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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัเร่ืองการศึกษาองค์ประกอบปัจจยัส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา 
เกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช มีวตัถุประสงค์  1. เพื่อ
ศึกษาแนวทางการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกร 2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการทาง
การเงินของครอบครัวเกษตรกร งานวจิยัน้ีเป็นงานวจิยัเชิงปริมาณ  โดยประชากรและกลุ่มเป้าหมาย 
คือ เกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการจดัเก็บขอ้มูล มีกลุ่มเป้าหมายจ านวน 3,958 
คน จากการใช้สูตร Yamane  ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 362 ตวัอย่าง  
ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงักลุ่มเป้าหมายทั้งส้ิน 724 คน โดยไดรั้บการตอบกลบั 317ตวัอย่าง  
งานวจิยัคร้ังน้ีใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลและการสกดัปัจจยั (Factor Analysis)  

จากการวิจยั พบว่า องค์ประกอบปัจจยัส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา
เกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดว้ย 3 ปัจจยั 
คือ 1) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐมี 4 ตวัแปไดแ้ก่ การให้ความรู้จาก
เจา้หน้าท่ี การใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากเจา้หน้าท่ี การติดตามจากเจา้หนา้ท่ี และความเขา้ใจในการปฏิบติั  
2) ปัจจยัด้านการยึดน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัมี 5 ตวัแปรได้แก่ ความมัน่คงในการ
ด ารงชีวติ การเตรียมความพร้อม การพฒันา การใช้ชีวิตดว้ยความมีสติ และการสร้างพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิต 3) ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว มี 4 ตวัแปรไดแ้ก่ ระบบการ
แก้ไขและการลดหน้ีสิน ระบบการวางแผนทางการเงิน ระบบการพยากรณ์ความตอ้งการใช้เงิน 
และระบบความร่วมมือและการป้องกนัหน้ีสิน 
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ABSTRACT 
 

This research is to study the components supporting household accounting practice of 
rubber agriculturist based in Bangkhan District, Nakhonsithammarat Province. The objectives of 
this research are to study household accounting of rubber agriculturists and to study the 
components supporting household accounting practice of rubber agriculturist. 

Quantitative research method was carried out in this study. Population and sample are 
from rubber agriculturists. Total population in this research is 3,958 people. Taro Yamane with 
95% confident level was used to calculate samples size. Sample size is 362 samples. Survey 
Questionnaire was used as a tool to collect the data. 724 survey questionnaires were sent to the 
samples and 317 survey questionnaires were returned. Factor analysis along with exploratory 
factor analysis was used to analyze the data. 

The result of the research found that three main supportive components are required 
to promote to the agriculturists practicing household accounting. First, the component of 
governmental support consists of providing knowledge of household accounting to agriculturists, 
encouraging agriculturists to practice household accounting, following-up agriculturists’ practice 
and providing an understanding of practice to agriculturists. Second, applying sufficient economy 
is the component to support household accounting practice. This includes gaining stability in life, 
being readiness for living, being sustainable development, being mindful living, being basic of 
living. Financial management is the last component that is used to support household accounting 
practice. This factor helps agriculturists reduce household debt, plan household finance, predict 
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money spent of household and prevent household debt. This factor is to support agriculturists to 
practice household accounting because it will help to management household finance. 
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำ และควำมส ำคัญของปัญหำ 

เกษตรกรชาวสวนยางเป็นบุคคลท่ีตอ้งรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจ     
เพราะอาชีพเกษตรกรรมราคาสินค้าเกษตรข้ึนอยู่กบัภาวะเศรษฐกิจซ่ึงในปัจจุบนัประเทศไทย
ประชากรส่วนใหญ่ยดึอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกัและประชากรประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และอาศัยอยู่ในชนบทมีการเปล่ียนแปลงของภาวะเศรษฐกิจ ท าให้วิถีชีวิตคน
เปล่ียนแปลงไปได้รับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่ออ านวยความสะดวกในการด ารงชีวิตวิถีชีวิตมีการ
แข่งขนั สูงข้ึน คนในสังคมตอ้งต่อสู้กบัปัญหาต่างๆ การยึดน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชใ้น
ชีวติประจ าวนั เป็นทางออกในการแกไ้ขปัญหาได ้การน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาใชก้บัครัวเรือน 
เกษตรกรตอ้งจดัท าบญัชีครัวเรือน 

รู้จกัค าว่าพอจดบนัทึกรายไดค่้าใช้จ่ายในแต่ละวนัหรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าการจดัท า
บญัชีครัวเรือนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัตวัเองการท าบญัชีเป็นการน าหลกัการทางบญัชีเขา้มาใชใ้น
การจดบนัทึกรายไดค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในชีวติประจ าวนัเพื่อสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ในแต่ละวนัตอ้งจ่ายค่า
อะไรบา้งในการจดบนัทึกรายไดค้่าใชจ่้ายท่ีสามารถน าไปวางแผนในอนาคต  

เม่ือผูจ้ดัท าบญัชีครัวเรือนท าการบนัทึกบญัชีจะทราบยอดคงเหลือท่ีเป็นปัจจุบนัและ
สามารถวเิคราะห์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสามารถวางแผนในการใชจ่้ายเงินท่ีคงเหลืออยูไ่ด้
อยา่งรอบครอบระมดัระวงัและมีประสิทธิภาพเพื่อท่ีจะไม่ใชจ่้ายเกินกวา่รายได ้(ภทัรา เรืองสินภิญ 
, 2552) สามารถควบคุมพฤติกรรมในการในการใชจ้่ายของตนไดต้ดัหรือลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นหา
หนทางในการเพิ่มรายไดมี้เงินออมเพิ่มข้ึนและท าใหห้น้ีสินลดลง 

ดงันั้นผูว้จิยัจึงเห็นความส าคญัของการจดัท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กิดประเด็นท่ีน่าศึกษา 
องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนส่งผลลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางหรือไม่ 
ซ่ึงจะส่งผลสะทอ้นถึงความเป็นอยูท่ี่ดีของเกษตรกรในอนาคต ดงันั้น หวัขอ้การวิจยัเร่ือง การศึกษา
องค์ประกอบการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษาเกษตรกรชาวสวนยางพารา         
ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จึงเป็นประเด็นท่ีหน้าสนใจ โดยการศึกษา
องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนท่ีน ามาวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นการ
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ส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ ปัจจยัดา้นการยึดน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั และ
ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว ซ่ึงผลการวิจยัคร้ังน้ีสามารถใช้เป็นขอ้มูล
ส าหรับหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ และตัวเกษตรกรในการปรับปรุงระบบการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 
 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 

1. เพื่อศึกษาแนวทางการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั อ าเภอ-
บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยาง  ต าบล
บางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจัิย 

1. ใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
2. ใชเ้ป็นขอ้มูลปรับปรุงการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัวเกษตรกร 

   
1.4  ขอบเขตกำรวจัิย 

การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
กรณีศึกษาเกษตรกร ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 โดยการวจิยัแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 

1. ขอบเขตดา้นเน้ือหาการศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนประกอบ 
ดว้ย 3 เร่ือง ดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ ดา้นการยึดน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียง
มาปฏิบติั และดา้นการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว 

2.  ขอบเขตดา้นประชากร การศึกษาคร้ังน้ีใชป้ระชากรคือ เกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั 
อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ประกอบดว้ยหมู่บา้นทั้งหมด 18 หมู่บา้น จ านวน 3,958 
หลงัคาเรือน ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2558 
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1.5  นิยำมศัพท์  
ต ำบลบำงขัน หมายถึง การแบ่งส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนต าบลบางขนั   

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงต าบลบางขนั ประกอบดว้ย หมู่บา้นทั้งหมด  18 หมู่บา้น 
จ านวน 3,958 หลงัคาเรือน 

องค์ประกอบกำรส่งเสริมกำรจัดท ำบัญชีครัวเรือน  หมายถึง กรอบปัจจัยในการ 
จดัท าบญัชีครัวเรือนประกอบดว้ย ดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ ดา้นการยึดน า
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั และการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
ในการวจิยัเร่ือง การศึกษาองคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา 

:  เกษตรกรชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  ผูว้ิจยัได้ใช้
แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ 
2. ปัจจยัดา้นการยดึน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
3. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว 
4. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
2.1  ปัจจัยด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ 

การจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยางตอ้งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล
หรือหน่วยงานและองค์กรของรัฐ เพราะความส าเร็จในการจดัท าบญัชีครัวเรือนจ าเป็นตอ้งอาศยั 
นโยบายการสนบัสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐเป็นการเฉพาะรัฐบาลจ าเป็นตอ้งก าหนด 
นโยบายเพื่อส่งเสริมให้คนไทยจดัท าบญัชีครัวเรือนเพื่อเสริมสร้างความมีวินยัในการใชเ้งินภายใน  
ครอบครัวการจดัท าบญัชีครัวเรือนนั้นท าให้ครอบครัว มีความรักความผกูพนัความซ่ือสัตยต่์อกนั 
ภายในครอบครัวซ่ึงจะส่งผลต่อไปสู่สังคมท าให้สังคมมีความน่าอยู่เกิดความรักความสามคัคีเกิด 
ความปรองดองสมานฉันท์ข้ึนภายในสังคมตลอดไปและยงัเป็นการต่อยอดของการจดัท าบญัชี     
ตน้ทุนในการประกอบอาชีพใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปไดส้ามารถวิเคราะห์การลงทุนใน
อาชีพมีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดรั้บคืนเงินทุนหรือก าไรท่ีเหมาะสมหรือควรท่ีจะหลีกเล่ียงการลงทุนนั้น    
เกิดความตะหนกัถึงการใชเ้งินอยา่งเหมาะสมซ่ึงรัฐบาลไดม้อบหมายให้ส านกังานตรวจสอบบญัชี 
สหกรณ์ดูแลเร่ืองการจดัท าบญัชีครัวเรือนอยา่งใกลชิ้ด (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2557) 

2.1.1  การใหค้วามรู้ความเขา้ใจจากภาครัฐ 
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท าการศึกษานโยบายรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล เพื่อจดัท า

แนวทางการปฏิบติังานเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็ง โดยพฒันาศกัยภาพของเกษตรกรด้วยการ
พฒันากระบวนการเรียนรู้ด้านบญัชีอย่างต่อเน่ือง ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมขอ้มูลเพื่อออกแบบ    
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วางระบบบญัชีเกษตรกรรายบุคคล จดัท าคู่มือ อ านวยการ ก ากบั ดูแล การจดัท าฐานขอ้มูลเกษตรกร 
และการปฏิบติังานส่งเสริมการจดัท าบญัชีเกษตรกรให้สามารถจดัท าบญัชี รับ – จ่าย ในครัวเรือน
ไดเ้พื่อท่ีให้เกษตรกรมีความรู้ความเขา้ในการท าบญัชีครัวเรือน สามารถวางแผนประกอบอาชีพ
ร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการใช้ขอ้มูลทางบญัชีเพื่อเขา้สู่แหล่งทุน ก ากบั ดูแล การจดัท า
ฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบญัชีอาสา) ปราชญ์บญัชีพฒันาครูบัญชีอาสาและ
ปราชญบ์ญัชีให้เป็นเครือข่ายแก่เกษตรกรในระดบัหมู่บา้น ระดบัต าบล ระดบัอ าเภอ ระดบัจงัหวดั 
และระดับประเทศ รวมทั้งรายงานและประเมินผลการปฏิบติังานเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุ
วตัถุประสงค ์

นอกจากน้ีกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ไดมี้โครงการรณรงค์การจดัท าบญัชีครัวเรือน
ของนักเรียนในสถานศึกษาจงัหวดันนทบุรีหวงัใช้นักเรียนเป็นกลไกขบัเคล่ือนการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนเพื่อใหน้กัเรียนสามารถจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายของตนเองรวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้
ใหก้บับุคคลในครอบครัวซ่ึงเป็นการปลูกฝังการสร้างวินยัทางการเงินให้แก่นกัเรียน ท าให้รู้จกัการ
วางแผนทางการเงินได้มีการจัดอบรมหลักสูตรการจดัท าบัญชีครัวเรือน เพื่อมุ่งหวงัท่ีจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพของสมาชิกในการพฒันาตนเองโดยใชภู้มิปัญญาทางบญัชีสร้างวิถีสู่อนาคตตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(วจิกัร อากปักริยา, 2556) 

2.1.2 การช้ีแนะแนวทางจากภาครัฐ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้สนบัสนุนให้เกษตรกรลูกคา้จดัท า 

บญัชีครัวเรือนเพื่อท่ีจะช่วยให้เกษตรกรลูกคา้สามารถท าบญัชีครัวเรือนได้เป็นอย่างดีโดยรู้จกั 
ใชจ่้ายอยา่งประหยดัเก็บออมอยา่งสม ่าเสมอและมีวินยัในการออมเพื่อเก็บเงินออมไวใ้ชจ่้ายในยาม
จ าเป็นซ่ึงนบัวา่เป็นหลกัเบ้ืองตน้ในการวางแผนการเงินในอนาคตธนาคารจึงไดริ้เร่ิมจดัท าโครงการ 
“ครอบครัวเกษตรกรไทยร่วมใจท าบญัชีครัวเรือน”โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสริมให้เกษตรกรบุตร
หลานเกษตรกรเรียนรู้การบริหารการเงินของครอบครัวอยา่งง่ายสามารถวิเคราะห์ตนเองซ่ึงสามารถ
น าไปสู่การปรับพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการกระจายข่างสารผา่นวิทยุ
ชุมชนผูน้ าหมู่บา้น และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการเขา้มาช้ีแนะการท า
บญัชีครัวเรือน(สุพรรณี ตอ้นรับ, 2551)   

2.1.3 การติดตามผลจากภาครัฐ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของโครงการท่ี 

ช่วยแกปั้ญหาความยากจนของเกษตรกรลูกคา้ ให้สัมฤทธ์ิผลจึงไดจ้ดัท าขอ้ตกลงความร่วมมือได ้
จดัท าโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยร่วมใจท าบญัชีครัวเรือนข้ึนนั้นจึงไดมี้การจดัท าโครงการ 
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“จดดีมีรางวลั”เพื่อกระตุน้ใหมี้การบนัทึกบญัชีครัวเรือนอยา่งต่อเน่ืองในกลุ่มเป้าหมาย4ประเภทได้
แก่เกษตรกรลูกคา้รายคนองคก์ารบริหารส่วนต าบล วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกรและโรงเรียนจะ 
เห็นได้ว่าบญัชีในครัวเรือนเป็นรากฐานส าคญัในระดบัปัจเจกชนซ่ึงจะท าให้มีการต่อยอดไปใน 
ระดบัชุมชนต่อไปดว้ยความส าคญัดงักล่าวจึงท าให้เกิดโครงการน้ี มีการติดตามและรายงานของ
โครงการพร้อมทั้งการใหค้  าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากเกษตรกรผูจ้ดัท าบญัชีครัวเรือน 1. ขอให้สาขา
จดัท าทะเบียนการส่งมอบสมุดบญัชีครัวเรือน และช่ือพนกังานท่ีรับผิดชอบเป็นพี่เล้ียงผูแ้นะน าไว้
เป็นเคร่ืองมือในการติดตามผล 2. ติดตามผลในพื้นท่ีและการจดัเวทีสัมมนาการติดตามผลพร้อมทั้ง
สรุปผลการติดตาม(สุพรรณี ตอ้นรับ, 2551)   

ผลการศึกษาพบวา่จากการศึกษาทศันคติของเกษตรกรท่ีมีต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
นั้น จะเห็นไดว้า่เกษตรกรมีทศันคติท่ีดีต่อการท าบญัชีครัวเรือนซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรจะตอ้งรักษาระดบัทศันคติท่ีดีของเกษตรกรไวแ้ละแกไ้ขประเด็นปัญหาท่ี 
ท าให้เกษตรกรมีทัศนคติในด้านลบต่อการท าบัญชีครัวเรือนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรควรแกไ้ขใน ดา้นการใหก้ารอบรมท่ีมีไม่สม ่าเสมอและไม่มีการติดตามงานอยา่ง 
ต่อเน่ืองซ่ึงส่ิงน้ีอาจจะท าให้ทศันคติของเกษตรกรเปล่ียนไปในทางท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการท าบญัชี 
ครัวเรือนและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรประชาสัมพนัธ์ หรือสนบัสนุนให ้
เกษตรกรลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเห็นความส าคญัของการท าบญัชี 
ครัวเรือนและมีทศันคติท่ีดีต่อการท าบญัชีครัวเรือนตลอดไป 

 
2.2  ปัจจัยด้านการยดึน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏิบัติ 

การท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยาง ตอ้งสนบัสนุนหรือสอดคลอ้งกบัการ
ด ารงชีวิตตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง เพราะระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว ทรงช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถพฒันาประเทศไดต้ามล าดบัโดยสร้างพื้นฐานคือ ความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน
ส่วนใหญ่ในเบ้ืองตน้ก่อนโดยใชว้ิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยดัแต่ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ เม่ือได้
หลกัพื้นฐานดีพร้อมแลว้จึงค่อยเสริมสร้างความเจริญ และฐานะทางเศรษฐกิจขั้นท่ีสูงข้ึนโดยล าดบั
ต่อไปบนหลกัการ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัตนเอง การใชค้วามรู้
และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต เพื่อความรอดพน้และด ารงอยู่อย่างมัน่คงภายใตค้วาม
เปล่ียนแปลงต่างๆ โดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต โดย
การตัดสินใจท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆให้อยู่ในระดับพอเพียง ภายใต้เ ง่ือนไข 2 ประการ                 
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คือ เง่ือนไขความรู้ เก่ียวกบัวชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบดา้น และรอบคอบ ท่ีจะตอ้งท าความรู้
มาพิจารณาเช่ือมโยงเพื่อการวางแผน และการปฏิบัติอย่างระมดัระวงั ประการท่ี  2 เง่ือนไข
คุณธรรม คือความตระหนักในคุณธรรม มีความซ่ือสัตย์สุจริต มีความอดทน มีความเพียร ใช้
สติปัญญาในการด าเนินชีวติ (มูลนิธิชยัพฒันา, 2557) 

2.2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
หลักพิจารณาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตัวอย่าง

กระทรวงมหาดไทย, 2549,น. 3-4) 
กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยูแ่ละปฏิบติัตนในทางท่ีควรจะ

เป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามาประยุกตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลาและ
เป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลามุ่งเน้นการรอดพน้จากภยัและวิกฤต
เพื่อความมัน่คงและความย ัง่ยนืของการพฒันา 

คุณลกัษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้กบัการปฏิบติัตนไดใ้นทุก
ระดบัโดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง และการพฒันาอยา่งเป็นขั้นตอน 

ค านิยาม ความพอเพียงจะตอ้งประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะพร้อมๆ กนัดงัน้ี 
2.2.1.1  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดย

ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น  
ประเวศ วะสี (2541, น.1-5) ไดศึ้กษาพบวา่ ความหมายของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไว้

วา่ เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึง พอเพียงส าหรับทุกคน ทุกสังคม ทุกระดบัชั้น มีคุณธรรมเพียงพอมี
ความรักท่ีเพียงพอมีความรู้เพียงพอ เม่ือทุกอยา่งเพียงพอก็จะเกิดความสมดุล ความย ัง่ยืน จะเรียกวา่
เศรษฐกิจสมดุลก็ได้ เม่ือสมดุลก็จะปรกติ เศรษฐกิจพื้นฐานและเศรษฐกิจชุมชนล้วนน าไปสู่
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีย ัง่ยืน จะต้องยึดหลักศีลธรรมควบคู่ไปกบัการพฒันาโดยยึดหลกัอย่างน้อย        
7 ประการดงัน้ี 

1. มีความพอเพียงส าหรับทุกคน ทุกครอบครัว ทุกสังคมพึ่งพาอาศยักนั 
2. จิตใจพอเพียง ไม่โลภ ไม่เห็นแก่ตวั มีความเอ้ืออาทรคนอ่ืน 
3. มีส่ิงแวดลอ้มท่ีพอเพียง ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่าและรู้จกัการอนุรักษ ์
4. ชุมชนท่ีอาศยัอยูมี่ความเขม้แขง็ท่ีพอเพียงสามารถรวมกลุ่มแกไ้ขปัญหา 
5. มีปัญญาพอเพียง สามารถเรียนรู้ร่วมกนัได ้และประยกุตใ์ชค้วามรู้ได ้
6. อยูบ่นวฒันธรรมพอเพียง เพราะวา่เศรษฐกิจตอ้งมาจากวฒันธรรมท่ีพอเพียง 
7. มีความมัน่คงท่ีเพียงพอ ไม่ใช่วบูวาบเพราะจะท าใหสุ้ขภาพจิตดี 

DPU



8 
 

 

2.2.2.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้นจะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
จากการกระท านั้น ๆ อยา่งรอบคอบ 

นิดา สะเพียรชยั (2526) ได้ศึกษาพบว่า ลกัษณะของบุคคลท่ีแสดงออกถึงพฤติกรรม
ต่อไปน้ี ไม่เช่ือโชคลางหรือส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิท่ีพิสูจน์ไม่ไดก้ารท่ีจะเช่ืออะไรก็ตอ้งมีขอ้มูลมาสนบัสนุน
อย่างเพียงพอไม่หลงงมงายในส่ิงท่ีไรเหตุผลการจะตดัสินใจอะไรควรมีขอ้มูลเพียงพอและอยู่บน
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง 

สุนนัท ์สังขอ่์อง (2523) ไดศึ้กษาพบวา่ ความมีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นแบบใหม่ๆ 
แบ่งไดด้งัน้ี ความใจกวา้งความเต็มใจท่ีจะเปล่ียนแปลงความคิดตนและไม่มีความคิดวา่ความจริง
วนัน้ีเป็นความจริงท่ีแน่นอน แต่เช่ือถือความจริงวนัน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดใ้นอนาคตการใชค้วามคิด
เชิงวิพากษ์วิจารณ์ ความพยายามท่ีจะหาขอ้มูลสนบัสนุนหลกัฐานต่างๆ มาอา้งอิงก่อนจะยอมรับ
ความคิดเห็นใดๆ รู้จกัการโตแ้ยง้และหาหลกัฐานมาสนบัสนุนความคิดตนเองการมีจุดหมายความ
พอใจท่ีจะยอมรับขอ้สรุปท่ีมีขอ้มูลมาสนบัสนุนหรือไดรั้บการทดสอบแล้วความซ่ือสัตย ์ความ
พอใจท่ีจะแสดงความรู้โดยการทดลองค้นคว้าท่ีปราศจากอคติหรือความรู้สึกส่วนตัวเข้าไป
เก่ียวขอ้งการตีความหรือการน าเสนอผลงานคน้ควา้เป็นไปตามความเป็นจริงไม่ให้อิทธิพลของ
สังคมเศรษฐกิจหรือการเมืองเขา้มาเก่ียวขอ้ง 

2.2.2.3 การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยค านึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ ต่าง ๆท่ีคาดวา่จะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 

เสรี พงศพ์ิศ (2557) ไดศึ้กษาพบวา่ ระบบชีวิตท่ีดีครอบครัวอบอุ่นคือมีการจดัการชีวิต
ท่ีดี รู้จกัจดัเวลาพกัผ่อนมีเวลาให้กบัครอบครัวพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงมีความมัง่คงในชีวิตการ
จดัการเร่ืองเศรษฐกิจในครอบครัวท่ีดีมีการวางแผนทางการเงินเก่ียวกบัรายรับรายจ่าย เพื่อให้เกิด
ความสมดุลในชีวติบุตรหลานไดรั้บการเล้ียงดูท่ีดีมีการดูแลเร่ืองการศึกษาบุตรทั้งในระบบโรงเรียน
และนอกโรงเรียน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถโดยไม่บงัคบัหรือสร้างความกดดนัให้บุตรมาก
จนเกินไป เช่น การเรียนวา่ยน ้า ดนตรี กีฬา เป็นตน้ 

เง่ือนไข การตดัสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้อยูใ่นระดบัพอเพียงนั้น ตอ้ง
อาศยัทั้งความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวชิาการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งรอบ 
ดา้น ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน 
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และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ย มีความตระหนกัในคุณธรรม มี

ความซ่ือสัตยสุ์จริตและมีความอดทนมีความเพียรใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิตแนวทางปฏิบติั/ผล
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้คือ การพฒันาท่ีสมดุลและ
ย ัง่ยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกดา้น ทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม ความรู้และ
เทคโนโลย ี

2.2.2 การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development)  
การพฒันาท่ีย ัง่ยืนสมชัชาโลกวา่ดว้ยส่ิงแวดลอ้มและการพฒันา(World commission on 

Environment and Development : WCED) เม่ือปี พ.ศ.2526 ท่ีเกิดการเรียกร้องให้ชาวโลกเกิดการ
เปล่ียนแปลงวิถีการด ารงชีวิตให้ปลอดภยัจากมลพิษส่ิงแวดล้อมและให้สอดคล้องกบัธรรมชาติ      
ท่ีเรียกวา่ การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในการพฒันาท่ีย ัง่ยนืคือ รูปแบบการตอบสนองความตอ้งการของคนรุ่น
ปัจจุบันท่ีสามารถจัดการกับส่ิงแวดล้อมเพื่อให้คนในอนาคตยงัคงใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
เหมาะสม แนวคิดพระธรรมปิฎก ปี พ.ศ. 2541 อธิบายการพฒันาท่ีย ัง่ยืนว่า การพฒันาท่ียงัยืน        
มีลกัษณะท่ีเป็นการบรูณาการ (Integrated) คือการท าให้เกิดเป็นองค์รวม (Holistic) หมายความว่า 
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งจะตอ้งมาประสานกนัจนครบองค์และมีลกัษณะของดุลยภาพ (Balance) 
หรือการใหกิ้จกรรมของมนุษยส์อดคลอ้งกบัธรรมชาติ การปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ในการพฒันา
เพื่อมุ่งไปสู่ความย ัง่ยืนของประเทศนั้นมีเป้าหมายการพฒันา 4 ประการ(จิรศกัด์ิ สุรังคพิพรรธน์, 
2554) 

1. คุณภาพ การท าให้สังคมไทยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนและเป็นสังคมฐานแห่งความรู้ท่ี
ประชาชนมีการพฒันาศกัยภาพและการศึกษาคนในครอบครัว มีการผลิตสินคา้และการบริการท่ีมี
คุณภาพตามศกัยภาพการผลิตของประเทศโดยเน้นความไดเ้ปรียบเชิงแข่งขนัควบคู่กบัผลิตภาพ
(Productivity)เพิ่มผลผลิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและลดมลพิษในเชิงป้องกนั 

2. เสถียรภาพและการปรับตวั การท าให้เศรษฐกิจขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ มีการสร้างภูมิคุ ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยการสนับสนุน
ภายในประเทศโดยค านึงถึงขีดจ ากดัและความสามารถในการรองรับทรัพยากร ธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการพฒันาและการบริหารจดัการทางเศรษฐกิจระดบัฐานรากอยา่งครบวงจร 

3. การกระจายการพฒันาอย่างเป็นธรรม การท าให้ประชากรมีความเท่าเทียมกนัดา้น 
เพศ อาชีพ รายได ้การศึกษา ความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคมมี
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โอกาสในการเขา้ถึงตลาดและการจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเป็นธรรมโดยค านึงถึงความ
ตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัและสงวนรักษาทรัพยากรใหค้นรุ่นอนาคต 

4. การมีระบบบริหารจดัการท่ีดี การท าให้ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีโอกาส
และสิทธิในการรับขอ้มูลข่าวสาร กระบวนการตดัสินใจและนโยบายสาธารณะแก่ประชาชน โดย
ผา่นการบริหารจดัการการส่งเสริมและการกระจายอ านาจสู่ทอ้งถ่ิน และการสร้างความร่วมมือแบบ 
บรูณาของสถาบนัการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 

กล่าวคือ การพฒันาท่ีย ัง่ยืนเป็นการพฒันาประเทศเร่ิมจากกาพฒันาทางด้านพื้นฐาน 
เช่น การอยูอ่าศยั อาหาร การจดัการกบัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากตวัมนุษย ์รวมไปถึงการพฒันาประเทศท่ี
ตอ้งการขยายตวัอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อเป็นการสร้างความมัง่คงทางเศรษฐกิจตลอดจนการใช้
ทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2547) ได้ศึกษาพบว่า 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนวทางการปฏิบติั โดยค านึงถึงความพอดี ความมีเหตุผล และการ
สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีบนพื้นฐานของหลกัวชิาการความรอบคอบควบคู่ไปกบัการไม่โลภไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น มีน ้าใจช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั ความสามคัคีของคนในชาติ ความสมานฉนัท ์เพื่อน าไปสู่พลงั
ของการพฒันาท่ีสมดุลและมีความย ัง่ยืนโดยพร้อมรับกบัการเปล่ียนแปลงในโลกโลกาภิวตัน์หรือ
กระแสทุนนิยม 

คณะกรรมการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจพอเพียงส านักงานพฒันาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
(2548) ไดใ้หค้วามหมายของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงไวว้า่ เป็นปรัชญาท่ีบอกแนวทางการด ารงชีวิต
ของประชาชนในทุกระดบั ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ในการพฒันาประเทศนั้นใชว้ิธี
ทางสายกลางในการพฒันาเศรษฐกิจใหท้นัต่อเหตุการณ์โลกาภิวฒัน์ของโลก และความพอเพียงนั้น 
หมายถึงความรู้จักพอประมาณ โดยใช้เหตุผล และการท่ีจะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ท่ีมาจาก
ภายนอกได ้โดยจะตอ้งมีความรู้และความรอบคอบ และความระวงัในการน าความรู้ทางวิชาการมา
ใชว้างแผนด าเนินงานทุกขั้นตอน ซ่ึงในขณะเดียวกนัตอ้งส่งเสริมใหทุ้กคนในชาติมีคุณธรรม 

ภทัรา เรืองสินภิญญา (2552) ไดศึ้กษาพบวา่ บญัชีครัวเรือนเป็นส่วนหน่ึงในการโนม้น า
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดว้ยความพอประมาณความมีเหตุผลและภูมิคุม้กนัมาถือปฏิบติั
ในชีวิตประจ าวนัจากระดบัปัจเจกชนสู่ระดบัชุมชน (ระดบัต าบล) จากบญัชีรายได้รายจ่ายต่างๆ 
เหล่าน้ีท าให้เห็นปัญหาต่างๆ ในชุมชน เช่น ค่าใชจ่้ายในครัวเรือนสูงตน้ทุนการผลิตสูงรายไดภ้าค
เกษตรและภาคนอกเกษตรต ่า เม่ือชุมชนเห็นปัญหาจึงร่วมกนัจดัแผนชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแก้ไข
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ปัญหาหน้ีสินและความยากจน เช่น แผนการเงิน การออม หรือธนาคารชุมชน แผนวิสาหกิจชุมชน 
แผนการตลาด เป็นตน้หลงัจากนั้นชุมชนจึงน าแผนไปสู่การปฏิบติั 

สรุป  เศรษฐกิจพอเพียง คือ ความพอเพียงในส่ิงท่ีตนมีสามารถด ารงชีวิตอยู่ด้วย 
ความพอเพียงเล้ียงดูครอบครัวและตนเองไดโ้ดยไม่ไปเบียดเบียนผูอ่ื้น ความพอเพียงเป็นการสร้าง
พื้นฐานทางเศรษฐกิจของตนเองให้ดีข้ึนเสียก่อน คือ ตั้งอยู่ในความพอมีพอกินพอใชไ้ม่มุ่งหวงัผล
ก าไรแต่จะทุ่มเทสร้างความสุขให้ตนเอง และครอบครัวเพราะผูท่ี้มีอาชีพและความพอเพียงท่ีจะ
พึ่งตนเองย่อมสามารถสร้างความเจริญกา้วหนา้รวมไปถึงการไดโ้อกาสและข่าวสารในการพฒันา
ประเทศและการเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 
 
2.3  ปัจจัยด้านการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว 

การท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรชาวสวนยาง จ าเป็นตอ้งน าขอ้มูลทางบญัชีท่ีได้ 
 มาใช้ในการบริหารจัดการทางการเ งินของครอบครัว เพราะ จากนโยบายของรัฐบาล 
ท่ี มุ่ ง เน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เ กิด 
การพัฒนา ท่ีย ั่ง ยืน  เน้นการอยู่ ดี  กิน ดี  และ เพิ่ มประ สิท ธิภาพของการบริหารจัดการ 
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหน้ีสินของแต่ละครอบครัวซ่ึงครอบครัวของ 
เกษตรกรไทยโดยทั่วไปย ังด ารงชีวิตอยู่ด้วยพฤติกรรมการใช้ จ่าย เ งินทั้ งด้านการผลิต 
และการบริโภคการไม่ให้ความส าคญัต่อการบริหารการเงินของครอบครัวท าให้ไม่ทราบว่าในแต่ 
ละวนัแต่ละเดือนมีรายไดเ้ท่าใดมีค่าใช้จ่ายอะไรบา้งและใช้จ่ายอย่างไม่ประหยดัไม่เก็บออมสม ่า 
เสมออนัเป็นเหตุของการใชจ่้ายเกินตวัไม่สมดุลกบัรายไดมี้ภาระหน้ีสินและไม่สามารถวางแผนทาง 
การเงินในอนาคตได้ในการวางแผนทางการเงินของครอบครัวนั้นสมาชิกทุกคนต้องให้ความ
ร่วมมือแผนท่ีวางไวจ้ะมีประสิทธิภาพ 

ดงันั้น ในปี 2548 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจึงเร่ิมจดัให้มีโครงการ 
“ครอบครัวเกษตรกรไทยร่วมใจ ท าบญัชีครัวเรือน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวเกษตรกร   
ไดเ้ห็นความส าคญัของการท าบญัชีอนัจะน าไปสู่การบริหารจดัการทางการเงินและการออมของ  
ครอบครัวเกษตรกรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ คือ รับรู้รายไดรู้้รายจ่ายรู้ก าไรรู้ขาดทุนรู้ถึงการใช้จ่าย 
อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดดงัพระราชด ารัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวทรงพระราชทาน
แก่ข้าราชการจังหวดัสกลนคร เม่ือว ันท่ี 12 พฤศจิกายน 2528ซ่ึงมีสาระส าคัญโดยสรุปว่า 
“แนวทางแก้ปัญหาความยากจนและหน้ีสินเกษตรกรควรจดัให้มีเงินกองทุนหมุนเวียนในหมู่ 
บา้นโดยวธีิการออมทรัพยร่์วมกนัเพื่อสาธิตการบริหารจดัการเงินและการบญัชีแก่ชาวบา้นส่งเสริม
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การจดัตั้งร้านคา้สาธิตหมู่บา้น และฝึกดา้นการจดัการตลาดควรริเร่ิมท าธุรกิจชุมชนในหมู่บา้นให ้
เขม้แขง็และแพร่หลาย” (โครงการครอบครัวเกษตรกรไทยร่วมใจท าบญัชีครัวเรือนธนาคารเพื่อการ 
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2548, น. 2)  
กระบวนการวางแผนการเงินถือเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างหน่ึงท่ีต้องให้ความใส่ใจการวางแผนทาง
การเงินท่ีดีนั้นมีดงัน้ี (ลีลา พรเจริญ, 2550) 

2.3.1 กระบวนวางแผนการเงิน 
ความหมายและองค์ประกอบกระบวนการวางแผนเร่ิมตน้จากการจดัท าแผนการเงิน

ระยะยาว (Long-Term Financial  Plans) ซ่ึงจะน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดแผนการเงินใน
ระยะสั้น (Short-Term Financial  Plans) และงบประมาณของธุรกิจอีกทอดหน่ึง อาจกล่าวไดว้่า
แผนการเงินระยะสั้นจะตอ้งสอดคลอ้งและสนบัสนุนแผนการเงินระยะยาวเสมอ ซ่ึงในบทน้ีจะตอ้ง
เนน้ดา้นแผนการเงินระยะสั้นเป็นหลกั 

การวางแผนการเงินระยะยาว (Long-Term Financial  Plans) คือ แผนปฏิบติัการทาง
การเงินในระยะยาวของกิจการประกอบกบัการคาดการณ์ผลกระทบทางดา้นการเงินจากแผนปฏิบติั
การดงักล่าวดว้ย โดยปกติจะครอบคลุมระยะเวลา ตั้งแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี ทั้งน้ีจะตอ้งข้ึนอยูก่บัวงจร
การท างานของธุรกิจ (Operating Cycles) และวงจรชีวติผลิตภณัฑ์ (Product Life Cycle)  

แผนการเงินระยะสั้น (Short-Term Financial  Plans) คือแผนปฏิบติัการทางการเงินใน
ระยะสั้ นของกิจการประกอบกับการคาดการณ์ผลกระทบทางด้านการเงินจากแผนปฏิบติัการ
ดงักล่าวดว้ย โดยปกติจะครอบคลุมระยะเวลา 1-2 รอบระยะ เวลาบญัชี  (ประมาณ 1-2 ปี) ขอ้มูล
ส าคญัในการวางแผนการเงินระยะสั้น  

สรุปคือ การวางแผนการเงินระยะยาวเป็นการวางแผนท่ีหวงัผลในอนาคตเนน้ความมัง่
คงใหแ้ก่ตนเองและครอบครัว ส่วนการวางแผนการเงินระยะสั้นเป็นการวางแผนการท่ีจะเกิดข้ึนใน
ระยะเวลาอนัไกล เพื่อความสะดวกในการน าเงินมาหมุนเวยีนในครอบครัว 

2.3.2 การวางแผนเงินสด 
ความหมายและองค์ประกอบงบประมาณเงินสดหรือพยากรณ์เงินสด พยากรณ์ความ

ตอ้งการการใชเ้งินระยะสั้น โดยการครอบคลุมระยะเวลาไม่เกิน 1 รอบระยะเวลาบญัชี (12 เดือน) 
ผลลพัธ์จาการประมาณกระแสเงินสด ณ วนัส้ินงวดกรณีมีเงินสดส่วนเกิน  (Cash Surplus) สามารถ
น าไปลงทุนในระยะสั้นได ้องคป์ระกอบพื้นฐานในการจดัท างบประมาณเงินสด คือ การพยากรณ์
ยอดขาย (Sales Forecast) ซ่ึงหมายถึง การท านายยอดการขายในอนาคตในช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด  
รอบระยะเวลาบญัชีล่วงหนา้ซ่ึงสามารถจดัท าไดด้งัน้ี 
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การพยากรณ์จากปัจจยัภายนอก  (External Forecast) คือการพยากรณ์ยอดขายในอดีต
ของกิจการกบัดชันีทางเศรษฐกิจท่ีส าคญั เช่น ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) รายได้
ประชาชาติ อตัราการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมอตัราเงินเฟ้อ  

การพยากรณ์จากปัจจยัภายใน  (Internal Forecast) คือ การพยากรณ์ยอดขายท่ีอิงขอ้มูล
เฉพาะของธุรกิจเป็นหลกั เช่น จากช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีอยู่ทั้งหมด หรือจากส่วนแบ่งทาง
การตลาดเดิม   

การพยากรณ์จากปัจจยัภายนอก และปัจจยัภายในรวมกนั เป็นวิธีท่ีไดรั้บความนิยมมาก 
เน่ืองจากปัจจุบนัปัจจยัภายนอกมีความส าคญัมากท่ีสุด ธุรกิจจ าเป็นตอ้งปรับสภาพแวดลอ้มภายใน
องคก์รใหส้อดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร จึงจะสามารถด ารงอยูไ่ด ้

วิจกัร  อากปักริยา (2556) ไดศึ้กษาพบวา่ การพฒันาระบบบริหารจดัการดา้นการเงิน
การบญัชีของสหกรณ์และสถาบนัเกษตรกรใหเ้ขม็แขง็ โปร่งใส กา้วไกล ดว้ยเทคโนโลยี น าบญัชีสู่
เกษตรกร ซ่ึงการพฒันาระบบเทคโนโลยีนบัเป็นส่ิงจ าเป็นในปัจจุบนักรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์
โดย    ส านกัส่งเสริมพฒันาการบญัชีและถ่ายทอดเทคโนโลยีจึงไดว้า่จา้งให้มีการพฒันาโปรแกรม      
บญัชีครัว เรือนให้สามารถใช้ไดใ้นแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์และใชใ้นโทรศพัท์มือถือ เพื่อให้เขา้ถึง
กลุ่มเยาวชน นกัเรียนนกัศึกษาจดบนัทึกช่วยจ าในการใช้จ่ายการบนัทึกรายไดท่ี้เกิดข้ึนประจ าวนั
หรือท่ีเรียกว่า การจดัท าบญัชีครัวเรือนกรมตรวจสอบบญัชีสหกรณ์ มุ่งหวงัให้การจดัท าบญัชี
ครัวเรือนแพร่หลายไปยงัทุกกลุ่มนอกจากกลุ่มเกษตรกรท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกรม
ตรวจสอบบญัชีสหกรณ์แลว้ยงัมีกลุ่มเยาวชนนกัเรียนนกัศึกษาท่ีสามารถท าบญัชีครัวเรือนไดฉ้ะนั้น
จะตอ้งหาวิธีการท่ีทนัสมยั สะดวกสบายในการท่ีจะจดัท า ซ่ึงปัจจุบนัมีการใช้มือถือ แท็บเล็ตกนั
อยา่งแพร่หลายถา้เราน าโปรแกรมรูปแบบการท าบญัชีครัวเรือนมาลงในอุปกรณ์เหล่าน้ีแทนการใช้
สมุดบนัทึกในปัจจุบนัก็จะช่วยให้การท าบญัชีครัวเรือนง่ายและแพร่หลายมากยิ่งข้ึนซ่ึงการจดัท า
บญัชีครัวเรือนนั้นจะเป็นการปลูกฝังวธีิคิดให้เกิดความรับผิดชอบมีวินยัทางการเงิน เน่ืองจากท าให้
เห็นรายรับรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารายจ่ายใดท่ีไม่จ  าเป็นเป็นรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือยก็
ลดละเลิกและรู้จกัเก็บออมเพื่อสร้างความมัน่คงใหค้รอบครัวมีความสุข 

2.3.3 การแกไ้ขปัญหาหน้ี  
ศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัอุบลราชธานี  (2557) ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มี

ประกาศฉบบัท่ี ๙๖/๒๕๕๗ ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ให้จดัตั้งศูนยด์ ารงธรรม
จงัหวดัเพื่อท าหนา้ท่ีในการรับเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข ์ใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร ให้ค  าปรึกษา รับเร่ือง
ปัญหาความตอ้งการและขอ้เสนอแนะของประชาชน พบว่าประชาชนไดม้าร้องเรียนร้องทุกขเ์พื่อ
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ขอความช่วยเหลือในการแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากไม่ไดรั้บ ความเป็นธรรม
จากการกูย้มืเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียเกินกวา่ท่ีกฎหมายก าหนดไว ้   

หลกัการและเหตุผล ในปี 2558 ประเทศไทยเขา้สู่ประชาคมอาเซียนมีแนวโน้มการ
เจริญเติบโตและขยายตวัทางเศรษฐกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปล่ียนต่างๆท่ีเกิดข้ึน
หลงัจากการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ไดแ้ก่ ปัญหาการว่างงาน ปัญหาความยากจน ซ่ึงจะส่งผลให้
ประชาชนบางส่วนท่ีไม่สามารถรับมือกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ ดงักล่าวจึงเกิดปัญหาการ
ขาดสภาพคล่องทางการเงินจึงจ าเป็นตอ้งกูย้ืมเงินมาลงทุนหรือใชจ่้ายใน ชีวิตประจ าวนั ประชาชน
ส่วนใหญ่ท่ียากจนไม่สามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบนัการเงินไดเ้น่ืองจากเกษตรกรบางราย
ไม่มีหลกัทรัพยไ์ปค ้าประกนับุคคลท่ีจะค ้าประกนัหน้ี จึงไดกู้ย้ืมแหล่งเงินทุนนอกระบบ(นายทุน)
อตัราดอกเบ้ียสูงกว่าท่ีกฎหมายก าหนดเม่ือถึงระยะเวลาก าหนดช าระหน้ีเกษตรกรตอ้งน าเงินไป
ช าระ หากไม่สามารถช าระหน้ีก็จะถูกทวงหน้ี ถูกข่มขู่ บางรายถึงขั้นท าร้ายร่างกาย การจดัท าบญัชี
ครัวเรือนสามารถแกไ้ขปั้ญหาสภาพคล่องทางการเงินไดเ้ม่ือเกษตรกรมีการจดบนัทึกรายรับรายจ่าย 

การแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อน การแกปั้ญหาหน้ีนอกระบบซ่ึงในการประชุมคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2557 ท่ี ประชุมไดมี้มติเห็นชอบในหลกัการและ
แนวทางการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบอย่างบูรณาการและย ัง่ยืน ตามท่ีกระทรวงการคลงัเสนอ
ความเห็น โดยจะมุ่งเนน้การแกไ้ขปัญหาท่ีสาเหตุของปัญหาทั้งในดา้นสินเช่ือ และศกัยภาพการหา
รายไดโ้ดยจะใหชุ้มชนเขา้มามีบทบาทในการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบผา่นองคก์ร การเงินชุมชน
ท่ีเขม้แข็งและมีศกัยภาพควบคู่ไปกบัการแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบของสถาบนัการเงินเฉพาะ กิจ
พร้อมทั้งสร้างกลไกในการเจรจาประนอมหน้ีระหวา่งลูกหน้ีและเจา้หน้ี ซ่ึงรวมถึงการสร้างกลไก
ในการ พฒันาและฟ้ืนฟูเพื่อให้ลูกหน้ีมีศกัยภาพในการหารายไดแ้ละป้องกนัไม่ให้กลบัไปเป็นหน้ี
นอกระบบอีก ปัญหาหน้ีสินภาคประชาชนทั้งหน้ีสินในระบบและ หน้ีสินนอกระบบของประชาชน
ในพื้นท่ีและบูรณาการในการท างานแกไ้ขปัญหาหน้ีนอกระบบกบัสถาบนัการเงินต่างๆในสังกดั
กระทรวงการคลงัเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาดงักล่าวเป็นไปได้ความรวดเร็ว และเกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนอยา่งสูงสุด (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ, 2557) 

ธีระ ภู่ตระกูล (2556) การศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลดหน้ีของครัวเรือน 
พบวา่ ผลของแบบจ าลองช้ีใหเ้ห็นวา่ การท่ีครัวเรือนมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนและการมีความรู้ความเขา้ใจ
ทางการเงินจะช่วยให้หน้ีสินลดลงได ้และสามารถท าไดห้ลากหลายวิธี โดยเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วย
ใหมี้การบริหารรายรับ-รายจ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม คือ การจดัท าบญัชีครัวเรือน ซ่ึงผูท่ี้มีความรู้ความ
เขา้ใจทางการเงินไดก้ล่าวไวว้า่ เม่ือก่อหน้ีแลว้วิธีการท่ีดีท่ีสุด คือ เรียนรู้ และบริหารจดัการหน้ีท่ีดี 
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เพื่อลดวิกฤติหน้ีสินท่ีมีโดยบริหารรายรับรายจ่ายให้สมดุล ดว้ยการท าบญัชีรายรับรายจ่าย หรือ
บญัชีครัวเรือน ประโยชน์ก็เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการใช้จ่ายท่ีแทจ้ริง ตลอดจนใช้เป็นขอ้มูล
พิจารณาลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยท่ีไม่จ  าเป็นให้มีรายรับสุทธิเพิ่มข้ึน และต่อมาให้ชาระหน้ีท่ีมีดอกเบ้ีย
สูงเป็นล าดบัแรก  
 
2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

ศิรประภา ศรีวิโรจน์ การศึกษางานวิจยัเร่ือง การศึกษาสภาพปัญหาและการติดตาม
ประเมินผลโครงการจดัท าบญัชีครัวเรือนพบวา่ สภาพปัญหาในการจดัท าบญัชีครัวเรือนและผลการ
ประเมินการอบรมการจดัท าบญัชีครัวเรือน  

ประการแรก สภาพปัญหาในการจดัท าบญัชีครัวเรือนเกิดจากปัจจยัดา้นทกัษะในการ
จดัท าบญัชีครัวเรือนอยูใ่นระดบันอ้ยกว่าปัจจยัอ่ืนๆ เน่ืองจากการจดัท าบญัชีครัวเรือนหรือการจด
บนัทึกรายรับรายจ่ายไม่มีความยุ่งยากหรือซับซ้อนท าให้สามารถท าไดโ้ดยไม่จ าเป็นตอ้งมีทกัษะ
หรือมีความเช่ียวชาญมาก และหากการจดัท าบญัชีครัวเรือนหรือการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายได้
จดัท าเป็นประจ าจะท าใหเ้กิดทกัษะหรือความเช่ียวชาญได ้  

ประการท่ีสอง สภาพปัญหาในการจดัท าบญัชีครัวเรือนเกิดจากปัจจยัดา้นการมองเห็น
ประโยชน์หรือความส าคญัในการจดัท าบญัชีครัวเรือนอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่าการท าบญัชีมีประโยชน์และมีความส าคญัต่อการวางแผน
การเงินของครอบครัวอยา่งมาก อาทิ สามารถรับรู้ถึงรายได้ รายจ่ายและเงินออมในครอบครัว รู้จกั
ลดหรือหลีกเล่ียงรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น 

ประการท่ีสาม สภาพปัญหาในการจดัท าบญัชีครัวเรือนเกิดจากปัจจยัดา้นความร่วมมือ
ของสมาชิกในครอบครัว  

สุกญัญา ชยัวิชู (ม.ป.ป.) การศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการจดัท า 
บญัชีครัวเรือนของประชากรในอ าเภอบางไทร  จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาพบว่า ปัจจยัด้าน
ประชากรศาสตร์ มีความสัมพนัธ์ต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือนของประชากรในอ าเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาจากการวิเคราะห์ผลโดยการจ าแนกกลุ่ม (Multiple Discriminants 
Analysis: MDA) เพื่อจ าแนกกลุ่มของปัจจยัด้านการส่งเสริมสนับสนุน ปัจจยัด้านการรับรู้                     
และปัจจยัดา้นปัญหา และอุปสรรคในการจดัท าบญัชีครัวเรือนผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดงักล่าว
สามารถจ าแนกกลุ่มพฤติกรรมการจดัท าบญัชีครัวเรือนทางสถิติอยา่งมีนยัส าคญั 
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ไชยา ทองตอ้ย (2553) การศึกษางานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือน
ของเกษตรกรในเขตจงัหวดัเพชรบูรณ์พบวา่ ปัจจยัท่ี (มีผลต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกร 
พบว่าส่วนใหญ่มีการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรในดา้นการเพิ่มศกัยภาพ ดา้นการปฏิรูป
การศึกษาดา้นการสร้างปัญญาและดา้นการมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมากการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผล
ต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกร จ าแนกตามอายุการศึกษา รายไดแ้ละขนาดของครอบครัว
พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที (ระดบั0.05) 

สุพรรณี ตอ้นรับ (2551) การศึกษางานวิจยัเร่ือง การท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกร
ลูกคา้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัเชียงใหม่พบวา่ แหล่งข่าวสารท่ีมี
อิทธิพลมากท่ีสุดต่อการท าบญัชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งคือ ธ.ก.ส.การศึกษาสภาพการ
จดัท าบญัชีครัวเรือนพบว่า เกษตรกรไม่มีประสบการณ์ในการท าบญัชีครัวเรือนมาก่อน ทุกราย
ไดรั้บการสนบัสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในการท าบญัชีครัวเรือน  ทุก
รายไดรั้บแจกสมุดบญัชีครัวเรือนทุกรายได้รับค าแนะน าเก่ียวกบัการท าบญัชีครัวเรือนและไดรั้บ
การสอนท าบญัชีครัวเรือนจากพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เกษตรกรใช้
ช่วงเวลากลางคืนในการท าบญัชีครัวเรือน ทุกรายใชบ้า้นเป็นสถานท่ีในการท าบญัชีครัวเรือนท า
บญัชีครัวเรือน 3 คร้ัง/สัปดาห์ เขา้ใจหลกัการท าบญัชีจากการเขา้อบรมแต่ไม่สามารถน าไปปฏิบติั
ไดก้ารศึกษาทศันคติของเกษตรกรต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือนพบวา่ เกษตรกรมีทศันคติเห็นดว้ย
อย่างยิ่งต่อการจดัท าบญัชีครัวเรือนในด้านปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีครัวเรือนพบว่า 
ปัญหาท่ีส าคญัคือ เกษตรกรขาดความเขา้ใจในการท าบญัชีครัวเรือนและขาดการช่วยเหลือแนะน า
จากเจา้หนา้ท่ีเม่ือมีปัญหาในการท าบญัชีครัวเรือน 
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บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
ในการวิจัยเ ร่ือง  การศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

กรณีศึกษา :  เกษตรกรชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  มี
ขอบเขตและวธีิการวจิยัดงัน้ี 
 
3.1  ขอบเขตกำรวจัิย 

3.1.1  ขอบเขตเน้ือหา 
เน้ือหาการวิจยัคร้ังน้ีประกอบด้วยการศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจ าบญัชี

ครัวเรือน ซ่ึงองคป์ระกอบการส่งเสริมการจ าบญัชีครัวเรือน ประกอบดว้ย 
1. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ 
2. ปัจจยัดา้นการยดึน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
3. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว 

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากร (Population) ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราชผูว้จิยัไดแ้บ่งเกษตรกรออกเป็นหมวดเกษตรกรใน  ต าบลบาง
ขนั แบ่งออกเป็น 18 หมวด ตามหมวดการปกครองหมู่บา้น (องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน) 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดชั้นภูมิ (Stratums) หมวดทั้งหมดใน ต าบลบางขนัมี 18  หมวดคือ 
1.หมวดบา้นปากแพรก  2.หมวดบา้นหนา้เขา  
3.หมวดบา้นคลองเสาเหนือ  4.หมวดบา้นควนตอ      
5.หมวดบา้นคอกชา้ง(ยงูงาม)     6.หมวดบา้นไร่ยาว 
7.หมวดบา้นควนประ      8.หมวดบา้นโคกเหรียง              
9.หมวดบา้นครองล านาว  10.หมวดบา้นทุ่งอินทนิน    
11.หมวดบา้นใสเตาออ้ย              12.หมวดบา้นบางขนั 
13.หมวดบา้นวงัทอง               14.หมวดบา้นควนประหนา้เขา    
15.หมวดบา้นหนองแสง  16.บา้นทบักลาง                     
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17.บา้นพรุหวา้                             18.บา้นควนนอก 
ขั้นตอนท่ี 4 จากล าดบัขั้นภูมิทั้งหมด 18 หมวดผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งเกษตรกรใน

แต่ละหมวดเป็นร้อยละของจ านวนชั้นภูมิเกษตรกรในแต่ละหมวดโดยไดจ้  านวนเกษตรกรตวัอยา่ง
ในแต่ละหมวดดงัตาราง 
 
ตำรำงที ่3.1 แสดงจ านวนเกษตรกรใน ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

จ ำนวนหมวด จ ำนวนหลงัคำเรือน 
1. หมวดบา้นปากแพรก 292 
2. หมวดบา้นพรุเตย 206 
3. หมวดบา้นคลองเสาเหนือ 288 
4. หมวดบา้นควนตอ 234 
5. หมวดบา้นคอกชา้ง(ยงูงาม) 198 
6. หมวดบา้นไร่ยาว 201 
7. หมวดบา้นควนประ 333 
8. หมวดบา้นโคกเหรียง 233 
9. หมวดบา้นคลองล านาว 148 
10. หมวดบา้นทุ่งอินทนิน 256 
11. หมวดบา้นใสเตาออ้ย 231 
12. หมวดบา้นเขาดิน 191 
13. หมวดบา้นวงัทอง 197 
14. หมวดบา้นควนประหนา้เขา 160 
15. หมวดบา้นหนองแสง 250 
16. บา้นทบักลาง 190 
17. บา้นพรุหวา้ 222 
18. บา้นควนนอก 136 
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3.2  กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ขนาดกลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี จากการใช้สูตร Yamane (บุญธรรม กิจปรีดา

บริสุทธ์ิ,2531) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคล่ือนในการเลือกตวัอย่าง 5%   
ดงันั้นขนาดตวัอยา่งท่ีก าหนดจึงเป็นขนาดท่ีเหมาะสม ค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี การสุ่มตวัอยา่งแบบ
ง่ายโดยใชสู้ตร Taro Yamane  

n =
N

1+N(e)2
 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
e = ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง 
แทนค่า  

2)05.0(958,31

958,3


n  

89.10

958,3
  

= 362  
ผูว้จิยัจึงไดท้  าการจดัเก็บแบบสอบถามอยา่งนอ้ยจ านวน 362 ตวัอยา่ง  

 
3.3  วธีิกำรวจัิย   

3.3.1 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire)  

ส่งให้เกษตรกรชาวสวนยางท่ีมีการท าบญัชีครัวเรือนตามหมู่บา้นในสังกดั ต าบลบางขนั อ าเภอ  
บางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  3,958 หลงัคาเรือน  เม่ือด าเนินการก าหนดกลุ่มตวัอยา่งตามสูตร 
Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95%  มีขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 362 ตวัอยา่ง   ผูว้จิยัไดจ้ดัส่งแบบสอบถาม
จ านวน 724 ชุด และมีการตอบกลบัมาจ านวน 317 ชุด โดยผูต้อบแบบสอบถามเป็นเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  

      ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  โดยการศึกษาแนวคิดทฤษฎี งานวิจยั และการศึกษา
คน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง มีแหล่งมาจากท่ีต่างๆ ทั้งเอกสาร วารสาร และการคน้ควา้ผา่นทางอินเตอร์เน็ต 

3.3.2 ระยะเวลาในการเก็บขอ้มูล 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามของเกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั 

อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ในเดือนกรกฎาคม 2558  
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3.4  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม(Questionnaire) ซ่ึงได้พฒันาจาก

วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  2 ส่วน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
ส่วนท่ี  1   เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ ระดบั

การศึกษา รายไดร้วมเฉล่ียของครอบครัว  มีลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบตวัเลือก (Checklist) 
ส่วนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับองค์ประกอบการการส่งเสริมการจ าท าบญัชี

ครัวเรือนแบ่งออกเป็น 3 เร่ือง ดงัน้ี การส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ การยึดน าหลกั
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ การบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว มีลักษณะของแบบ 
สอบถามเป็นแบบท่ีใชม้าตราส่วนประมาณค่า ( Rating Scale)  

  
3.5  วธีิกำรทีใ่ช้วเิครำะห์ข้อมูล  

เม่ือผูว้ิจยัรวบรวมแบบสอบถาม ได้ท าการตรวจสอบความถูกตอ้งครบถ้วนแล้วน า
ข้อมูลจากแบบสอบถามท่ีได้มาลงรหัสเพื่อเตรียมน าไปประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปSPSS (Statistical Package for the Social Science)ส าหรับสถิติท่ีใชใ้นการ
วเิคราะห์ขอ้มูล คือ 

3.5.1 การใชส้ถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป
ของผูต้อบแบบสอบถามเพื่ออธิบายถึงลักษณะทั่วไปผูต้อบแบบสอบถามจากแบบสอบถาม                   
ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนจากแบบสอบถาม                         
ส่วนท่ี 2  การประเมินเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะจากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 เพื่ออธิบายถึงลกัษณะของตวั
แปรต่างๆ โดยใชก้ารวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  

3.5.1 การสกดัปัจจยั (Factor Analysis) จากแบบสอบถามในส่วนท่ี 2 จะมีการวดัระดบัโดยใช ้
Likert Scale คือลกัษณะค าถามให้เลือกตอบถึงความคิดเห็นเก่ียวกบัองคป์ระกอบการส่งเสริมการ
จดัท าบญัชีครัวเรือนแบ่งออกเป็น 5ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุดมีลกัษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Ration Scale)โดยมีการจดัระดบัเป็น 5 ระดบั(สินพนัธ์พินิจ, 2547) 
ดงัน้ี 
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5 – 1 
   5 

ระดบัความคิดเห็นการจดัท าบญัชีครัวเรือน                         คะแนน 
            เห็นดว้ยมากท่ีสุด    5 
            เห็นดว้ยมาก    4 
            เห็นดว้ยปานกลาง    3 
            เห็นดว้ยนอ้ย    2 
            เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    1 

น าผลคะแนนท่ีได ้ มาวเิคราะห์และแปลความหมายเปรียบเทียบกบัเกณฑท่ี์แบ่งเป็น 5 
ระดบั ซ่ึงมีช่วงคะแนนต่างกนั 0.80 มาจาก สูตรค านวณค่าพิสัย 

  ค่าพิสัย   = คะแนนสูงสุด -  คะแนนต ่าสุด 
                                              ระดบัชั้น 
      =     

   
=            0.8 

ดงันั้นระดบั องค์ประกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนกรณีศึกษาเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จะมีระดบัของคะแนนเฉล่ีย
ดงัน้ี   

ระดบัความคิดเห็นการจดัท าบญัชีครัวเรือน                ระดบัคะแนนเฉล่ีย 
 เห็นดว้ยมากท่ีสุด    4.21-5.00 
 เห็นดว้ยมาก     3.41-4.20 

    เห็นดว้ยปานกลาง    2.61-3.40 
 เห็นดว้ยนอ้ย     1.81-2.60                                              
             เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด    1.00-1.80 
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3.6  กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 
แผนภาพกรอบแนวคิดของงานวจิยั 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

 

1. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ 
วโรทยั โกศลพิศิษฐก์ุล,(2550) 

1) ใหค้วามรู้ความเขา้ใจจากภาครัฐ 
2) การช้ีแนะแนวทางและแกไ้ขปัญหาจากภาครัฐ 
3) การติดตามผลจากภาครัฐการ 

2. ปัจจยัดา้นการยึดน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) การพฒันาท่ีย ัง่ยนื 

3. ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว 
1) กระบวนการวางแผน 
2)  การวางแผนเงินสด 
3)  การแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 
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บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
จากการวิจัยเร่ือง “การศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

กรณีศึกษา เกษตรกรชาวสวนยางพารา  
ต าบลบางขัน อ าเภอบางขัน จังหวดันครศรีธรรมราช” ในคร้ังน้ีโดยการใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยจดัส่งแบบสอบถามจ านวน 724 ชุด และ
มีการตอบกลบัมาจ านวน 317  ชุด  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม  ส่วนท่ี 2 องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน  การวิจยัในคร้ังน้ี
ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลและท าการประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
SPSS โดยน าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมาแสดงตามรูปแบบของเคร่ืองเมือท่ีใชว้ิเคราะห์ดงัน้ี  

4.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
4.2  การสกดัปัจจยั (Factor Analysis) 

 
4.1  การใช้สถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  

อธิบายผลเก่ียวกบัการวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใช้
การวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage)  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ดงัน้ี 

4.1.1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถาม น ามาใชใ้นการ

วเิคราะห์ ไดอ้ธิบายลกัษณะในรูปแบบร้อยละ (Percentage) ดงัต่อไปน้ี 
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ภาพที ่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

จากภาพท่ี 4.1 แสดงอตัราส่วนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า
สัดส่วนผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามระดบัการศึกษาหรือผูท่ี้มีส่วนในการจดัท าบญัชีครัวเรือน
ทั้งหมด 317 คน ส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัปวท. หรือปวส. จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 31 
รองลงมาศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.จ านวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 23 และระดบั
การศึกษาท่ีมีจ านวนผูต้อบแบบสอบถามนอ้ยท่ีสุดคือ ประถมศึกษาจ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.4 ตามล าดบั จากผลส ารวจระดบัการศึกษาของผูจ้ดัท าบญัชีครัวเรือน พบวา่ระดบัปวท.หรือปวส.
ใหค้วามส าคญัต่อการจดัท าบญัชีมากท่ีสุด 
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ภาพที ่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดร้วมเฉล่ียครอบครัวต่อ   
                   เดือน 
 

จากภาพท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จ  าแนกตามรายไดร้วมเฉล่ีย
ครอบครัวต่อเดือน พบว่าสัดส่วนผูต้อบแบบสอบถามหรือผูท่ี้มีส่วนในการจดัท าบญัชีครัวเรือน
ทั้งหมด 317 คน ส่วนใหญ่มีรายไดร้วมเฉล่ียครอบครัวต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 117 
คน คิดเป็นร้อยละ36.9 รองลงมา มีรายไดร้วมเฉล่ียครอบครัว 10,001 - 15,000 บาท  จ านวน 63 คน 
คิดเป็นร้อยละ 19.9 และรายไดร้วมเฉล่ียครอบครัวต่อเดือนนอ้ยท่ีสุดคือ ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 5 ตามล าดบั จากผลส ารวจเกษตรกรมีรายไดร้วมเฉล่ียครอบครัวต่อเดือน
พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได ้15,001 - 20,000 บาท (ส ารวจช่วงราคายางพารากิโลกรัมละ 42 
บาท) 
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4.1.2 วิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา:เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช ในด้านการส่งเสริมจาก
หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ ดา้นการยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั และดา้นการบริหารจดัการ
ทางการเงินของครอบครัว สามารถอธิบายลักษณะคุณสมบติัในรูปแบบค่าความถ่ี (Frequency)  
ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.1  วเิคราะห์องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน ปัจจยัดา้นการส่งเสริมจาก  
                     หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ  

 
จากตารางท่ี 4.1 วิเคราะห์องค์ประกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงความคิดเห็น พบวา่ ภาพรวมใน
การส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรของภาครัฐอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั .564 เม่ือพิจารณารายหวัขอ้ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองการติดตาม

 
1.ปัจจัยด้านการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กร
ของรัฐ 

Mean 
(x) 

Std. 
Deviation 

 

ความหมายของ 
ค่าเฉลีย่ระดับ 
ความคิดเห็น 

การท าบญัชีรายรับรายจ่ายได ้ 4.68 .525 มากท่ีสุด 
เขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชี 4.62 .597 มากท่ีสุด 
การน าความรู้ไปต่อยอดท าตน้ทุนประกอบอาชีพ 4.57 .615 มากท่ีสุด 
การน าค าช้ีแนะไปปรับใชใ้นการท าบญัชี
ครัวเรือน 

4.56 .611 
มากท่ีสุด 

การไดรั้บค าช้ีแนะตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน 

4.55 .617 
มากท่ีสุด 

การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการใหค้วามรู้จากรัฐ 4.71 .521 มากท่ีสุด 
การติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ3เดือน 4.78 .445 มากท่ีสุด 
การไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากภาครัฐ 4.58 .588 มากท่ีสุด 
การใหค้วามร่วมมือในการน าสมุดบญัชีครัวเรือน
ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

4.65 .557 
มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.63 .564 มากทีสุ่ด 
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ผลจากภาครัฐทุกๆ 3 เดือน มีผลต่อการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐในระดบัมากท่ีสุด มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด (x = 4.78) รองลงมาคือการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการให้ความรู้จากรัฐ มีค่าเฉล่ีย       
(x = 4.71) และค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือไดรั้บค าช้ีแนะตรงกบัส่ิงน าไปใชใ้นการท าบญัชีครัวเรือน มีค่าเฉล่ีย     
(x = 4.55) 

 
ตารางที ่4.2  วเิคราะห์องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนปัจจยัดา้นการยดึน า             
                     เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
                 

 
2.  การยดึน าเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏิบัติ  
 

Mean 
(x) 

Std. 
Deviation 

 

ความหมายของ 
ค่าเฉลีย่ระดับ 
ความคิดเห็น 

การสร้างพื้นฐานพอมีพอกินพอใช ้ 4.68 .530 มากท่ีสุด 
การเอาตวัรอดในภยัวกิฤตเศรษฐกิจ 4.64 .561 มากท่ีสุด 

 การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง 4.55 .662 มากท่ีสุด 
เกิดความมัง่คงในครอบครัว 4.60 .568 มากท่ีสุด 
ความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 4.58 .620 มากท่ีสุด 
ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวติ 4.72 .495 มากท่ีสุด 
ความพร้อมการเปล่ียนแปลงในอนาคต 4.61 .573 มากท่ีสุด 
การใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ 4.61 .556 มากท่ีสุด 
สังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้ 4.56 .574 มากท่ีสุด 
การพฒันาศกัยภาพและการศึกษาของคนใน
ครอบครัว 

4.61 .594 
มากท่ีสุด 

การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 4.41 .718 มากท่ีสุด 
เกษตรมีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร 4.48 .659 มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.59 .593 มากทีสุ่ด 
 

จากตารางท่ี 4.2 วิเคราะห์องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน ปัจจยัดา้น
การยดึน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติักลุ่มตวัอยา่งท่ีแสดงความคิดเห็น พบวา่ ภาพรวมในการยึดน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.59 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
.593 เม่ือพิจารณารายหัวข้อ กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นในเร่ืองความมีศีลธรรมอนัดีในการ
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ด ารงชีวติ มีผลต่อการยดึน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด (x = 4.72) 
รองลงมาคือการสร้างพื้นฐานพอมีพอกินพอใช้ มีค่าเฉล่ีย (x = 4.68) และค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือการ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย (x = 4.41) 

 
ตารางที ่4.3  วเิคราะห์องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน ปัจจยัดา้นการบริหาร  
                     จดัการทางการเงินของครอบครัว 
                      
 
3.  การบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว 
 
 

Mean 
(x) 

Std. 
Deviation 

 

ความหมายของ 
ค่าเฉลีย่ระดับ 
ความคิดเห็น 

การวางแผนและความร่วมมือของคนใน
ครอบครัว 

4.73 .507 
มากท่ีสุด 

จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี 4.63 .550 มากท่ีสุด 
การวางแผนการเงินระยะสั้น 4.74 .446 มากท่ีสุด 
การวางแผนการเงินระยะยาว 4.78 .423 มากท่ีสุด 
การพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น 4.73 .466 มากท่ีสุด 
การพยากรณ์ปัจจยัภายในครัวเรือน 4.75 .468 มากท่ีสุด 
การพยากรณ์ปัจจยัภายนอกครัวเรือน 4.81 .395 มากท่ีสุด 
การลดปัญหาขาดแคลนสภาพคลอ้งทางการเงิน 4.77 .424 มากท่ีสุด 
การช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 4.73 .468 มากท่ีสุด 
การลดวกิฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับรายจ่ายให้
สมดุล 

4.78 .413 
มากท่ีสุด 

รวมค่าเฉลีย่ 4.75 .456 มากทีสุ่ด 
  

จากตารางท่ี 4.3 วิเคราะห์องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน ปัจจยัดา้น
การบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัวกลุ่มตวัอย่างท่ีแสดงความคิดเห็น พบว่า ภาพรวมใน
การบริหารจดัการทางการเงินอยู่ในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.75 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากบั .456 เม่ือพิจารณารายหวัขอ้ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในเร่ืองการพยากรณ์ปัจจยัภายนอก
ครัวเรือน มีผลต่อการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัวในระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียสูงสุด   
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(x = 4.81) รองลงมาคือการวางแผนการเงินระยะยาวกบัการลดวิกฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับราย 
จ่ายให้สมดุล มีค่าเฉล่ีย (x= 4.78) และค่าเฉล่ียต ่าท่ีสุดคือจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดีมีค่าเฉล่ีย   
(x= 4.63) 

 
4.2  การสกดัปัจจัย (Factor Analysis) 

4.2.1 การสกดัปัจจยัในดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ  
โดยการการใช้ KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เพื่อวดัความเหมาะสมของขอ้มูล จาก

ตารางท่ี 4.6  พบวา่ค่า KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เท่ากบั 0.516 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 และเขา้ใกล ้1 
จึงสรุปไดว้่าปัจจยัขององค์ประกอบท่ีมีน ามาวิเคราะห์เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor Analysis 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2544) ตามตารางท่ี 4.4 

 
ตารางที ่4.4 KMO and Bartlett’s Test ดา้นหลกัการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .516 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 63.136 

df 36 

Sig. .003 

 
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีน ามาศึกษาโดย Bartlett’s Test of Sphericity มีการ

แจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 63.136    ไดค้่า Significance = 0.003 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึง
สรุปวา่ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั  เหมาะสมท่ีจะใช ้Factor Analysis วิเคราะห์
ต่อไป  (จารุพกัตร์  บุตรเอก,2555)  
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ตารางที ่4.5  ค่า Total Variance Explained ดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ 

จากตารางท่ี  4.5  แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor ดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงาน
หรือองค์กรของรัฐ ทั้งก่อนและหลงัสกดัองค์ประกอบโดยวิธี Principal Component ซ่ึงสกัด
องค์ประกอบให้มีจ  านวนองค์ประกอบเท่ากบัจ านวนตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ีมี 9 ตวัแปร จึงมี 9 
องค์ประกอบหรือ 9 Component  เม่ือท าการหมุนแกนองค์ประกอบดว้ยวิธี Varimax จะไดค้่า 
Eigenvalue, % of Variance และ Comulative % ขององคป์ระกอบ ซ่ึงไดอ้งคป์ระกอบใหม่ออกมา 4 
เร่ือง โดยพิจารณาจากค่าความแปรปรวน(Eigenvalue) ซ่ึงจะตอ้งมีค่ามากกวา่ 1 เท่านั้น จึงจะน ามา
พิจารณาจากตารางท่ี 4.5 พบวา่ Component ท่ี 1 ถึง 4 มีค่า Eigenvalue มากกวา่ 1 จึงควรมีเพียง 4 
เร่ืองเท่านั้น ท่ีน ามาอธิบายค่าความแปรปรวนของขอ้มูลได้มากท่ีสุดโดยเร่ืองท่ี 1 อธิบายความ
แปรปรวนของขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด เท่ากบั 14.887%  รองลงมาคือเร่ืองท่ี 2 อธิบายได ้13.710%   เร่ือง
ท่ี 3 อธิบายได้ 12.654%  และเร่ืองท่ี 4 อธิบายได้ 12.119% สรุปได้ว่าทั้ ง 4 เร่ืองอธิบายความ
แปรปรวนไดท้ั้งหมด 53.370% 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

1 1.386 15.395 15.395 1.386 15.395 15.395 1.340 14.887 14.887 
2 1.264 14.049 29.445 1.264 14.049 29.445 1.234 13.710 28.597 
3 1.103 12.261 41.706 1.103 12.261 41.706 1.139 12.654 41.251 
4 1.050 11.664 53.370 1.050 11.664 53.370 1.091 12.119 53.370 
5 .981 10.897 64.267       
6 .914 10.152 74.419       
7 .837 9.296 83.715       
8 .745 8.277 91.992       
9 .721 8.008 100.000       

 
หมายเหตุ.* Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางที ่4.6 ค่า Rotated Component Matrixa ดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

ตรวจสอบความถูกตอ้ง .603    

ไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากภาครัฐ .583   -.329 

ตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการจดัท าบญัชีครัวเรือน .527  .311  

ตน้ทุนประกอบอาชีพ .517 -.335  .315 
รายรับรายจ่ายได ้  .782   

ปรับใชใ้นการท าบญัชีครัวเรือน  .619   

ขอ้มูลข่าวสารในการใหค้วามรู้จากรัฐ   .730  

การติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ3เดือน   .619 .385 

เขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชี    .819 

 
หมายเหตุ.*  Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 11 iterations. 
 

จากการสกดัปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ สามารถจดักลุ่ม
องคป์ระกอบใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามตารางท่ี 4.6  Rotated Factor Matrixa   ประกอบดว้ย 9 ตวัแปร สรุป
ค่าน ้ าหนกัปัจจยัของแต่ละตวัแปรโดยจดักลุ่มใหม่ตามองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ Factor 
Analysis เป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

1) การใหค้วามรู้จากเจา้หนา้ท่ี มี 4 ตวัแปร 
2) การใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี  มี 2 ตวัแปร 
3) การติดตามจากเจา้หนา้ท่ี   มี 2 ตวัแปร 
4) ความเขา้ใจในการปฏิบติั มี  1 ตวัแปร 
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ตารางที ่4.7  การใหค้วามรู้จากเจา้หนา้ท่ี 
 
ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 

Loading 
1.9 ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการน าสมุดบญัชีครัวเรือนให้ 

ภาครัฐตรวจสอบความถูกตอ้ง 
.603 

1.8 ไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากภาครัฐ .583 
1.5 ไดรั้บการช้ีแนะท่ีตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการจดัท าบญัชีครัวเรือน .527 
1.3 น าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดในการจดัท าบญัชีตน้ทุน  

ประกอบอาชีพ 
.517 

  
จากตารางท่ี 4.7 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการส่งเสริมจาก

หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐเร่ืองท่ี 1  การให้ความรู้จากเจา้หน้าท่ี ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร คือ
เกษตรกรให ้ความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการน าสมุดบญัชีครัวเรือนใหภ้าครัฐตรวจสอบความถูกตอ้ง 
มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.603  เกษตรกรไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากภาครัฐ มีค่า Factor 
Loading เท่ากบั 0.583 ต่อมา เกษตรกรไดรั้บการช้ีแนะท่ีตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใช้ในการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.527 และเกษตรกรสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดในการ
จดัท าบญัชีตน้ทุนประกอบอาชีพ มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.517 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.8  การใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี 
 
ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 

Loading 
1.1 จดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายได ้ .782 
1.4 น าค าช้ีแนะจากภาครัฐไปปรับใชใ้นการท าบญัชีครัวเรือน .619 

  
จากตารางท่ี 4.8  ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการส่งเสริมจาก

หน่วยงานหรือองคก์รของรัฐเร่ืองท่ี 2 การใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ 
เกษตรกรสามารถจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายได ้ มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.782  และ
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เกษตรกรสามารถน าช้ีแนะจากภาครัฐไปปรับใช้ในการท าบญัชีครัวเรือน  มีค่า Factor Loading 
เท่ากบั 0.619 
 
ตารางที ่4.9  การติดตามจากเจา้หนา้ท่ี 
 

ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 
Loading 

1.6 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการใหค้วามรู้จากรัฐ .730 
1.7 ไดรั้บการติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ 3เดือน .619 

 
จากตารางท่ี 4.9  ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการส่งเสริมจาก

หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐเร่ืองท่ี 3  การติดตามจากเจา้หน้าท่ี ประกอบด้วย 2 ตวัแปร คือ 
เกษตรกรไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการให้ความรู้จากรัฐ มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.730  และ
เกษตรกรไดรั้บการติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ 3เดือน มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.619  
 
ตารางที ่4.10  ความเขา้ใจในการปฏิบติั 
 
ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 

Loading 
1.2 เขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชี .819 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลท่ีไดจ้ากการวเิคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการส่งเสริมจาก

หน่วยงานหรือองค์กรของรัฐเร่ืองท่ี 4  ความเขา้ใจในการปฏิบติั ประกอบดว้ย 1 ตวัแปร คือ 
เกษตรกรมีความเขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชี  มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.819   
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4.2.2 การสกดัปัจจยัในดา้นการยดึน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
โดยการการใช้ KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เพื่อวดัความเหมาะสมของขอ้มูล จาก

ตารางท่ี 4.14 พบวา่ค่า KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เท่ากบั 0.575 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 และเขา้ใกล ้1 
จึงสรุปไดว้่าปัจจยัขององค์ประกอบท่ีมีน ามาวิเคราะห์เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor Analysis 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2544) ตามตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11  KMO and Bartlett’s Tes ดา้นการยดึน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .535 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 106.557 

df 66 

Sig. .001 

 
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีน ามาศึกษาโดย Bartlett’s Test of Sphericity มีการ

แจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 106.557    ไดค้่า Significance = 0.001 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 
จึงสรุปวา่ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั  เหมาะสมท่ีจะใช ้Factor Analysis วิเคราะห์
ต่อไป  (จารุพกัตร์  บุตรเอก, 2555)  
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จากตารางท่ี 4.12 แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor ดา้นการยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมา

ปฏิบติัทั้งก่อนและหลงัสกดัองคป์ระกอบโดยวิธี Principal Component ซ่ึงสกดัองคป์ระกอบให้มี
จ านวนองคป์ระกอบเท่ากบัจ านวนตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ีมี 12 ตวัแปร จึงมี 12 องคป์ระกอบหรือ 
12 Component  เม่ือท าการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธี Varimax จะไดค้่า Eigenvalue, % of 
Variance และ Comulative % ขององค์ประกอบ ซ่ึงไดอ้งค์ประกอบใหม่ออกมา 5 เร่ือง โดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวน(Eigenvalue) ซ่ึงจะตอ้งมีค่ามากกวา่ 1 เท่านั้น จึงจะน ามาพิจารณา
จากตารางท่ี 4.12  พบวา่ Component ท่ี 1 ถึง 5 มีค่า Eigenvalue มากกวา่ 1 จึงควรมีเพียง 5 เร่ือง

ตารางที ่4.12  ค่า Total Variance Explained ดา้นการยดึน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

1 1.557 12.977 12.977 1.557 12.977 12.977 1.365 11.373 11.373 
2 1.256 10.470 23.447 1.256 10.470 23.447 1.298 10.815 22.188 
3 1.183 9.857 33.304 1.183 9.857 33.304 1.235 10.290 32.478 
4 1.124 9.368 42.672 1.124 9.368 42.672 1.183 9.862 42.340 
5 1.100 9.165 51.838 1.100 9.165 51.838 1.140 9.498 51.838 
6 .986 8.216 60.054       
7 .916 7.630 67.684       
8 .870 7.248 74.931       
9 .818 6.820 81.751       
10 .798 6.651 88.402       
11 .725 6.046 94.448       
12 .666 5.552 100.000       

 
หมายเหตุ.* Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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เท่านั้น ท่ีน ามาอธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลได้มากท่ีสุดโดยเร่ืองท่ี 1 อธิบายความ
แปรปรวนของขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด เท่ากบั 11.373%  รองลงมาคือเร่ืองท่ี 2 อธิบายได ้10.815%   เร่ือง
ท่ี 3 อธิบายได ้10.290% เร่ืองท่ี 4 อธิบายได ้9.862%  และเร่ืองท่ี 5 อธิบายได ้9.498% สรุปไดว้า่ทั้ง 
5 เร่ืองไดอ้ธิบายความแปรปรวนไดท้ั้งหมด 51.838% 

 
ตารางที ่4.13   ค่า Rotated Component Matrixa ดา้นการยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

ความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น .688     
เกิดความมัง่คงในครอบครัว .529   .381  
มีโอกาสเขา้ถึงตลาดและจดัสรรทรัพยากรอยา่ง
เหมาะสม 

-.495  .417   

เอาตวัรอดในภยัวกิฤตเศรษฐกิจ  .710    
ความพร้อมการเปล่ียนแปลงในอนาคต .402 .524    
เกษตรมีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร  .484    
ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวติ .353  .681   
ส่งผลใหส้ังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้   .637   
เกิดการใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต    .687  
การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง    .652  
การสร้างพื้นฐานพอมีพอกินพอใช ้     .698 
การพฒันาศกัยภาพและการศึกษาของคนใน
ครอบครัว 

    .676 

 
หมายเหตุ.* Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations. 
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จากการสกัดปัจจัยด้านการยึดน า เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติสามารถจัดกลุ่ม
องคป์ระกอบใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามตารางท่ี 4.13 Rotated Factor Matrixa   ประกอบดว้ย 12 ตวัแปร สรุป
ค่าน ้ าหนกัปัจจยัของแต่ละตวัแปรโดยจดักลุ่มใหม่ตามองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ Factor 
Analysis เป็น 5 เร่ือง ดงัน้ี 

1) ความมัง่ในการด ารงชีวติ มี 2 ตวัแปร 
2) การเตรียมความพร้อม  มี 3 ตวัแปร 
3) การพฒันา มี 3 ตวัแปร 
4) การใชชี้วติดว้ยความมีสติ มี 2 ตวัแปร 
5) การสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวติ มี 2 ตวัแปร 

 
ตารางที ่4.14  ความมัง่ในการด ารงชีวติ 
 

ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 
Loading 

2.5 การท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กิดความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น 

.688 

2.4 การท าบญัชีครัวเรือนก่อให้เกิดความมัง่คงในครอบครัว .529 
  

จากตารางท่ี 4.14 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการยึดน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั เร่ืองท่ี1 ความมัง่ในการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ การท า
บญัชีครัวเรือนท าให้เกิดความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น มีค่า Factor Loading เท่ากบั 
0.688  กบัการท าบญัชีครัวเรือนก่อให้เกิดความมัง่คงในครอบครัว มีค่า Factor Loading เท่ากบั 
0.529   

 
 
 
 
 
 
 

DPU



38 
 

ตารางที ่4.15  การเตรียมความพร้อม   
 

ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 
Loading 

2.2 การท าบญัชีครัวเรือนสามารถเอาตวัรอดในภยัวกิฤตเศรษฐกิจ .710 
2.7 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการเตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลงใน

อนาคต 
.524 

2.12 การท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กษตรมีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร .484 
 

จากตารางท่ี 4.15 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการยึดน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั เร่ืองท่ี 2 การเตรียมความพร้อม  ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ การท า
บญัชีครัวเรือนสามารถเอาตัวรอดในภยัวิกฤตเศรษฐกิจ มีค่า Factor Loading เท่ากับ 0.710 
รองลงมาคือ การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการเตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลงในอนาคต  มีค่า 
Factor Loading เท่ากบั 0. 524 และการท าบญัชีครัวเรือนท าให้เกษตรมีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร มี
ค่า Factor Loading เท่ากบั 0.484 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.16  การพฒันา 
 

ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 
Loading 

2.11 การท าบญัชีครัวเรือนส่งผลใหเ้กษตรกรมีโอกาสเขา้ถึงตลาดและ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

.417 

2.6 การท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวติ .681 
2.9 การท าบญัชีครัวเรือนส่งผลใหส้ังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้ .637 

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการยึดน า

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั เร่ืองท่ี 3 การพฒันา ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือการท าบญัชีครัวเรือน
ส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสเขา้ถึงตลาดและจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม  มีค่า Factor Loading 
เท่ากบั 0.417  รองลงมาคือการท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวิต มีค่า 
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Factor Loading เท่ากบั 0.681 และการท าบญัชีครัวเรือนส่งผลให้สังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้ มี
ค่า Factor Loading เท่ากบั 0.637 ตามล าดบั  
 
ตารางที ่4.17  การใชชี้วติดว้ยความมีสติ 
 

ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 
Loading 

2.8 การท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กิดการใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวติ .687 
2.3 การท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง .652 

 
จากตารางท่ี 4.17 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการยึดน า

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั เร่ืองท่ี 4 การใชชี้วิตดว้ยความมีสติ ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ การท า
บญัชีครัวเรือนท าให้เกิดการใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.687 กบั
การท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.652 

 
ตารางที ่4.18  การสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวติ 
 

ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 
Loading 

2.1 การท าบญัชีครัวเรือนก่อให้เกิดการสร้างพื้นฐาน พอมี  พอกิน พอใช ้ .698 
2.10 การท าบญัชีครัวเรือนส่งผลใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพและการศึกษา

ของคนในครอบครัว 
.676 

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการยึดน า

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั เร่ืองท่ี 5 การสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร คือ 
การท าบญัชีครัวเรือนก่อให้เกิดการสร้างพื้นฐาน พอมี  พอกิน พอใช ้ มีค่า Factor Loading เท่ากบั 
0.698 กบัการท าบญัชีครัวเรือนส่งผลให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและการศึกษาของคนในครอบครัว 
มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.676 
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4.2.3 การสกดัปัจจยัในดา้นการบริหารจดัการทางเงินของครอบครัว 
โดยการการใช้ KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เพื่อวดัความเหมาะสมของขอ้มูล จาก

ตารางท่ี 4.21 พบวา่ค่า KMO(Kaiser-Meyer-Olkin) เท่ากบั 0.565 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 0.5 และเขา้ใกล ้1 
จึงสรุปไดว้่าปัจจยัขององค์ประกอบท่ีมีน ามาวิเคราะห์เหมาะสมท่ีจะใช้เทคนิค Factor Analysis 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550) ตามตารางท่ี 4.21 
 
ตารางที ่4.19  KMO and Bartlett’s Test ดา้นการบริหารจดัการทางเงินของครอบครัว 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .565 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 76.468 

df 45 

Sig. .002 

  
ทดสอบความสัมพนัธ์ของตวัแปรท่ีน ามาศึกษาโดย Bartlett’s Test of Sphericity มีการ

แจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 76.468    ไดค้่า Significance = 0.002 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 จึง
สรุปวา่ปัจจยัท่ีเป็นตวัแปรทุกตวัมีความสัมพนัธ์กนั  เหมาะสมท่ีจะใช ้Factor Analysis วิเคราะห์
ต่อไป  (จารุพกัตร์  บุตรเอก, 2555)  
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ตารางที ่4.20  ค่า Total Variance Explained ดา้นการบริหารจดัการทางเงินของครอบครัว 
 

Total Variance Explained 

Facto
r 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumul
ative % 

Total % of 
Variance 

Cumulativ
e % 

1 1.529 15.292 15.292 1.529 15.292 15.292 1.393 13.926 13.926 
2 1.248 12.484 27.776 1.248 12.484 27.776 1.243 12.434 26.360 
3 1.077 10.772 38.548 1.077 10.772 38.548 1.161 11.610 37.970 
4 1.024 10.240 48.788 1.024 10.240 48.788 1.082 10.818 48.788 
5 .999 9.991 58.779       
6 .919 9.187 67.966       
7 .911 9.107 77.073       
8 .820 8.201 85.274       
9 .744 7.439 92.713       
10 .729 7.287 100.000       

 
หมายเหตุ.* Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

จากตารางท่ี 4.20  แสดงค่าสถิติส าหรับแต่ละ Factor ดา้นการบริหารจดัการทางเงินของ
ครอบครัว ทั้งก่อนและหลงัสกดัองคป์ระกอบโดยวธีิ Principal Component ซ่ึงสกดัองคป์ระกอบให้
มีจ  านวนองค์ประกอบเท่ากบัจ านวนตวัแปรในการวิจยัคร้ังน้ีมี 10 ตวัแปร จึงมี 10 องค์ประกอบ
หรือ 10 Component  เม่ือท าการหมุนแกนองคป์ระกอบดว้ยวิธี Varimax จะไดค้่า Eigenvalue, % of 
Variance และ Comulative % ขององค์ประกอบ ซ่ึงไดอ้งค์ประกอบใหม่ออกมา 2 ปัจจยั โดย
พิจารณาจากค่าความแปรปรวน(Eigenvalue) ซ่ึงจะตอ้งมีค่ามากกวา่ 1 เท่านั้น จึงจะน ามาพิจารณา
จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ Component ท่ี 1 ถึง 4 มีค่า Eigenvalue มากกวา่ 1 จึงควรมีเพียง 4 เร่ือง
เท่านั้น ท่ีน ามาอธิบายค่าความแปรปรวนของข้อมูลได้มากท่ีสุดโดยเร่ืองท่ี 1 อธิบายความ
แปรปรวนของขอ้มูลไดม้ากท่ีสุด เท่ากบั 13.926%  เร่ืองท่ี 2 อธิบายได ้12.434%  เร่ืองท่ี 3 อธิบาย
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ได้ 11.610% และเร่ืองท่ี 4 อธิบายได้ 10.818%  สรุปได้ว่าทั้ ง 2 เร่ืองอธิบายความแปรปรวนได้
ทั้งหมด 48.788% 
 
ตารางที ่4.21  ค่า Rotated Component Matrixa ดา้นการบริหารจดัการทางเงินของครอบครัว 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

ช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน .632    
การพยากรณ์ปัจจยัภายนอกครัวเรือน .547    
 การพยากรณ์ปัจจยัภายในครัวเรือน .505  .370  
การวางแผนการเงินระยะสั้น  .806   
การพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น  .469   
จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี  .467 .418  
การวางแผนการเงินระยะยาว   .723  
การวางแผนและความร่วมมือของคนในครอบครัว    .831 
ลดปัญหาขาดแคลนสภาพคลอ้งทางการเงิน .448   .554 

 
หมายเหตุ.* Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 

 
จากการสกัดปัจจัยด้านการบริหารจัดการทางเงินของครอบครัว สามารถจัดกลุ่ม

องคป์ระกอบใหม่ท่ีเกิดข้ึนตามตารางท่ี 4.21  Rotated Factor Matrixa   ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร สรุป
ค่าน ้ าหนกัปัจจยัของแต่ละตวัแปรโดยจดักลุ่มใหม่ตามองคป์ระกอบท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ Factor 
Analysis เป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

1) ระบบแกไ้ขและการลดหน้ีสินมี 3 ตวัแปร 
2) ระบบการงานแผนทางการเงิน มี 3 ตวัแปร 
3) ระบบการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งิน มี 1 ตวัแปร 
4) ระบบความร่วมมือและการป้องกนัหน้ีสิน มี 2 ตวัแปร 
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ตารางที ่4.22  ระบบแกไ้ขและการลดหน้ีสิน 
 
ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 

Loading 
3.9 การท าบญัชีครัวเรือนลดวกิฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับรายจ่ายให้

สมดุล 
.632 

3.7 การท าบญัชีครัวเรือนลดปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงิน .547 
3.6 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายนอกครัวเรือน .505 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการบริหาร

จดัการทางเงินของครอบครัว เร่ืองท่ี 1 ระบบแกไ้ขและการลดหน้ีสินประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ 
การท าบญัชีครัวเรือนลดวิกฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับรายจ่ายให้สมดุล มีค่า Factor Loading 
เท่ากบั 0.632  รองลงมาคือ การท าบญัชีครัวเรือนลดปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงิน  มีค่า 
Factor Loading เท่ากบั 0.547 และการท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายนอกครัวเรือน มี
ค่า Factor Loading เท่ากบั 0.505 
 

ตารางที ่4.23  ระบบการงานแผนทางการเงิน 
 

ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 
Loading 

3.3 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการวางแผนการเงินระยะสั้น1-2 ปีการ
วางแผนน าเงินมาหมุนเวยีนในครอบครัว 

.806 

3.5 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายในครัวเรือน .469 
3.2 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี .467 

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการบริหาร

จดัการทางเงินของครอบครัว เร่ืองท่ี 2 ระบบการงานแผนทางการเงิน ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร คือ 
การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการวางแผนการเงินระยะสั้น1-2 ปีการวางแผนน าเงินมาหมุนเวียนใน
ครอบครัว มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.806 รองลงมาคือ การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์
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ปัจจยัภายในครัวเรือน มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.469 และการท าบญัชีครัวเรือนเป็นจุดเร่ิมตน้
ของการวางแผนท่ีดี มีค่า Factor Loading เท่ากบั 0.467 ตามล าดบั 

 
ตารางที ่4.24  ระบบการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งิน 
 
ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 

Loading 
3.4 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น .723 

 
จากตารางท่ี 4.24 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการบริหาร

จดัการทางเงินของครอบครัว เร่ืองท่ี 3 ระบบการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งิน ประกอบดว้ย 1 ตวั
แปร คือ การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น  มีค่า Factor Loading 
เท่ากบั 0.723  

 
ตารางที ่4.25  ระบบความร่วมมือและการป้องกนัหน้ีสิน 
 
ค าถามที ่ ตัวแปร Factor 

Loading 
3.1 การท าบญัชีครัวเรือนข้ึนอยูก่บัการวางแผนและความร่วมมือของคน

ในครอบครัว 
.831 

3.8 การท าบญัชีครัวเรือนช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน .554 
 
จากตารางท่ี 4.25 ผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ดว้ย Factor Analysis ในดา้นการบริหาร

จดัการทางเงินของครอบครัว เร่ืองท่ี 4 ระบบความร่วมมือและการป้องกนัหน้ีสิน ประกอบดว้ย 2 
ตวัแปร คือ การท าบญัชีครัวเรือนข้ึนอยูก่บัการวางแผนและความร่วมมือของคนในครอบครัว มีค่า 
Factor Loading เท่ากบั 0.831 กบัการท าบญัชีครัวเรือนช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน มีค่า Factor Loading 
เท่ากบั 0.554  
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4.3  การจัดกลุ่มองค์ประกอบ สามารถสรุปแบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

4.3.1  องคป์ระกอบหลกัการการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์ารภาครัฐ เม่ือด าเนินการสกดั
ปัจจยัแลว้สามารถแบ่งออกเป็น 4 เร่ือง  ดงัน้ี 

4.3.1.1 การให้ความรู้จากเจา้หน้าท่ี ประกอบดว้ย 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ เกษตรกรให้ ความ
ร่วมมือเป็นอยา่งดีในการน าสมุดบญัชีครัวเรือนให้ภาครัฐตรวจสอบความถูกตอ้ง เกษตรกรไดรั้บ
ค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากภาครัฐ  เกษตรกรไดรั้บการช้ีแนะท่ีตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใช้ในการจดัท า
บญัชีครัวเรือน และเกษตรกรสามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดในการจดัท าบญัชีตน้ทุนประกอบ
อาชีพ 

4.3.1.2 การใช้ความรู้ท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ี ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ เกษตรกร
สามารถจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายได ้  และเกษตรกรสามารถน าช้ีแนะจากภาครัฐไปปรับ
ใชใ้นการท าบญัชีครัวเรือน 

4.3.1.3 การติดตามจากเจา้หน้าท่ี ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ เกษตรกรไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารในการใหค้วามรู้จากรัฐ และเกษตรกรไดรั้บการติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ 3เดือน                 

4.3.1.4 ความเขา้ใจในการปฏิบติั ประกอบดว้ย 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ เกษตรกรมีความเขา้ใจ
ในกระบวนการจดัท าบญัชี    

3.2.2 องค์ประกอบดา้นการยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั เม่ือด าเนินการสกดัปัจจยัแล้ว
สามารถแบ่งออกเป็น 5 เร่ือง ดงัน้ี 

3.2.2.1 ความมัง่ในการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ การท าบญัชีครัวเรือน
ท าใหเ้กิดความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น กบัการท าบญัชีครัวเรือนก่อให้เกิดความมัง่คง
ในครอบครัว 

3.2.2.2 การเตรียมความพร้อม  ประกอบด้วย 3 ตวัแปร ได้แก่ การท าบญัชีครัวเรือน
สามารถเอาตวัรอดในภยัวิกฤตเศรษฐกิจ การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการเตรียมความพร้อมการ
เปล่ียนแปลงในอนาคต และการท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กษตรมีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร  

3.2.2.3 การพฒันา ประกอบดว้ย 3 ตวัแปร การท าบญัชีครัวเรือนส่งผลให้เกษตรกรมี
โอกาสเขา้ถึงตลาดและจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม รองลงมาคือการท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่
ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวิต และการท าบญัชีครัวเรือนส่งผลให้สังคมมีคุณภาพลดความ
ขดัแยง้  

DPU



46 
 

3.2.2.4 การใชชี้วิตดว้ยความมีสติ ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  การท าบญัชีครัวเรือน
ท าใหเ้กิดการใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต กบัการท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่การปฏิบติัตนบนทาง
สายกลาง 

3.2.2.5 การสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวิต ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่  การท าบญัชี
ครัวเรือนก่อใหเ้กิดการสร้างพื้นฐาน พอมี  พอกิน พอใช ้ กบัการท าบญัชีครัวเรือนส่งผลให้เกิดการ
พฒันาศกัยภาพและการศึกษาของคนในครอบครัว 

3.2.3  องคป์ระกอบดา้นการบริหารจดัการทางเงินของครอบครัวเม่ือด าเนินการสกดัปัจจยัแลว้
สามารถแบ่งออกเป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

3.2.3.1 ระบบแก้ไขและการลดหน้ีสิน  ประกอบด้วย 3 ตวัแปร ได้แก่ การท าบญัชี
ครัวเรือนลดวกิฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับรายจ่ายให้สมดุล รองลงมาคือ การท าบญัชีครัวเรือนลด
ปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงิน  และการท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายนอก
ครัวเรือน  

3.2.3.2 ระบบการงานแผนทางการเงิน ประกอบด้วย 3 ตวัแปร ได้แก่ การท าบญัชี
ครัวเรือนเป็นการวางแผนการเงินระยะสั้ น1-2 ปีการวางแผนน าเงินมาหมุนเวียนในครอบครัว 
รองลงมาคือ การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายใน  และการท าบญัชีครัวเรือนเป็น
จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี 

3.2.3.3 ระบบการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งิน ประกอบดว้ย 1 ตวัแปร ไดแ้ก่ การท า
บญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น   

3.2.3.4 ระบบความร่วมมือและการป้องกนัหน้ีสิน ประกอบดว้ย 2 ตวัแปร ไดแ้ก่ คือ 
การท าบญัชีครัวเรือนข้ึนอยูก่บัการวางแผนและความร่วมมือของคนในครอบครัว กบัการท าบญัชี
ครัวเรือนช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 
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บทที ่5 
สรุปผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 

 

จากการวิจยัเร่ือง การศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา 
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช   สามารถสรุป
ผลการวจิยั  อภิปรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย  

การวจิยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  มีวตัถุประสงคใ์นการวิจยัคร้ังน้ี คือเพื่อศึกษา
แนวทางการจัดท าบญัชีครัวเรือน  และเพื่อศึกษาแนวทางการบริหารจัดการทางการเ งินของ
ครอบครัวเกษตรกรชาวสวนยาง ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช จากการวิจยั
สามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 

1.  ดา้นขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม พบวา่สถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัปวท. หรือปวส.    รายไดเ้ฉล่ียครอบครัวละ 15,001 – 20,000 บาท 

2. ด้านการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อ
ประเด็นปัจจยัด้านการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว เป็นล าดับท่ี 1 รองลงมาได้แก่
ประเด็นปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่ายงานหรือองค์กรของรัฐ และประเด็นปัจจยัดา้นการยึดน า
เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นดงัน้ี 

2.1 ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัว พบวา่ระดบัความคิดเห็น
ต่อการบริหารจดัการทางการเงินของครอบครัวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ 
การพยากรณ์ปัจจยัภายนอกครัวเรือน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดมาเป็นอนัดบัท่ีหน่ึง  รองลองมา คือการ
วางแผนการเงินระยะยาว  การลดวิกฤตหน้ีสินโดยจดัการรายรับรายจ่ายให้สมดุล  การลดปัญหา
ขาดแคลนสภาพคลอ้งทางการเงิน  การพยากรณ์ปัจจยัภายในครัวเรือน  การวางแผนการเงินระยะ
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สั้น  การวางแผนและความร่วมมือของคนในครอบครัว  การพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น 
การช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน   และจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดีในล าดบัสุดทา้ย 

2.2 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่ายงานหรือองคก์รของรัฐ พบวา่ระดบัความคิดเห็น
ต่อดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า  การติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ3เดือน อยู่ในระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีหน่ึง  รองลงมาคือ
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการให้ความรู้จากรัฐ การท าบญัชีรายรับรายจ่ายได ้ เขา้ใจในกระบวน 
การจดัท าบญัชี  การให้ความร่วมมือในการน าสมุดบญัชีครัวเรือนตรวจสอบความถูกต้อง  การ
ได้รับค าปรึกษาหรือข้อสงสัยจากภาครัฐ  การน าความรู้ไปต่อยอดท าต้นทุนประกอบอาชีพ         
การน าค าช้ีแนะไปปรับใชใ้นการท าบญัชีครัวเรือน  และการไดรั้บค าช้ีแนะตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้น
การจดัท าบญัชีครัวเรือน ในล าดบัต ่าสุด 

2.3 ปัจจยัดา้นการยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั พบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อการ
ยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั อยู่ในระดบัมากท่ีสุด    เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า  ความมี
ศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวติ อยูใ่นระดบัมากท่ีสุดเป็นล าดบัท่ีหน่ึง   รองลงมาคือการสร้างพื้นฐาน
พอมีพอกินพอใช ้การเอาตวัรอดในภยัวิกฤตเศรษฐกิจ   เกิดความมัง่คงในครอบครัว  ความพร้อม
การเปล่ียนแปลงในอนาคต  การใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต  การพฒันาศกัยภาพและการศึกษา
ของคนในครอบครัว   ความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น  สังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้  
การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง    เกษตรกรมีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร และการจดัสรรทรัพยากร
อยา่งเหมาะสมอยูใ่นระดบัล าดบัต ่าสุด 

3. การสกดัปัจจยั(Factor Analysis)สามารถอธิบายผลจากการสกดัปัจจยัในแต่ละองคป์ระกอบ 
ได ้ดงัน้ี 

3.1 องคป์ระกอบปัจจยัในการส่งเสริมจากหน่วยงานหรืองคก์รของรัฐ สามารถแบ่งออกได้
เป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี   

3.1.1  การให้ความรู้จากเจ้าหน้าท่ี ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เกษตรกรให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการน าสมุดบญัชีครัวเรือนให้ภาครัฐตรวจสอบความถูกตอ้งเป็นระดบัท่ีมีผล
ต่อการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐมากท่ีสุด  ส่วนการไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัย
จากภาครัฐ  การไดรั้บการช้ีแนะท่ีตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการจดัท าบญัชีครัวเรือน  และสามารถน า
ความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดในการจดัท าบญัชีตน้ทุนเป็นอนัดบัรองลงมา 
  3.1.2  การใช้ความรู้ท่ีได้จากเจ้าหน้าท่ี จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่า ปัจจัยทุกตัวมี
ความส าคญัส่งต่อการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองคก์รของรัฐ  โดยเฉพาะเกษตรกรสามารถจดัท า
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บญัชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายได้  และสามารถน าค าช้ีแนะจากภาครัฐไปปรับใช้ในการท าบญัชี
ครัวเรือน  
 3.1.3 การติดตามจากเจา้หนา้ท่ี พบว่าส่วนใหญ่มีความเห็นว่า  เกษตรกรไดรั้บขอ้มูล
ข่าวสารในการให้ความรู้จากรัฐ ซ่ึงมีผลต่อการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐในระดบั
มากท่ีสุด  ล าดบัรองลงมาคือไดรั้บการติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ 3เดือน   
 3.1.4 ความเขา้ใจในการปฏิบติั ผลการวจิยั พบวา่เกษตรกรเขา้ใจในกระบวนการจดัท า
บญัชีอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

3.2 องคป์ระกอบปัจจยัในการยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั  สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 
เร่ือง ดงัน้ี 

3.2.1 ความมัน่คงในการด ารงชีวิต  จากการวิจยั พบว่าเกษตรกรมีการท าบญัชี
ครัวเรือนท าใหเ้กิดความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ล าดบัต่อมาคือ
การท าบญัชีครัวเรือนก่อใหเ้กิดความมัง่คงในครอบครัว  

3.2.2  การเตรียมความพร้อม พบวา่ส่วนใหญ่ เกษตรกรสามารถท าบญัชีครัวเรือนเพื่อ
เอาตวัรอดในภยัวกิฤตเศรษฐกิจ  ล าดบัรองลงมาคือ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลง
ในอนาคต และ เพื่อท าให้มีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร ซ่ึงปัจจยัทั้ง 3 ดา้นมีผลกระทบในเชิงบวกต่อ
การน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 

3.2.3  การพฒันา จากการวิจยัพบว่าปัจจยัทุกตวัมีความส าคญัส่งต่อการน าเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบติัในระดบัสูง โดยเฉพาะ การพฒันาการส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาสเขา้ถึงตลาดและ
จดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม  ล าดบัรองลงมาคือ น าไปสู่ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวิต  
และ ส่งผลใหส้ังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้  

3.2.4  การใช้ชีวิตดว้ยความมีสติ  จากการวิจยัพบว่า การท าบญัชีครัวเรือนท าให้เกิด
การใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต และน าไปสู่การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง  ซ่ึงมีผลกระทบใน
เชิงบวกต่อการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 

3.2.4  การสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวิต  จากการวิจยัพบว่าการท าบญัชีครัวเรือน
ก่อให้เกิดการสร้างพื้นฐาน พอมี  พอกิน พอใช้ มีผลต่อการน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติัใน
ระดับสูง   และส่งผลให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและการศึกษาของคนในครอบครัว  เป็นล าดับ
รองลงมา 

3.3  องคป์ระกอบดา้นปัจจยัการบริหารจดัการเงินของครอบครัว สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 
เร่ือง ดงัน้ี 
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3.3.1  ระบบการแกไ้ขและการลดหน้ีสิน   ผลการวิจยัพบวา่การท าบญัชีครัวเรือนลด
วิกฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับรายจ่ายให้สมดุล  ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการเงินของ
ครอบครัวสูงท่ีสุด  ส่วนดา้นลดปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและเป็นการพยากรณ์ปัจจยั
ภายนอกครัวเรือน  เป็นอนัดบัรองลงมาซ่ึงมีผลกระทบในเชิงบวกต่อการบริหารจดัการเงินของ
ครอบครัว  

3.3.2  ระบบการวางแผนทางการเงิน จากการวิจยัพบวา่ การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการ
วางแผนการเงินระยะสั้น1-2 ปี  การวางแผนน าเงินมาหมุนเวียนในครอบครัว  เป็นการพยากรณ์
ปัจจยัภายในครัวเรือน และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี  ซ่ึงทั้ง 3 ดา้น ส่งผลกระทบต่อการ
การบริหารจดัการเงินของครอบครัวในระดบัสูงเช่นกนั 

3.3.3  ระบบการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งิน จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ การท าบญัชี
ครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น ปัจจยัดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จดัการเงินของครอบครัว  

3.3.4  ระบบความร่วมมือและการป้องกันหน้ีสิน จากการวิจยัพบว่า การท าบญัชี
ครัวเรือนข้ึนอยูก่บัการวางแผนและความร่วมมือของคนในครอบครัว มีผลต่อการบริหารจดัการเงิน
ของครอบครัว  ล าดบัรองลงมาคือช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน   
 
5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

ผลจากการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจยัส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา 
เกษตรกรชาวสวนยางพารา ต าบลลางขนั  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช พบวา่ ตามความ
คิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางพารา ต าบลลางขนั  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช ผูว้ิจยั
สามารถอภิปรายผลการวจิยัโดยแยกตามเร่ืองดงัน้ี 

1. องคป์ระกอบปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 เร่ือง ดงัน้ี 

1.1 การให้ความรู้จากเจา้หน้าท่ี การวิจยัคร้ังน้ีพบวา่ เกษตรกรให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดีในการน าสมุดบญัชีครัวเรือนให้ภาครัฐตรวจสอบความถูกต้อง  ได้รับค าปรึกษาหรือข้อ
สงสัยจากภาครัฐ  ไดรั้บการช้ีแนะท่ีตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการจดัท าบญัชีครัวเรือน  และสามารถ
น าความรู้ท่ีไดไ้ปต่อยอดในการจดัท าบญัชีตน้ทุน ผลงานน้ีสอดคลอ้งกบังานของ วริศรา เหล่าบารุง 
(ม.ป.ป.,)การพฒันาบญัชีครัวเรือนเพื่อเกษตรกรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลงัไดรั้บการอบรม
เกษตรกรสภาพการจดัท าบญัชีครัวเรือน ความรู้ในการท าบญัชีครัวเรือน ความสามารถในการท า
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บญัชีครัวเรือน การควบคุมตรวจสอบ ความถูกตอ้งของการท าบญัชีครัวเรือน และการบริหาร
จดัการครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ในการจดัท าบญัชีครัวเรือนดีกวา่ก่อนไดรั้บการอบรม 
เน่ืองจากในการอบรมได้ใช้ผลการวิเคราะห์สมมุติฐานต่างๆพฒันาเป็นรูปแบบระบบการจดัท า
บญัชีครัวเรือนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้การจดัอบรมตรงประเด็นส าคญัผูอ้บรมได้รับ
ความรู้ท่ีนาไปใชป้ระโยชน์ได ้

1.2 การใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี จากการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ เกษตรกรสามารถจดัท า
บญัชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายได้  และสามารถน าค าช้ีแนะจากภาครัฐไปปรับใช้ในการท าบญัชี
ครัวเรือน ผลงานน้ีสอดคลอ้งกบังานของสุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2546) การจดัทาบญัชีครัวเรือน
เป็นการจดบนัทึกรายรับรายจ่ายประจาวนัของครัวเรือน ทาใหท้ราบผลการดาเนินงานของครัวเรือน 
และฐานะการเงินของครัวเรือน ตลอดจนสามารถนาขอ้มูลมาวางแผนการใชจ้่ายเงินในอนาคตได้
อยา่งเหมาะสม ทาให้เกิดการออม การใชจ่้ายเงินอยา่งประหยดัคุม้ค่า ไม่ฟุ่มเฟือย ท าให้ตนเองและ
ครอบครัวทราบรายรับ-รายจ่าย หน้ีสิน และเงินคงเหลือในแต่ละวนั น าขอ้มูลการใชจ่้ายเงินภายใน
ครอบครัวมาจดัเรียงลาดบัความส าคญัของรายจ่าย และวางแผนการใชจ่้ายเงิน 

1.3 การติดตามจากเจ้าหน้าท่ี ผลการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า  เกษตรกรได้รับข้อมูล
ข่าวสารในการให้ความรู้จากรัฐ และได้รับการติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ 3เดือน ผลงานน้ี
สอดคลอ้งกบังานของ กองติดตามและประเมินผล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(2548) ไดท้  าการศึกษาและประเมินผลโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยร่วมใจท าบญัชีครัวเรือน 
จากเกษตรกรลูกคา้ ธ.ก.ส. พบวา่ ปัจจุบนัเกษตรกรลูกคา้ ธกส. มีการจดบนัทึกรายรับ – รายจ่าย
ภายในครัวเรือนลงในสมุดบญัชีครัวเรือนเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 82.4 อนัเป็นผลมากจาการไดรั้บ
การอบรมหรือค าแนะน าจากเจา้หนา้ท่ี ธ.ก.ส. จนสามารถจดบนัทึกรายรับ–รายจ่ายลงในสมุดบญัชี
ครัวเรือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือน มีการวาง
แผนการใชจ่้ายเงิน และหารายไดเ้พิ่มมีการจ าแนกรายจ่ายท่ีจ าเป็น สุนีย ์ตฤณขจี และ นิยะดา วิเศษ
บริสุทธ์ิ (2551) ไดศึ้กษาเร่ือง  การรับรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจจดัท าบญัชีครัวเรือน  ของ
ประชาชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา  จงัหวดัอยุธยา ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไดรั้บข่าวสาร
เก่ียวกบัการรณรงคใ์ห้จดัท าบญัชีครัวเรือน โดยมีช่องทางการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการรณรงคใ์ห้
จดัท าบญัชีครัวเรือน 3 ล าดบัแรก คือ โทรทศัน์ การแนะน าของผูน้ าชุมชน และการประชุมช้ีแจง
ของบุคลากรเจา้หนา้ท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

1.4 ความเข้าใจในการปฏิบติั  จากการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่าเกษตรกรเข้าใจใน
กระบวนการจดัท าบญัชี ผลงานน้ีสอดคลอ้งกบังานของ สรรเสริญ วงศช์อุ่ม (2544) กล่าววา่ ในการ
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บริหารจดัการหรือต่อหน้าท่ีนั้น มีความจาเป็นอย่างยิ่งตอ้งอาศยัหลกัของการบริหารจดัการและ
ความรู้ความสามารถในการจดัทาบญัชี และสอดคลอ้งกบังานของ อรกญัญา โฆษิตานนท์ (2553) 
กล่าววา่ ในการบริหารจดัการและความสามารถในการทาบญัชี  มีผลต่อการบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความรับผดิชอบต่อสังคม  

2. องค์ประกอบดา้นการยึดน าเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 5 
เร่ือง ดงัน้ี 

2.1 ความมัน่คงในการด ารงชีวิต  จากการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่าเกษตรกรมีการท า
บญัชีครัวเรือนท าให้เกิดความพอดีไม่มากไม่น้อยไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น และ การท าบญัชีครัวเรือน
ก่อให้เกิดความมัง่คงในครอบครัว ผลงานน้ีสอดคลอ้งกบังานของ วาริพิณ มงคลสมยั (2551) ได้
ศึกษาเร่ือง การจดัการความรู้ทางบญัชีตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเพื่อพฒันารูปแบบการ
จดัท าบญัชีครัวเรือน ผลการวจิยัพบวา่รูปแบบการจดัท าบญัชีครัวเรือนของชุมชนในต าบลมะเขือแจ ้
เป็นสมุดบญัชีตามรูปแบบของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผลการพฒันารูปแบบ
การจดัท าบญัชีครัวเรือน พบว่า ชุมชนในต าบลมะเขือแจส้นใจการบนัทึกบญัชีครัวเรือนตาม
รูปแบบสมุดบญัชีของนกัวิจยัโดยการแยกค่าใชจ่้ายท่ีจ าเป็น และค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นออกจากกนั 
และการน าแนวพระราชด าริ เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมาใชเ้ป็นแนวทางในการใชจ่้ายเงิน ท าให้ชุมชน
ลดค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ าเป็นและมีเงินออมมากข้ึน 

2.2 การเตรียมความพร้อม จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า เกษตรกรสามารถท าบญัชี
ครัวเรือนเพื่อเอาตวัรอดในภยัวิกฤตเศรษฐกิจ   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต และ เพื่อท าให้มีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร สอดคลอ้งกบังานของ คณะกรรมการพฒันาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2550) โดยพื้นฐานตอ้งพิจารณาการพึ่งพาตนเอง ความพอดีความ
เหมาะสมความสมเหตุสมผลและการยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึน 

2.3 การพฒันา จากการวจิยัในคร้ังน้ีพบวา่ การพฒันาการส่งผลให้เกษตรกรมีโอกาส
เขา้ถึงตลาดและจดัสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม   น าไปสู่ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวิต  
และ ส่งผลให้สังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้ ผลงานน้ีสอดคลอ้งกบังานคณะอนุกรรมการก ากบั
อนุวตัตามแผนปฏิบติั (2545) ไดว้ิจยัพบวา่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนในอิริยาบทไทยเป็นการพฒันาท่ีตอ้ง
ค านึงถึงความเป็นองค์กรรวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุลบนพื้นฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิ
ปัญญาและวฒันธรรมไทยดว้ยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ดว้ยความเอ้ืออาทรเคารพซ่ึง
กนัและกนั เพื่อความสามารถในการพึ่งพาตนเองและคุณภาพชีวติท่ีดีอยา่งเท่าเทียมกนั 
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2.4 การใชชี้วิตดว้ยความมีสติ  จากการวิจยัในคร้ังน้ี พบวา่ การท าบญัชีครัวเรือนท า
ให้เกิดการใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต และน าไปสู่การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง  สอดคลอ้ง
กบังานของ กระทรวงมหาดไทย (2549)  ไดศึ้กษาพบวา่ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกตใ์ช้
กบัการปฏิบติัตนไดใ้นทุกระดบัโดยเนน้การปฏิบติับนทางสายกลาง  

2.5 การสร้างพื้นฐานในการด ารงชีวิต  จากการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่าการท าบญัชี
ครัวเรือนก่อให้เกิดการสร้างพื้นฐาน พอมี  พอกิน พอใช ้และส่งผลให้เกิดการพฒันาศกัยภาพและ
การศึกษาของคนในครอบครัวสอดคลอ้งกบังานของ จิรศกัด์ิ สุรังคพิพรรธน์ (2554) การกระจาย
การพฒันาอยา่งเป็นธรรม การท าให้ประชากรมีความเท่าเทียมกนัดา้น เพศ อาชีพ รายได ้การศึกษา 
ความตอ้งการพื้นฐานในการด ารงชีพ และบริการพื้นฐานทางสังคมมีโอกาสในการเขา้ถึงตลาดและ
การจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสมและเป็นธรรมโดยค านึงถึงความตอ้งการของคนรุ่นปัจจุบนัและ
สงวนรักษาทรัพยากรใหค้นรุ่นอนาคต  

3. องค์ประกอบดา้นปัจจยัการบริหารจดัการทางการเงิน  สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 
เร่ือง ดงัน้ี 

3.1 ระบบการแกไ้ขและการลดหน้ีสิน   ผลการวิจยัพบวา่การท าบญัชีครัวเรือนลด
วิกฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับรายจ่ายให้สมดุล   ลดปัญหาขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงินและ 
เป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายนอกครัวเรือน  ผลงานน้ีสอดคล้องกบังานของ ธีระ ภู่ตระกูล(2556) 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการลดหน้ีของครัวเรือน พบวา่ ผลของแบบจาลองช้ีให้เห็นว่า การท่ีครัวเรือนมี
รายไดเ้พิ่มสูงข้ึนและการมีความรู้ความเขา้ใจทางการเงินจะช่วยให้หน้ีสินลดลงได ้และสามารถทา
ไดห้ลากหลายวิธี โดยเคร่ืองมือหน่ึงท่ีจะช่วยให้มีการบริหารรายรับ-รายจ่ายไดอ้ยา่งเหมาะสม คือ 
การจดัทาบญัชีครัวเรือน ซ่ึงผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจทางการเงินไดก้ล่าวไวว้า่ เม่ือก่อหน้ีแลว้วิธีการ
ท่ีดีท่ีสุด คือ เรียนรู้ และบริหารจดัการหน้ีท่ีดี เพื่อลดวิกฤติหน้ีสินท่ีมีโดยบริหารรายรับรายจ่ายให้
สมดุล ดว้ยการทาบญัชีรายรับรายจ่าย หรือบญัชีครัวเรือน ประโยชน์ก็เพื่อให้ทราบพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายท่ีแทจ้ริง ตลอดจนใช้เป็นขอ้มูลพิจารณาลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยท่ีไม่จาเป็นให้มีรายรับสุทธิ
เพิ่มข้ึน และต่อมาใหช้าระหน้ีท่ีมีดอกเบ้ียสูงเป็นลาดบัแรก  

3.2 ระบบการวางแผนทางการเงิน จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ การท าบญัชีครัวเรือน
เป็นการวางแผนการเงินระยะสั้ น1-2 ปีการวางแผนน าเงินมาหมุนเวียนในครอบครัว  เป็นการ
พยากรณ์ปัจจยัภายในครัวเรือน และเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี  สอดคลอ้งกบังานของปิยนุช 
ตูแ้ก้ว (2549) ครัวเรือนท่ีมีระดบัรายไดสู้งและปานกลางส่วนใหญ่ท าการออมในรูปเงินฝากใน
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สถาบนัการเงินโดยฝากเงินกบัธนาคารพาณิชยห์รือกบักองทุนอ่ืนๆ ในขณะท่ีครัวเรือนท่ีมีระดบั
รายไดต้ ่า ส่วนใหญ่มีการออมเงินในรูปการเล่นแชร์หรือการออกเงินกู ้

3.3 ระบบการพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งิน จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบวา่ การท าบญัชี
ครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ความตอ้งการใช้เงินระยะสั้น สอดคลอ้งกบังานของ นภาพร ลิขิตวงศ์
ขจร (2550) การวางแผนท่ีดีนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีการจดบนัทึกขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง มีการเก็บขอ้มูล
เก่ียวกบัรายรับและรายจ่ายของครัวเรือน เพื่อจดัท าเป็นบญัชีครัวเรือนและน าขอ้มูลท่ีไดม้าพิจารณา
หาวิธีการเพิ่มรายรับและลดรายจ่ายท่ีไม่จ  าเป็นเพื่อให้เกิดความพอดี หากมีส่วนท่ีเหลือก็ให้เก็บไว้
ออมเพื่อใชใ้นอนาคต  

3.4 ระบบความร่วมมือและการป้องกนัหน้ีสิน จากการวิจยัในคร้ังน้ีพบว่า การท า
บญัชีครัวเรือนข้ึนอยู่กบัการวางแผนและความร่วมมือของคนในครอบครัว และช่วยแกไ้ขปัญหา
หน้ีสิน สอดคล้องกบังานของสุนีย  ์ และนิยะดา (2551) เร่ืองการรับรู้และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจจดัท าบญัชีครัวเรือนของประชาชน ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา
พบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการท าบญัชีครัวเรือของประชาชนในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา คือการไดเ้รียนรู้การบริหารและวางแผนการใช้เงินมากท่ีสุด  แรงผลกัดนัท่ี
ตอ้งการให้มีการใช้จ่ายอย่างรอบคอบและเหมาะสมและลดรายจ่ายท่ีฟุ่มเฟือยได ้ แรงผลกัดนัท่ี
ตอ้งการใหค้รัวเรือนมีเงินออม มากข้ึนแรงผลกัดนัท่ีตอ้งการใชชี้วติอยา่งพอเพียงตามหลกัเศรษฐกิจ
พอเพียง  
 
5.3  ปัญหาและข้อจ ากดัในการวจัิย 

ขอ้จ ากดัในการวิจยั คือ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั อาจไม่ครอบคลุมทุกพื้นท่ีของ
ประเทศไทย  เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างท่ีน ามาศึกษาได้ก าหนดเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา 
ต าบลบางขนั  อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช เท่านั้น จึงอาจไม่ครอบคลุมทุกประเด็นใน
การพิจารณาปัจจยัการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
 
5.4  ข้อเสนอแนะในการวจัิย 

5.4.1 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังน้ี 
เน่ืองจากการวิจยัในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเบ้ืองตน้เก่ียวกบัองค์ประกอบปัจจยัส่งเสริม

การจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา เกษตรกรชาวสวนยางพารา ต าบลลางขนั  อ าเภอบางขัน  
จงัหวดันครศรีธรรมราช ข้อมูลท่ีได้เป็นขอ้มูลเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั  
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อ าเภอบางขนั  จงัหวดันครศรีธรรมราช จึงท าให้ผลการศึกษาสรุปผลไปในเร่ืองการวิเคราะห์
องคป์ระกอบ ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีมีเพียง 3 องคป์ระกอบ เม่ือน ามาสกดัปัจจยัไดเ้พียง  13 เร่ือง ซ่ึง
อาจจะยงัไม่ครอบคลุมองคป์ระกอบและปัจจยัทั้งหมด 

5.4.2  ขอ้เสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
5.4.2.1 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบปัจจยัส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนในจงัหวดั

อ่ืนเพิ่มเติม เพื่อเป็นการขยายขอบเขตการศึกษา และใหไ้ดข้อ้มูลมาเปรียบเทียบ 
5.4.2.2 ควรมีการศึกษาองค์ประกอบปัจจยัส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือนในมุมมอง

ดา้นอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดน้ ามาศึกษาในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาเพิ่มเติมวา่มีองคป์ระกอบดา้นใดอีกท่ีอาจส่งผลต่อ
การจดัท าบญัชีครัวเรือน   
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 แบบสอบถามเพือ่การวจัิยเร่ือง 
 
การศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา :  เกษตรกรชาวสวน
ยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  

 ค าช้ีแจง 
     แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าสารนิพนธ์ของนกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตร

บญัชีมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยก์ารศึกษาองค์ประกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชี
ครัวเรือนในฐานะท่ีท่านเป็นเกษตรกรชาวสวนยางพาราจึงน่าจะให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ งานวิจยั
ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อส ารวจระดบัความส าคญัของการจดัท าบญัชีครัวเรือนกบัคุณภาพชีวิตเกษตร 
และผูว้จิยัขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามจากท่านครบทุกค าถาม 

    แบบสอบถามชุดน้ี ประกอบดว้ย 3 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
2. องคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 
3. ขอ้เสนอแนะ 
 

     

ผูว้จิยัจึงใครขอความกรุณาจากท่านใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามให้ตรงกบั
ความเป็นจริงตามความคิดเห็นของท่าน ข้อมูลท่ีท่านแสดงความคิดเห็นจะเก็บเป็นความลับ 
และเพียงแต่จะน าเสนอเป็นภาพรวมเท่านั้น โดยจะไม่ระบุขอ้มูลท่ีอาจจะส่งผลเสียหายต่อท่าน 

ผลจากการวิจยัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการศึกษา และการพฒันาบริหารของกลุ่มเกษตรกร 
ชาวสวนยางต่อไปต่อไป และขอขอบพระคุณท่านท่ีกรุณาใหข้อ้มูลมา ณ โอกาสน้ี เป็นอยา่งสูง 
 

 
  

                                     ผูว้จิยัขอขอบพระคุณท่ีท่านไดส้ละเวลาตอบแบบสอบถาม 
                                                                                     ………………………………………… 

                                                                       นาย เกรียงไกร ศิลปรัศมี 
                                                                               นกัศึกษาปริญญาโท  มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
 
ส่วนที ่1 :    ค าถามทัว่ไป 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมายลงใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัขอ้มูลผูก้รอกแบบสอบถาม 
1.  ระดบัการศึกษา 
 1.  ไม่ไดเ้ขา้รับการศึกษา 2.    ประถมศึกษา 
 3.   ม.ตอนตน้ 4.    ม.ตอนปลาย/ปวช    
 5.   ปวท.หรือปวส                                              6.    ปริญญาตรี             
 7.  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
2.  รายไดร้วมเฉล่ียของครอบครัวต่อเดือน 
 1.   ไม่เกิน 5,000 บาท               2 .  5,001- 10,000  บาท 
 3.   10,001-15,000 บาท 4 .  15,001- 20,000 บาท 
 5.   20,001- 25,000 บาท 6.   มากกวา่ 25,001 บาท 
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ส่วนที ่ 2 :  การศึกษาองคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา :  เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราช  

การศึกษาองคป์ระกอบการส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน กรณีศึกษา :  เกษตรกร
ชาวสวนยางพารา ต าบลบางขนั อ าเภอบางขนั จงัหวดันครศรีธรรมราชอยา่งไร โดยมีระดบัความ
คิดเห็นตามเกณฑด์งัน้ี 

 เห็นดว้ยมากท่ีสุด คะแนน 5     คะแนน 
 เห็นดว้ยมาก คะแนน 4 คะแนน 
 เห็นดว้ยปานกลาง คะแนน 3 คะแนน 
 เห็นดว้ยนอ้ย คะแนน 2 คะแนน 
 เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด คะแนน 1 คะแนน 
 

ประเด็น(ค าถาม) 5 4 3 2 1 

1) ปัจจัยด้านการสนับสนุนจากหน่วยงานหรือองค์กรของรัฐ 

ท่านคิดว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจในการท าบัญชีครัวเรือน 

    1.1  การจดัท าบญัชีครัวเรือนรายรับรายจ่าย      
         1.2  ใหค้วามรู้กระบวนการจดัท าบญัชีครัวเรือนมากข้ึน      
         1.3  ใหค้วามรู้ในการต่อยอดในการจดัท าบญัชีตน้ทุน  
                ประกอบอาชีพ 

     

ท่านคิดว่ารัฐบาลควรส่งเสริมการช้ีแนะแนวทางในการท าบัญชีครัวเรือน 
        1.4 น าค าช้ีแนะจากภาครัฐไปปรับใชใ้นการท าบญัชี ครัวเรือน      

        1.5 การช้ีแนะท่ีตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการจดัท าบญัชี  
             ครัวเรือน 

     

        1.6 ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารในการใหค้วามรู้จากรัฐ      

ท่านคิดว่ารัฐบาลควรการติดตามผลในการท าบัญชีครัวเรือน 
        1.7 ไดรั้บการติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ 3เดือน      

       1.8 ไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากภาครัฐ      

       1.9 ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดีในการน าสมุดบญัชีครัวเรือนให้ 
        ภาครัฐตรวจสอบความถูกตอ้ง 
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ประเด็น (ค าถาม) 5 4 3 2 1 

  2) ปัจจัยด้านการยดึน าหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงมาปฏิบัติ 

ท่านคิดว่าเศรษฐกจิพอเพยีงช่วยส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

     2.1 การท าบญัชีครัวเรือนก่อใหเ้กิดการสร้างพื้นฐาน พอมี   
           พอกิน พอใช ้

     

     2.2 การท าบญัชีครัวเรือนสามารถเอาตวัรอดในภยัวิกฤต 
            เศรษฐกิจ 

     

     2.3 การท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่การปฏิบติัตนบนทางสาย  
            กลาง 

     

     2.4  การท าบญัชีครัวเรือนก่อใหเ้กิดความมัง่คงในครอบครัว       
     2.5  การท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กิดความพอดีไม่มากไม่นอ้ย  
           ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 

     

     2.6 การท าบญัชีครัวเรือนน าไปสู่ความมีศีลธรรมอนัดีใน  
           การด ารงชีวติ 

     

     2.7 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการเตรียมความพร้อมการ  
           เปล่ียนแปลงในอนาคต 

     

     2.8 การท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กิดการใชส้ติปัญญาในการ 
           ด าเนินชีวติ 

     

ท่านคิดว่าการพฒันาอย่างยัง่ยนืช่วยส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน 
     2.9 การท าบญัชีครัวเรือนส่งผลใหส้ังคมมีคุณภาพลดความ 
           ขดัแยง้ 

     

    2.10 การท าบญัชีครัวเรือนส่งผลใหเ้กิดการพฒันาศกัยภาพ 
            และการศึกษาของคนในครอบครัว 

     

    2.11 การท าบญัชีครัวเรือนส่งผลใหเ้กษตรกรมีโอกาสเขา้ถึง 
            ตลาดและจดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

     

    2.12 การท าบญัชีครัวเรือนท าใหเ้กษตรมีโอกาสรับขอ้มูล 
            ข่าวสาร 
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ประเด็น (ค าถาม) 5 4 3 2 1 

3. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการทางการเงินของครอบครัว 
 
ท่านคิดว่ากระบวนการวางแผนช่วยส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน 
     3.1 การท าบญัชีครัวเรือนข้ึนอยูก่บัการวางแผนและความ 
           ร่วมมือของคนในครอบครัว 

     

     3.2 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นจุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี      

     3.3 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการวางแผนการเงินระยะสั้น    
          1-2 ปีการวางแผนน าเงินมาหมุนเวยีนในครอบครัว 

     

     3.4 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการวางแผนการเงินระยะยาว   
           2-10 ปีการวางแผนท่ีมีความมัง่คง 

     

ท่านคิดว่าการวางแผนเงินสดช่วยส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน 
     3.5 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ความตอ้งการใช้ 
          เงินระยะสั้น 

     

     3.6 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายใน 
          ครัวเรือน 

     

     3.7 การท าบญัชีครัวเรือนเป็นการพยากรณ์ปัจจยัภายนอก  
          ครัวเรือน 

     

ท่านคิดว่าการแก้ไขปัญหาหนีสิ้นช่วยส่งเสริมการท าบัญชีครัวเรือน      

     3.8 การท าบญัชีครัวเรือนลดปัญหาขาดแคลนสภาพคลอ้ง  
          ทางการเงิน 

     

     3.9 การท าบญัชีครัวเรือนช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน      
     3.10 การท าบญัชีครัวเรือนลดวิกฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับ  
          รายจ่ายใหส้มดุล 
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ส่วนที ่ :3 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
ผลทางสถติ ิ
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ผลทางสถิต ิ
ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
Frequency Table 

ระดับการศึกษา 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ประถมศึกษา 14 4.4 4.4 4.4 

ม.ตอนตน้ 46 14.5 14.5 18.9 

ม.ตอนปลาย/ปวช 72 22.7 22.7 41.6 

ปวท.หรือปวส 99 31.2 31.2 72.9 

ปริญญาตรี 71 22.4 22.4 95.3 

สูงกวา่ปริญญาตรี 15 4.7 4.7 100.0 

Total 317 100.0 100.0  

 
รายได้รวมเฉลีย่ของครอบครัว 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid 

ไม่เกิน 5,000 บาท 16 5.0 5.0 5.0 

5,001- 10,000  บาท 27 8.5 8.5 13.6 

10,001-15,000 บาท 63 19.9 19.9 33.4 

15,001- 20,000 บาท 117 36.9 36.9 70.3 

20,001- 25,000 บาท 59 18.6 18.6 89.0 

มากกวา่ 25,001 บาท 35 11.0 11.0 100.0 

Total 317 100.0 100.0  
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ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัองคป์ระกอบส่งเสริมการจดัท าบญัชีครัวเรือน 

 
Descriptive Statistics 

 

 N Range Minimu
m 

Maxi
mum 

Mean Std. 
Deviation 

Varian
ce 

A1รายรับรายจ่ายได ้ 317 3 2 5 4.68 .525 .276 
A2เขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชี 317 4 1 5 4.62 .597 .356 
A3ตน้ทุนประกอบอาชีพ 317 3 2 5 4.57 .615 .379 
A4ปรับใชใ้นการท าบญัชีครัวเรือน 317 2 3 5 4.56 .611 .373 
A5ตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการจดัท าบญัชี
ครัวเรือน 

317 2 3 5 4.55 .617 .381 

A6ขอ้มูลข่าวสารในการใหค้วามรู้จากรัฐ 317 2 3 5 4.71 .521 .271 
A7การติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ3เดือน 317 2 3 5 4.78 .445 .198 
A8ไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจากภาครัฐ 317 2 3 5 4.58 .588 .346 
A9ตรวจสอบความถูกตอ้ง 317 2 3 5 4.65 .557 .311 
B1การสร้างพื้นฐานพอมีพอกินพอใช ้ 317 2 3 5 4.68 .530 .281 
B2เอาตวัรอดในภยัวกิฤตเศรษฐกิจ 317 2 3 5 4.64 .561 .314 
B3การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง 317 3 2 5 4.55 .662 .438 
B4เกิดความมัง่คงในครอบครัว 317 2 3 5 4.60 .568 .323 
B5ความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่เบียดเบียน
ผูอ่ื้น 

316 2 3 5 4.58 .620 .384 

B6ความมีศีลธรรมอนัดีในการด ารงชีวติ 317 2 3 5 4.72 .495 .245 
B7ความพร้อมการเปล่ียนแปลงในอนาคต 317 2 3 5 4.61 .573 .328 
B8เกิดการใชส้ติปัญญาในการด าเนินชีวิต 317 2 3 5 4.61 .556 .309 
B9ส่งผลใหส้ังคมมีคุณภาพลดความขดัแยง้ 317 2 3 5 4.56 .574 .330 
B10การพฒันาศกัยภาพและการศึกษาของคน
ในครอบครัว 

317 3 2 5 4.61 .594 .353 

B11มีโอกาสเขา้ถึงตลาดและจดัสรร
ทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

317 2 3 5 4.41 .718 .515 
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 B12เกษตรมีโอกาสรับขอ้มูลข่าวสาร 317 2 3 5 4.48 .659 .434 

C1การวางแผนและความร่วมมือของคนใน
ครอบครัว 

317 2 3 5 4.73 .507 .257 

C2จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี 317 2 3 5 4.63 .550 .302 
C3การวางแผนการเงินระยะสั้น 317 2 3 5 4.74 .446 .199 
C4การวางแผนการเงินระยะยาว 317 2 3 5 4.78 .423 .179 
C5การพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งินระยะสั้น 317 2 3 5 4.73 .466 .217 
C6การพยากรณ์ปัจจยัภายในครัวเรือน 317 3 2 5 4.75 .468 .219 
C7การพยากรณ์ปัจจยัภายนอกครัวเรือน 317 1 4 5 4.81 .395 .156 
C8ลดปัญหาขาดแคลนสภาพคลอ้งทาง
การเงิน 

317 1 4 5 4.77 .424 .180 

C9ช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน 317 2 3 5 4.73 .468 .219 
C10ลดวกิฤติหน้ีสินโดยจดัการรายรับ
รายจ่ายใหส้มดุล 

317 1 4 5 4.78 .413 .171 

Valid N (listwise) 316       

 
 
1.ปัจจยัดา้นการส่งเสริมจากหน่อยงานหรือองคก์รของรัฐ 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .516 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 63.136 

df 36 

Sig. .003 

 
 
 
 
 

DPU



72 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Varianc

e 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Variance 

Cumula
tive % 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 1.386 15.395 15.395 1.386 15.395 15.395 1.340 14.887 14.887 
2 1.264 14.049 29.445 1.264 14.049 29.445 1.234 13.710 28.597 
3 1.103 12.261 41.706 1.103 12.261 41.706 1.139 12.654 41.251 
4 1.050 11.664 53.370 1.050 11.664 53.370 1.091 12.119 53.370 
5 .981 10.897 64.267       
6 .914 10.152 74.419       
7 .837 9.296 83.715       
8 .745 8.277 91.992       
9 .721 8.008 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

A9ตรวจสอบความถูกตอ้ง .603     
A8ไดรั้บค าปรึกษาหรือขอ้สงสัยจาก
ภาครัฐ 

.583   -.329 

A5ตรงกบัส่ิงท่ีน าไปใชใ้นการจดัท า
บญัชีครัวเรือน 

.527  .311  

A3ตน้ทุนประกอบอาชีพ .517 -.335  .315 
A1รายรับรายจ่ายได ้  .782   

A4ปรับใชใ้นการท าบญัชีครัวเรือน  .619   

A6ขอ้มูลข่าวสารในการใหค้วามรู้
จากรัฐ 

  .730  

A7การติดตามผลจากภาครัฐทุกๆ3
เดือน 

  .619 .385 

A2เขา้ใจในกระบวนการจดัท าบญัชี    .819 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 11 iterations. 
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2.การยดึน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบติั 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .535 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Approx. Chi-Square 106.557 

df 66 

Sig. .001 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Varia
nce 

Cumulati
ve % 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 1.557 
12.97

7 
12.977 1.557 12.977 12.977 1.365 11.373 11.373 

2 1.256 
10.47

0 
23.447 1.256 10.470 23.447 1.298 10.815 22.188 

3 1.183 9.857 33.304 1.183 9.857 33.304 1.235 10.290 32.478 
4 1.124 9.368 42.672 1.124 9.368 42.672 1.183 9.862 42.340 
5 1.100 9.165 51.838 1.100 9.165 51.838 1.140 9.498 51.838 
6 .986 8.216 60.054       
7 .916 7.630 67.684       
8 .870 7.248 74.931       
9 .818 6.820 81.751       
10 .798 6.651 88.402       
11 .725 6.046 94.448       
12 .666 5.552 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

B5ความพอดีไม่มากไม่นอ้ยไม่
เบียดเบียนผูอ่ื้น 

.688     

B4เกิดความมัง่คงในครอบครัว .529   .381  
B11มีโอกาสเขา้ถึงตลาดและ
จดัสรรทรัพยากรอยา่งเหมาะสม 

-.495  .417   

B2เอาตวัรอดในภยัวกิฤตเศรษฐกิจ  .710    
B7ความพร้อมการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต 

.402 .524    

B12เกษตรมีโอกาสรับขอ้มูล
ข่าวสาร 

 .484    

B6ความมีศีลธรรมอนัดีในการ
ด ารงชีวิต 

.353  .681   

B9ส่งผลใหส้ังคมมีคุณภาพลด
ความขดัแยง้ 

  .637   

B8เกิดการใชส้ติปัญญาในการ
ด าเนินชีวติ 

   .687  

B3การปฏิบติัตนบนทางสายกลาง    .652  
B1การสร้างพื้นฐานพอมีพอกิน
พอใช ้

    .698 

B10การพฒันาศกัยภาพและ
การศึกษาของคนในครอบครัว 

    .676 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 10 iterations. 
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3.การบริหารจดัการทางการเงิน 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .565 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 76.468 

df 45 

Sig. .002 

 
Total Variance Explained 

Fact
or 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Varianc

e 

Cumulativ
e % 

Total % of 
Varianc

e 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 1.529 15.292 15.292 1.529 15.292 15.292 1.393 13.926 13.926 
2 1.248 12.484 27.776 1.248 12.484 27.776 1.243 12.434 26.360 
3 1.077 10.772 38.548 1.077 10.772 38.548 1.161 11.610 37.970 
4 1.024 10.240 48.788 1.024 10.240 48.788 1.082 10.818 48.788 
5 .999 9.991 58.779       
6 .919 9.187 67.966       
7 .911 9.107 77.073       
8 .820 8.201 85.274       
9 .744 7.439 92.713       
10 .729 7.287 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 

C9ช่วยแกไ้ขปัญหาหน้ีสิน .632    
C7การพยากรณ์ปัจจยัภายนอก
ครัวเรือน 

.547    

C6การพยากรณ์ปัจจยัภายใน
ครัวเรือน 

.505  .370  

C3การวางแผนการเงินระยะสั้น  .806   
C5การพยากรณ์ความตอ้งการใช้
เงินระยะสั้น 

 .469   

C2จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนท่ีดี  .467 .418  
C4การวางแผนการเงินระยะยาว   .723  
C1การวางแผนและความร่วมมือ
ของคนในครอบครัว 

   .831 

C8ลดปัญหาขาดแคลนสภาพ
คลอ้งทางการเงิน 

.448   .554 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a. Rotation converged in 7 iterations. 
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ประวตัิผู้เขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล                                        นายเกรียงไกร ศิลปรัศมี                                                                    
ประวติัการศึกษา              ปีการศึกษา 2554 จบบญัชีบณัฑิต                              
               มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์                                                                                                                                             
ต  าแหน่งและสถานท่ีท างานปัจจุบนั         เจา้หนา้ท่ีบญัชี บมจ.โฮมโปรดกัส์เซ็นเตอร์                      
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