ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชน
ในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
The Factors that Influenced to Behavior in Preparation Household
Bookkeeping of the People in Sung Noen district,
Nakhon Ratchasima Province
ปาลิดา เชษฐ์ขุนทด1 ปรียาณัฐ เอี๊ยบศิริเมธี2
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ของประชาชนในอาเภอสู งเนิ น จังหวัด นครราชสีมาและเพื่ อศึกษาเปรียบเที ยบปั จจัยที่ ส่งผลต่ อ
พฤติ ก รรมการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นจ าแนกตามปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ท าการรวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือประชาชนในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา จานวน
398 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.94 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติในการทดสอบสมมติฐาน
ได้แก่ t-test (Independent Samples) และ One-Way ANOVA
ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุอยู่
ในช่วง 41-50 ปี มี ก ารศึ กษาต่ ากว่าระดั บ ปริญ ญาตรี และมี รายได้ ต่ อ เดื อ นอยู่ ระหว่าง 10,50135,000
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอาเภอสูงเนิน จังหวัด
นครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญกับปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนมากที่สุด
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน และปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนจาแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุ ค คล พบว่า ประชาชนในอ าเภอสูงเนิ น จังหวัดนครราชสีม าที่ มี อายุต่ างกั น มี ระดั บ
การศึกษาต่างกัน สถานภาพต่างกัน และมีรายได้ต่างกัน ให้ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน ในขณะที่ประชาชนในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาที่มีเพศ
ต่างกัน ให้ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
1-2

อาจารย์ประจา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนครราชสีมา
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คาสาคัญ : บัญชีครัวเรือน พฤติกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
Abstract
The purposes of this research were to Study the factors that influenced to
the behavior in preparation household bookkeeping of the people in Sung Noen
district, Nakhon Ratchasima Province and to study compare the behavior in
preparation household bookkeeping of the people in Sung Noen district, Nakhon
Ratchasima Province. The data were collected by questionnaire. The sample group
consisted of 398 population in Sung Noen district, Nakhon Ratchasima. The
instrument used in this study was a questionnaire with the reliability of 0.94. The
statistics used for data analysis were and statistical hypothesis testing t-test and OneWay ANOVA.
The result of the research showed that;
First, the majority of respondents were female, who had aged between 41-50
years with lower of education on master's degree level, related and 10,501-35,000
baht.
Second, Study the factors influenced to the behavior in preparation
household bookkeeping of the people in Sung Noen district, Nakhon Ratchasima
Province in summary, the overall high level, considering was found that the most
important factor in the promotion is influenced the behavior of bookkeeping most
households.
Third, the analysis the compare between the factors influenced the behavior in
preparation household bookkeeping of the people in Sung Noen district, Nakhon
Ratchasima Province classified as individual factors found that people classified by
aged, status, education level and income are different to focus on the factors that
affect the behavior of bookkeeping different households and while gender differences
statistically significant at the 0.05 level.
Keywords : Behaviors, household bookkeeping, Sufficient economy
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บทนา
การพึ่งพาตนเอง การพอประมาณ การไม่ประมาทตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้ความสาคัญ ต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง รู้จักความ
พอมีพอกิน พอใช้ คานึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมทั้งการไม่ประมาทในเรื่องของ
การใช้จ่ายเงินโดยการนาความรู้เกี่ยวกับการทาบัญ ชีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถหาทางแก้ไขให้
ตนเองอยู่รอดและสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคตได้ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินชีวิตให้มี
คุณภาพ
การทาบัญ ชีครัวเรือน หมายถึง การจดบันทึกข้อมูลทางการเงินในการดารงชีวิตหรือการ
บันทึกรายรับรายจ่ายประจาวัน บัญชีครัวเรือนเป็นการส่งเสริมให้เห็นความสาคัญและความมั่นคงของ
ครั ว เรื อ นจากการท าบั ญ ชี อั น จะน าไปสู่ ก ารบริ ห ารจั ด การทางการเงิน ของครอบครั ว ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ คือ รู้รายได้ รู้รายจ่าย รู้กาไร รู้ขาดทุน รู้ถึงการใช้จ่ายอย่างไรไห้เกิดประโยชน์สูงสุด
และนาไปสู่การออมในที่สุด ข้อมูลที่ได้จากการทาบัญชียังสามารถนามาวางแผนชีวิตและกิจกรรม
ต่างๆ ภายในครอบครัวและประเทศได้ (ยุพา สะรุโณ, 2558)
ในสถานการณ์ปัจจุบันครอบครัวเกษตรกรไทยโดยทั่วไปยังดารงชีวิตอยู่ด้วยความประมาท
ทั้ งด้ านการผลิ ต และการบริ โภค นอกจากนั้ น ยั งไม่ ได้ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การบริ ห ารการเงิน ของ
ครอบครัวทาให้ไม่สามารถรู้รายได้และค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน อีกทั้ง ยังใช้จ่ายอย่างไม่ประหยัด และไม่
เก็บออมอย่างสม่าเสมอ อันเป็นเหตุของการใช้จ่ายเกินตัว ไม่สมดุลกับรายได้ มีภาระหนี้สินจนไม่
สามารถที่จะวางแผนการเงินในอนาคตได้ (ภัทราจิตร แสงสว่างและศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์, 2558) จาก
ปัญหาสังคมไทยที่กาลังเปลี่ยนผ่านจากวิถีไทยดั้งเดิม หันไปยึดเอาวัฒนธรรมและรูปแบบวิถีสังคมใน
กระแสโลกาภิวัตน์มาปฏิบัติ ดังนั้นบัญชีในครัวเรือนจึงเป็นรากฐานสาคัญในระดับปัจเจกชน ซึ่งจะทา
ให้มีการต่อยอดไปในระดับชุมชนต่อไปด้วย การจัดทาบัญ ชีครัวเรือนจึงเข้ามามีบทบาทสาคัญ ต่อ
ประชาชนในการวางแผนค่าใช้จ่ ายให้สามารถกาหนดรายรับให้เหมาะสมกับรายจ่าย สามารถจัด
สมดุลชีวิต วางแผนค่าใช้จ่ายและการเก็บออมได้ดียิ่งขึ้น (สุกัญญา ชัยวิชู, online)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนของประชาชนในอาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนจาแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคล
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สมมติฐานของการวิจัย
1. ประชาชนในอาเภอสูงเนินที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน
2. ประชาชนในอาเภอสูงเนินที่มีอายุต่างกันมีพฤติกรรมในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน
3. ประชาชนในอ าเภอสู งเนิ น ที่ มี รายได้ ต่ างกั น มี พ ฤติ ก รรมในการจั ด ท าบั ญ ชี ค รัว เรือ น
แตกต่างกัน
4. ประชาชนในอ าเภอสู งเนิ น ที่ มี ระดั บ การศึ ก ษาต่ างกั น มี พ ฤติ ก รรมในการจั ด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือนแตกต่างกัน
5. ประชาชนในอ าเภอสู งเนิ น ที่ มี ส ถานภาพสมรสต่ างกั น มี พ ฤติ ก รรมในการจัด ท าบั ญ ชี
ครัวเรือนแตกต่างกัน
กรอบแนวคิดของการวิจัย
ตัวแปรต้น
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพ
รายได้

ตัวแปรตาม
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน
1.ปัจจัยด้านการสนับสนุน
2.ปัจจัยด้านความเข้าใจในการจัดทา
บัญชีครัวเรือน
3.ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณ ดาเนินการในลักษณะการวิจัยเชิงสารวจ โดยการเก็บข้อมูลด้วยการแจก
แบบสอบถามให้กับประชาชนในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา
ผู้วิจัยกาหนดขอบเขตเนื้อหา ทบทวนเอกสารจาก เอกสาร ตารา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดย
ศึกษาเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ได้แก่ ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุน
ปัจจัยด้านความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน และปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค
2. ขอบเขตด้านประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ประชาชนในอาเภอสูงเนิน ซึ่งมี ประชากรทั้งหมด 82,383
คน (ข้อมูล ปี 2557)
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3. ขอบเขตด้านตัวแปร
ตั ว แปรต้ น คื อ ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คล ซึ่ ง ได้ แ ก่ เพศ อายุ รายได้ ระดั บ การศึ ก ษา และ
สถานภาพสมรส ประชาชนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอาเภอ
สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุน 2) ปัจจัยด้านความ
เข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน และ 3) ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค
4. ขอบเขตด้านเวลา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยทาการศึกษาวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนธันวาคม 2559
รวมระยะเวลา 7 เดือน
ประชากรและตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัย
คิดคานวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Simple Size) โดยวิธีการคานวณ Toro Yamane (Yamane, 1973:
727) ซึ่งได้กาหนดความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.05 ได้จานวน 398 คน ด้วยการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)
เครื่องมือ
1. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้นามาวิเคราะห์ข้อมูล
และนาเสนอในรูปแบบความเรียง ประกอบด้วย 2 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ ของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในอาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา เป็นคาถามแบบตรวจสอบรายการ (Check list) ประกอบด้วย เพศ อายุ รายได้
ต่อเดือน ระดับการศึกษา สถานภาพ
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือของประชาชนในอาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุน จานวน10 ข้อ 2) ปัจจัยด้าน
ความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน จานวน 6 ข้อ 3) ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค จานวน 7
รวมทั้งสิ้น 23 ข้อ เป็นคาถามมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
5 คะแนนกาหนดให้ระดับมากที่สุด
4 คะแนนกาหนดให้ระดับมาก
3 คะแนนกาหนดให้ระดับปานกลาง
2 คะแนนกาหนดให้ระดับน้อย
1 คะแนนกาหนดให้ระดับน้อยที่สุด
ระดับชั้นใช้สูตรการคานวณช่วงกว้างของอันตรภาคชั้น (Best. 1981: 125) จากนั้นนามา
เทียบกับเกณฑ์ค่าคะแนน โดยกาหนดความหมายดังนี้
ค่าคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง ให้ความสาคัญมากที่สุด
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ค่าคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง ให้ความสาคัญมาก
ค่าคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง ให้ความสาคัญระดับปานกลาง
ค่าคะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง ให้ความสาคัญระดับน้อย
ค่าคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่ให้ความสาคัญ
2. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ มีขั้นตอนดังนี้
1) การหาความเที่ยง (Validity) โดยการนาแบบสอบถามฉบับร่าง เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
จานวน 5 คน เพื่อทาการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
2) การหาความเชื่อ ถื อ ได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามที่ ป รับ ปรุงแก้ไขแล้ วไป
ทดลองใช้ (Try-out) ผู้ จั ด ท าบั ญ ชี ที่ ไม่ ใช่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จ านวน 30 ชุ ด เพื่ อ หาข้ อ บกพร่ อ งหรื อ
ข้ อ ผิ ด พลาดในแบบสอบถาม และน าแบบสอบถามที่ ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ ห าความเชื่ อ ถื อ ได้ ข อง
แบบสอบถาม โดยใช้วิธีค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Coefficient Alpha ได้ค่าความเชื่อถือได้ของตัว
แปรอยู่ระหว่าง 0.71 – 0.95
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยทาการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้วิธี
หาค่าร้อยละ (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอาเภอ
สู งเนิ น จั งหวัด นครราชสี ม า ใช้ วิธีก ารหาค่ าเฉลี่ ย (Mean) และค่ าเฉลี่ ย ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
3. สถิติที่ใช้ในการการทดสอบสมมติฐาน และ One-Way ANOVA
สรุปผลการวิจัย
จากการดาเนินการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล สามารถสรุปผลการวิจัย ดังนี้
1. กลุ่มตัวอย่างจานวน 398 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 50.3 จานวน 200 คน เป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 49.7 จานวน 198 คน สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 63.3จานวน 240 คน
รองลงมาสมรถหรืออยู่ด้วยกัน คิดเป็นร้อยละ 23.1 จานวน 92 คน มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 29.9จานวน 119 คน รองลงมามีอายุอยู่ในช่วง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 27.4 จานวน 109
คน นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีก ารศึกษาต่ากว่าระดับปริญ ญาตรี มากที่สุด คิดเป็น
ร้ อ ยละ 50.3 จ านวน 200 คน รองลงมามี ก ารศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 42.7
จานวน 170 คน และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,501-35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.4 จานวน
157 คน รองลงมาคือมีรายได้น้อยกว่า 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.4 จานวน 129 คน
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2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนของประชาชนในอาเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับปัจจัยที่
ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนโดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X = 3.45) เมื่อพิจารณา
รายด้ านพบว่า ประชาชนส่ วนใหญ่ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ยด้ านการส่ งเสริม สนั บ สนุ น ส่ งผลต่ อ
พฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนมากที่สุด ( X = 3.52) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านความเข้าใจในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน ( X = 3.42) ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรค ( X = 3.41)
2.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ด้านการส่งเสริมสนับสนุน โดยภาพรวมอยู่ในระดับ มาก ( X =
3.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
น้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลในการจัดทาบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเนื่อง ( X
= 4.40) เกษตรกรมีความจาเป็นต้องทาบัญชีครัวเรือน ( X = 4.02) การได้รับการอบรมทาให้เข้าใจ
การทาบัญชีครัวเรือนและนาไปปฏิบัติได้ ( X = 3.71) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การได้รับ
ความช่วยเหลือทาให้การทาบัญชีครัวเรือนเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น ( X = 3.31)
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยด้านความเข้าใจในการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X = 3.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับ
คะแนนเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ มีโอกาสในการเข้ารับการฝึกอบรมการทาบัญชีครัวเรือน
กับเจ้าหน้าที่ ( X = 3.63) มีความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน ( X = 3.48) มีเข้าใจความหมายของ
คาว่ารายรับ หรือรายได้ ( X = 3.42) ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ขั้นตอนในการทาบัญ ชี
ครัวเรือนมีความยากมาก ( X = 3.27)
2.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมพฤติกรรมการการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ปัจจัยด้านปัญหาและอุปสรรคโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =
3.41) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามลาดับคะแนนเฉลี่ยมากไปหา
น้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ขาดประสบการณ์ในการจัดทาบัญชีครัวเรือน ( X = 3.49) ขาดความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องการทาบัญชีครัวเรือน ( X = 3.45) และ เขียนหนังสือไม่ได้เนื่อง ( X = 3.42) ส่วนข้อที่มี
คะแนนเฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ มี ภ ารกิ จ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบมากท าให้ ไม่ มี เวลาในการจดบั น ทึ ก บั ญ ชี
( X = 3.32)
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนที่มีเพศ
ต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05

JOURNAL OF NAKHONRATCHASIMA COLLEGE

Vol.11 No.1 January – April 2017

105.

4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญ ชีครัวเรือนที่มีอายุ
ต่างกันให้ความสาคัญกับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน ณ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
5. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่มีระดับ
การศึกษาต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเว้นปัจจัยทางด้านการส่งเสริมสนับสนุน
6. การวิ เคราะห์ เปรี ย บเที ย บปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นที่ มี
สถานภาพต่างกันให้ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
7. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่ มีรายได้
แตกต่างกันให้ความสาคัญ กับ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดท าบัญ ชีครัวเรือนแตกต่างกัน ณ
ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปรายผล ดังนี้
1. ผลของการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนใน
อาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสาคัญกับ ปัจจัยด้านการส่งเสริมสนับสนุนส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทา
บัญ ชีครัวเรือนมากที่ สุ ด ทั้ งนี้ อาจเป็ นเพราะว่า การได้รับความช่วยเหลือจะท าให้ การจัด ทาบั ญ ชี
ครัวเรือ นเป็ น เรื่อ งที่ ง่ายขึ้ น รวมถึ งการได้ รับ ค าแนะน าอย่ างสม่ าเสมอจะท าให้ คิ ด อยากท าบั ญ ชี
ครัวเรือนมากขึ้นด้วย สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุกัญญา ชัยวิชู (online) ที่กล่าวว่า ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมสนับสนุนสามารถจาแนกกลุ่มพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนทางสถิติอย่างมีนัยสาคัญ
2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนจาแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ประชาชนในอาเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาที่มีอายุต่างกัน มีระดับ
การศึ ก ษาต่ า งกั น สถานภาพต่ า งกั น และมี ร ายได้ ต่ า งกั น ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ งผลต่ อ
พฤติ ก รรมการจั ด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ นแตกต่ า งกั น ในขณะที่ ป ระชาชนในอ าเภอสู ง เนิ น จั ง หวั ด
นครราชสีมาที่มีเพศต่างกัน ให้ความสาคัญกับปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์ ตฤณขจี และ
นิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ (2551) ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ทาให้ตัดสินใจจัดทาบัญชีครัวเรือนมีความสัมพันธ์กัน
ตามเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน รายจ่ายอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ
0.05
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ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่น ๆ ที่มีผลหรือ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนในทุกระดับ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมชัดเจนยิ่งขึ้น และ
สามารถนาไปใช้ในการวางแผน หรือแนวทางในในการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายของภาครัฐต่อไป
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมด้วยการวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่ไปกับการวิจัยเชิงปริมาณโดยจัด
ประชุมแบบมีส่วนร่วม (Focus group) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อศึกษา
ปัญหา ข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และวิธีการแก้ไขปัญญา
บรรณานุกรม
ภั ท ราจิต ร แสงสว่าง และศิริรัต น์ เจนศิ ริศัก ดิ์ . (2558, 26 มิ ถุน ายน). ความสั ม ฤทธิ ผ ลของการ
บริการวิชาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีการทาบัญชีครัวเรือน บ้านนาเรืองน้อย
ตาบลนาเรือง อาเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี . การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 6. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
ยุพา สะรุโณ. (2558). ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทาบัญชีครั วเรือนกรณีศึกษาหมู่บ้านทุ่งน้อย ตาบลหิน
กอง อาเภอเมือง จังหวัดราชบุรี. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง . ปีที่ 2
ฉบับที่ 2. ตุลาคม 2557 – มีนาคม 2558.
สุกัญญา ชัยวิชู. (online). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชากรใน
อาเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา. การประชุมวิชาการ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สานั กทะเบี ยนกลาง. (2558). จานวนราษฎร์ทั่ วราชอาณาจักร. สานั กทะเบี ยนกลาง กรมการ.
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย.
สุนีย์ ตฤณขจี และนิยะดา วิเศษบริสุทธิ์. (2551). การรับรู้และปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดทา
บัญ ชีครัวเรือนของประชาชนในอาเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.
วิทยานิพนธ์ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย.
Best, J. W. (1981). Research in education. Englewood Cliff, NJ: Prentice Hall.
Yamane, Taro. (1967). Statistics: An introductory analysis. New York: Harper and
Row.

