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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่ างการจัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิต
เกษตรกร เป็ นการวิจัยเชิ งปริ มาณโดยมีวัต ถุ ประสงค์ เพื่ อศึกษาการจัด ทํา บัญชี ครั วเรื อนกับ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง กับเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทําบัญชีครัวเรือนกับ
คุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรชาวสวนยางพารา ตําบลบางขัน อําเภอ
บางขัน จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยการเก็บข้ อมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน 301
ฉบับ สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) กับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Correlation)

1. บทนํา
จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจในปั จจุ บัน อาชีพที่ไ ด้ รับผลกระทบอย่ า งมาก คือ
อาชีพเกษตรกร เพราะราคาสินค้ าเกษตรขึ้นอยู่กบั เศรษฐกิจในปัจจุบันประเทศไทยประชากรส่วน
ใหญ่ยึดอาชีพเกษตรกรเป็ นหลักและประชากรประมาณร้ อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกร และ
อาศัยอยู่ในชนบทมีการเอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่เหมือนญาติพ่ีน้อง ต่อมาความเจริญเข้ ามาสู่สงั คมชนบท
ทําให้ วิถชี ีวิคนชนบทเปลี่ยนแปลงไปรับเอาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ ามาเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตแบบเดิมสูญหายไปแทนที่ด้วยเทคโนโลยีในการดํารงชีวิตให้ อยู่รอดในปั จจุ บันถือเป็ น
เรื่องที่สาํ คัญมากมองไปรอบๆตัวมีแต่สภาวะการแข่งขันต้ องการที่จะเอาชนะคู่แข่งทําให้ คนใน
สังคมต้ องต่อสู้กับปั ญหาต่ างๆที่เข้ ามาในชีวิต อย่ างไรก็ตามคนในสังคมยังมีทางออกให้ แก่ชีวิต
โดยการยึดนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ ในชีวิตประจําวัน รู้จักคําว่าพอ จดบันทึกรายได้
ค่าใช้ จ่ายในแต่ละวันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า การจัดทําบัญชีเพื่อสร้ างภูมิค้ ุมกันให้ กบั ตัวเอง
การทํา บั ญ ชี เป็ นการนํา หลั กการทางบัญ ชี เข้ า มาใช้ ใ นการจดบัน ทึก รายได้ ค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเพื่อสะท้ อนให้ เห็นว่ าในแต่ ละวันต้ องจ่ ายค่ าอะไรบ้ างในการจดบันทึก
รายได้ ค่าใช้ จ่ายที่สามารถนําไปวางแผนในอนาคต การบัญชีสมาคมบัญชีและผู้ ตรวจสอบรั บ
*นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
**อาจารย์ท่ปี รึกษาสารนิพนธ์หลัก
1404

อนุญาตแห่งประเทศไทย โดยอนุกรรมการบัญญัติศัพท์บัญชีได้ ให้ คาํ จํากัดและความหมายบัญชีไว้
ว่า การบัญชีเป็ นศิลปะของการเก็บรวบรวม บันทึก จําแนก และสรุปข้ อมูลเกี่ยวข้ องกับเหตุการณ์
ทางเศรษฐกิจในรูปแบบตัวเงินผลงานขั้นสุดท้ ายของบัญ ชีคื อ การให้ ข้อมู ลการบัญชี ซึ่ งเป็ น
ประโยชน์แก่ บุคคลหลายฝ่ ายและผู้ท่ีสนใจในกิจกรรมของกิจการ การจดบันทึก (Recording)
หมายถึง การนําข้ อมูลการเงินเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของธุรกิจมาวิเคราะห์ตีความอย่างมี
หลักเกณฑ์และนํามาบันทึกในสมุดบัญชีข้นั ต้ น ( Book of primary ) (เพ็ญธิดา พงษ์ธานี,
2553)
เมื่อผู้ จัด ทําบัญชี ค รั วเรื อนทําการบันทึกบัญชีจะทราบยอดคงเหลือที่เป็ นปั จ จุ บันและ
สามารถวิเคราะห์รายได้ และค่ าใช้ จ่ายของตนสามารถวางแผนในการใช้ จ่ายเงินที่คงเหลืออยู่ได้
อย่างรอบครอบระมัดระวังและมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะไม่ใช้ จ่ายเกินกว่ารายได้ (ภัทรา เรืองสิน
ภิญญา, 2552) สามารถควบคุมพฤติกรรมในการในการใช้ จ่ายของตนได้ ตัดหรือลดค่าใช้ จ่ายที่
ไม่จาํ เป็ นหาหนทางในการเพิ่มรายได้ มีเงินออมเพิ่มขึ้นและทําให้ หนี้สนิ ลดลง
ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสําคัญของการจัดทําบัญชีครัวเรือนจึงได้ ศึกษาความสัมพันธ์การ
จัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่มีผลต่อการจัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรชาวสวนยางพาราว่าเกษตรกรที่ได้ รับความเดือดร้ อนเรื่องค่าใช้ จ่ายที่สงู ขึ้นเงินออมมี
น้ อยเป็ นผลมาจากเกษตรกรชาวสวนยางพาราไม่ได้ จัดทําบัญชีครัวเรือน

2. วัตถุประสงค์ของงานวิจยั
- เพื่อศึกษาการจัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยางพารา
- เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา

3. วิธีดาํ เนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างงานวิจัยได้ กาํ หนดเขตกลุ่มประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้คือ
เกษตรกร ตําบลบางขัน อําเภอบางขัน จังหวัดนครศรี ธรรมราช ซึ่งมีจาํ นวนทั้งสิ้น 3,958
หลังคาเรือน กลุ่มเกษตรกรตัวอย่างใช้ แบบสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็ น แบ่งออกเป็ น 2 ขั้นตอน
คือ ขั้นที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้ สตู ร Taro Yamane ได้ จาํ นวนตัวอย่าง 362 หลังคา
เรือน
การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ที่ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ใช้ แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็บ
รวบรวมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งสร้ างขึ้นเพื่อศึกษาการจัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร
และศึ ก ษาความสัม พั น ธ์ร ะหว่ า งการจั ด ทํา บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นกับ คุ ณ ภาพชี วิ ต เกษตรกรโดยแบ่ ง
แบบสอบถามออกเป็ น 2 ส่วนส่วนที่ 1 แจกแจงความถี่เกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของผู้จัดทําบัญชี
ครัวเรือนประกอบด้ วย 4 คําถามครอบคลุมข้ อมูลส่วนบุคคล ได้ แก่ ระดับการศึกษา รายได้ รวม
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เฉลี่ยของครอบครัวต่ อเดือน ท่านมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนหรือไม่ และกรณีท่ีท่านจัดทําบัญชี
ครัวเรือนจัดทําสมํ่าเสมอหรือไม่ ส่วนที่ 2 แจกแจงความถี่ และหาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็น
ของผู้จัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตเกษตรกร ดังนี้
(1)
การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ งเสริมและสนับสนุ นจากภาครั ฐ ซึ่ง
ประกอบด้ วย 5 คําถามย่อยได้ แก่ 1) รัฐบาลเป็ นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนให้ เกษตรกร
จัดทําบัญชีครัวเรือน 2) รัฐบาลมีส่วนทําให้ เกษตรกรหันมาจัดทําบัญชีครัวเรือน 3) รัฐบาล
ส่งเสริมให้ ความรู้ความเข้ าใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 4) รัฐบาลให้ คาํ ปรึกษาและคําแนะนํา
เมื่อเกิดปั ญหาในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 5) การได้ รับการฝึ กอบรมจากรัฐบาลกระตุ้นให้
เกษตรกรจัดทําบัญชีครัวเรือน
(2) การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งประกอบด้ วย 8 คําถามย่อย
ได้ แก่ 1) การจัดทําบัญชีครัวเรือนทําให้ มีจิตใจที่เข้ มแข็ง 2)การจัดทําบัญชีครัวเรือนทําให้ เกิด
ความรักความสามัคคีกนั ในครอบครัว
3) การจัดทําบัญชีครัวเรือนทําให้ ครอบครัวมีความ
เข้ มแข็ง 4) การจัดทําบัญชีครัวเรือนส่งผลให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่ย่ังยืนที่สดุ 5) ผู้จัดทํา
บัญชีครัวเรือสามารถเปลี่ยนแปลงความคิดได้ เมื่อมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ 6) ผู้จัดทําบัญชี
ครัวเรือนจะยอมรับความคิดผู้อ่นื ได้ เมื่อมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ 7) ผู้จัดทําบัญชีครัวเรือนจะเชื่อใน
สิ่งที่ได้ รับฟังมาเมื่อมีข้อมูลที่เชื่อถือได้ 8) ผู้จัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถนําเงินที่ออมไว้ ใช้ ใน
ยามฉุกเฉิน
(3) การวัดระดับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนซึ่งประกอบด้ วย 6
คําถามย่อย ได้ แก่ 1) การจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถวางแผนการใช้ เงินได้ 2) การจัดทําบัญชี
ครัวเรือนนําไปสู่การออมเงิน (ซึ่งทําให้ เกิดนิสยั รักการออม) 3) การจัดทําบัญชีท่ใี ห้ ทราบรายได้
และค่าใช้ จ่าย 4) การจัดทําบัญชีครัวเรือนทําให้ เกษตรกรใช้ จ่ายเงินอย่างประหยัด 5) การ
จัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถลดค่ าใช้ จ่ายที่ไม่จาํ เป็ น 6) การจัดทําบัญชีครัวเรือนสามารถ
แก้ ปัญหาหนี้สนิ และความยากจน
(4) การวัดระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปั ญหาอุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนประกอบด้ วย 3 คําถามย่อยได้ แก่ 1) สถานที่ไม่เอื้ออํานวยในการจัดทําทําบัญชี
ครัวเรือน 2) สมาชิกในครอบครัวไม่ให้ ความร่วมมือในการจัดทําทําบัญชีครัวเรือน 3) ความ
ยุ่ งยากซับซ้ อนในการจัดทําบัญชี จากเว็บไซต์ เอกสาร บทความ หนังสือทางวิชาการ วารสาร
วิ ท ยานิ พ นธ์ และงานวิ จั ย ต่ า งๆที่เ กี่ย วข้ อ งให้ ครอบคลุ ม ตั ว แปรที่จ ะทํา การศึ ก ษา เพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ เครื่องมือที่ใช้ ในครั้งนี้ สามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ ตามเนื้อหา
สาระที่ต้ อ งการหรื อ ไม่ น้ั น ผู้ วิ จัย นํา แบบสอบถามที่ส ร้ า งขึ้ น เสนอต่ อ อาจารย์ ท่ีป รึ ก ษาแล้ ว นํา
แบบสอบถามที่ได้ แก้ ไขแล้ วนําไปเสนอผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องและความ
เที่ยงเชิงเนื้อหาตลอดจนภาษาที่ชัดเจนของคําถามแต่ละข้ อ ว่าตรงกับจุดมุ่งหมายของการวิจัยใน
ครั้งนี้หรือไม่
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จากการทบทวนวรรณกรรมและผลงานวิ จั ย ที่เ กี่ย วข้ อ งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้
บูรณาการกรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์การจัดทําบัญชีครัวเรือนกับคุณภาพชีวิต
เกษตรกร สุกญ
ั ญา ชัยวิชู (ม.ป.ป.,) จากการศึกษางานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของประชากรในอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัจจัยด้ าน
ประชากรศาสตร์ มีความสัมพั นธ์ต่อการจัดทํา บัญชีครั วเรื อนของประชากรในอําเภอบางไทร
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากการวิเคราะห์ผลโดยการจําแนกกลุ่ม (Multiple Discriminants
Analysis: MDA) เพื่อจําแนกกลุ่มของปัจจัยด้ านการส่งเสริมสนับสนุน ปัจจัยด้ านการรับรู้ และ
ปั จจัยด้ านปั ญหา และอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยดังกล่าว
สามารถจําแนกกลุ่มพฤติกรรมการจัดทําบัญชีครัวเรือนทางสถิติอย่างมีนัยสําคัญ (ชุมพลภัทร์
คงธนจารุอนันต์, 2551)
ผลการศึ ก ษาเรื่ อ ง การดํา เนิ น ชี วิ ต และคุ ณ ภาพชี วิ ต ตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเกษตรกรในหมู่บ้านหนองมะจับ ตําบลแม่แฝก อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
พบว่า ผู้ท่มี ีการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมักจะเป็ นผู้ท่มี ีคุณภาพชีวิตตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ดีข้ ึนตามไปด้ วย แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบว่า ยังมี
เกษตรกรบางรายที่ยังไม่ปฏิบัติตนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในส่วนนี้ส่วนใหญ่จะ
เป็ นผู้ท่มี ีระดับการศึกษาที่สงู และมีรายได้ ครัวเรือนทั้งหมดต่อปี ที่สงู จึงไม่เห็นถึงความสําคัญของ
การปฏิบั ติ ต นตามแนวทางปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพี ย งดั ง นั้ น หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้ อ งควรมี ก า
ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรทุกรายตระหนักถึงความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและ
ควรเข้ ามาสนับสนุนเกษตรกรในการปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ มีชีวิตที่
ดีข้ นึ ในการสร้ างความรู้ความเข้ าใจนั้นหน่วยงานดังกล่าวควรจะมีการยกตัวอย่างเกษตรกรบางราย
ว่าถึงแม้ เกษตรกรจะมีการศึกษาที่ต่าํ มีรายได้ ครัวเรือนทั้งหมดต่อปี ที่ต่าํ ก็สามารถที่จะมีคุณภาพ
ชีวิตตามแนวทางปรั ชญาเศรษฐกิจพอเพี ยงที่ดีข้ ึนได้ ถ้ าเกษตรกรนั้ นปฏิบัติตนตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย
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ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม

การจัดทําบัญชีครัวเรื อน

เศรษฐกิจพอเพียง

1.การจัดทําบัญชีครัวเรื อนเป็ นการแสดง

1.ความพอประมาณ

รายรับ รายจ่ายประจําวัน

2.ความมีเหตุผล

2.การจัดทําบัญชีครัวเรื อนเป็ นการจ่ายเงิน

3. การสร้างภูมิคุม้ กัน

ให้เหมาะสมกับรายรับและรายจ่าย
3.การจัดทําบัญชีเป็ นการนําปรัชญา

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
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