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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ครอบครัว 2) เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการทาบัญชีครัวเรือน 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการทาบัญชีครัวเรือน
โดยใช้วิธีการศึกษาทั้งเชิงคุณภาพและการศึกษาเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายเชิงคุณภาพ ได้แก่ ครอบครัวอาสาสมัคร
ในการทาบัญชีครัวเรือน จานวน 15 ครอบครัว 70 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์
แบบสังเกต และประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและสร้างข้อสรุป กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาเชิงปริมาณ จานวน 10 ครอบครัว 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว พบว่า กลุ่มตัวอย่างไม่เห็น
ความสาคัญของหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีเนื่องจากมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายของครอบครัว เมื่อมีรายการรับหรือ
จ่ายระหว่างวันจะบันทึกใส่กระดาษช่วยจาและจะใช้เวลาว่างหลังรับประทานอาหารเย็นหรือก่อนนอนเพื่อบันทึกบัญชี
ซึ่งในการบันทึกบัญชีสมาชิกในครอบครัวจะมีส่วนร่วมในการจดบันทึกเนื่องจากจะได้ รับรู้ถึงรายรับหรือรายจ่ายที่
เกิดขึ้นในแต่ละวัน ส่วนขั้นตอนการวิเคราะห์และจัดทารายงานนั้น ในแต่ละเดือนครอบครัวจะนาข้อมูลที่ได้จากการจด
บันทึกมาสรุปรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน ต้นทุนประกอบอาชีพพร้อมทั้งวิเคราะห์รายการที่เกิดขึ้นทาให้สามารถสรุป
กาไรขาดทุนจากการประกอบอาชีพได้ ส่วนการใช้ประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจทางการเงิน พบว่ามีการ
ประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนในการดาเนินชีวิตประจาวัน สามารถลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นลงและนาข้อมูลจากการบันทึก
บัญชีหาวิธีการเพิ่มรายได้ รวมถึง ช่วยในการวางแผนการใช้จ่ายเงินของครอบครัวสมาชิกในครอบครัวมีวินัยในการใช้
จ่ายเงิน ทาให้หนี้สินลดลงและมีเงินออมเพิ่มขึ้น
2. แนวทางการสร้างรูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว พบว่า แนวทางการสร้าง
รูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการปฏิบัติ ประกอบด้วย การกาหนดประเด็นในการสร้างรูป แบบ
การทาบัญชีครัวเรือน 3 ด้าน คือ พฤติกรรมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและจดบันทึกบัญชีครัวเรือน พฤติกรรมการ
เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการจัดทารายงานการเงินจากบัญชีครัวเรือน และพฤติกรรมการใช้ประโยชน์ในการบริหาร
และตัดสินใจ
3. การพัฒนารูปแบบการทาบัญชีครัวเรือ นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
การจดบันทึก พบว่า ผู้ทาบัญชีครัวเรือนได้ทาการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนในรูปแบบใหม่ซึ่งง่ายขึ้น จากการวิเคราะห์
สมาชิกทุกคนร่วมปฏิบัติได้ สามารถประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนด้วยการแยกประเภทของรายรับรายจ่ายได้อย่ างชัดเจน
มีค่าเฉลี่ยที่ 4.70 ด้านการจัดทารายงานการเงิน พบว่า ครอบครัวที่นารูปแบบการบันทึกบัญชีครัวเรือนไปใช้นั้น
สามารถสรุปรายการรับจ่ายได้สะดวกมากขึ้น สามารถสรุปรายรับ รายจ่ายของแต่ละอาชีพได้ ด้านการวิเคราะห์การ
ทาบัญชีครัวเรือนสอนให้ทุกคนรู้จักคุณค่าและการประหยัดในการใช้จ่ายกับสิ่งที่จาเป็นและไม่จาเป็นได้ มีค่าเฉลี่ยที่
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4.80 และด้านการใช้ประโยชน์ในการบริหารและการตัดสินใจทางการเงิน พบว่า การทาบัญชีครัวเรือนส่งผลต่อการ
ตัดสินใจในการขยายธุรกิจของผู้ทาบัญชีและสร้างความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจได้มีค่าเฉลี่ยที่ 4.80

คาสาคัญ: การพัฒนารูปแบบการทาบัญชี บัญชีครัวเรือน การพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
Abstract
The objectives of this research were: 1) to analyze the behavior of household accounting for developing
family economy, 2) to study ways of making household accounting and 3) to develop the model of household
accounting by studying qualitative and quantitative approaches. The qualitative target groups were 70 people
from 15 volunteer families for household accounting. The methods of collecting data were interview, observation
and group discussion. The data was analyzed by content and conclusion. The 35 quantitative samples were from
10 families and the method of data collection was by questionnaire. The statistics used for collecting data were
percentage, mean and standard deviation. The result of the research was concluded as follows;
The results were as follows:
1. The analysis result of the behavior of household accounting application for developing family
economy were obviously found as follows. 1) The process of data collection and note taking was divided into five
areas: (1) the household accounting note; (2) the keeping of household accounting application evidence; (3) the
knowledge and understanding in household accounting application; (4) the families participated in household
accounting application; and (5) the perception of the household accounting application. 2) The process of
analysis and operation of financial reports divided into four areas: (1) the conclusion of income-expenditure
accounting, (2) the conclusion of cost accounting of each occupation, (3) the analysis of occupational cost
accounting, and (4) the comparing between the household accounting application. And 3) The process of
utilization in management and financial decision was divided into six areas: (1) the household accounting
application, (2) the household accounting application for expenditure reduction; (3) the household accounting
application to increase the incomes; (4) the household accounting application to create discipline, (5) the
household accounting application for planning the fund use, and (6) the household accounting application for
debt reduction.
2. The ways of making household accounting to develop family economics found that the ways of
making household accounting influencing actions consisting with valuation of issue in 3 three ways of making
household accounting that were the behavior of data collecting as well as making household accounting, the
behavior of analyzing as well as financial reporting from the household accounting and the behavior of utilization in
administration and making decisions.
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3. Developing the ways of making household accounting to develop family economics by collecting
data and recording found that those who adopted household accounting made a new accounting system that was
easy to use so it could be analyzed that everyone could use and apply with the household accounting by
classifying the income and expense clearly and its mean was 4.70. The financial report found that the family who
applied household accounting could summarize the income and expense for each occupation comfortably;
moreover, the analysis of household accounting taught people how to give importance to it and how to spend
money for necessities as well as to save money from unnecessary items. Its mean was 4.80. The utilization of
administration and financial decision found that household accounting affected to make decision for accountants’
business expansion and make the business run certainly and its mean was 4.80.
Keywords: developing the ways of making household accounting, household accounting, developing
family economics.

ความเป็นมาของปัญหา

12,150 บาทต่ อเดื อนต่ อครั วเรื อน ในปี 2543 เพิ่ มเป็ น
23,236 บาทต่อเดือนต่อครัวเรือน ในปี 2554 ซึ่งหมายถึง
อานาจการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคของครัวเรือนสูงตามไป
ด้วยจากที่มี ค่าใช้จ่ ายในการอุปโภคบริโภคเฉลี่ ย 9,848
บาทต่อเดือน ในปี 2543 เพิ่มเป็น 17,403 บาทต่อเดือนต่อ
ครัวเรือนในปี 2554 (สานักสถิติแห่งชาติ, 2558)
ในด้านนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ
และเอกชน ไม่ ว่ าจะเป็ นการเปิ ดการค้ าเสรี การปล่ อย
สินเชื่ อให้แก่ครัวเรื อน และการเพิ่มโอกาสในการเข้ าถึ ง
แหล่ งเงิ นทุ น ส่ งผลให้ ภาคครั วเรื อนประสบกั บปั ญหา
หนี้สินที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่มีปริมาณหนี้สินเฉลี่ย
68,405 บาทต่อครัวเรือนในปี 2543 เพิ่มเป็น 134,900
บาทต่อครัวเรือนในปี (สานักสถิติแห่งชาติ, 2558)
การทาบัญชีครัวเรือน เป็นแนวคิดหนึ่งที่สาคัญ
ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจพอเพียง เป็น
จุดเริ่มต้นในการผลักดันให้ผู้ทาบัญชีครัวเรือนเรียนรู้ที่จะ
เลือกใช้เส้นทางชีวิตที่เหมาะสม (เกศสุดา สิทธิสันติกุล,
2550) น ามาซึ่ งความสมดุ ลในครอบครั ว ประกอบกั บ
รัฐบาลได้มีแนวนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและช่วยเหลือ
ให้ชุมชนสร้างรายได้จากการเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพยากร

ปั จจุ บั นสภาวะสั งคมด้ านกลไกตลาด ระบบ
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตาม
กระแสวัตถุนิยมและความฟุ่มเฟือยเป็นปัจจัยสาคัญที่ทา
ให้ การใช้ ชีวิ ตมี การเปลี่ ยนแปลงไปตามกระแสนิ ยมจน
กลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาสาคัญที่สุด คือ ปัญหา
การขาดดุลระหว่างรายรับและรายจ่าย จนก่อให้เกิดภาระ
ผู กพั นด้ านหนี้ สินตามมา การที่ จะด ารงชี วิ ตให้ อยู่ รอด
ภายใต้สังคมปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ควรนาไปปฏิบัติก็คือ
การพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ ตามแนวปรัชญาของ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่
ทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ตั วเอง รู้ จั กความพอมี พอกิ น พอใช้ โดยค านึ งถึ งหลั ก
เหตุ ผลพร้ อมกั บทรงเตื อนสติ ประชาชนไม่ ให้ ประมาท
โดยเฉพาะการใช้ จ่ ายเงิ นอั นเป็ นปั จจั ยส าคั ญในการ
ดาเนินชีวิต
จากข้อมูลการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม
ของครัวเรือน ของสานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าในระหว่าง
ปี 2543-2554 ครั วเรื อนมี ระดั บรายได้ และมี ค่ าใช้ จ่ าย
เฉลี่ ยต่ อเดื อนสู งขึ้ นอย่ างต่ อเนื่ อง จากที่ มี รายได้ เฉลี่ ย
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และผลผลิตในชุมชน ท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและ
มั่นคงด้านการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชน และที่
สาคัญเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ข้อมูลที่
ได้ จากการบั นทึ ก บั ญชี เป็ นตั วบ่ งชี้ อดี ต ปั จจุ บั นและ
อนาคต จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรม
ต่ างๆ ในครอบครั ว จะเห็ นว่ า การจดบั นทึ ก บั ญชี มี
ความสาคัญ เพราะเป็นกิจกรรมเรียนรู้อย่างหนึ่งและเป็น
ส่ วนหนึ่ งของกระบวนการเรี ยนรู้ การศึ กษาการฝึ กตน
เพื่ อให้ เกิ ดการปฏิ บั ติ พั ฒนาความรู้ ความคิ ดและการ
ปฏิบัติที่ถูกต้อง
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (2553) ได้ระบุว่า การ
ทาบัญชีครัวเรือนเป็นการบันทึกรายรับ รายจ่ายประจาวัน
เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมาของรายรับและรายจ่าย แล้ว
นามาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของตนเองและครอบครัว
ได้ หากเกษตรกรจดบันทึกบัญชีครัวเรือนอย่างสม่าเสมอ
แล้ ว จะท าให้ รู้ค่ าใช้ จ่าย รู้ ต้นทุนในการประกอบอาชี พ
(กานต์รวี ผดุงกิจ, 2550) และสามารถปรับลดค่าใช้จ่ายลง
ได้ ผลที่ ตามมาก็ คื อ ก าไรเพิ่ มขึ้ นที่ ท าให้ สามารถวาง
แผนการประกอบอาชีพในระยะยาวได้ โดยไม่เสี่ยงต่อการ
ขาดทุ นตลอดระยะเวลาเก็ บเกี่ ยวหรื อจ าหน่ ายผลผลิ ต
(วินิตยา สมบูรณ์, 2554) ซึ่งหน่วยงานหลายหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบได้เข้ามาส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติจริงใน
การประกอบอาชีพ ประกอบกับผลงานวิจัยของสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ระบุว่า ภูมิปัญญาทางด้าน
บัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐศาสตร์แก้ จนสามารถ
แก้ปัญหาหนี้สินของชาวบ้านได้
จากปัญหาดังกล่าวสิ่งที่จะทาให้เราดารงชีวิตอยู่
ได้ แ ละอยู่ ร อดในสั ง คมปั จ จุ บั น คื อ การปฏิ บั ติ ต าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ที่มองเห็นถึงภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง ให้รู้จักพอมี
พอกิน พอใช้ รู้จักความพอประมาณ มีเหตุผล และความมี
ภู มิ คุ้ ม กั น ตลอดจนใช้ ค วามรู้ ความรอบครอบ และ
คุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ เครื่องมือช่วย

ให้อยู่รอดคือบัญชีครัวเรือน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ทาบัญชีทราบ
ถึ งรายได้ และค่ าใช้ จ่ ายของตนเองและครอบครั ว และ
ทราบถึ งจ านวนเงิ นคงเหลื อในแต่ ละวั น สามารถวาง
แผนการใช้จ่ายเงินได้ เมื่อมีการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
และรู้ค่าของเงินไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแล้ว ปัญหาหนี้สินก็ไม่
เกิดขึ้น ปัญหาสังคมก็ไม่ตามมา การศึกษาตัวอย่างของ
บุ คคลหรื อชุ มชนที่ ประสบความส าเร็ จในการน าหลั ก
ปฏิบัติตามวิถีพอเพียงมาใช้ โดยเฉพาะการจัดด้านบัญชี
ครั วเรื อน ว่ าสามารถแก้ ปั ญหาได้ อย่ างไร น ามาถอด
บทเรียน นาไปประกอบการศึกษาเปรียบเทียบกับปัญหา
และความต้องการของครอบครัวที่กาลังประสบปัญหาอยู่
ในปั จจุ บั น เพื่ อค้นหาแนวทางการพั ฒนาจั ดการเรี ยนรู้
แบบมีส่วนร่วมในการทาบัญชีครัวเรือน การพัฒนารูปแบบ
การใช้บัญชีเพื่อแก้ปัญหาให้กับครอบครัวซึ่งจะส่งผลต่อ
การพัฒนาสังคมให้ก้าวไปได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึ กษารู ปแบบการใช้ บั ญชี ครั วเรื อนเพื่ อพั ฒนา
เศรษฐกิจครอบครัว ควรจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรในสภาวะ
การปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นประเด็นคาถามในการศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึ กษาพฤติ กรรมการทาบัญชี ครัวเรือน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
2. เพื่อศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการทา
บัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
3. เพื่อพัฒนารูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว

วิธีดาเนินการวิจัย
รูปแบบการวิจัย
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้กาหนดรูปแบบ
การวิ จั ยเป็ นการวิ จั ยแบบผสมทั้ งการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative research) ในส่วนของการศึกษารูปแบบการ
ทาบัญชี และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research)
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ในส่วนของการพัฒนารูปแบบการทาบัญชี มีวิธีดาเนินการ
ดังนี้
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่
ครอบครัวอาสาสมัครในการพัฒนา 1) ด้านการทาบัญชี
ครั วเรื อนเพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จครอบครั ว 15 ครอบครั ว
จานวน 70 คน จาก 5 อาชีพ ได้แก่ อาชีพรับราชการ อาชีพ
ลูกจ้ าง/รั ฐวิ สาหกิ จ อาชี พรั บจ้ างทั่วไป อาชีพเกษตรกร
และเจ้าของกิจการ ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย 2) ด้านพัฒนา
รู ปแบบการท าบั ญชี ครั วเรื อน ประกอบ ด้ ว ยตั ว แทน
ครอบครัว 10 ครอบครัว ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น จ านวน 3 คน และส่ ว นราชการที่
เกี่ ยวข้ อง จ านวน 2 คน 3) ด้ านการน ารู ปแบบบั ญ ชี
ครัวเรือนที่ได้ไปใช้ จานวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งการวิจัยเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณดังนี้
1. เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพ ได้แก่ แบบสารวจ
แบบบันทึกการสังเกต แบบสมภาษณ์และประเด็นในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
2. เครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถาม
เพื่อประเมินรูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนเพื่ อ
พัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเชิ งคุ ณภาพ ผู้ วิ จั ย
กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 5 วิธีการหลัก ได้แก่
การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) การสารวจ
(Survey) การสั มภาษณ์ (Interview) การสั ง เกต
(Observation) และการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร (Focus
group discussion) ซึ่งผู้วิจัยได้กาหนดแนวทางการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ 1) การ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และ 2) การรวบรวมข้อมูลใน
สนาม

2. การเก็ บรวบรวมข้ อมู ลเชิ งปริ มาณ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการ ส่งแบบสอบถามถึงกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
พร้อมขอความร่วมมือส่งแบบสอบถามคื นผู้วิจัยภายใน
ระยะเวลากาหนด โดยให้ตอบแบบสอบถามตามความเป็น
จริงและนาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เป็นข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาพฤติกรรมการทาบัญชีครัวเรือน และการ
พัฒนารูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ครอบครัวกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาและพัฒนา มาจัดระเบียบ
ข้ อ มู ลให้ เป็ น หมวดหมู่ ตามประเด็ น เนื้ อหาที่ ค้ น พบ
วิเคราะห์ ข้ อมูลโดยการตีความสร้ างข้ อสรุปแบบอุปนั ย
(Analytic inductions)
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นข้อมูลที่
ได้จากการพัฒนารูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนที่ได้และนา
รูปแบบบัญชีไปใช้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์
ข้ อ มู ล ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
method) เพื่ออธิบายข้อมูลทั่วไปสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ ความถี่และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
แปลความหมายโดยใช้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ค่ า ตาม
แบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่ าโดยมี
ความหมายของระดับความคิดเห็น

ผลการวิจัย
ผลการวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมการท าบั ญ ชี
ครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจดบันทึก
นั้น ผู้วิจั ยได้ แบ่งประเด็นจากพฤติกรรมการทาบัญชีใน
ขั้นตอนนี้มีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
1. การจดบันทึกบัญชีครัวเรือน การจดบันทึ ก
บัญชีครัวเรือนของแต่ละอาชีพ มีการปฏิบัติใกล้เคียงกัน
โดยในระหว่ างวั น เมื่ อมี ก ารรั บ จ่ ายเกิ ด ขึ้ น จะจดใส่
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กระดาษหรือสมุดทั่วไปเพื่อเตือนความจา และใช้เวลาว่าง
หลังทานอาหารเย็นกับครอบครัว หรือก่อนนอนจึงจะจด
บันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนของครอบครัว
2. การเก็บหลักฐานการทาบัญชีครัวเรือนของ
แต่ละครอบครัวนั้นจะมี แนวทางปฏิบัติ ที่แตกต่ างกันไป
เพราะในด้านการเก็บหลักฐานการทาบัญชีนั้น ส่วนมาก
ถือว่าเป็นธุรกิจของครอบครัว หรือภายในครอบครัว จึงไม่
มองเห็นความสาคัญของเก็บหลักฐาน เช่นใบเสร็จรับเงิน
ใบส่ งของ เป็ นต้ น จะท าก็ เพี ยงแต่ การจดบั นทึ กเป็ น
จานวนตั วเลขลงในบั ญชี เท่านั้ น แล้ วชี้ แจงให้ ทุกคนใน
ครอบครัวได้รับรู้
3. ความรู้ ความเข้าใจในการทาบัญชีครัวเรือน
การทาบัญชีครัวเรือนให้ประสบความสาเร็จได้นั้น จะต้อง
เกิดจากการลงมือปฏิบัติจดบันทึกอย่างสม่าเสมอ มีความ
เข้าใจในการทาบัญชีครัวเรื อน จึ งจะน ารายการรั บ การ
จ่ายมาบันทึกบัญชีได้อย่างถูกต้อง ซึ่งปัจจุบัน ได้มีหลาย
หน่วยงานราชการเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมในการจดบันทึก
บัญชี ครั วเรื อน เช่ น กรมการพั ฒนาชุ มชน ธนาคารเพื่ อ
การเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) กรมตรวจบัญชี สหกรณ์
เป็นต้น ทาให้เกิดการขยายผลในทางปฏิบัติได้มากขึ้น
4. ครอบครัวมีส่วนร่วมในการทาบัญชีครัวเรือน
เพราะกิจกรรมใดถ้าทุกคนมีส่วนร่วมด้วยกันทั้งหมดก็จะ
ส่งผลต่อการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็งขึ้นได้ การจดบันทึก
บัญชีจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งในการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันกับ
สมาชิก สร้างความรับผิดชอบ การแบ่งหน้าที่กันทางาน
การเรียนรู้งานซึ่งกันและกัน ทาให้ครอบครัวได้เข้าใจใน
ปัญหาร่วมกัน หรือหาทางออกช่วยกันได้
5. การรั บรู้ ในการท าบั ญชี ครั วเรื อน ถื อเป็ น
กระบวนการที่ช่ วยส่งเสริมสนั บสนุนให้ แต่ ละครอบครั ว
สามารถทากิจกรรมต่างๆ ได้ร่วมกันได้มากขึ้น เพราะการ
บันทึกบัญชีทาให้ทุกคนได้รับรู้ และเข้าใจถึงเหตุผลในการ
บันทึกบัญชีครัวเรือนที่แท้จริง พบว่าแม่บ้านจะมีบทบาท

ในการส่งเสริมให้เกิดการบันทึกบัญชีครัวเรือนและเป็นผู้
บันทึกบัญชีด้วยตนเอง
ขั้ นตอนการวิ เคราะห์ และการจั ดท ารายงาน
การเงินนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นพฤติกรรมการทาบัญชีใน
ขั้นตอนนี้มีองค์ประกอบแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. การสรุ ปบั ญชี รั บ จ่ ายของครั วเรื อน เป็ น
กระบวนการนาข้อมูลที่บันทึกไว้มาวิเคราะห์ เพื่อชี้แจงให้
ทุกคนในครอบครัวได้รับรู้ถึงรายรับ รายจ่ายของครอบครัว
และสรุ ปบัญชีในแต่ละเดื อนนาข้ อมู ลที่ได้ไปต่อยอดใน
ด้ านอื่ นอี กได้ เช่ น น าไปวิ เคราะห์ ต้ นทุ นอาชี พ น าไป
วิเคราะห์ รายรั บจ่ ายที่มากน้อยต่างกั น ส่งผลต่อการใช้
จ่ายในครอบครัวที่ติดขัดได้
2. การสรุปบัญชีต้นทุนแต่ละอาชีพ เป็นวิธีการ
ที่ทาต่อจากการสรุปบัญชีรายรับ รายจ่ายในครัวเรือน โดย
จะสรุปประจาทุกเดือน เพื่อทราบผลการประกอบอาชีพว่า
มีกาไรหรือขาดทุน ซึ่งแต่ละอาชีพจะแตกต่างกันเนื่องจาก
มี รอบระยะเวลาในการประกอบอาชี พแตกต่ างกั น เช่ น
อาชีพเกษตรกร ต้องใช้ระยะเวลารอบการผลิตหลายเดือน
3. การวิ เ คราะห์ บั ญ ชี ต้ น ทุ น อาชี พ ถื อ เป็ น
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลบัญชีแต่ละอาชีพ เพื่อลงลึกถึง
รายละเอียดแต่ละประเด็นการใช้จ่ายในอาชีพของแต่ละ
ครอบครั วท าให้ สามารถวิเคราะห์ แหล่งที่ มาของรายรั บ
รายจ่ ายในอาชี พของตน และสามารถวิ เคราะห์ ต้ นทุ น
นามาเปรียบเทียบกับผลประกอบการที่เกิดขึ้นว่ามีกาไร
หรือขาดทุนในอาชีพนั้น ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่
ผู้ทาบัญชีต้องมีความรู้ ความเข้าใจจึงจะสามารถทาได้
ถูกต้อง
4. การเปรี ยบเที ยบบั ญชี ครั วเรื อน เป็ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีเพื่อนาผลสรุปที่ได้จากบัญชีแต่
ละอาชีพ ทาการเปรียบเทียบผลประกอบการว่ามีกาไรหรือ
ขาดทุ น ในแต่ ล ะเดื อ นท าให้ ส ามารถมองเห็ น การ
เคลื่อนไหวและพัฒนาทางบัญชีได้มากขึ้น บางครอบครัว
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ประกอบอาชีพมากกว่าหนึ่งอาชี พนั้นก็จะเห็นผลชัดเจน
ว่าอาชีพใดมีกาไรสูงหรือ
ขั้ น ตอนการใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารและ
ตัดสินใจทางการเงิน ผู้วิจัยได้แบ่งประเด็นจากพฤติกรรม
การทาบัญชี เป็น 6 ด้าน ได้แก่
1. การประยุ ก ต์ ใ ช้ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น แต่ ล ะ
ครอบครัวจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน เช่น ลักษณะงานที่
ท า สิ่ ง แวดล้ อ ม ทรั พ ยากรที่ ต้ อ งใช้ ความพร้ อมของ
ครอบครั ว ทั้ ง จ านวนคนและทุ น สิ่ ง เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น
ส่วนประกอบที่สาคัญในการประยุกต์ใช้บัญชีทั้งสิ้น เพราะ
เมื่อได้สรุปการรับจ่ายในแต่ละเดือน วิเคราะห์ต้นทุนแล้ว
นามาเปรียบเทียบทางบัญชี จะเห็นข้อแตกต่างทางบัญชี
ได้ชัดเจน สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาจากสิ่งที่เห็นได้
อย่างชัดเจนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการประยุกต์ใช้
ข้อมูลจากบัญชีแทบทั้งสิ้น ทาให้ผู้บันทึกบัญชีสามารถนา
ข้อมูลที่ตนเองได้ทาการวิเคราะห์มาช่วยในการปรับปรุง
แก้ไขหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคมได้มากขึ้น
2. บัญชี ครั วเรือนช่ วยลดรายจ่ าย การบั นทึ ก
บั ญชี ครั วเรื อนของแต่ ละครอบครั วต่ างก็ มี เป้ าหมายที่
เหมือนกัน คือการลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็นให้น้อยลง ส่งผล
ต่อการออมเงินได้มากขึ้น แล้วจึงนาเงินออมนั้นไว้สาหรับ
ใช้จ่ายในบ้าน ลงทุนประกอบอาชีพ และสารองไว้ใช้ใน
ยามฉุกเฉินได้ทันท่วงที สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเหตุผลของแต่
ละครอบครัวในการจัดทาบัญชีและให้ความร่วมมือกันใน
การดาเนินธุรกิจของครอบครัวเพื่อเป็นการประหยัดและ
ลดค่าใช้จ่ายให้น้อยลง
3. บัญชีครัวเรือนช่วยเพิ่มรายได้ รู้ที่มาที่ไปของ
เงินได้ทุกช่องทาง วิเคราะห์การเงินของครอบครัวได้อย่าง
ชัดเจน จึงทาให้ผู้ที่ทาบัญชีครัวเรือนนั้นได้มองเห็นโอกาส
ในการสร้างรายได้เพิ่มจากกิจกรรมธุรกิจหรืออาชีพของ
ครอบครัวได้จึงทาให้ขยายหรือสร้างโอกาสได้มากกว่าคน
ที่ไม่ได้ทาบัญชีครัวเรือนเลย

4. บัญชีครัวเรือนช่วยสร้างวินัย ครอบครัวที่ทา
บัญชีครัวเรือน จะมีกฎระเบียบมากขึ้น มีความรอบคอบ มี
วินัยในการใช้จ่าย มีการบันทึกบัญชีด้วยความซื่อสัตย์ของ
คนในครอบครัว โดยเฉพาะผู้นาครอบครัวนั้นต้องทาเป็น
แบบอย่างให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เห็น รายจ่ายใด
ที่ไม่จาเป็นสามารถลด ละ เลิกได้ จึงจะส่งผลต่อพฤติกรรม
ของสมาชิกทุกคนทาให้เกิดจิตสานึกขึ้นได้
5. บัญชีครัวเรือนช่วยในการวางแผนการใช้เงิน
เกิ ดจากการตระหนั กรู้ ของผู้ ท าบั ญชี ที่ ต้ องการเรี ยนรู้
พฤติกรรมของสมาชิกทุกคนในครอบครัว ว่ามีการใช้จ่าย
ในด้ า นใดบ้ า ง ด้ า นไหนจ าเป็ น ด้ า นไหนไม่ จ าเป็ น
ช่ วงเวลาใดต้ องใช้ เงิ นมาก หรื อน้ อยในเดื อนใด ข้ อมู ล
ดังกล่ าวนั้ นดู ได้ จากการสรุ ปบั ญชี รับจ่ าย บัญชี ต้ นทุ น
อาชีพ สามารถรู้เส้นทางของเงินในครอบครัวได้ทั้งหมด
6. บั ญชี ครั วเรื อนช่ วยลดหนี้ สิน หนี้ สินที่ เกิ ด
จากการที่ผู้นาครอบครัวได้มองเห็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เพียงพอ
ต่อรายรับ และได้กู้เงินส่วนหนึ่งมาพยุงครอบครัวมีสภาพ
คล่ องได้ ไม่ ถึ งกั บอั ตคั ดมากนั ก แต่ เมื่ อได้ กู้ เงิ นมาแล้ ว
สมาชิกทุกคนในครอบครัวก็ต้องรับรู้ และช่วยกับแบ่งเบา
ภาระที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนให้น้อยลง เพื่อนาส่วนแบ่งที่
เหลือไปใช้หนี้ให้หมด และลดการใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นลงจึง
จะถึงว่าเป็นการบริหารจัดการจากบัญชีครัวเรือนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
ผลการศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการ
ทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
จากผลการศึ กษาวิ เคราะห์ พฤติ กรรมการท า
บั ญชี ครั วเรื อนเพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จครอบครั ว สรุ ปผล
นามาร่างเพื่อสร้างรูปแบบการทาบัญชีครัวเรือน และได้จัด
ประชุมสนทนาเพื่อหาข้อสรุป สรุปผลการประชุมสนทนา
ก าหนดรู ปแบบการท าบั ญชี ครั วเรื อน ผู้ วิ จั ยได้ บั นทึ ก
ข้ อ สรุ ปจากผลการประชุ ม สนทนาในครั้ ง นี้ แบ่ งตาม
ประเด็ นสาคั ญ 3 ประเด็ น ได้ แก่ 1) รู ปแบบการเก็ บ
รวบรวมข้อมูลและจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 2) รูปแบบการ
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วิเคราะห์และการจัดทารายงานการเงินจากบัญชีครัวเรือน
และ 3) รูปแบบการใช้ประโยชน์ในการบริหารและตัดสินใจ
ทาการเงิน ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักการทาบัญชี ที่ทุกคนมุ่ง
ประโยชน์ที่ จะนาไปใช้ วิ เคราะห์ และการประยุ กต์ใช้ ต่ อ
ยอดกั บอาชี พหรื อธุ รกิ จของแต่ ละครอบครั ว ท าให้ เกิ ด
ประสิทธิผลที่สุด
ผลการพัฒนารูปแบบการทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
ผลจากการที่ผู้วิจัยได้ นารูปแบบการจดบันทึ ก
บั ญชี ครั วเรื อนใหม่ ไปทดลองใช้ กั บกลุ่ มเป้ าหมายใน
ครัวเรือน สรุปผลการพัฒนาในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
1. ด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจดบันทึก
พบว่า กลุ่มผู้ทาบัญชีครัวเรือน จานวน 35 คน นั้น ได้ทา
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนในรูปแบบใหม่ ตามประเด็น
ต่างๆ ที่กาหนดตาม ส่วนมากจะทาการจดบันทึกรายรับ
รายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างวันในสมุดพกหรือสมุดบันทึก
เพื่อช่วยเตือนความจาในกรณีที่มีรายการรับจ่ายในวันมาก
เกินกว่าที่จะจาได้ แล้วจึงนาข้อมูลไปบันทึกในสมุดบัญชี
ครัวเรือนในช่วงเย็นของทุกวัน ส่งผลให้ครอบครัวเกิดการ
รั บ รู้ ร่ ว มกั น ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ ผลการวิ เ คราะห์ ก าร
ประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนของแต่ละครอบครัวในด้านการ
เก็บรวบรวมและการจดบันทึกบัญชี พบว่า ครอบครัวที่ทา
บัญชี ครั วเรือนสามารถแยกประเภทของรายรั บ -จ่ ายได้
อย่างชัดเจนมีค่าเฉลี่ยที่ (  = 4.70, S.D. = 0.48) ซึ่งแปล
ผลอยู่ในระดับมากที่สุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมี
ทิศทางที่สอดคล้องกัน
2. การวิเคราะห์และการจัดทารายงานการเงิน
พบว่า กลุ่มเป้าหมายทั้ง 35 คน ที่นารู ปแบบการบันทึ ก
บัญชีครัวเรือนในรูปแบบไปใช้นั้น สามารถสรุปบัญชีรับ
จ่ายได้สะดวกมากขึ้น เพราะในแต่ละเดือนรายการรับ จ่าย
อาจจะมีไม่มากนัก ก็สามารถสรุปในหน้าเดียวได้ทั้งหมด
ทั้งยังสามารถสรุปบัญชีแต่ละอาชีพได้ในหน้าเดียว ทาให้
ผู้ ท าบั ญ ชี นั้ นวิ เคราะห์ รายการ ได้ อย่ างชั ด เจน และ

ส่วนท้ายของตารางในแต่ละหน้าจะมีการสรุปรายรับจ่าย
ไว้ทาให้สามารถเปรียบเทียบรายรับจ่ายของแต่ละอาชีพได้
ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้
บัญชีครั วเรือนของแต่ ละครอบครัวในด้านการวิเคราะห์
และการจั ด ท ารายงานการเงิ น พบว่ า การท าบั ญ ชี
ครัวเรือนสอนให้ทุกคนรู้จักคุณค่าและการประหยัดในการ
ใช้จ่ายกับสิ่งที่จาเป็นและไม่จาเป็นได้ มีค่าเฉลี่ยที่ (  =
4.80, S.D. = 0.42) ซึ่งแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีทิศทางที่สอดคล้องกัน
3. การใช้ ป ระโยชน์ ใ นการบริ ห ารและการ
ตัดสินใจทางการเงิน พบว่า การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือน
ที่ได้นาไปพัฒนาทดลองในครั้งนี้ ได้ส่งผลต่อการทาบัญชี
ของกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างมาก ทั้งการประยุกต์ใช้บัญชี
ครัวเรือนในการประกอบการพิจารณา ลงทุนเพิ่ม หรือลด
หรื อ ขยาย แม้ ก ระทั่ ง ในการพิ จ ารณาซื้ อ สิ นค้ า วั สดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีราคาสูง เพื่อนามาประกอบกิจการของ
ครอบครัวสามารถนาผลจากการบันทึกบัญชีครัวเรือนมา
พิจารณาได้เร็วขึ้น และกลุ่มเป้าหมายในแต่ละอาชีพได้นา
ผลจากการบั นทึ กบั ญชี นี้ ไปใช้ ในการวางแผนจั ดการ
กิจการของครอบครัวได้ร่วมกันมากขึ้น ส่งผลต่อการช่วย
ลดหนี้สินของครอบครัวที่มี อยู่ได้ด้วยการจัดการปัญหา
และอุปสรรคที่ทุกคนในครอบครัวร่วมกันรับรู้ซึ่งสอดคล้อง
กับผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้บัญชีครัวเรือนของแต่
ละครอบครั วในด้ านการใช้ ประโยชน์ ในการบริ หารและ
ตัดสินใจ พบว่า การบันทึกบัญชีครัวเรือนทุกวันทาให้ท่าน
มีระเบียบวินัยในการใช้จ่ายได้มากกว่าที่ยังไม่ได้บันทึก
และการทาบั ญชีครั วเรือนส่ งผลต่ อการตั ดสิ นใจในการ
ขยายธุรกิจและสร้างความมั่นใจในการดาเนินธุรกิจของ
ท่านได้ มีค่าเฉลี่ยที่ (  = 4.80, S.D. = 0.42) ซึ่งแปลผลอยู่
ในระดับมากที่สุด และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีทิศทาง
ที่สอดคล้องกัน
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อภิปรายผล

ดั งนั้ น จึ งสรุ ปได้ ว่ า พฤติ กรรมการท าบั ญ ชี
ครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวนั้น จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกคนในครอบครัว มีความรู้ ความเข้าใจ
ในการทาบัญชี บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง แยกประเภท
ข้ อมู ลได้ แยกวิ เคราะห์ ต้ นทุ นของแต่ ละอาชี พได้ ซึ่ ง
กระบวนการดังกล่าวนั้น จะเกิดขึ้นได้ก็ด้ วยการรู้จักการ
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ลและการจดบั น ทึ ก บั ญ ชี การรู้ จั ก
วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานการเงินให้สมาชิกทุกคนได้
เรียนรู้ไปพร้อมกัน
การศึกษาแนวทางการสร้างรูปแบบการทา
บัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
จากผลการวิจัย พบว่า การศึกษาแนวทางการ
สร้างรูปแบบการทาบัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ครอบครัวนั้น ผู้วิจัยได้นาผลจากข้อมูลในการสนทนาทั้ง
จากกลุ่ มเป้ าหมายใน 5 อาชี พ และผู้ เชี่ ยวชาญได้ ให้
คาแนะนาในการสร้างรูปแบบต้องคานึงถึงกระบวนการใน
การนาไปใช้ โดยเน้นที่ประโยชน์ของผู้ต้องการใช้เป็นหลัก
จึ งจะสามารถก าหนดรู ปแบบที่ เหมาะสมขึ้ นมาได้ ซึ่ ง
สอดคล้ องกั บนภาพร ลิ ขิ ตวงศ์ ขจร (2550); สุ พรรณี
ต้อนรับ (2551); ศุภโชติก์ แก้วทอง และสมบูรณ์ เจริญจิระ
ตระกูล (2552) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของบัญชีครัวเรือนไว้
ว่า 1) ได้ทราบรายรับ รายจ่ายและหนี้สิน 2) ได้มีการจัด
เรียงลาดับความสาคัญของรายจ่าย 3) ได้ตัดรายจ่ายที่ไม่
จาเป็น 4) ได้ทราบเงินสดคงเหลือ และ5) ได้สร้างความ
สามัคคีในครอบครัว แต่เมื่อรู้ถือประโยชน์แล้วก็ควรรู้ถึงสิ่ง
ที่ควรระมัดระวังในการทาบั ญชี ด้ วย โดยเฉพาะการน า
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขของแต่ละรายการมาบันทึกอาจจะมี
ความผิดพลาดเกิดขึ้ นได้ จะส่ งผลต่ อการวิ เคราะห์และ
ประกอบการตัดสินใจที่ไม่แม่นยา ซึ่งสอดคล้องกับนภาพร
ลิขิตวงศ์ขจร (2550); วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล (2551) ได้
กล่าวถึงข้อควรระวังในการทาบัญชีครัวเรือนไว้ว่า คือ 1) มี
ข้ อมู ลไม่ ครบถ้ วน เนื่ องจากการท าบั ญชี ครั วเรื อนต้ อง
บันทึกทุกวัน เกษตรกรอาจเกิดความเหนื่อยล้าจากการ

การวิ เคราะห์ พ ฤติ ก รรมการท าบั ญ ชี
ครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
จากผลการวิจัย พบว่า การวิเคราะห์พฤติกรรม
การทาบัญชีครัวเรื อนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวให้
ประสบความสาเร็จได้นั้นจะต้องอาศัยความร่วมมือกับทุก
คนในครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ จึงจะทาให้เกิดแรง
กระตุ้นจากภายในของแต่ละคนในครอบครัวที่จะผลักดัน
การเอาใจใส่รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย
ในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับสมาคมนักบัญชีและผู้สอบ
บั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตแห่ ง ประเทศไทย (2551) ได้ ใ ห้
ความหมายของการบัญชี คือ ศิลปะของการเก็บรวบรวม
บั น ทึ ก จ าแนก และท าการสรุ ป ข้ อ มู ล อั น เกี่ ย วกั บ
เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจในรูปตัวเงิน ผลงานขั้นสุดท้ายของ
การบัญชี คือ การใช้ข้อมูลทางการเงินซึ่งเป็นประโยชน์แก่
บุคคลหลายฝ่าย ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ
การจดบันทึกบัญชีครัวเรือนของแต่ละครอบครัว
จึงต้องอาศัยทั้งแรงกระตุ้นจากภายใน คือ การมีส่วนร่วม
ภายในครอบครัวเป็นหลัก การทาบัญชีด้วยความเข้าใจใน
ขั้นตอนวิธีการ สามารถจาแนก สรุปผล วิเคราะห์ผล แยก
ต้ นทุ นอาชี พได้ จึ งจะส่ งผลต่ อการวิ เคราะห์ ข้ อมู ลที่ ได้
บั นทึ กนั้ นน ามาวิ เ คราะห์ ได้ อย่ างแม่ น ย า และน าไป
ประกอบการวิเคราะห์ตัดสินใจได้ถูกต้องและเหมาะสมซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รพีพร คาชุ่ม (2550) ได้ศึกษา
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งความรู้ ค วามเข้ า ใจในการจั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือน : กรณีศึกษาเกษตรกรในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
น่ าน พบว่ า การจั ดท าบั ญชี ครั วเรื อนแสดงให้ เห็ นถึ ง
รายรับ-รายจ่ายของครอบครัวแต่ละเดือนว่าเพิ่มหรือลดได้
มากน้อยเพียงใด ทาให้ ฐานะทางการเงินของครอบครั ว
เพี ยงพอต่ อรายรั บ-รายจ่ ายในชี วิ ตประจ าวั น เกิ ดการ
วางแผนเพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตรว่าสินค้าเกษตร
ชนิดใดสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวมากที่สุด
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ทางานในไร่จึงส่งผลให้ไม่อยากบันทึก หรือทาให้ลืมบันทึก
บัญชี เป็นผลให้ข้อมูลบัญชีขาดความต่อเนื่อง 2) ผู้จัดทา
เข้ าใจผิ ดในรายการบั ญชี เช่ น (1) ไม่ บั นทึ กบั ญชี
(2) จาแนกรายการบัญชีผิด (3) บันทึกตัวเลขผิด เป็นต้น
ดังนั้น จึงสรุปแนวทางการสร้างรูปแบบการทา
บัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวนั้น ต้องมี
รูปแบบที่ง่ายต่อการทาความเข้าใจของทุกคนในครอบครัว
สามารถนาข้อมูลที่บันทึกในหน้าเดียวนั้นสรุปวิเคราะห์ผล
ของแต่ ละเดื อนในการรั บจ่ ายได้ อย่ างแม่ นย า นั้ นคื อ
เป้าหมายของการสร้างรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสม
กับกลุ่มอาชีพทั้ง 5 กลุ่มได้นาไปประยุกต์ใช้และได้รับการ
ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้วยจึงทาให้กระบวนการสร้าง
รูปแบบมีความสมบูรณ์ในกระบวนการมากที่สุด
การพั ฒนารู ปแบบการท าบั ญชี ครั วเรื อน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัว
จากการทดลองใช้ รู ปแบบบั ญชี ใหม่ กั บกลุ่ ม
อาชี พ 5 อาชี พ จ านวน 35 คนนั้ น ได้ ศึ ก ษาเรี ย นรู้
พฤติกรรมในการใช้บัญชีครัวเรือนเพื่อพัฒนาตนเองและ
ครอบครั วท าให้การวิเคราะห์ผลในทางบัญชีนั้ นง่ ายขึ้ น
โดยรูปแบบบัญชีครัวเรือนที่ใช้ทดลองนั้นจะมีรายการใน
หน้ า เดี ย ว เพื่ อ ให้ ผู้ บั น ทึ ก บั ญ ชี ส ามารถมองเห็ น
รายละเอี ยดในการวิ เคราะห์ ได้ ครอบคลุ มตามความ
ต้องการของผู้บันทึกและครอบครัวได้มากที่สุด พฤติกรรม
การทาบัญชีครัวเรือนนี้จึงกลายเป็นแนวทางในการพัฒนา
ครอบครั ว ของผู้ ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นเอง ท าให้ เ กิ ด มี
เสถียรภาพในการจัดการงานต่างๆ ภายในครอบครัวได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ Dudley Seers (1969) ได้ให้ความหมาย
เกี่ยวกับการพัฒนาว่า เป็นการขจัดความยากจน ความอด
อยากการขจัดความเจ็บไข้ได้ป่วย โดยมุ่งเน้นให้มีรายได้ มี
งานทา มีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มีโอกาสในการได้รับบริการ
สาธารณะต่างๆ และสอดคล้องกับดิเรก ฤกษ์หร่าย (2554)
ได้ ก าหนดตั วชี้ วั ด การพั ฒ นาคนที่ ส าคั ญ ในด้ านการ
พัฒนาตนเอง (Self-help) ประกอบด้วยเกณฑ์สาคัญ 3 ตัว

ได้แก่ (1) ด้าน “คิดเองเป็น” (2) ด้าน “ทาเองเป็น” (3) ด้าน
“แก้ปัญหาเองเป็น” และในด้านการจัดการตนเอง (Selfmanage) เป็นการวัดผลความเจริญของชีวิตได้ซึ่งตัวชี้วัด
ที่สาคัญของความสาเร็จในการจัดการตนเองตามเกณฑ์
ได้แก่ 1) ทาบัญชีครัวเรือนได้ 2) ทาบัญชีการประกอบการ
ได้อย่างมีระบบ 3) ทอนย่อยเป้าหมายระยะยาวมาเป็น
เป้าหมายระยะสั้นได้ กระบวนการพั ฒนาโดยการอาศั ย
กิ จกรรมในครั วเรื อนเป็ นเครื่ องพั ฒนาพฤติ กรรมของ
สมาชิ กทุ กคนในครอบครั วได้ อย่ างทั่ วถึ ง ส่ งผลต่ อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้ดียิ่งขึ้นตาม
ไปด้วย
ดังนั้น การพัฒนารูปแบบการทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจครอบครัวนั้นจาเป็นต้องได้รับความ
ร่วมมือจากทุกคนในครอบครัวจึงจะได้ประโยชน์สูงสุดและ
ต้องมีผู้นาครอบครัวที่มีภาวะผู้นาสูงในการสร้างกิจกรรม
การบันทึกบัญชีให้เป็นประจาวันเป็นการสร้างพฤติกรรม
ในการเรียนรู้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนในกับทุกคนได้

สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสามารถสรุปผลในประเด็นที่สาคัญ
ในแต่ละด้านได้ ดังนี้
1. พฤติ กรรมการใช้ จ่ ายเงิ นเปลี่ ยนไป ผู้ ท า
บัญชีครัวเรือนมีความระมัดระวังในการใช้จ่ายเงินมากขึ้น
จากเดิ มไม่ มีการควบคุ มค่าใช้ จ่ าย ปัจจุ บันได้มี การน า
ข้อมู ลจากการจดบั นทึกบั ญชี มาประกอบการพิ จารณา
ก่อนที่จะซื้อ ส่วนการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวหาวิธีเพิ่ม
รายได้ โดยประกอบอาชี พเสริ ม ซึ่ งเจ้ าของกิ จการบาง
ครอบครัวเดิมจะผลิตสินค้าเมื่อจานวนเงินในครอบครั ว
เหลือน้อย แต่หลังจากที่ได้บันทึกบัญชีแล้ว ปรับเปลี่ยน
พฤติ กรรมโดยผลิ ตสิ นค้ า และส่ งสิ นค้ าทุ กวั นเพื่ อให้ มี
รายได้อย่างต่อเนื่อง
2. รูปแบบการบันทึกบัญชีครัวเรือนนั้น พบว่า
กลุ่มตัวอย่างเดิมจะบันทึกบัญชีโดยใช้สมุดบัญชีที่จัดทา
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ข้อเสนอแนะ

ขึ้นมาเองจากสมุดที่เหลือใช้ เป็นการจดบันทึกบัญชีอย่าง
ง่าย จะจดบันทึกบัญชีเฉพาะรายรับ หรือรายจ่ายที่อยากรู้
และจะจดบันทึกเป็นช่วงเวลาไม่ได้จดต่อเนื่อง จะจดเพื่อ
เตือนความจาตนเอง และไม่ได้นาข้อมูลจากการจดบันทึก
บัญชีมาวิเคราะห์หรือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ แต่
หลังจากที่ส่วนราชการเข้าไปสอนแนะการจัดทาบัญชีแล้ว
ได้เห็นความสาคัญโดยได้จดบันทึกบัญชีตามรูปแบบสมุด
บัญชีที่ส่วนราชการแจกให้และมีการจดบันทึกบัญชีอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์รายได้ และรายจ่าย
ที่เกิดขึ้น นามาเรียงลาดับความสาคัญของรายจ่าย ลด
รายจ่ายที่ไม่จาเป็นลงได้ และนาข้อมูลมาคิดกาไรขาดทุน
จากการประกอบอาชีพ กาหนดราคาขายของสินค้าได้ด้วย
3. การบั นทึ กบั ญชี ครั วเรื อนปั จจุ บั นมี หลาย
หน่ วยงานเข้ าไปสนั บสนุ น อี กทั้ งสมุ ดบั ญชี ที่ น าไปให้
บันทึกบัญชีนั้นรูปแบบสมุดบัญชีมีความแตกต่างกัน แต่
ยังคงหลักการบัญชีเดียวกัน คือ มี รายรับ รายจ่าย และ
ยอดคงเหลือ แต่ไม่มีการแยกรายการบัญชีที่ชัดเจน และ
พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้รูปแบบสมุดบัญชีของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งมีความละเอียดมีการแยกประเภท
บัญชีที่ ชัดเจน ไม่ ได้เน้ นแค่ รายการรับ-จ่ายในครัวเรือน
เท่านั้น แต่ได้รวมถึงการบันทึกบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ
ด้วย ซึ่ งกลุ่มตัวอย่ างได้ ใช้ประโยชน์ จากบั ญชี แต่ได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของรูปแบบรายการบัญชีใน
สมุดบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่าย สามารถรู้
รายรับ รายจ่าย รู้ต้นทุนอาชีพได้ทันเวลา และได้ช่วยกัน
นาเสนอรูปแบบการบันทึกบัญชีที่เหมาะสมตรงตามความ
ต้องการ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความต้องการในการ
บันทึกบัญชีมากขึ้น และสามารถนาข้อมูลมาวิเคราะห์ได้
ทันที

ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ผลจากการวิจัยพบว่า การทาบัญชีครัวเรือน
เพื่ อพั ฒนาเศรษฐกิ จของครอบครั วนั้ นในปั จจุ บั นจะมี
ความสั บสนหรื อท าให้ ผู้ ที่ บั นทึ กบั ญชี นั้ นเข้ าใจผิ ดใน
วิ ธี การที่ มี รู ปแบบบั ญ ชี ที่ ไม่ เหมื อนกั น ส่ ง ผลต่ อการ
นาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เท่ากัน ทาให้ผู้ที่ทาบัญชีนั้นเกิดมี
ความรู้สึกไม่ดีต่อองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้าไปส่งเสริมใน
การทาบัญชีครัวเรือนได้ จึงควรเสนอแนวทางปฏิ บัติใน
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ องกั บการส่ งเสริ มในการท าบั ญ ชี
ครั ว เรื อ นได้ ประสานงานกั น ภายในมี แนวทางการใช้
รูปแบบการจดบันทึกให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. ผลจากการวิจัยพบว่า การทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวนั้น ต้องวางแนวทางใน
การปฏิบั ติ เป็ นไปในทิ ศทางเดี ยวกันจึ งจะส่ งผลต่ อการ
ปฏิบัติทาให้เกิดผลสัมฤทธิท์ ี่ดีได้ ด้วยการนาเสนอขั้นตอน
การปฏิ บั ติ และวิ ธี การที่ ชั ดเจนต่ อกระบวนการใช้ บั ญชี
ครัวเรือนเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
และควรมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่
ส่งเสริมคอยติดตามการจดบันทึกบัญชีอย่างต่อเนื่องจึงจะ
ส่งให้เกิดพฤติกรรมในการพัฒนาของผู้ใช้บัญชีครัวเรือน
ได้มากที่สุด
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
ผลจากการวิจัยพบว่า การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่ง
ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นเพื่ อ พั ฒ นา
เศรษฐกิ จระดั บครอบครั ว ในการศึ กษาครั้ งต่ อไปควร
ศึกษาขยายผลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลทาให้เกิดพฤติกรรม
การทาบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนได้อย่างไรจึงจะทาให้การ
ท าบั ญชี ครั วเรื อนนั้ นกลายเป็ นเครื่ องมื อในการพั ฒนา
เศรษฐกิจครอบครัวได้
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