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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ของงานวิจัยนี้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนและ 2) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ชาวเขาเผ่าม้ง
หมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จานวน 202 ครัวเรือน เครื่องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานสถิติ t–test และOne way ANOVA
ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31 ปีถึง 40 ปี มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาทถึง 10,000 บาท ระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัด ทาบัญชีอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคเฉลี่ยสูงสุด ( X = 3.02) คือ ขาดการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกในครอบครัว และต่าสุด ( X= 2.80) คือ มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก ทาให้ไม่มีเวลาในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และจานวนสมาชิกในครัวเรือนแตกต่างกันมีปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามที่มีเพศและรายได้แตกต่างกันมีปัญหา
และอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ ณ ระดับ 0.05
คาสาคัญ: ปัญหาและอุปสรรค การจัดทาบัญชีครัวเรือน ชาวเขาเผ่าม้ง
Abstract
The objectives of this research were to 1) study problems and obstacles in
conducting household accounting and 2) compare the problems and obstacles in
conducting household accounting according to the personal factors of the
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respondents. The sample of this research was 202 Hmong tribe households of Huai
Han Village, Por Sub district, Wiang Kaen District, Chiang Rai Province. A questionnaire
was used to collect the data. Statistics tools used in the study were frequency,
percentage, mean, standard deviation, t-test, and One way ANOVA.
The results found that the majority of the population was male, ages 31-40
years old, average monthly household income in the range of 5,000 – 10,000 THB. The
level of problems and obstacles in conducting household accounting were at a
moderate level. The highest level of problems and obstacles in conducting household
accounting was lack of participation of family members (3.02) and the lowest was there
is no time to prepare a household account because too many responsibilities (2.80).
The results of the comparison showed that the respondents who had different age,
marital status, education level, occupation, and number of household members had
no significantly different in the level of problems and obstacles in conducting
household accounting. However, respondents who had different gender and income
had different problems and obstacles in conducting household accounting at statistical
significance at 0.05 levels.
Keywords: Problem and Obstacle, ConductingHouseholdAccounting, Hmong Tribe
บทนา
สานักงานส่งเสริมกองทุนสนั บสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557) กล่าวว่าจากสภาวะสังคม
ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิ ยมและความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ส่ งผลให้คนไทยตามกระแสนิยมจน
กลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหาหนี้ที่เรื้อรัง ดังนั้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดชมีพระชนมายุครบ 84 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หน่วยงานภาครัฐได้เชิญชวน
ทุกครัวเรือนน้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดารงชีวิตประจาวัน โดย
เริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวและไม่ยาก คือ การบันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อให้เกิดวินัยในการใช้จ่ายและเป็ นการ
เสริมสร้างลักษณะนิสัยการออมและส่งผลทาให้ครัวเรือนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภัทรา เรืองสินภิญญา
(2556) ได้กล่าวว่า บัญชีครัวเรือนเป็นการประยุกต์ทางการบัญชีเพื่อใช้เป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งใน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้จัดทาบัญชีครัวเรือนลดค่าใช้จ่าย เกิดการประหยัดและการออม
มีรายได้เพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นให้เกิดความพอเพียงหรือพอประมาณกับตนเอง อยู่ได้อย่างพอกิน
พอใช้ไม่เดือดร้อนเป็นการยึดทางสายกลาง โดยอาศัยความรู้และคุณธรรม วาริพิณ มงคลสมัย (2551,
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2552) และชนิตา โชติเสถียรกุล (2553) กล่าวว่าประโยชน์ของการจัดทาบัญชีครัวเรือน คือ สามารถช่วย
ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น เป็นกาลังใจในการหารายได้มากขึ้น และมีเงินออมมากขึ้น ในขณะที่ศุภโชติก์
แก้วทอง และสมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2552) พบว่าหลังการจัดทาบัญชีครัวเรือน นอกจากจะทาให้
รายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินออมเพิ่มขึ้นแล้วยังทาให้หนี้สินลดลงและสามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายได้
การจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นสิ่งที่ดี ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาของศุภโชติก์ แก้วทองและ
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2552) และภัทรา เรืองสินภิญญา (2555) พบว่าบัญชีครัวเรือนเป็นบัญชีที่
ใช้สาหรับบันทึกรายได้และรายจ่าย ผู้จัดทาบัญชีครัวเรือนจะได้รับประโยชน์หลายประการ เช่น มี
รายได้เพิ่มขึ้น มีค่าใช้จ่ายลดลง มีเงินออมเพิ่มขึ้น มีหนี้สินลดลง และสามารถแก้ไขปัญหาหนี้สินได้
อย่างยั่งยืน แต่ผลการศึกษาต่างๆ ยังพบว่าการบันทึกข้อมูลทางการบัญชีหรือการจัดทาบัญชีเป็นเรื่อง
ที่ค่อนข้างยุ่งยาก และผู้จัดทาบัญชีต้องมีความรู้ความเข้าใจอย่างเพียงพอจึงจะสามารถบันทึกบัญชีได้
อย่างถูกต้อง จากผลการศึกษาของวาริพิณ มงคลสมัย (2552) พบว่าไม่มีการบันทึกบัญชีครั วเรือน
เพราะขาดความเข้าใจในการทาบัญชีครัวเรือน ส่วนการศึกษาของชนิตา โชติเสถียรกุล (2553) พบว่า
ประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานทางด้านบัญชีมาก่อน แต่ไม่มีประสบการณ์ใน
การบันทึกบัญชีครัวเรือน สาหรับปัญหาของการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่พบส่วนใหญ่ 3 อั นดับแรก คือ
ไม่มีเวลาในการบันทึกบัญชี สายตาไม่ดี ไม่ได้บันทึกอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ซึ่งขัดแย้งกับผล
การศึกษาของศิรประภา ศรีวิโรจน์ (2553) และสุภัทรษร ทวีจันทร์ (2556) ที่พบว่าประชาชนมีความ
เข้าใจในเรื่องการจัดทาบัญชีครัวเรือนเป็นอย่างดี และมี ความรู้ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนระดับมาก
รวมทั้งสามารถยกตัวอย่างประกอบได้อย่างชัดเจน
จากข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น พบว่าผลการศึกษามีความขัดแย้งกันส่งผลทาให้ ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการจัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อระบุ
ระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยวิเคราะห์ระดับ ปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัด ทา
บัญชีครัวเรือนทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการดารงชีวิตและช่วยแก้ไขปัญหาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นหัวใจที่แท้จริงของการจัดทาบัญชีครัวเรือน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้งใน
หมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัว เรือนของชาวเขาเผ่ าม้งใน
หมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยจาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนสมาชิกในครัวเรือน
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เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
1. แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนและการจัดทาบัญชีครัวเรือน
สานักงานส่งเสริมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557) กล่าวว่าการทาบัญชี คือ การ
จดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขปัจจัยในการดารงชีวิตของตัวเอง และภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึง
ประเทศ ในส่ ว นของการท าบั ญ ชี ภ ายในครอบครั ว นั้ น เรี ย กว่ า “บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น (Household
accounting) ซึง่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (2550) ได้ให้ความหมายของคาว่า บัญชี
ครัวเรือน หมายถึง การแสดงหรือการบันทึกจานวนเงินรับ -จ่ายประจาวันของครัวเรือน โดยแสดงวัน
เดือนปี รายการรับ-จ่าย และจานวนเงิน บัญชีครัวเรือนมีทั้งแบบบันทึกอย่างง่ายและแบบบันทึกที่มี
ความซับซ้อน และนอกจากนี้บัญชีครัวเรือน หมายถึง การบันทึกข้อมูลด้านอื่นๆ ในชีวิต ซึ่งอาจเป็นสิ่ง
หรื อเรื่ องราวต่างๆ ในชีวิตทุกเรื่ อง ซึ่งการจดบั นทึกจะมีประโยชน์ต่อตนเองครอบครัว ชุมชนและ
ประเทศ นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร (2550 หน้า 26) กล่าวว่าการทาบัญชีครัวเรือนเป็นการจดบันทึกรายรับรายจ่ายประจาวันของครัวเรือน ซึ่งมี ความสาคัญ 3 ประการ คือ 1) ทาให้ทราบรายรับ รายจ่าย และ
หนี้สินของครัวเรือน 2) ทาให้ทราบว่าครัวเรือนมีเงินคงเหลือเท่าใดในแต่ละวัน และ 3) สามารถนาข้อมูล
มาใช้ในการบริหารจัดการเงิน จัดลาดับความสาคัญของรายจ่ายและวางแผนการใช้จ่าย
ดังนั้ นจึ งสรุ ปได้ว่า บั ญชีครั วเรื อน หมายถึง รายการแสดงข้อมูลรายรับและรายจ่ายของ
ครัวเรือน ส่วนการจัดทาบัญชีครัวเรือนนั้นหมายถึง การจัดทาบันทึกรายการแสดงข้อมูลรายรับและ
รายจ่ายของครัวเรือนที่เกิดขึ้นในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผู้จัดทาบัญชีทราบถึงข้อมูลรายรับและรายจ่าย
ของตนเองและครัวเรือน และนามาประกอบการตัดสินใจวางแผนทางการเงินสาหรับครัวเรือน
2. แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือน
ปัจจุบันแม้ว่าบุคคลทั่วไปจะรู้จักคาว่า บัญชีครัวเรือน หากจะเปรียบเทียบในระดับประเทศ
แล้วปรากฎว่ามีประชาชนจานวนไม่มากที่เข้าใจความหมายของการทาบัญชีครัว เรือนอย่างแท้จริง
เนื่องด้วยเหตุหลายประการ ได้แก่ 1) ขาดความรู้ความเข้าใจด้านการบัญชี ในการจัดทาแบบฟอร์ม
ทางการบัญชีและวิธีการบันทึกบัญชีที่ถูกต้อง (ภัทรา เรืองสินภิญญา, 2555) 2) ขาดการส่งเสริมอย่าง
ต่อเนื่องจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้ให้ความสาคัญในการจัดทา
บัญชีครัวเรือนของประชาชนทั่วไปน้อย 3) ประชาชนบางกลุ่มไม่ให้ความสาคัญในการจัดทาบัญชี
ครั ว เรื อ น โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ าไม่จ าเป็ น ต้ องท าบั ญชี เพี ยงแค่ ใ ช้ห ลั ก การประหยั ดในการใช้จ่ ายใน
ชีวิต ประจ าวัน ก็เ พีย งพอแล้ ว (มยุ รี กิ มง่ ว นสง, 2551) 4) ยัง มีค วามสั บ สนและเข้ าใจไม่ ถูก ต้อ ง
เนื่องจากเข้าใจว่าบัญชีครัวเรือนเป็นบัญชีที่จัดไว้สาหรับกลุ่มเกษตรกรเท่านั้น และมีบทบาทสาคัญ
เฉพาะครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้ทาหน้าที่บันทึกบัญชีเท่านั้น ผู้ที่ไม่
มีหน้าที่จึงไม่สนใจที่จะเรียนรู้เพื่อช่วยเหลือหรือพึ่งพาตนเอง นอกจากนี้ยังมีปัญหาการขาดสภาพ
คล่องของประชาชนที่มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องแก้ไขและส่งเสริมให้ประชาชนมี
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ความรู้ ค วามเข้ าใจถึง ความส าคัญ และประโยชน์ข องการจัดท าบั ญชีค รัว เรือ นให้ มากขึ้น เพื่ อให้
ประชาชนสามารถจัดการการเงินของตนเองและครอบครัวได้
3. ชาวเขาเผ่าม้งและบัญชีครัวเรือน
ชาวเขาเผ่าม้ง (Hmong) เดิมอาศัยอยู่ในประเทศจีนต่อมาอพยพลงมาทางตอนใต้ของจีนและ
เขตอิ น โดจี น ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ 2 และตอนเหนื อ ของประเทศไทยประมาณ พ.ศ.2400
ประชากรของม้งในประเทศไทยมีมากเป็นอันดับ 2 รองจากกะเหรี่ยงตั้งถิ่นฐานอยู่ตามภูเขาสูงหรือที่
ราบเชิงเขา (สวัสดีไทยแลนด์ , 2559) ระบบเศรษฐกิจของชาวเขาเผ่าม้งในปัจจุบันไม่ได้ประกอบ
การเกษตรเพีย งอย่ างเดีย ว เนื่องจากหมู่บ้านในท้องที่อาเภอและจังหวัดต่างๆ ได้รับอิทธิพลจาก
ภายนอกและการพัฒ นาจากหน่ ว ยราชการต่างๆ ในระดับ มากน้อยต่ างกั น จึงส่ งผลทาให้ ระบบ
การเกษตรมีความแตกต่างกัน แต่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร (ระบบเศรษฐกิจ, 2010) โดยที่
ผ่านมาชาวเขาเผ่าม้งได้รับการส่งเสริมให้นาบัญชีครัวเรือนมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หรือปัญหาหนี้สิน ทั้งในรูปแบบของการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้ประชาชนและอาสาสมัคร
ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการจานวนมาก (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2552)
ดังนั้นจากแนวคิดเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีค รัวเรือนและการจัดทา
บัญชีครัวเรือน และแนวคิดเกี่ยวกับชาวเขาเผ่าม้ง จึงทาให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัญหาและอุปสรรค
ในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้งหมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชีย งราย ซึ่งถือได้ว่าเป็ น ชาวเขาเผ่ าม้งอีกกลุ่ มหนึ่งที่ได้รั บการรณรงค์ให้ นาบัญชีครัว เรือนมาใช้
ประโยชน์เพื่อจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายของครอบครัว
วิธีดาเนินการวิจัย
กลุม่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงรายจานวน 408 ครัวเรือน (รายงานจานวนครัวเรือน, ตาบลปอ, อาเภอเวียงแก่น, 2557)
นามาคานวณโดยใช้สูตรคานวณของทาโร ยามาเน่ (Yamane, 1973) กรณีทราบขนาดของประชากร ณ
ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ 0.05 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ คือ 201.98 หรือ 202 ครัวเรือน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1) ตัวแปรอิสระ คือ ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านห้วยหาน ตาบล
ปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุดของ
หัวหน้าครัวเรือน อาชีพหลักของครัวเรือน รายได้ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครัวเรือน
2) ตัวแปรตาม คือ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนชาวเขาเผ่าม้ง ในหมู่บ้าน
ห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ย วข้องกับ การจัดทาบัญชีครัวเรือน โดยได้สร้างแบบสอบถามที่มี
ลักษณะข้อคาถามแบบสอบถามปลายเปิดและปลายปิดจานวน 2 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นคาถามแบบปลายปิดจานวน 7 ข้อ และ 2) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทา
บัญชีครัวเรือน 10 ข้อ ค่าความเชื่อมั่น Cronbach’s Alpha Coefficient ของแบบสอบถามเท่ากับ
0.837 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
การวิเคราะห์ ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการประมวลผลข้อมูล และสถิติที่ใช้แบ่งตาม
ลักษณะข้อมูลและวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้
1) การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือน ใช้สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2) การวิเคราะห์ระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนใช้สถิติค่าเฉลี่ย (x̅)และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยกาหนดเกณฑ์การให้คะแนน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) คือมาก ค่อนข้างมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยเท่ากันทุกช่วงชั้น
(บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 100) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.41
- 4.20 หมายถึง ระดับค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ย 2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 1.81 2.60 หมายถึง ระดับน้อย และค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.80 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
3) การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนโดย
จาแนกตามเพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และจานวนสมาชิกในครัวเรือน
ใช้สถิติt-test และ One way ANOVA ในกรณีข้อมูลมีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ จะทา
การทดสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธี Scheffe’ Method
ผลการวิจัย
1. จานวนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าครอบครัว 202 คน เป็นเพศชาย 136 คน คิดเป็น
ร้อยละ 67.3 มีอายุระหว่าง 31 ปีถึง 40 ปี 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.2 มีสถานภาพสมรส 167 คน
คิดเป็นร้อยละ 82.7 มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา 82 คน คิดเป็นร้อยละ 40.6 มี
อาชีพหลัก คือ เป็นเกษตรกร 155คน คิดเป็นร้อยละ 76.7 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 5,000
บาทถึง 10,000 บาท จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 และมีจานวนสมาชิกในครัวเรือนประมาณ
4 คนถึง 6 คน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6
2. ผลจากการศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้ง
ในหมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายพบว่า มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( X= 2.80) โดยระดั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคด้ า น “ขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของสมาชิ ก ใน
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ครอบครัว” มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X = 3.02) และปัญหาและอุปสรรคด้าน “มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก
ทาให้ไม่มีเวลาในการจัดทาบัญชีครัวเรือน” มีค่าเฉลี่ยต่าสุด (X = 2.63)
3. ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือน จาแนกตาม
ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
3.1 เพศ จากการศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขา
เผ่าม้งในหมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จาแนกตามเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยการทดสอบแบบ t-test พบว่าเพศชายและเพศหญิง มีระดับปัญหาและอุปสรรคใน
การจัดทาบัญชีครัวเรือนรับรู้ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
3.2 อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจานวนสมาชิกใน
ครัวเรือน จากการศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้งใน
หมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จาแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และจานวนสมาชิกในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการทดสอบแบบความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) พบว่าระดับอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และจ านวนสมาชิกในครั วเรื อนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนไม่แตกต่างกัน แต่พบว่ารายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับปัญหาและอุปสรรคในการ
จัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือน จาแนกตาม
อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจานวนสมาชิกในครัวเรือน
แหล่งความแปรปรวน
อายุ
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
สถานภาพสมรส
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
ระดับการศึกษา
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
อาชีพ
ระหว่างกลุม่

S.S.

Df

M.S.

F

P

1.66
90.13
91.79

5
196
201

0.33
0.46

0.72

0.61

2.57
89.22
91.79

3
198
201

0.86
0.45

1.90

0.13

2.28
89.51
91.79

4
197
201

0.57
0.45

1.26

0.29

3.84

4

0.96

2.15

0.08
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แหล่งความแปรปรวน
ภายในกลุ่ม
รวม
รายได้
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุ่ม
รวม
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.

S.S.
87.95
91.79

Df
197
201

M.S.
0.45

F

P

9.87
81.92
91.79

4
197
201

2.47
0.42

5.93

0.00*

0.78
91.01
91.79

3
198
201

0.26
0.46

0.57

0.64

* p  0.05 (1-tailed)
เมื่อนาค่าเฉลี่ยของระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่แตกต่างกันมา
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’ Method) พบว่าค่าเฉลี่ยของผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มี ร ะดั บ รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท มีร ะดับ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญ ชี
ครั ว เรื อ นแตกต่ างจากผู้ ต อบแบบสอบถามที่ มี ระดับ รายได้ 5,000 บาทถึ ง 10,000 บาท อย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05 หมายความว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระดับรายได้ต่ากว่า 5,000 บาทมี
ระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนอยู่ ในระดับน้อย (X = 2.59) และผู้ตอบแบบ
สอบถาที่มีระดับรายได้ 5,000 บาทถึง 10,000 บาทมีระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชี
ครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง (X = 2.61)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการศึกษาระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้งใน
หมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยขาดการมีส่วนร่วมของสมาชิกในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบ
มาก ทาให้ไม่มีเวลาในการจัดทาบัญชีครัวเรือนมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิรประภา
ศรีวิโรจน์ (2553) ที่กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบมากต่อการจัดทาบัญชีครัวเรือน คือ ความร่วมมือ
ของสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิตา โชติเสถียรกุล (2553) และ
อังคณา ประเสริฐศรี และคณะ (2555) ที่พบว่าปัญหาอันดับแรกของประชากรส่วนใหญ่ในการจัดทา
บัญชี คือ ไม่มีเวลาในการบันทึกบัญชีส่วนงานวิจัยของสุนีย์ ตฤณขจี และนิยะดา วิเศษบริสุทธิ์ (2551)
และตุลยา ตุลาดิลก และคณะ (2554) พบว่าสาเหตุที่ไม่ทาบัญชีครัวเรือนในปัจจุบัน เนื่องมาจาก
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ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นว่า การทาบัญชีครัวเรือนมีความยุ่ งยาก ทาให้เสียเวลาในการจัดทา
และมีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบมาก
จากการศึกษาระดับปั ญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชี ครัวเรือนของชาวเขาเผ่ าม้งใน
หมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จาแนกตามข้อมูลส่วนบุคคลพบว่า อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน อาชีพ และจานวนสมาชิกในครัวเรือนที่แตกต่าง
กันมีผลต่อระดับปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของไชยา ทองต้อย (2553) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดทาบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในเขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ พบว่าอายุ การศึกษา และขนาดของครอบครัวไม่มีความแตกต่างกัน ส่วนการศึกษาระดับ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลพบว่าเพศชายและเพศหญิงมีระดับปัญหาและ
อุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้าน
ห้วยหาน ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย จาแนกตามระดับรายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างกัน โดยค่ าเฉลี่ยของผู้มีระดับรายได้ต่ากว่า
5,000 บาท มีปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนแตกต่างจากผู้ที่มีระดับรายได้ 5,000
บาทถึง 10,000 บาท ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของภัทราจิตร แสงสว่าง และศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์
(2558) พบว่า รายได้ส่งผลต่อปัจจัยที่ทาให้ตัดสินใจจัดทาบัญชีครัวเรือน
ข้อเสนอแนะ
1. งานวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านห้วยหาน ตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรายเท่านั้น ผลการศึกษาจึงมีขอบเขตจากัด ดังนั้นจึงควรศึกษาในขอบเขต
ประชากรที่กว้างขึ้น คือศึกษาประชาชนที่อาศัยในพื้นที่อื่นๆ เช่น ระดับจังหวัด หรือระดับประเทศ
2. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นปัญหาและอุปสรรคในการจัดทาบัญชีครัวเรือนเท่านั้น
ควรศึกษาขอบเขตเนื้อหาด้านอื่นๆ เช่น ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอื่นๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดทา
บัญชีครัวเรือนของหัวหน้าครอบครัวหรือผู้รับผิดชอบในการจัดทาบัญชีครัวเรือน เนื่องจากอาจมีแนวคิด
และทฤษฎีที่ประกอบด้วยตัวแปรอื่นๆ ที่สามารถส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดทาบัญชีครัวเรือนด้วย
3. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณเท่านั้น การศึกษาครั้งต่อไป
อาจใช้การศึกษาแบบสัมภาษณ์เชิงลึก หรือการศึกษาโดยใช้ Focus group เกี่ยวกับแนวคิดในการ
พัฒนาและส่งเสริมการจัดทาบัญชีครัวเรือนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทาให้ งานวิจัยมี
ความสมบูรณมากขึ้น
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