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บทคัดย่อ  

 การวิจยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์ 1) 
เพื่ อศึกษาประสิทธิผลในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนของประชาชน อ าเภอพุนพิน จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี   2) เพื่อศึกษาปัจจัยการจัดท า
บัญชีครัวเรือนของประชาชน อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
ระดบัประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
จ าแนกตาม ขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาย ุ
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้  4) เพื่อศึกษาแนวทางและ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมประสิทธิผลการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ใชร้ะเบียบวธีิวจิยั
แบบผสมผสาน โดยกลุ่มตวัอยา่งจากครัวเรือน 
จ านวน 346 คน ท่ีอยู่ในเขตต าบลท่าโรงช้าง  
ซ่ึงก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตาราง
ของเครซีและมอร์แกน พร้อมผู ้ท่ี เก่ียวข้อง 
จ านวน 7 คน ได้แก่ นักพัฒนาชุมชนอ าเภอ      
1 คน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  
ก านัน 1 คน และผูใ้หญ่บ้าน 4 คน ด้วยวิธีการ
สุ่มแบบเจาะจง เคร่ืองมือท่ี ใช้ในการวิจัย       
คือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

น ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าความถ่ี   
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
การเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย ด้วยสถิติ (t-test) 
โดยการเปรียบเทียบความแปรปรวนทางเดียว    
F-test กบัตวัแปรอิสระ (One Way ANOVA) 
เ ม่ื อ พ บ ว่ า มี ค ว าม แ ต ก ต่ า งจ ะ ท าก า ร
เปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่  ด้วย
วิ ธี ก ารทดส อบด้วยวิ ธี ก ารของ เชฟ เฟ่ 
(Scheffe’) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ดว้ยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหา 

ผลการวิจยัจากแบบสอบถาม พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง     
มี อายุระหว่าง 41-50 ปี  จ  านวนสมาชิกใน
ครัวเรือนมีอยู่ท่ี  4 คน มีการศึกษาส่วนใหญ่   
อยู่ในระดับประถมศึกษา ประกอบอาชีพ     
ท าสวน/เกษตรกร และมีรายได้รวมของ
ครัวเรือนต่อเดือน อยู่ท่ีมากกว่า 30,000 บาท
ข้ึนไป จากความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยการ
จดัท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน  ได้แก่ 
ดา้นความรู้ความเขา้ใจ ดา้นทศันคติ และดา้น
การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ในการจดัท าบญัชี 

ครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ม าก  ความคิ ดเห็ น เก่ี ยวกับการประเมิ น
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ประสิทธิผลในการจดัท าบัญชีครัวเรือน ตาม
ตวัช้ีวดั 6 x 2 ได้แก่ ด้านการลดรายจ่าย ด้าน
การเพิ่มรายได ้ดา้นการประหยดัและการออม 
ด้านการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน จาก
การจดัท าบญัชีครัวเรือน ดา้นการเอ้ืออารีต่อกนั 
โดยภาพรวมอยู่ ใน ระดับมาก  และ เม่ื อ
เปรียบเทียบระดบัประสิทธิผลในการจดัท า
บัญชีครัวเรือนของประชาชน จ าแนกตาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ จ  านวน
สมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษาอาชีพ 
และรายได้ พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลทุกขอ้ มี
ผลต่อประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือน
ของประชาชน อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   
 ในส่วนของแนวทางในการส่งเสริม
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือน โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง จ านวน 
7 คน คือ แนวทางในการส่งเสริมประสิทธิผล
ในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน 
ประกอบด้วย  ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้าน
ทัศนคติ  และด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
พร้อมแนวทางในการส่งเสริมประสิทธิผลใน
การจดัท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน ใน
ชุมชน ตามตัวช้ีวดั 6 x 2 ประกอบด้วย ด้าน
การลดรายจ่าย ด้านการเพิ่มรายได้ ด้านการ
ประหยดัและการออม ด้านการเรียนรู้ ด้าน
การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน และดา้นการเอ้ืออารีต่อ
กนั จากการศึกษาวิจยัได้ค้นพบแนวทางใน
การส่งเสริมประสิทธิผลในการจดัท าบัญชี

ครัวเรือนท่ีเหมาะสมกับประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 
ค าส าคัญ  : ประสิทธิผล , แนวทางในการ
ส่ ง เส ริมป ระ สิ ท ธิ ผล , ก ารจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือน  
 
Abstract  

This research aims to study 
effectiveness of household accounting for the 
residents of Phunphin District, Surat Thani 
Province, to study factors influencing to the 
effectiveness of  household accounting, to 
compare the levels of effectiveness of 
household accounting  in relation to 
personal information including gender, age, 
number of family members, education level, 
occupation and income, and to provide 
guidelines and advice in improving the 
effectiveness of household accounting for 
the residents of Phunphin District, Surat 
Thani Province. Mixed-method research was 
used in the study. The data was collected 
from 346 residents who lived in Tha Rong 
Chang Subdistrict. The sample size was 
based on Krejcie and Morgan’s table for 
determining sample size. Purposive 
sampling was also employed in the study. 
Seven experts, including a subdistrict 
community development officer, a chief 
administrator of the subdistrict 
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administrative organization, a subdistrict 
chief, and four village chiefs, were 
purposely selected. Questionnaires and in-
depth interviews were used to collect 
research data. In data analysis, frequency, 
percentage, mean, and standard variation 
were analysed by using t-test and F-test with 
one-way analysis of variance (ANOVA) 
where two means were compared and 
Scheffé's method was applied. A qualitative 
research method was also used for content 
analysis.  

The findings revealed that most of 
participants were female aged between 41 
and 50 years old, from a family of four 
members, and with primary education level. 
They were involved in agriculture as a main 
occupation with an average income of 
30,000 baht per household. Regarding the 
factors influencing the effectiveness of 
household accounting, it was found that the 
residents had a high level of understanding 
of household accounting, positive attitude 
towards household accounting, and 
information concerning household 
accounting. In terms of an assessment of the 
effectiveness of household accounting by 
using the indicators 6x2, namely expenses 
reduction, income increase, money saving, 
learning, environmental conservation and 
sustainable resource management, and  

supportive community, it was apparent that  
the overall effectiveness of household 
accounting in Tha Rong Chang Sub District 
was high. As for the levels of effectiveness 
of household accounting in relation to 
personal backgrounds of gender, age, 
number of family members, education level, 
occupation and income, it was found that 
personal backgrounds of the residents 
affected the effectiveness of household 
accounting with statistical significance of 
0.05. 

To provide guidelines and advice in 
improving the effectiveness of household 
accounting, an in-depth interview with 
seven experts was carried out. The findings 
suggested that the guidelines and advice in 
improving the effectiveness of household 
accounting should include aspects of an 
understanding, attitudes, and information of 
household accounting as well as the 
indicators 6x2, namely expenses reduction, 
income increase, money saving, learning, 
environmental conservation and sustainable 
resource management, and a supportive 
community. 
 
Keywords: effectiveness, guidelines for 
improving effectiveness, household 
accounting  
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บทน า   
จากสภาวะสังคมปัจจุบันท่ีเต็มไป

ด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย 
ฟุ้งเฟ้อ จนท าให้คนไทยหลงเดินทางผิดไป
ต าม ก ระแส นิ ยม จน กล าย เป็ น ปั ญ ห า 
โดยเฉพาะปัญหาหน้ีสินท่ีไม่มีวนั จบส้ิน 
อย่างไรก็ตามคนไทยยงัมีทางออก ซ่ึงการจะ
ด ารงชีวิตให้อยู่รอดภายใตส้ังคมในปัจจุบนั 
แนวทางหน่ึงท่ีประชาชนไทยควรยึดถือคือ
การพึ่งตนเอง รู้จกัความพอประมาณ และไม่
ป ระมาท  ต ามแนวป รัชญ า “เศ รษฐ กิ จ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัท่ี
ทรงมองเห็นถึงความส าคัญของการสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัตวัเอง รู้จกัความพอมีพอกิน 
พอมีพอใช้ ค  านึงถึงหลักเหตุผลและการ
ประมาณตนเอง พ ร้อมกับทรงเตือนสติ
ประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะ
การใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ด าเนินชีวิต การใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว อีก
วิธีหน่ึงคือ การจดัท าบัญชีครัวเรือน โดยมี
การรณรงคม์าไดร้ะยะหน่ึงแลว้ ดว้ยสโลแกน 
“จดแลว้ไม่จน” โดยมี ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรมพฒันา
ชุมชน และศูนยอ์  านวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะ 
ความยากจนแห่งชาติ (ศตจ.) เป็นแกนในการ
ด าเนินการ มีการแจกสมุดบญัชีครัวเรือนไป
แลว้กว่าห้าล้านเล่ม โครงการบญัชีครัวเรือน
เร่ิมตน้ตั้งแต่วนัแม่ 12 สิงหาคม 2548 ถือว่า
ประสบความส าเร็จในระดับหน่ึง มีคนไทย

หลายภาคส่วน ทั้ งเด็ก ทั้ งผู ้ใหญ่ ให้ความ
สนใจในเร่ืองน้ีเป็นอยา่งดี 

ปั จ จุ บั น  ก ร ม พั ฒ น า ชุ ม ช น 
กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายเพื่อสร้างการ
ขับ เค ล่ือนการพัฒนา ตามป รัชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและชนบท 
โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน เพื่อการลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็น และ
ให้อาศัยหลักการ “พึ่ งพาอาศัยกัน” “การ
แบ่งปัน – การรวมกลุ่ม” ดว้ยตนเองก่อน โดย
ให้คิดเอง ท าเอง “ระเบิดจากขา้งใน” โดยมี
ส่วนราชการเป็นพี่เล้ียง และเน้นการพฒันา
เชิ งพื้ น ท่ี  “Area based”  โด ย ใช้  “ก ล ไก
ประชารัฐ” พร้อมบูรณ าการร่วมกัน ทุก
กระทรวง เพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดความ
เห ล่ื อ ล ้ า ใน สั งค ม  โด ย เฉ พ าะ ใน ภ าค
การเกษตร ทั้งปัจจยัการผลิต การให้ความรู้ 
การมีส่วนร่วม ไดก้ระจายมายงัพื้นท่ีของทุก
ภาค ส่ วน  ทั้ งภ าค รัฐ  ภ าคประชาสั งคม 
ภาคเอกชน ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะท าให้ประชาชน
ไม่อ้างว้าง น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวทางพระราชด าริใช้ หาก
สภาพพื้นท่ีมีความพร้อม ประชาชนมีความรู้
ก็จะส่งผลต่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน ใหมี้ความเขม้แขง็ 

ในส่วนอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี ไดรั้บนโยบายจากภาครัฐ มีการสนบัสนุน
ให้ประชาชน ยึดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการจดัท าบญัชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อ
สร้างการขบัเคล่ือนการพฒันา ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรและ
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ชนบท จากแนวนโยบายต่างๆ บวกกับใน
อ าเภอพุนพิน ไดมี้การรณรงค์ให้มีการจดัท า
บญัชีครัวอย่างต่อเน่ืองแล้ว ดังเหตุดังกล่าว 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพิ่มเติมใน
เร่ืองของ ประสิทธิผลในการจัดท าบัญชี
ค รัว เรือนของประชาชน  อ า เภอพุนพิ น 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยผูว้ิจยัได้จบัสลาก
กลุ่มตวัอย่าง ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดต้  าบลท่า
โรงชา้ง มาเป็นกรณีศึกษา  
 ต าบลท่าโรงช้าง เป็นหน่ึงต าบลใน
อ าเภอพุนพิน ท่ีความอุดมสมบูรณ์ ซ่ึงตั้งอยู่
ห่างจากท่ีว่าการอ าเภอพุนพิน ไปทางทิศใต ้
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 เป็น
ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ไม่ไกลนัก 
และห่ างจากตัวอ าเภอเมืองสุ ราษฎร์ธานี 
ประมาณ  30 กิโลเมตร ลกัษณะของต าบลมีเน้ือ
ท่ีประมาณ  38,400  ไร่ ลกัษณะพื้นท่ี ทิศเหนือ 
ทิศตะวนัออกและทิศใต ้เป็นท่ีราบน ้ าท่วมถึง 
ทิศตะวนัตก เป็นท่ีราบสูงเหมะกบัพื้นท่ีใช้ใน
การปลูกปาล์มน ้ ามัน ปลูกยางพารา และท า
การเกษตร เป็นส่วนใหญ่ มีหมู่บ้านท่ีอยู่ใน
เขตต าบลท่าโรงชา้งทั้งหมด 5 หมู่บา้น โดยมี
ประชากรครัวเรือน จ านวน 3,354 ครัวเรือน 
ประชาชนในชุมชนมีการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มาบริหารชุมชน มีการ
ด าเนินชีวิตตามหลักพอประมาณ หลักมี
เหตุผล หลกัมีภูมิคุม้กนัท่ีดี ผูว้ิจยัจึงมีความ
สน ใจ ท่ี จะ ศึ กษ า เพิ่ ม เติ ม ใน เร่ื อ งข อ ง 
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือนของ
ประชาชน อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เพื่ อต้องการทราบถึง ปัจจัยการท าบัญ ชี

ค รัว เรือน  ด้านความ รู้ความ เข้าใจ  ด้ าน
ทัศนคติ  ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และ
ประเมินผลตัว ช้ีว ัด  6x2 ของกรมพัฒนา
ชุมชน และแนวทางส่งเสริมประสิทธิผลใน
การจดัท าบญัชีครัวเรือน เพื่อน าผลท่ีได ้จาก
การศึกษาคร้ังน้ี ไปวางแผนในครัวเรือนและ
พฒันาชุมชนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่ อ ศึกษาประสิท ธิผลในการ
จดัท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดั    สุราษฎร์ธานี 

2. เพื่ อศึกษาปัจจัยการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนของประชาชน  อ าเภอพุนพิน จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี 

3. เพื่ อ ศึกษ าเป รียบ เที ยบระดับ
ประสิทธิผลในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
จ าแนกตามขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา อาชีพ 
และรายได ้

4. เพื่อศึกษาแนวทางและขอ้เสนอแนะ
ในการส่งเสริมประสิทธิผลการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนของประชาชน อ าเภอพุนพิน จงัหวดั
สุราษฎร์ธานี 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

1. แบบของการวิจยั แบบผสมผสาน 
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

2. ป ระช าก ร ก ลุ่ มตั วอย่ างจาก
ครัวเรือน จ านวน 346 คน ท่ีอยู่ในเขตต าบลท่า
โรงชา้ง พร้อมผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จ านวน 7 คน ไดแ้ก่ 
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นักพัฒนาชุมชนอ าเภอ 1 คน นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล 1 คน  ก านัน  1 คน และ
ผูใ้หญ่บา้น 4 คน 

3. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในคร้ังน้ี   

3.1 ศึกษารวบรวมขอ้มูล แนวคิด 
หลกัการ เอกสารทางวิชาการและงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือน เพื่อ
น าเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
ศึกษาหลกัเกณฑก์ารประเมินผล แนวทางการ
สร้างแบบสอบถาม  

3.2 จัดตั้ งก าหนดประเด็นหัวข้อ
แบบสอบถาม ซ่ึ งขอบเขตของค าถามให้
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิด
ของการวจิยั เสนอต่อประธานกรรมการ 

3.3 ผู ้วิจ ัยได้น าแบบสอบถามท่ี
ไดแ้กไ้ขและผา่นความเห็นชอบจากประธาน
กรรมการและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
เสนอผูท้รงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา และความถูกต้องของ
ภาษา เน้ือหา การจดัพิมพ ์และความสมบูรณ์ 
เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ผูต้อบแบบสอบถาม 
สามารถวดัไดต้รงตามจุดประสงค์ท่ีตอ้งการ
วดั พร้อมประเมินผล จากนั้น พิจารณาจาก
ผลวเิคราะห์หาความเท่ียงตรงตามเน้ือหา จาก
การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญ ปรากฏว่าจาก
ค าถามทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 
0.60 ข้ึ น ไ ป  ส าห รั บ ค า ถ าม บ า งข้ อ ท่ี
ผู ้เช่ี ยวชาญ เสนอแนะเพิ่ ม เติม  ผู ้วิจ ัยได้
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์  ได้ข้อ
ค าถาม จ านวน 50 ขอ้ 

ในการตรวจเคร่ืองมือเพื่อหาค่าความ
ส อ ด ค ล้ อ ง  ( Index of item - Objective 
Congruence: IOC) ทั้งน้ีผูว้จิยัใชเ้กณฑ์ในการ
พิจารณาค่าความสอดคล้อง ของแต่ละขอ้ท่ี
ได้ค่ามากกว่า 0.5 แสดงว่ามีความเหมาะสม
และเลือกเฉพาะข้อท่ีอยู่ในเกณฑ์ไปใช้ ใน
การสร้างเคร่ืองมือ น าแบบสอบถามท่ีแก้ไข
ปรับปรุงแล้วมาทดลองใช้กับประชาชนท่ี
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 30 คน และน า
แบบสอบถามท่ีไดท้ดสอบแลว้ มาค านวณหา
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธี
หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach  -Coefficent) ไดค้่าความเช่ือมัน่
ท่ี 0.95 ไดเ้คร่ืองมือดงัน้ี 

1) เชิงปริมาณ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
วจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถามแบบเลือกตอบ 
(Check-List) สอบถามขอ้มูลทัว่ไปส่วนบุคคล 
สอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการจดัท าบญัชี
ค รั ว เรื อ น  ส อ บ ถ าม เพื่ อ ว ัด ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือนตาม
ตัวช้ีว ัด 6 x 2 แบบสอบถามท่ีใช้ เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดบั 
โดยวิ ธีการของ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545) 
จ  านวน 346 ชุด 

2) เชิงคุณภาพ เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In 
depth Interview) เ ก่ี ย ว กั บ แน วท างแ ล ะ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมประสิทธิผลการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน ของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  จ  านวน 7 ชุด 
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4.  เก็บรวบรวมขอ้มูล   
การวจิยัคร้ังน้ีมีขั้นตอน ดงัน้ี  

4.1 ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลโดย
ขอหนังสือแนะน าตัวผู ้วิจ ัย  จากบัณ ฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
เพื่อเรียนขอความอนุเคราะห์ไปยงับุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งในพื้นท่ีการศึกษา ต าบลท่าโรงช้าง 
อ าเภอพุนพิน จังหวดัสุราษฎร์ธานี ในการ
เก็บข้อมูล แจกแบบสอบถามไปยังก ลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นท่ีเขตรับผิดชอบ โดยผู ้วิจ ัย
ด าเนินการแจกและเก็บรวบรวมเคร่ืองมือ
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 

4.2 ผูว้ิจยัเดินทางไปยงั องคก์าร
บริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง อ าเภอพุนพิน 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พร้อมหนงัสือแนะน าตวั 
เพื่อไปใชด้งัน้ี คือ พบนายกฯองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่าโรงช้าง และช้ีแจงรายละเอียด 
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี 

4.3 ผูว้ิจยัเก็บแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณ์คืนด้วยตนเองภายหลงัจากท่ี
ส่งแบบสอบถามไปแล้ว ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ทุกประการ คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด  

4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บ
รวบรวมมาได้ตรวจสอบความ ถูกต้อง
สมบูรณ์ของการตอบคดัเลือกแบบสอบถาม
เพื่อน าไปใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลต่อไป  

5. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนาโดยใช้

ค วาม ถ่ี  (Frequency) ร้อ ยละ  (Percentage) 
ค่าเฉ ล่ีย (Mean) ส่ วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard deviation) และทดสอบสมมติฐาน
สถิติเชิงอา้งอิงหรือสถิติอนุมาน (Inferential 
Statistics) โดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
(Multiple Linear Regression) 
 
สรุปผลการวจัิย   

ผลการวิจัยเร่ืองประสิทธิผลในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดั สุราษฎร์ธานี สรุปผลการวิจยั
ไดด้งัน้ี 

1. ปั จจัย ส่ วน บุ คคลของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหวา่ง  41-50 ปี จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน
อ ยู่ ท่ี  4 ค น  มี ก า ร ศึ ก ษ าอ ยู่ ใ น ร ะ ดั บ
ประถม ศึกษา ป ระกอบอาชีพท าส วน /
เกษตรกร และมีรายไดร้วมของครัวเรือนต่อ
เดือน อยูท่ี่ รายไดม้ากกวา่ 30,000 บาทข้ึนไป 

2. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
การจัดท าบัญ ชีครัวเรือนของประชาชน 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี ไดแ้ก่ 
 2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าบัญ ชีครัวเรือนของประชาชน 
พบวา่ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และเม่ือ
พิ จ า ร ณ า เป็ น ร า ย ข้ อ  พ บ ว่ า  ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ท่ีไดจ้ากการ
จัดท าบัญ ชีค รัว เรือนมาช่วยในการวาง
แผนการออมเงินของท่านในอนาคตได้มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ สามารถน าความรู้ความ
เข้ า ใจ ใน ก ารจัดท าบัญ ชี ค รั ว เรื อน ม า
แลกเปล่ียนและถ่ายทอดประสบการณ์กับ
ผูอ่ื้นได ้และสามารถจดบนัทึกบญัชีครัวเรือน
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ได้ เป็ น ล าดับ ขั้ น ต อน อย่ า ง เห ม าะส ม 
ตามล าดบั  
 2.2 ด้านทัศนคติในการจัดท า
บญัชีครัวเรือนของประชาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า
การท าบญัชีครัวเรือนเป็นวิธีหน่ึงในการลด
รายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ คิดว่าการส่งเสริมให้บุตร
หลานรู้จกั การจดบนัทึกรายรับ รายจ่าย ของ
ตนเองถือเป็นส่ิงท่ีควรท า และคิดว่าขั้นตอน
ในการจดัท าบัญชีครัวเรือน มีความยุ่งยาก 
นอ้ยท่ีสุด ตามล าดบั 
 2.3 ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าสารใน
การจดัท าบญัชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  และเม่ือพิ จารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่า
ชุมชนได้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการ
จดัท าบญัชีครัวเรือนมากท่ีสุด รองลงมาคือ มี
ความคิดเห็นเก่ียวกบั หน่วยงานท่ี เก่ียวขอ้ง
ในเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือน เขา้มามีส่วน
ร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ เร่ืองการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนในชุมชนและได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสาร จากส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
โฆษณา การประกาศจากหน่วยงาน และมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัชุมชนมีการส่งเสริมให้
ได้รับการฝึกอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
ตามล าดบั 
 3. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ประเมิ นประสิ ทธิผลในการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือน ตามตวัช้ีวดั 6 x 2 (กรมพฒันาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทย) ของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
 3.1 ดา้นการลดรายจ่าย จากการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่
ละขอ้ ซ่ึงพบว่า จากการปลูกพืชผกัสวนครัว 
หรือเล้ียงสัตวไ์วกิ้นในครัวเรือน ช่วยท าให้
สามารถลดค่าใชจ่้ายได ้อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือช่วยท าให้ท่านลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนในส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็น 
เช่น หวย เหลา้ บุหร่ี การพนนั ได ้ช่วยท าให้
ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เช่น 
ท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพฯลฯ ในหมู่บา้น/ชุมชน 
เพื่อใช้ในการท าการเกษตรปลูกผกั สวนครัว
ไวรั้บประทานเอง ตามล าดบั  
 3.2 ดา้นการเพิ่มรายได้ จากการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ อยู่
ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงพบวา่ การเขา้ร่วมกบั
กลุ่มอาชีพใน ชุมชน ท าครัวเรือนมีรายได ้
เพิ่ ม ข้ึน จากอาชีพ เส ริม  และ ช่วยท าให้
ครัวเรือน ไดน้ าวตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาผลิตเป็น
สินค้า เพื่ออุปโภค บริโภค หรือ จ าหน่าย 
ตามล าดบั 
  3.3 ดา้นการประหยดัและการ
ออม จากการจดัท าบญัชีครัวเรือน โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดใน
แต่ละข้อ อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึงพบว่า 
ช่ วยท าให้ ค รัว เรือน  มี ก าร เข้าก ลุ่ม เพื่ อ
ส่งเสริมการออมภายในชุมชน เช่น ออม
ทรัพย ์ธนาคารหมู่บ้าน ช่วยท าให้ครัวเรือน
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รู้จกัประหยดัและออมเงิน เพิ่มข้ึน และช่วย
ให้การใช้จ่ายในครัวเรือนรู้จกัท่ีจะใช้จ่ายให้
เป็นไปอยา่งคุม้ค่า ตามล าดบั 
  3.4 ด้านการเรียน รู้ จากการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึ งพบว่า ช่วยท าให้
ครัวเรือนน าความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจเพียงพอ มาใช้จดัท าบญัชีครัวเรือน 
ช่วยท าให้ครัวเรือนมีการเรียน รู้ป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนั บ่อยคร้ัง 
และช่วยท าให้ครัวเรือนมีการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นครัวเรือน ตามล าดบั 
 3.5 ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน จาก
การจดัท าบญัชีครัวเรือน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึงพบว่า ช่วยท าให้
คนในครัวเรือนรักษาความสะอาด ปรับปรุง
ธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อม  ให้ ส ะอาด
เรียบร้อย อยู่เสมอ เพื่อป้องกนัโรคระบาดสู่
ชุมชนช่วยท าให้คนในครัวเรือนเขา้มามีส่วน
ร่วมช่วยกนัรักษาสาธารณสมบติัของหมู่บา้น 
และช่วยท าให้ครัวเรือนต่ืนตวัเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชน ตามล าดบั 
 3.6  ดา้นการเอ้ืออารี ต่อกนั จาก
การจดัท าบญัชีครัวเรือน โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้ 
อยู่ในระดับมากทุกข้อ ซ่ึงพบว่า ช่วยท าให้
คนในหมู่บ้าน /ชุมชนมีการจัด กิจกรรม

สาธารณะประโยชน์ร่วมกันเพื่อเสริมสร้าง
ความสามัค คี  ช่ วยท าให้ คนในหมู่ บ้าน
ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ช่วยท าให้คนใน
หมู่บา้น/ชุมชนไดช่้วยเหลือดูแลผูด้อ้ยโอกาส 
คนพิการ เด็ก คนชรา และช่วยท าให้คนใน
หมู่บ้าน /ชุมชนมีการจัดสวัส ดิการดูแล
สมาชิกภายในชุมชน ตามล าดบั 
 4. การเปรียบเทียบระดบัประสิทธิผล
ในการจดัท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนก
ตาม  ข้อมู ล ส่ วน บุคคล  ได้แ ก่  เพศ  อาย ุ
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา
อาชีพ และรายได ้พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลทุก
ข้อ มีผลต่อประสิทธิผลในการจัดท าบัญชี
ค รัว เรือนของประชาชน  อ า เภอพุนพิ น 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05   
 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัประสิทธิในการจดัท าบญัชีครัวเรือน
ของประชาชนในอ าเภอพุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่
ทางรัฐบาลควรออกเป็นพระราชบญัญติั หรือ 
กฎหมายให้ครัวเรือนมีจดัท าบญัชีครัวเรือน
อย่ างทั่ ว ถึ ง  เพื่ อส าม ารถน าส มุ ดบัญ ชี
ครัวเรือนมาใชป้ระโยชน์ อา้งอิงเป็นเอกสาร
ทางการเงินไดอ้ยา่งหน่ึง 
 6. การสร้างแนวทางในการส่งเสริม
ประสิทธิผลในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
ของ แนวทางในการส่งเสริมประสิทธิผลใน
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การจดัท าบญัชีครัวเรือนของประชาชน ได้แก่ 
แนวทางส่งเสริมประสิทธิผลในด้านปัจจยั
การจัดท าบัญ ชีครัว เรือน  ประกอบด้วย 
ค ว าม รู้ค ว าม เข้ าใจใน ก ารจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือน ทศันคติในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน และแนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด พบวา่ 
 6.1 แนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนคือ ผู ้น าหมู่บ้านได้มีการจัดสรร
ตวัแทนหมู่บ้านไปอบรมเป็นครูสอนบัญชี
ครัวเรือน จากเจา้หน้าท่ีรัฐ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวกับการจดัท าบญัชีครัวเรือน แล้วน ามา
ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในชุมชน เขา้ใจ
ถึงวิธีการจดบนัทึกรายรับ รายจ่าย การออม
เงิน  ของครัวเรือน โดยการจัดอบรมให้
ความรู้ ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของ
ภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวกบัการใหค้วามรู้ 
แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย น ได้ เรี ย น รู้ จ าก
ป ระสบ ก ารณ์ จ ริ ง  ใน ก ารจัดท าบัญ ชี
ค รัว เรือน  พ ร้อมสนับส นุนวิทยากรมา
บรรยายเพิ่มเติมความรู้แก่ประชาชนอยูเ่สมอ 
 6.2  แนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
เก่ียวกบัทศันคติในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
คือมีการช้ีแนะแนวทางให้เห็นถึงประโยชน์
ของการจัดท าบัญชีครัวเรือน หรือบุคคล
ตัวอย่างของการจัดท าบัญ ชีค รัวเรือน ท่ี
ประสบความส าเร็จ และมีการจดัท าประกาศ
เกียรติคุณเชิดชูแก่ผูท่ี้ท  าบญัชีครัวเรือนอย่าง

สม ่าเสมอ เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อบุคคลอ่ืนๆ 
และมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
 6.3  แนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
เก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการจดัท า
บญัชีครัวเรือน คือ ในการประชุมประจ าเดือน
ของก านนั/ผูใ้หญ่บา้น ไดมี้การกระจายขอ้มูล
ข่าวสารจากอ าเภอ ให้ผู ้น าหมู่บ้านมีการ
รณรงค์ การจดัท าบัญชีครัวเรือนในชุมชน 
โดยก านัน/ผูใ้หญ่บ้าน มีการประกาศ ณ ท่ี
ประชุมหมู่บ้าน เพื่อช้ีแจงรายละเอียดต่างๆ 
ซ่ึงมีหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องเข้ามาเผยแพร่
ขอ้มูลข่าวสาร พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 
และส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนในต าบล ตามนโยบายของภาครัฐ 
ผา่นทางอ าเภอสู่ต าบล ต าบลสู่หมู่บา้น 
 6.4 แนวทางในการส่ งเส ริม
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือนของ
ประชาชน ในชุมชน ตามตวัช้ีวดั 6 x 2 (กรม
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)  

1) ด้านการลดรายจ่าย พบว่า มี
การรณรงค์ให้ ทุกครัวเรือนใช้พื้ น ท่ีว่าง
บริเวณบา้นหรือกระถาง/ภาชนะ เพื่อปลูกผกั
สวนครัวไวบ้ริโภคในครัวเรือน ลดการใช้
จ่ายส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็น เน้นในสมาชิกใน
ครัวเรือนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด/การพนัน 
ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี และเนน้การ
จดัท าบญัชีครัวเรือนตอ้งมีการบนัทึกรายการ
ท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมทุกประเด็น 

2) ด้านการเพิ่มรายได้ พบว่า มี
การรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพเสริม เช่น 
เล้ียงสัตว์ ปลูกผกั มีการรวมกลุ่มอาชีพท า
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เค ร่ืองแกง เพื่อเพิ่มรายได้ ผลผลิตให้กับ
ค รัว เรือน  แนะน าให้ ค รัว เรือน เลือกใช้
เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม มีการจัดการทาง
การเงินของครอบครัวเป็นประจ า ท าให้
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

3) ด้านการประหยัดและการ
ออม พบวา่ มีการส่งเสริมให้ครัวเรือน มีการ
ประหยดัและออม เช่น ให้มีการฝากเงินกับ
สถานบนัทางการเงินหรือกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ในหมู่ บ้าน  ทุ ก เดือน  ห รือออมกับก ลุ่ม
การเงินต่างๆ เพื่อจะไดมี้เงินเก็บบางส่วนไว้
ใชจ่้ายตามฉุกเฉิน 

4) ด้านการเรียนรู้ พบว่า มีการ
ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการเรียนรู้ในชุมชน มี
ก า รบั น ทึ ก ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ ง ถ่ิ น  มี ก า ร
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ หรือมีศูนยก์ารเรียนรู้
ประจ าหมู่บา้น น าไปสู่การเรียนรู้และเขา้ใจ
ถึงการด าเนิน ชีวิตตามแนวทางป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการถ่ายทอดและเผยแพร่
ระหว่างกนัในหมู่บา้น พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สถานท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกได ้

5) ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน พบว่า 
คนในชุมชนมีการใช้วสัดุหรือทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า มีวางแผน จัดหา
ทรัพยากรมาทดแทนในส่ิงท่ีมีน้อย ส่งเสริม
ให้มีการปลูกต้นไม้ ปลูกผกัสวนครัว ปลูก
พืชแปลงเกษตรสาธิต ในท่ีสาธารณะหรือท่ี
วา่งในหมู่บา้น และมีการดูแลอยา่งต่อเน่ือง มี
ก าร รักษ าส่ิ งแวดล้อม ในหมู่ บ้ าน  เช่ น 
กิจกรรมท าความดี โดยการร่วมกนัรณรงคท์  า

ความสะอาดหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระหัวอยู่หัว และ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ  

6) ดา้นการเอ้ืออารีต่อกนั พบว่า 
ผู ้น าห มู่ บ้ าน แล ะป ระช าชน มี ก ารจัด
สวัส ดิการคนด้อยโอกาส มีการรับขวัญ
สมาชิกใหม่ของหมู่บา้น มีการช่วยเหลือจดั
ให้ มี ก อ ง ทุ น ป ระกอบ อ าชี พ  ก อ ง ทุ น
สงเคราะห์ต่างๆ โดยใช้ท่ีท  าการของหมู่บา้น
เป็นสถานท่ีหลัก ส่วนเงินปันผลท่ีได้จาก
กองทุน น ามาเป็นสวสัดิการให้กับคนใน
หมู่บ้าน เช่น จัดสวัส ดิการเด็กเรียนดีแต่
ยากจนในกิจกรรมวนัเด็ก จดัสวสัดิการแจก
ของขวญัของรางวลัต่างๆ ในกิจกรรมวนัปี
ใหม่ ใหค้นในหมู่บา้น 

7) ข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
ประสิทธิผลในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
พบว่ า  มี ข้อ เสน อแน ะในก าร ส่ ง เส ริม
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือน คือ 
เสนอแนะให้มีการจดัท าบญัชีครัวเรือนอยา่ง
ต่อเน่ือง เพราะการจัดท าบัญชีครัวเรือนมี
ประโยชน์ส าหรับครัวเรือน ไดรู้้รายรับรายจ่าย
ท่ีเกิดข้ึน ทราบถึงปัญหาทางการเงินท่ีเกิดของ
ครัวเรือน จะไดน้ ามาวิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางแกไ้ขโดยครัวเรือน 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดั  สุราษฎร์ธานี” มีประเด็นท่ีจะ
น ามาอภิปรายผลดงัน้ี 
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 1. ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ผู ้ ต อ บ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซ่ึงเป็น
เพศท่ีอยู่ในท้องถ่ินดูแลครอบครัว มีอายุ
ระหว่าง 41 - 50 ปี ถือเป็นช่วงอายุท่ีมีความ
มัน่คง มีความเป็นแม่บา้นดูแลเร่ืองต่างๆใน
ครอบครัว สามารถการสร้างอนาคตของ
ครอบครัวได้  มีจ  านวนสมาชิกในครัวเรือน  
4 คน ซ่ึงเป็นจ านวนท่ีเหมาะสมไม่มากไม่
นอ้ยเกินไป ระดบัการศึกษาระดบัประถมศึกษา 
เป็นระดบัการศึกษาท่ีเรียนจบแล้ว มกัจะตั้ง
หลกัแหล่งท ามาหากิน ในพื้นท่ีมากกวา่ จึงมี
การประกอบอาชีพท าสวน/เกษตรกร ซ่ึง
สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ินท่ีมีความ
อุดมสมบูรณ์ เพราะโดยส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจะ
ท าสวนปาล์มหรือสวนยาง ท าให้รายไดร้วม
ของครัวเรือนต่อเดือน มากกว่า 30,000 บาท
ข้ึนไป   
 2. ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยั
การจัดท าบัญ ชีครัวเรือนของประชาชน 
อ าเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้น พบวา่ 
   ด้านความรู้ความเข้าใจใน
การจัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ท่ีไดจ้ากการ
จัดท าบัญ ชีค รัว เรือนมาช่วยในการวาง
แผนการออมเงินของท่ านในอนาคตได ้
สามารถน าความรู้ความเข้าใจในการจดัท า
บัญชีครัวเรือนมาแลกเปล่ียนและถ่ายทอด
ประสบการณ์กับผู ้อ่ืนได้ และสามารถจด

บนัทึกบัญชีครัวเรือนได้เป็นล าดับขั้นตอน
อยา่งเหมาะสม  
   ด้านทัศนคติในการจัดท า
บญัชีครัวเรือนของประชาน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
คิดว่าการท าบัญชีครัวเรือนเป็นวิธีหน่ึงใน
ก ารล ด ราย จ่ าย แ ล ะ เพิ่ ม ร าย ได้ ให้ แ ก่
ครอบครัว คิดว่าการส่งเสริมให้บุตรหลาน
รู้จกั การจดบนัทึกรายรับ รายจ่าย ของตนเอง
ถือเป็นส่ิงท่ีควรท า และคิดวา่ขั้นตอนในการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน มีความยุง่ยากนอ้ย 
   ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าสาร
ในการจดัท าบญัชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
คิดว่าชุมชนได้มีการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
ก ารจัดท าบัญ ชี ค รัว เรือนห น่ วย งาน ที 
เก่ียวขอ้งในเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือน เขา้
มามีส่วนร่วมในการฝึกอบรม/ให้ความรู้ เร่ือง
การจดัท าบญัชีครัวเรือนในชุมชนและไดรั้บรู้
ข้อมูลข่าวสาร จากส่ือโทรทัศน์ วิทยุ หรือ
โฆษณา การประกาศจากหน่วยงาน และ
ชุมชนมีการส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม
การจดัท าบญัชีครัวเรือน  
 ซ่ึงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัการ
จดัท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน อ าเภอ
พุนพิ น  จังหวัด สุ ราษฎร์ธานี  ทั้ ง  3 ด้าน 
สอดคล้องกับ สนธิญา สุวรรณราช (2552.) 
ศึกษาเก่ียวกบั  ผลกระทบของความรู้ความ
เข้าใจ ทศันคติ การส่งเสริมสนับสนุน และ
ปัญหาอุปสรรค ท่ีมีต่อพฤติกรรมการจดัท า
บัญชีครัวเรือนของสมาชิก : การศึกษาเชิง
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ประจักษ์  สหกรณ์ เครดิตยูเน่ียนทิพย์ช้าง 
ต าบลปงยางคก  อ าเภอห้ างฉัตร  จังหวัด
ล าปาง ผลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นการน าเสนอ
ผลจากการรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลทุติยภูมิ
และปฐมภู มิ  เพื่ อ ศึกษ าปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อ
พฤติกรรมการจัดท าบัญ ชีครัวเรือนของ
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนทิพยช์า้ง พบว่า 
พบว่า  ความ รู้ความ เข้าใจ  ทัศนคติ  การ
ส่งเสริมสนบัสนุน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ 
ในการจดัท าบญัชีครัวเรือนมีความสัมพนัธ์
เชิงบวกกับพฤติกรรมในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญั 
 3. ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ประเมิ นประสิ ทธิผลในการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือน ตามตวัช้ีวดั 6 x 2 (กรมพฒันาชุมชน 
กระทรวงมหาดไทย) ของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี  โดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายได ้พบวา่  
   ดา้นการลดรายจ่าย จากการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ มีปลูกพืชผกัสวน
ครัว หรือเล้ียงสัตวไ์วกิ้นในครัวเรือน ช่วยท า
ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้  ช่วยท าให้ลด
รายจ่ายในครัวเรือนในส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
ไม่จ  าเป็น เช่น หวย เหลา้ บุหร่ี การพนัน ได ้
ช่วยท าให้ครัวเรือนมีการรวมกลุ่มเกษตร
อินทรีย ์เช่น ท าปุ๋ยหมกั ปุ๋ยชีวภาพฯลฯ และ
ในหมู่บา้น/ชุมชน เพื่อใชใ้นการท าการเกษตร
ปลูกผกั สวนครัวไวรั้บประทานเอง   
   ดา้นการเพิ่มรายได ้จากการ
จดัท าบัญชีครัวเรือน พบว่า การเข้าร่วมกับ

กลุ่มอาชีพในชุมชน ท าครัวเรือนมีรายได ้
เพิ่ ม ข้ึน จากอาชีพ เส ริม  และ ช่วยท าให้
ครัวเรือน ไดน้ าวตัถุดิบในทอ้งถ่ินมาผลิตเป็น
สินคา้ เพื่ออุปโภค บริโภค หรือ จ าหน่าย  
   ด้านการประหยดัและการ
ออม จากการจดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ ช่วย
ท าใหค้รัวเรือน มีการเขา้กลุ่มเพื่อส่งเสริมการ
ออมภายในชุมชน เช่น ออมทรัพย ์ธนาคาร
หมู่บ้าน ช่วยท าให้ครัวเรือนรู้จักประหยดั
และออมเงิน เพิ่มข้ึน และช่วยให้การใช้จ่าย
ในครัวเรือนรู้จกัท่ีจะใช้จ่ายให้เป็นไปอย่าง
คุม้ค่า 
    ด้านการเรียน รู้  จากการ
จัดท าบัญ ชีค รัว เรือน  พบว่า  ช่ วยท าให้
ครัวเรือนน าความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจเพียงพอ มาใช้จดัท าบญัชีครัวเรือน 
ช่วยท าให้ครัวเรือนมีการเรียน รู้ป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวนั บ่อยคร้ัง 
และช่วยท าให้ครัวเรือนมีการน าภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินมาใชใ้นครัวเรือน  
   ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน จาก
การจดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ ช่วยท าให้คน
ในครัวเรือนรักษาความสะอาด ปรับปรุง
ธรรมชาติและ ส่ิ งแวดล้อม  ให้ ส ะอาด
เรียบร้อย อยู่เสมอ เพื่อป้องกันโรคระบาด    
สู่ชุมชนช่วยท าให้คนในครัวเรือนเข้ามามี
ส่วนร่วมช่วยกันรักษาสาธารณสมบัติของ
หมู่บา้น และช่วยท าให้ครัวเรือนต่ืนตวัเขา้มา
มี ส่ วน ร่วมในการดูแล รักษาท รัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มกบัชุมชน  
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   ด้านการเอ้ืออารีต่อกนั จาก
การจดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ ช่วยท าให้คน
ในหมู่บา้น/ชุมชนมีการจดักิจกรรมสาธารณะ
ประโยชน์ร่วมกนัเพื่อเสริมสร้างความสามคัคี 
ช่วยท าให้คนในหมู่บา้นช่วยเหลือซ่ึงกนัและ
กัน  ช่วยท าให้คนในหมู่ บ้าน /ชุมชนได้
ช่วยเหลือดูแลผู ้ด้อยโอกาส คนพิการ เด็ก 
คนชรา และช่วยท าให้คนในหมู่บา้น/ชุมชนมี
การจดัสวสัดิการดูแลสมาชิกภายในชุมชน  
 4. การเปรียบเทียบระดบัประสิทธิผล
ในการจดัท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน 
อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี จ าแนก
ตาม  ข้อมู ล ส่ วน บุคคล  ได้แ ก่  เพศ  อาย ุ
จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้พบวา่ ขอ้มูลส่วนบุคคลทุก
ข้อ มีผลต่อประสิทธิผลในการจัดท าบัญชี
ค รัว เรือนของประชาชน  อ า เภอพุนพิ น 
จังหวดัสุราษฎร์ธานี อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05  ซ่ึงสอดคล้อง สุภทัรษร 
ทวีจนัทร์ (2555) ศึกษาวิจยัเร่ือง “การบูรณา
การบญัชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างภูมิปัญญา
ทางบัญชีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอ เพี ยง  : กรณี ศึกษาชุมชนบ้ านกลาง 
ต าบลขะยงู อ าเภออุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะ
เกษ”  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 41–50 ปี  ส่วน
ให ญ่ ส า เร็ จก าร ศึ กษ าใน ระดับ ต ่ าก ว่ า
มธัยมศึกษาตอนตน้ ประกอบอาชีพเกษตรกร 
สมาชิกในครอบครัวประมาณ 4-6 คน และมี
รายได้ต่อเดือน /ครอบครัวท่ีต ่ ากว่า 5,000 
บาท ซ่ึงจากการศึกษาจากปัจจยัส่วนบุคคลมี

ผลต่อ การบูรณาการบัญ ชีครัวเรือนเพื่ อ
เส ริมสร้างภู มิ ปัญญาทางบัญ ชีตามหลัก
ป รัชญ าของเศรษ ฐ กิ จพอ เพี ย ง  อย่าง มี
นยัส าคญั  
 5. การสร้างแนวทางในการส่งเสริม
ประสิทธิผลในการจัดท าบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ได้แก่ แนวทางส่งเสริมประสิทธิผลในด้าน
ปัจจยัการจดัท าบญัชีครัวเรือน ประกอบดว้ย 
ค ว าม รู้ค ว าม เข้ าใจใน ก ารจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือน ทศันคติในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารในการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน และแนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
ตามตวัช้ีวดัท่ีก าหนด พบวา่ 

1) แนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
เก่ียวกบัความรู้ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนคือ ผู ้น าหมู่บ้านได้มีการจัดสรร
ตวัแทนหมู่บ้านไปอบรมเป็นครูสอนบัญชี
ครัวเรือน จากเจา้หน้าท่ีรัฐ เพื่อศึกษาเพิ่มเติม
เก่ียวกับการจดัท าบญัชีครัวเรือน แล้วน ามา
ถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนในชุมชน เขา้ใจ
ถึงวิธีการจดบนัทึกรายรับ รายจ่าย การออม
เงิน  ของครัวเรือน โดยการจัดอบรมให้
ความรู้ ในชุมชนอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของ
ภาครัฐเขา้มามีส่วนร่วมเก่ียวกบัการใหค้วามรู้ 
แ ล ะ ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู ้ เ รี ย น ได้ เรี ย น รู้ จ าก
ป ระสบ ก ารณ์ จ ริ ง  ใน ก ารจัดท าบัญ ชี
ค รัว เรือน  พ ร้อมสนับส นุนวิทยากรมา
บรรยายเพิ่มเติมความรู้แก่ประชาชนอยูเ่สมอ 

2) แนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
เก่ียวกบัทศันคติในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
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คือมีการช้ีแนะแนวทางให้เห็นถึงประโยชน์
ของการจัดท าบัญชีครัวเรือน หรือบุคคล
ตัวอย่างของการจัดท าบัญ ชีค รัวเรือน ท่ี
ประสบความส าเร็จ และมีการจดัท าประกาศ
เกียรติคุณเชิดชูแก่ผูท่ี้ท  าบญัชีครัวเรือนอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อเป็นแรงจูงใจต่อบุคคลอ่ืนๆ 
และมีทศันคติท่ีดีต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือน 

3) แนวทางส่งเสริมประสิทธิผล
เก่ียวกบัการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารในการจดัท า
บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น  คื อ  ใ น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ประจ าเดือนของก านัน/ผูใ้หญ่บา้น ได้มีการ
กระจายข้อมูลข่าวสารจากอ าเภอ ให้ผู ้น า
ห มู่ บ้ าน มี ก ารรณ รงค์  ก ารจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนในชุมชน โดยก านนั/ผูใ้หญ่บา้น มี
การประกาศ ณ ท่ีประชุมหมู่บา้น เพื่อช้ีแจง
รายละเอียดต่างๆ ซ่ึงมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เขา้มาเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร พร้อมสนบัสนุน
งบประมาณ และส่งเสริมการจัดท าบัญชี
ค รัว เรือนของประชาชนในต าบล  ตาม
นโยบายของภาครัฐ ผ่านทางอ าเภอสู่ต าบล 
ต าบลสู่หมู่บา้น 

4) แน วท าง ใน ก าร ส่ ง เส ริ ม
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือนของ
ประชาชน ในชุมชน ตามตวัช้ีวดั 6 x 2 (กรม
พฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)  
  ด้านการลดรายจ่าย พบว่า มี
การรณรงค์ให้ ทุกครัวเรือนใช้พื้ น ท่ีว่าง
บริเวณบา้นหรือกระถาง/ภาชนะ เพื่อปลูกผกั
สวนครัวไวบ้ริโภคในครัวเรือน ลดการใช้
จ่ายส่ิงของท่ีไม่จ  าเป็น เน้นในสมาชิกใน
ครัวเรือนไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด/การพนัน 

ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมอนัดี และเนน้การ
จดัท าบญัชีครัวเรือนตอ้งมีการบนัทึกรายการ
ท่ีเกิดข้ึน ครอบคลุมทุกประเด็น 

ด้านการเพิ่มรายได้ พบว่า มี
การรณรงค์ให้ทุกครัวเรือนมีอาชีพเสริม เช่น 
เล้ียงสัตว์ ปลูกผกั มีการรวมกลุ่มอาชีพท า
เคร่ืองแกง เพื่อเพิ่มรายได้ ผลผลิตให้กับ
ค รัว เรือน  แนะน าให้ ค รัว เรือน เลือกใช้
เทคโนโลยีท่ี เหมาะสม มีการจัดการทาง
การเงินของครอบครัวเป็นประจ า ท าให้
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายไดเ้พิ่มข้ึน 

ด้านการประหยัดและการ
ออม พบวา่ มีการส่งเสริมให้ครัวเรือน มีการ
ประหยดัและออม เช่น ให้มีการฝากเงินกับ
สถานบนัทางการเงินหรือกลุ่มออมทรัพย์ฯ 
ในหมู่ บ้าน  ทุ ก เดือน  ห รือออมกับก ลุ่ม
การเงินต่างๆ เพื่อจะไดมี้เงินเก็บบางส่วนไว้
ใชจ่้ายตามฉุกเฉิน 

ด้านการเรียนรู้ พบว่า มีการ
ส่งเสริมให้ครัวเรือนมีการเรียนรู้ในชุมชน มี
ก า รบั น ทึ ก ภู มิ ปั ญ ญ าท้ อ ง ถ่ิ น  มี ก า ร
แลกเปล่ียนการเรียนรู้ หรือมีศูนยก์ารเรียนรู้
ประจ าหมู่บา้น น าไปสู่การเรียนรู้และเขา้ใจ
ถึงการด าเนิน ชีวิตตามแนวทางป รัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีการถ่ายทอดและเผยแพร่
ระหว่างกนัในหมู่บา้น พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สถานท่ีศึกษาดูงานของบุคคลภายนอกได ้

ด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยืน พบว่า 
คนในชุมชนมีการใช้วสัดุหรือทรัพยากรท่ีมี
อยู่ในชุมชนอย่างคุ้มค่า มีวางแผน จัดหา
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ทรัพยากรมาทดแทนในส่ิงท่ีมีน้อย ส่งเสริม
ให้มีการปลูกต้นไม้ ปลูกผกัสวนครัว ปลูก
พืชแปลงเกษตรสาธิต ในท่ีสาธารณะหรือท่ี
วา่งในหมู่บา้น และมีการดูแลอยา่งต่อเน่ือง มี
ก าร รักษ าส่ิ งแวดล้อม ในหมู่ บ้ าน  เช่ น 
กิจกรรมท าความดี โดยการร่วมกนัรณรงคท์  า
ความสะอาดหมู่บ้าน เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระหัวอยู่หัว และ
พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวนัส าคญัต่างๆ  

ดา้นการเอ้ืออารีต่อกนั พบว่า 
ผู ้น าห มู่ บ้ าน แล ะป ระช าชน มี ก ารจัด
สวัส ดิการคนด้อยโอกาส มีการรับขวัญ
สมาชิกใหม่ของหมู่บา้น มีการช่วยเหลือจดั
ให้ มี ก อ ง ทุ น ป ระกอบ อ าชี พ  ก อ ง ทุ น
สงเคราะห์ต่างๆ โดยใช้ท่ีท  าการของหมู่บา้น
เป็นสถานท่ีหลัก ส่วนเงินปันผลท่ีได้จาก
กองทุน น ามาเป็นสวสัดิการให้กับคนใน
หมู่บ้าน เช่น จัดสวัส ดิการเด็กเรียนดีแต่
ยากจนในกิจกรรมวนัเด็ก จดัสวสัดิการแจก
ของขวญัของรางวลัต่างๆ ในกิจกรรมวนัปี
ใหม่ ใหค้นในหมู่บา้น  
 6.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เก่ียวกบัประสิทธิในการจดัท าบญัชีครัวเรือน
ของประชาชนในอ าเภอพุนพิน  จังหวัด        
สุราษฎร์ธานี พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามคิด
ว่าทางรัฐบาลควรออกเป็นพระราชบัญญัติ 
หรือ กฎหมายให้ครัวเรือนมีจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือนอย่างทั่วถึง เพื่อสามารถน าสมุด
บัญชีครัวเรือนมาใช้ประโยชน์ อ้างอิงเป็น
เอกสารทางการเงินไดอ้ยา่งหน่ึง 

 

ข้อเสนอแนะผลการวจัิย 
 ผลการวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลในการ
จัดท าบัญชีครัวเรือนของประชาชน อ าเภอ
พุนพิน จงัหวดั  สุราษฎร์ธานี” ท าใหท้ราบถึง
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือนของ
ประชาชน อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
ท าให้ทราบถึงปัจจยัการจดัท าบญัชีครัวเรือน
ของประชาชน  อ าเภอพุนพิน จงัหวดั สุราษฎร์
ธานี ท าให้ทราบถึงความแตกต่างของระดบั
ประสิทธิผลในการจดัท าบญัชีครัวเรือนของ
ประชาชน แต่ละบุคคล จ าแนกตามข้อมูล
ส่วนบุคคล อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์
ธานี  และท าให้ทราบถึงแนวทางในการ
ส่งเสริมประสิทธิผลการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
และข้อเสนอแนะของบุคคล/หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง อ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
จากผลการวิจัยท่ีพบ  ผูว้ิจ ัยมีข้อเสนอแนะ
ดงัน้ี 
  ข้อ เสนอแนะต่อภ าค รัฐและ ผู้ที่
เกี่ยวข้อง  คือ รัฐบาลควรมีการออกเป็น
พระราชบญัญติั หรือ กฎหมายให้ครัวเรือนมี
จดัท าบญัชีครัวเรือนอยา่งทัว่ถึง เพื่อสามารถ
น าสมุดบญัชีครัวเรือนมาใชป้ระโยชน์ อา้งอิง
เป็นเอกสารทางการเงินไดอ้ยา่งหน่ึง อยากให้
ภาครัฐเข้ามากระตุ้น  ส่งเส ริมผลิตภัณฑ์
ชุมชนและน าวตัถุดิบไปแปรรูป  
  จดัท าบญัชีครัวเรือนมีประโยชน์
ส าหรับครัวเรือน ไดรู้้รายรับ รายจ่ายท่ีเกิดข้ึน
ในครัวเรือน ทราบถึงปัญหาทางการเงินท่ีเกิด
ของครัวเรือน จะไดน้ ามาวิเคราะห์หาสาเหตุ
และแนวทางแกไ้ขโดยครัวเรือน 
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 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรศึกษาพฤติกรรมการจัดท า
บญัชีครัวเรือนของประชาชน ระหว่างต าบล 
ในเขตอ าเภอพุนพิน จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 2.  ควรศึกษาการประยุกต์ใช้บัญชี
ครัวเรือนตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของครัวเรือนใน อ า เภอพุ นพิ น  จังหวัด          
สุราษฎร์ธานี 
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