขี ย น
หนังสื อไม่ได้จึงทาให้ไม่สามารถทาบัญชีครัวเรื อนได้ ขาดบุคคล ที่คอยช่วยทาบัญชีครัวเรื อน และสาหรับ
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ปัจจัยที่ทาให้เกษตรกรจดบันทึก คือการตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์ของการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน และ
ความรู ้ความเข้าใจในระบบการบันทึกบัญชีครัวเรื อน
นอกจากนี้ จากผลการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าปั จจัยสาหรับปั จจัยอื่นๆได้แก่ ปั จจัยด้านอายุ (X1) ระดับ
การศึ กษา (X2) รายได้เฉลี่ยต่อเดื อน (X3) และภาระหนี้ สิน (X4) ไม่ส่งผลต่ อพฤติ กรรมการจัดทาบัญชี
ครัวเรื อนนั้น ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะชาวชุมชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนและภาระหนี้ สินไม่แตกต่างกันมากนัก สอดคล้องกับผลการวิจยั ของไชยา ทองต้อย (2555) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทาบัญชีครัวเรื อนของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์และพบว่า
อายุ การศึกษารายได้ และขนาดของครอบครัว ไม่มีผลต่อการจัดทาบัญชีครัวเรื อน
2. จากผลการวิ จัย พบว่า ชาวชุ ม ชนย่ า นมัท รี จัง หวัด นครสวรรค์ มี ค วามสามารถในการ
วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายและการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนหลังได้รับการการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มความสามารถ
ในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนสู งกว่าก่อนได้รับการจัดกิจกรรมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะผูว้ ิจยั ได้ใช้กระบวนการวิจยั ปฏิบตั ิการแบบมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มความสามารถในการ
จัดทาบัญชีครัวเรื อนให้กบั ชาวชุมชนย่านมัทรี รวมทั้งผูว้ ิจยั ได้กากับติดตามและให้ความช่วยเหลือรวมทั้ง
ให้คาแนะนาชาวชุ มชนย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนอย่างใกล้ชิด ทาให้ชาว
ชุมชนย่านมัทรี มีความสามารถในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนสูงขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั ของณัฐภัทร
คาสิ งห์วงษ์ และ สุ ภาภรณ์ พวงชมพู (2558) ที่ ได้ศึกษาการวางแผนชาระหนี้ ของเกษตรกรรายย่อยด้วย
บัญชี ครัวเรื อน กรณี ศึกษา ลูกค้าเกษตรกรธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร สาขายางหล่อ
อาเภอศรี บุญเรื อง จังหวัดหนองบัวลาภู และพบว่า การติ ดตามช่ วยเหลือกลุ่มเกษตรกรอย่างใกล้ชิดเป็ น
ประจาทุกวัน 2-3 วันต่อ 1 ครั้ง และอาทิตย์ละ 1 ครั้ง จะทาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีความรู ้ในการจัดทาบัญชี
มาก สามารถบันทึกรายรับ-รายจ่ายที่เกิดขึ้นได้ เช่นเดียวกับผลการวิจยั ของอรทัย ดุษฎีดาเกิง (2557) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในเขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่และพบว่าเกษตรกรกลุ่มตัวอย่างต้องการให้เจ้าหน้าที่เข้า
มาให้ความรู ้และคาแนะนารวมถึ งการจัดฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่ องและใกล้ชิด เพื่อช่วยแก้ไขปั ญหาต่างๆที่
พบระหว่างการจัดทาบัญชีครัวเรื อน
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
ข้ อเสนอแนะทั่วไป
1. ในการวิจยั ครั้งนี้ พบว่าปั จจัยการสนับสนุ นการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนส่ งผลอย่างมีนยั สาคัญต้อ
พฤติกรรมการทาบัญชี ครัวเรื อนของชาวชุ มชนย่านมัทรี ดังนั้นหน่ วยงานต่างๆที่จะเข้าไปส่ งเสริ มความ
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สามารถของชุมชนในการจัดทาบัญชีครัวเรื อนควรตระหนักต่อการสนับสนุนการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนของ
ชาวชุมชนอย่างรอบด้าน
2. การจัดกิ จกรรมส่ งเสริ มความสามารถในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน
ควรเป็ นกิจกรรมที่มีความยืดหยุ่นด้านเวลา และเนื้ อหาของกิจกรรมทั้งนี้ เป็ นเพราะผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมส่ วน
ใหญ่มีอายุมากและได้รับการศึ กษาในระดับประถมศึ กษาและมัธยมศึ กษาซึ่ งต้องใช้เวลาในการทาความ
เข้าใจต่อการวิเคราะห์รายการรับ-จ่ายและการลงบันทึกประจาวันค่อนข้างมาก
ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1.ในการวิจัยครั้ งนี้ พ บว่ากิ จกรรมการส่ งเสริ มความสามารถในการวิ เคราะห์ รายการรั บ -จ่ า ย
สามารถส่ งเสริ มความสามารถในการรับ-จ่ายและการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนของชาวชุมชนมัทรี จังหวัดได้
ดังนั้น ควรมี การวิ จัย และพัฒนาหลักสู ต รการส่ งเสริ มความสามารถในการจัด ทาบัญชี ค รั วเรื อนเพื่ อ
สามารถนาไปใช้ในการส่ งเสริ มและพัฒนาชุมชนได้อย่างกว้างขวางและมีประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
2. ควรมี การวิจัย เพื่ อศึ กษารู ปแบบการจัดทาบัญชี ค รั วเรื อนของชุ มชนในพื้ นที่ อื่นๆเพื่ อการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาความสามารถของชุมชนที่ตรงตามความต้องการเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยัง่ ยืนต่อไป
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