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บทคดัย่อ 

การวิจัยเร่ือง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิต 

เกษตรกร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกับ

คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง กบัเพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกบั

คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตาํบลบางขัน อาํเภอ 

บางขัน   จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยการเกบ็ข้อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํนวน 301 

ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) กบัการวิเคราะห์ความสมัพันธ ์(Correlation) 

 

1. บทนาํ 

จากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจในปัจจุบัน อาชีพที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก คือ 

อาชีพเกษตรกร เพราะราคาสนิค้าเกษตรขึ้นอยู่กบัเศรษฐกจิในปัจจุบันประเทศไทยประชากรส่วน

ใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรเป็นหลักและประชากรประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกร และ

อาศัยอยู่ในชนบทมีการเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่เหมือนญาติพ่ีน้อง    ต่อมาความเจริญเข้ามาสู่สงัคมชนบท

ทาํให้วิถชีีวิคนชนบทเปล่ียนแปลงไปรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพ่ืออาํนวยความสะดวกในการ

ดาํรงชีวิตแบบเดิมสูญหายไปแทนที่ด้วยเทคโนโลยีในการดาํรงชีวิตให้อยู่รอดในปัจจุบันถือเป็น

เร่ืองที่สาํคัญมากมองไปรอบๆตัวมีแต่สภาวะการแข่งขันต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งทาํให้คนใน

สังคมต้องต่อสู้กับปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิต อย่างไรกต็ามคนในสังคมยังมีทางออกให้แก่ชีวิต

โดยการยึดนาํหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน รู้จักคาํว่าพอ  จดบันทกึรายได้

ค่าใช้จ่ายในแต่ละวันหรือเรียกอกีอย่างหน่ึงว่า การจัดทาํบัญชีเพ่ือสร้างภมิูคุ้มกนัให้กบัตัวเอง 

การทาํบัญชีเป็นการนําหลักการทางบัญชีเข้ามาใช้ในการจดบันทึกรายได้ค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้ นในชีวิตประจาํวันเพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าในแต่ละวันต้องจ่ายค่าอะไรบ้างในการจดบันทึก

รายได้ค่าใช้จ่ายที่สามารถนําไปวางแผนในอนาคต การบัญชีสมาคมบัญชีและผู้ตรวจสอบรับ

                                                            

*นักศึกษาหลักสตูรบัญชีมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

**อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธห์ลัก 
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อนุญาตแห่งประเทศไทย โดยอนุกรรมการบัญญัติศัพทบ์ัญชีได้ให้คาํจาํกดัและความหมายบัญชีไว้

ว่า  การบัญชีเป็นศิลปะของการเกบ็รวบรวม บันทกึ จาํแนก และสรุปข้อมูลเกี่ยวข้องกบัเหตุการณ์

ทางเศรษฐกิจในรูปแบบตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ายของบัญชีคือ การให้ข้อมูลการบัญชี ซ่ึงเป็น

ประโยชน์แก่บุคคลหลายฝ่ายและผู้ที่สนใจในกิจกรรมของกิจการ การจดบันทึก (Recording) 

หมายถึง การนาํข้อมูลการเงินเกี่ยวกบักจิกรรมทางเศรษฐกจิของธุรกจิมาวิเคราะห์ตีความอย่างมี

หลักเกณฑแ์ละนาํมาบันทกึในสมุดบัญชีขั้นต้น ( Book of primary ) (เพญ็ธิดา พงษ์ธานี, 

2553) 

เม่ือผู้จัดทาํบัญชีครัวเรือนทาํการบันทึกบัญชีจะทราบยอดคงเหลือที่เป็นปัจจุบันและ

สามารถวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของตนสามารถวางแผนในการใช้จ่ายเงินที่คงเหลืออยู่ได้

อย่างรอบครอบระมัดระวังและมีประสทิธิภาพเพ่ือที่จะไม่ใช้จ่ายเกนิกว่ารายได้  (ภัทรา เรืองสิน

ภิญญา, 2552) สามารถควบคุมพฤติกรรมในการในการใช้จ่ายของตนได้ ตัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่

ไม่จาํเป็นหาหนทางในการเพ่ิมรายได้ มีเงินออมเพ่ิมขึ้นและทาํให้หน้ีสนิลดลง 

 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเหน็ความสาํคัญของการจัดทาํบัญชีครัวเรือนจึงได้ศึกษาความสมัพันธ์การ

จัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีผลต่อการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิต

ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่าเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเร่ืองค่าใช้จ่ายที่สงูขึ้นเงินออมมี

น้อยเป็นผลมาจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่ได้จัดทาํบัญชีครัวเรือน 

 

2. วตัถุประสงคข์องงานวิจยั 

- เพ่ือศึกษาการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา 

- เพ่ือศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิตเกษตรกร

ชาวสวนยางพารา 

 

3. วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้กาํหนดเขตกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีคือ 

เกษตรกร ตาํบลบางขัน อาํเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช   ซ่ึงมีจาํนวนทั้งสิ้ น   3,958  

หลังคาเรือน กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างใช้แบบสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็น แบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 

คือ ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้สตูร Taro Yamane ได้จาํนวนตัวอย่าง 362 หลังคา

เรือน 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือศึกษาการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิตเกษตรกร 

และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทาํบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 แจกแจงความถี่เกี่ยวกบัคุณสมบัติต่างๆ ของผู้จัดทาํบัญชี

ครัวเรือนประกอบด้วย 4 คาํถามครอบคลุมข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้รวม
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เฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน  ท่านมีการจัดทาํบัญชีครัวเรือนหรือไม่และกรณีที่ท่านจัดทาํบัญชี

ครัวเรือนจัดทาํสมํ่าเสมอหรือไม่  ส่วนที่ 2 แจกแจงความถี่ และหาค่าเฉล่ียของระดับความคิดเหน็

ของผู้จัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิตเกษตรกร ดังน้ี 
 

(1) การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ ซ่ึง

ประกอบด้วย 5 คาํถามย่อยได้แก่ 1) รัฐบาลเป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้เกษตรกร

จัดทาํบัญชีครัวเรือน   2) รัฐบาลมีส่วนทาํให้เกษตรกรหันมาจัดทาํบัญชีครัวเรือน   3) รัฐบาล

ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาํบัญชีครัวเรือน  4) รัฐบาลให้คาํปรึกษาและคาํแนะนาํ

เม่ือเกิดปัญหาในการจัดทาํบัญชีครัวเรือน 5) การได้รับการฝึกอบรมจากรัฐบาลกระตุ้นให้

เกษตรกรจัดทาํบัญชีครัวเรือน 

(2) การวัดระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัเศรษฐกจิพอเพียงซ่ึงประกอบด้วย 8 คาํถามย่อย 

ได้แก่ 1) การจัดทาํบัญชีครัวเรือนทาํให้มีจิตใจที่เข้มแขง็   2)การจัดทาํบัญชีครัวเรือนทาํให้เกดิ

ความรักความสามัคคีกนัในครอบครัว    3) การจัดทาํบัญชีครัวเรือนทาํให้ครอบครัวมีความ

เข้มแขง็  4) การจัดทาํบัญชีครัวเรือนส่งผลให้เกดิการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ย่ังยืนที่สดุ  5) ผู้จัดทาํ

บัญชีครัวเรือสามารถเปล่ียนแปลงความคิดได้  เม่ือมีข้อมูลที่เช่ือถือได้  6)  ผู้จัดทาํบัญชี

ครัวเรือนจะยอมรับความคิดผู้อื่นได้เม่ือมีข้อมูลที่เช่ือถือได้  7) ผู้จัดทาํบัญชีครัวเรือนจะเช่ือใน

สิ่งที่ได้รับฟังมาเม่ือมีข้อมูลที่เช่ือถือได้   8)  ผู้จัดทาํบัญชีครัวเรือนสามารถนาํเงินที่ออมไว้ใช้ใน

ยามฉุกเฉิน    

 (3) การวัดระดับระดับความคิดเหน็เกี่ยวกบัการจัดทาํบัญชีครัวเรือนซ่ึงประกอบด้วย 6 

คาํถามย่อย ได้แก่ 1) การจัดทาํบัญชีครัวเรือนสามารถวางแผนการใช้เงินได้ 2) การจัดทาํบัญชี

ครัวเรือนนาํไปสู่การออมเงิน  (ซ่ึงทาํให้เกดินิสยัรักการออม)  3) การจัดทาํบัญชีที่ให้ทราบรายได้

และค่าใช้จ่าย  4) การจัดทาํบัญชีครัวเรือนทาํให้เกษตรกรใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด   5) การ

จัดทาํบัญชีครัวเรือนสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาํเป็น 6) การจัดทาํบัญชีครัวเรือนสามารถ

แก้ปัญหาหน้ีสนิและความยากจน     

 (4) การวัดระดับความคิดเหน็เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการจัดทาํ

บัญชีครัวเรือนประกอบด้วย 3 คาํถามย่อยได้แก่  1) สถานที่ไม่เอื้ออาํนวยในการจัดทาํทาํบัญชี

ครัวเรือน   2) สมาชิกในครอบครัวไม่ให้ความร่วมมือในการจัดทาํทาํบัญชีครัวเรือน   3) ความ

ยุ่งยากซับซ้อนในการจัดทาํบัญชี จากเวบ็ไซต์ เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร 

วิทยานิพนธ์ และงานวิจัยต่างๆที่ เกี่ยวข้องให้ครอบคลุมตัวแปรที่จะทําการศึกษา เพ่ือให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เคร่ืองมือที่ใช้ในคร้ังน้ี สามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ตามเน้ือหา

สาระที่ต้องการหรือไม่น้ันผู้วิจัยนําแบบสอบถามที่สร้างขึ้ นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วนํา

แบบสอบถามที่ได้แก้ไขแล้วนาํไปเสนอผู้เช่ียวชาญ 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความ

เที่ยงเชิงเน้ือหาตลอดจนภาษาที่ชัดเจนของคาํถามแต่ละข้อ ว่าตรงกบัจุดมุ่งหมายของการวิจัยใน

คร้ังน้ีหรือไม่ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิจัยที่ เกี่ยวข้องในการศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยได้ 

บูรณาการกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกบัการศึกษาความสมัพันธก์ารจัดทาํบัญชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิต

เกษตรกร สกุญัญา ชัยวิชู (ม.ป.ป.,) จากการศึกษางานวิจัย เร่ือง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ

จัดทาํบัญชีครัวเรือนของประชากรในอาํเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัจจัยด้าน

ประชากรศาสตร์ มีความสัมพันธ์ต่อการจัดทาํบัญชีครัวเรือนของประชากรในอาํเภอบางไทร 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิเคราะห์ผลโดยการจาํแนกกลุ่ม (Multiple Discriminants 

Analysis: MDA) เพ่ือจาํแนกกลุ่มของปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุน ปัจจัยด้านการรับรู้ และ

ปัจจัยด้านปัญหา และอุปสรรคในการจัดทาํบัญชีครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดังกล่าว

สามารถจาํแนกกลุ่มพฤติกรรมการจัดทาํบัญชีครัวเรือนทางสถิติอย่างมีนัยสาํคัญ (ชุมพลภัทร์  

คงธนจารอุนันต์, 2551)     

 ผลการศึกษาเร่ือง การดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตาํบลแม่แฝก อาํเภอสนัทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ผู้ที่มีการดาํเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงมักจะเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตตาม

แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงที่ดีขึ้นตามไปด้วย แต่จากการศึกษาในคร้ังน้ียังพบว่า ยังมี

เกษตรกรบางรายที่ยังไม่ปฏบิัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ซ่ึงในส่วนน้ีส่วนใหญ่จะ

เป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาที่สงูและมีรายได้ครัวเรือนทั้งหมดต่อปีที่สงูจึงไม่เหน็ถึงความสาํคัญของ

การปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังน้ัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีกา

ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทุกรายตระหนักถึงความสาํคัญเกี่ยวกับเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงและ

ควรเข้ามาสนับสนุนเกษตรกรในการปฏบิัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง เพ่ือให้มีชีวิตที่

ดีขึ้นในการสร้างความรู้ความเข้าใจน้ันหน่วยงานดังกล่าวควรจะมีการยกตัวอย่างเกษตรกรบางราย

ว่าถงึแม้เกษตรกรจะมีการศึกษาที่ตํ่า มีรายได้ครัวเรือนทั้งหมดต่อปีที่ตํ่า กส็ามารถที่จะมีคุณภาพ

ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีขึ้ นได้ ถ้าเกษตรกรน้ันปฏิบัติตนตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพีย 
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