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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครัวเรือน และศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมให้มีการจดัท าบัญชีรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลใช้
แบบสอบถาม คนวยัท างาน 400 ตวัอย่าง และท าการวเิคราะหข์อ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป
ทางสถติ ิ 

ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 31 - 40 ปี                  
มีการศกึษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีสมาชกิในครอบครวั 3 - 4 คน และอาชพีเป็น
พนักงานบรษิทัเอกชน ปัจจยัภายในที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน คอื การเหน็ประโยชน์จากการจดัท าบญัช ีท าให้ทราบถงึรายรบั - รายจ่าย และภาระ
หนี้สนิ น าไปสู่การควบคุมวนิยัทางการเงนิของตนเอง ปัจจยัภายนอก คอื สภาวะทางเศรษฐกจิ 
ส่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน น าไปสู่การตระหนกัถงึการออม
ต่ออนาคต และแนวทางการส่งเสรมิ โดยการให้ความรู้ และรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ ทุกรูปแบบ 
เพื่อใหป้ระชาชนจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน น าไปสู่ความมัน่คงทางการเงนิ 
อย่างยัง่ยนื 
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ABSTRACT 
 

This study examined factors affecting revenue - expense account making behavior 
in households and investigated guidelines for promoting revenue - expense account 
making in households of workers in Bang Kapi District, Bangkok Province. Data were 
collected with a questionnaire from 400 workers. Data were analyzed with statistical 
package program.  

The findings reveal that most respondents were female with age range of 31 - 40 
years, educational background of bachelor’s degree and single status. They had 3 - 4 
members in the family and were employees in the private companies. The internal factor 
affecting revenue - expense account making behavior in households was realization of 
benefits from making an account for they would perceive revenues, expenses and debts 
leading to better personal financial discipline. Meanwhile, the external factor was 
economic condition which affected revenue - expense account making behavior in 
households that the respondents realized the importance of saving for the future. For a 
promotion guideline, it is essential to provide education and arrange a public relation 
campaign for people to start making a revenue - expense account in households which 
will result in sustainable financial stability. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

การศกึษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ส านักงานเขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร กรมสรรพากรภาค 2 พื้นที่ 18 เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร
ส านักงานสถติแิห่งชาต ิจงัหวดักรุงเทพมหานคร และอาจารย์ที่ปรกึษาการศกึษาค้นควา้อสิระ  
ที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจและแก้เนื้อหา ตลอดจนให้ก าลงัใจในการท าการศกึษาคน้ควา้
อสิระ 

ขอขอบคุณ ผูใ้ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม จ านวน 400 กลุ่มตวัอย่าง  
ที่สละเวลาในการตอบแบบสอบถามและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมถึงก าลงัใจจากคนใน
ครอบครวั คนใกล้ชดิ เพื่อนร่วมงาน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือตลอดเวลาที่ศกึษาอยู่ ซึ่งท าให้
สามารถจดัท ารายงานการศกึษาคน้ควา้อสิระส าเรจ็ลุล่วงเป็นอย่างด ีและหากงานวจิยัฉบบันี้มี
ขอ้บกพร่องประการใด ผูศ้กึษาตอ้งขออภยัมา ณ ทีน่ี้ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ด้วยสภาวะทางเศรษฐกจิไทย วตัถุนิยม สนิค้าตามกระแส 
เทคโนโลย ีและปัจจยัด้านอื่นๆ ส่งผลให้ประชากรคนไทยใชจ้่ายอย่างประมาท จนกลายเป็น
ปัญหาที่ยืดเยื้อสะสมนับนานปี โดยเฉพาะหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายในชวีิตประจ าวนั            
โดยไม่ได้มกีารวางแผนหรือควบคุมสภาพคล่องในครวัเรอืนของตนเอง เนื่องจากรายรบัและ
รายจ่ายไม่สมดุลกนั อย่างไรกต็าม คนทีท่ างานกย็งัมทีางออก และสามารถด ารงชวีติใหอ้ยู่รอดได้ 
ภายใต้สงัคมในปัจจุบนั แนวทางหนึ่งที่ประชากรคนไทยควรยดึถอื และยดึมัน่เพื่อปฏบิตั ิคอื  
การพึ่งตนเอง รู้จกัความพอด ีใชช้วีติอย่างไม่ประมาท ตามแนวปรชัญา “เศรษฐกจิพอเพียง” 
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ในสมยัรชักาลที่ 9 ที่ทรงมองเหน็ถงึความส าคญัในการสรา้ง
ภูมคิุ้มกนัให้กบัตวัเองและครวัเรอืน รู้จกัความพอมพีอกนิ พอมพีอใช ้ค านึงถงึหลกัการ และ
เหตุผล รูจ้กัประมาณตนเอง พรอ้มกบัทรงเตอืนสตปิระชาชนคนไทย ไม่ใหป้ระมาท 

 ผูศ้กึษามถีิน่ฐานอยู่ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จงึสนใจศกึษาในพืน้ทีน่ี้ 
โดยในเขตบางกะปิ ม ี2 แขวง คอื แขวงหวัหมาก และ แขวงคลองจัน่ มพีืน้ทีโ่ดยรวม 28.52 ตร.กม. 
มปีระชากร 146,841 คน ความหนาแน่นคดิเป็น 5,148.16 คน/ตร.กม. (วกิพิเีดยี สารานุกรมเสรี, 
2561) ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มสีถานศกึษาระดบัอนุบาล ถงึระดบัปรญิญาเอก 
มโีรงพยาบาล สถานีอนามยั สถานทีท่่องเทีย่ว สถานบนัเทงิ ตลาดนัดหา้งสรรพสนิคา้ รา้นขายของ 
รา้นอาหาร ภตัตาคาร สวนสาธารณะ รวมถงึบรษิทัต่างๆ จ านวนมาก ทีเ่ปิดท าการในพืน้ทีด่งักล่าว 
ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในพืน้ที ่เขตบางกะปิ มหีลากหลายอาชพี โดยเมื่อมรีายรบัจากการประกอบ
อาชพี กม็รีายจ่ายเกดิขึน้ ทัง้ทีส่ามารถหลกีเลีย่งไดแ้ละหลกีเลีย่งไม่ได ้ตวัอย่างเชน่ ค่าเชา่บา้น 
ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าน ้าค่าไฟ ค่าสินค้าหรอืบรกิาร ค่าโทรศพัท์ ค่าการศกึษา ค่าท่องเทีย่ว 
ค่าสถานบนัเทงิ และค่าใชจ้่ายอื่น ๆ เป็นตน้ 

ผูศ้กึษาไดค้น้ควา้ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ไดแ้ก่ ส านกังานเขตบางกะปิ ส านกังานสถติิ
แห่งชาต ิและกรมสรรพากร มาเป็นฐานขอ้มูลในการศกึษา  

จากขอ้มูล 5 ปีย้อนหลงั ส านักงานเขตบางกะปิ พบว่า จ านวนประชากรที่อาศยัอยู่ใน                  
เขตบางกะปิ ปี พ.ศ. 2557 มจี านวน 148,964 คน ปี พ.ศ. 2561 มจี านวน 146,841 คน ซึ่งลดลง 
1.43% (ศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร, 2561) ชี้ให้เห็นว่า ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตบางกะปิ 
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ยา้ยถิน่ฐานไปอยู่เขตอื่น อาจเป็นเพราะสภาวะทางเศรษฐกจิที่ถดถอย ค่าเชา่บา้นแพง แหล่งที่
อยู่อาศยัคบัแคบ 

 

 
 

 
 
แผนภมิูท่ี 1  สถติจิ านวนประชากรในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 

 
จากขอ้มูล 5 ปียอ้นหลงั ส านกังานสถติแิห่งชาต ิพบวา่ จ านวนประชากรผูม้งีานท าที่อาศยั

อยู่ในกรุงเทพมหานคร ไม่ไดแ้บ่งตามเขต ปี พ.ศ. 2557 มจี านวน 5,293,000 คน ปี พ.ศ. 2561 
มจี านวน 5,153,900 คน ซึ่งลดลงจากปี พ.ศ. 2559 2.70% (ส านกังานสถติแิห่งชาต,ิ ดา้นสงัคม, 
ส ารวจสภาวะการท างานของประชากร, ปี 2557 - 2561) ชีใ้ห้เหน็ว่า ประชากรย้ายจากจงัหวดั
กรุงเทพมหานคร เพื่อไปท างานต่างจงัหวดัหรอืยา้ยกลบัถิน่ฐานตนเอง เนื่องจากกรุงเทพมหานคร 
เป็นเมืองหลวง เป็นแหล่งเศรษฐกิจที่ส าคญั และเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยความสะดวกสบาย  
การคมนาคม รถไฟฟ้า การเดนิทาง ส่งผลใหค้่าครองชพีสูง 

 
 

148,964.00 
149,102.00 

148,392.00 

147,800.00 

146,841.00 

 146,500.00

 147,000.00

 147,500.00

 148,000.00

 148,500.00

 149,000.00

 149,500.00

2557 2558 2559 2560 2561

สถติจิ านวนประชากรในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561
รวมประชากร

ชีใ้ห้เหน็ว่า ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตบางกะปิ ย้ายถิน่ฐานไปอยู่เขตอื่น อาจเป็นเพราะ
สภาวะทางเศรษฐกจิทีถ่ดถอย ค่าเชา่บา้นแพง แหล่งทีอ่ยู่อาศยัคบัแคบ 
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แผนภมิูท่ี 2 สถติคินท างานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561 

 
จากการศึกษาข้อมูล การจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ในเขตบางกะปิ จังหวดั

กรุงเทพมหานคร ยอ้นหลงั 5 ปี พบวา่ ปี พ.ศ. 2557 กรมสรรพากรสามารถจดัเกบ็ภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา จ านวน 2,965,122,951.30 บาท แต่ปี พ.ศ. 2561 กรมสรรพากรจดัเกบ็ภาษีเงนิได้บุคคล
ธรรมดา จ านวน 3,550,309,274.39 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 19.74% (กรมสรรพากร ผลการจดัเกบ็
ภาษี ปีงบประมาณ 2550 - 2561) ชีใ้ห้เหน็ว่า ประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตบางกะปิ มีการช าระ
ภาษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดาทีม่ากขึน้ อาจเป็นเพราะ โครงสรา้งอตัราภาษีเงนิได้บุคคลธรรมดา มี
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี หรือประชากรอาจมีรายได้เพิ่มขึน้ ตลอดจนอาจจะท างานเสรมิ
เพิม่เตมิ เพื่อเพิม่สภาพคล่องใหค้รอบครวั จงึเป็นเหตุใหต้อ้งท าการศกึษา 
 
 
 
 

 5,050,000.00  5,100,000.00  5,150,000.00  5,200,000.00  5,250,000.00  5,300,000.00  5,350,000.00

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560

ปี 2561

5,293,000.00 

5,317,900.00 

5,158,900.00 

5,214,500.00 

5,153,900.00 

สถติคินท างานในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561

ชีใ้หเ้หน็วา่ ประชากรยา้ยจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร เพื่อไปท างานต่างจงัหวดัหรอืยา้ย
ถิน่ฐานตนเอง เนื่องจากจงัหวดักรุงเทพมหานคร เป็นเมอืงหลวง เป็นแหล่งเศรษฐกจิที่
ส าคญั และเป็นเมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยความสะดวกสบาย การคมนาคม รถไฟฟ้า การเดนิทาง 
ส่งผลใหค้่าครองชพีสูง 
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แผนภมิูท่ี 3  สถติกิารจดัเกบ็รายไดภ้าษบีุคคลธรรมดาในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

ปี พ.ศ. 2561 
 

ดงันัน้ขอ้มูลจากหน่วยงานต่างๆ ที่ผู้ศกึษาค้นควา้นัน้ ชี้ให้เห็นได้ว่า การจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ถอืเป็นเครื่องมอืที่ส าคญัมาก เพราะในการจดบนัทกึในแต่ละวนั  
ทีเ่กดิขึน้นัน้ ไม่วา่จะประกอบอาชพีใดกต็าม หากมกีารบนัทกึ ท าใหท้ราบถงึขอ้มูลต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน สามารถบ่งบอกถงึการมวีนิัยทางการเงนิ บางคน
รายไดไ้ม่มาก แต่กม็เีงนิเกบ็และมคีวามสุข เพราะรูจ้กัหลกัในการบรหิารและท าบญัชี 

การทีป่ระชากรจะมทีกัษะดา้นนี้ จ าเป็นตอ้งรู้จกัคดิ รูจ้กัฝึกฝน และสรา้งความรบัผดิชอบ 
สร้างวนิัยใหก้บัตวัเอง เพื่อให้สามารถบรหิารจดัการเงนิของตวัเองได ้หรอืจดัการทุกอย่างใหม้ี
ประสทิธภิาพและเกดิประสทิธผิลได ้รู้จกัควบคุมปัจจยัรอบตวัทีอ่ยู่ภายใต้การควบคุม ให้ลงตวั
มากทีสุ่ด และอย่าใหส้ิง่นัน้มาควบคุม อย่างเรื่องรายรบั - รายจ่าย ทีบ่างคนมรีายไดม้าก แต่กย็งั
เป็นหนี้ เพราะอาจเกดิจากการไม่ไดว้างแผนการใชเ้งนิ 
 

2,965,122,951.30 

2.35

3,093,207,014.39 

4.32

3,634,347,808.19 

17.49

4,283,908,133.72 

17.87

3,550,309,274.39 

 -

 500,000,000.00

 1,000,000,000.00

 1,500,000,000.00

 2,000,000,000.00

 2,500,000,000.00

 3,000,000,000.00

 3,500,000,000.00

 4,000,000,000.00

 4,500,000,000.00

2557 อตัราเพิม่ (%) 2558 อตัราเพิม่ (%) 2559 อตัราเพิม่ (%) 2560 อตัราเพิม่ (%) 2561

สถิติการจดัเก็บรายได้ภาษีบุคคลธรรมดา ในเขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2561

ประชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารช าระภาษเีงนิไดบุ้คคล
ธรรมดาที่มากขึ้น อาจเป็นเพราะ โครงสร้างอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา มีการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละปี หรอืประชากรอาจมรีายได้เพิม่ขึน้ ตลอดจนอาจจะท างานเสริม
เพิม่เตมิ เพื่อเพิม่สภาพคล่องใหค้รอบครวั จงึเป็นเหตุใหต้อ้งท าการศกึษา 
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นอกจากนัน้ หากให้คนท างานในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีการจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายอย่างสม ่าเสมอ และหน่วยงานต่าง ๆ  ทัง้เอกชน ราชการ หรอืส านกังาน
กรุงเทพมหานคร ไดใ้หค้วามรูห้รอืส่งเสรมิใหแ้ต่ละครวัเรอืน มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรอืนอย่างครบวงจร โดยการเริม่ตัง้เป้าหมายทีเ่หน็ผล ตดิตาม สนับสนุน และให้ความรู้  
ต่างๆ ในดา้นการจดับญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน กจ็ะส่งผลใหป้ระชากรทีอ่าศยัอยู่ในเขต
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร สามารถควบคุมพฤตกิรรมการใชจ้่ายและลดรายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น
ลงได ้ส่งผลใหม้เีงนิออมเพิม่  
 
วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน
ของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อประเมนิศกัยภาพในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน 
ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อสภาพคล่องในครวัเรอืนทัง้ดา้นบวกและดา้นลบต่อพฤตกิรรม
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

4. เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน
ของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

5. เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิใหค้นท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนอย่างเหมาะสม รดักุม สร้างฐานะและวนิัยทาง
การเงนิไดด้ยีิง่ข ึน้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

 
ขอบเขตเน้ือหา  
ผูศ้กึษาไดก้ าหนดตวัแปรในการศกึษา ดงันี้ 
ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน และ

ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน โดยแบ่งออกเป็น ดงันี้ 
- ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส สมาชกิใน

ครอบครวั อาชพี 
- ปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
- ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 



6 

พฤติกรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ประกอบด้วย มุมมองของ
ภาครฐับาลและมุมมองของภาคประชาชน 
 
ค านิยามศพัท ์
 

ครวัเรือน หมายถงึ การอยู่อาศยัของบุคคลหรอืกลุ่มบุคคลทีอ่าจมหีรอืไม่มคีวามสมัพนัธ์
อย่างหนึ่งอย่างใดต่อกนั โดยครวัเรอืนหนึ่งๆ อาจมสีมาชกิเพยีงคนเดยีวหรอืหลายคนได ้ในกรณี
ทีอ่ยู่กนัหลายคน คนเหล่านัน้อาจเป็นสมาชกิของครอบครวัเดยีวกนั หรอืต่างครอบครวักนั 

บญัชีรายรบั หมายถงึ เงนิหรอืสนิทรพัยท์ีว่ดัมูลคา่ได ้โดยไดร้บัจากการประกอบอาชพี 
หรอืผลตอบแทนในดา้นอื่นๆ อาท ิรายได้จากค่าจ้างแรงงาน เงนิเดอืน ดอกเบี้ยรบัจากเงนิฝาก
ธนาคาร รายไดจ้ากการขายสนิคา้หรอืบรกิาร 

บญัชีรายจ่าย หมายถงึ เงนิหรอืสนิทรพัย์ที่วดัมูลค่าได้ โดยจ่ายออกไปเพื่อให้ได้สิ่ง
ตอบแทนกลบัมา เชน่ ค่าอาหาร ค่าน ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ค่าน ้ามนั เป็นตน้ หรอืรายจ่ายทีอ่าจไม่ได้
รบัสิง่ตอบแทน อาท ิเงนิบรจิาคเพื่อการกุศลหรอืสาธารณะประโยชน์ เป็นตน้ 

คนท างาน หมายถงึ ประชากรผูม้งีานท าหรอืประกอบอาชพีต่างๆ ทัง้ธุรกจิส่วนหรอื
รบัจา้งทัว่ไป อาท ิคา้ขาย รบัจา้ง บรกิาร เกษตรกร พนกังานบรษิทัเอกชน รบัราชการ ท าธุรกจิ
ส่วนตวั เป็นตน้ 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

 
1. ชว่ยใหเ้ขา้ใจพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน 

ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร และขอ้มูลเชงิลกึ (Consumer Insight) เกี่ยวกบัปัจจยั 
ทีส่่งผลทัง้ทางบวกและทางลบต่อพฤตกิรรม รวมถงึขอ้เสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่าย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการส่งเสรมิ และสนับสนุนการจดัท าบญัชไีด้
อย่างถูกตอ้ง   

2. ชว่ยใหอ้งคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถจดักจิกรรมเพื่อส่งเสรมิใหค้นท างาน
หลากหลายอาชพี มคีวามรู้ ความเขา้ใจในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน รบัรู้ถงึ
ทศันคต ิพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน และปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

3. องคก์รหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถน าผลการศกึษานี้ ไปประยุกตแ์ละปรบัปรุง
แนวทางการจดักจิกรรมให้เหมาะสม และตรงกบัความต้องการของคนท างาน ในเขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดด้ยีิง่ข ึน้ 



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
แนวคดิ ทฤษฎ ีงานวจิยันี้ น ามาใชเ้ป็นแนวทางในการศกึษา ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรม

และแนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน  ในเขต
บางกะปิ จังหวดักรุงเทพมหานคร โดยเริ่มจากท าความเข้าใจและศึกษาความหมายของ                        
การบนัทกึบญัช ีการจดัท ารายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน และประโยชน์ที่ได้รบั จากการจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อให้เขา้ใจและทราบถงึหลกัการ และวธิกีารในการจดัท า
บญัช ีโดยสามารถน ามาปรบัใช้ให้สอดคล้องกบัชวีติประจ าวนั และเหมาะสมกบักิจกรรมที่
เกดิขึน้ในการใชช้วีติประจ าวนัของคนท างาน และศกึษาปัจจยัทีส่่งผลใหค้นท างาน จดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อศกึษาสิง่ทีม่ผีลต่อความส าเรจ็ในการท าบญัช ีและปัญหาหรอื
อุปสรรค รวมถึงศกึษาความหมายและการเกดิพฤติกรรมของมนุษย์ และทฤษฎีแรงจูงใจที่มี
อิทธิพลจนท าให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมออกมา เพื่อหาแนวทางส่งเสริมให้คนท างานในเขต                 
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนเพิม่มากขึน้ 
นอกจากนี้ ยงัศกึษาตวัอย่างของกิจกรรมหรือโครงการของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุนให้
คนท างาน มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อน ามาเป็นขอ้เสนอแนะ แนวคดิ 
ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง สามารถสรุปเป็นประเดน็ต่าง ๆ ดงันี้ 

1. หลกัการของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
2. ประโยชน์ของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
3. ปัจจยัทีส่่งผลใหค้นท างาน มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
4. แนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมมนุษยแ์ละแรงจูงใจทีส่่งผลต่อการแสดงออกของพฤตกิรรม 
5. กจิกรรมหรอืโครงการต่างๆ ทีส่นบัสนุนหรอืส่งเสรมิใหค้นท างาน มกีารจดัท าบญัชี

รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
หลกัการของการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
 

ทิชากร สาราญชลารักษ์ (2555) กล่าวว่า การท าบัญชีรายรับ - รายจ่าย หมายถึง  
การจดบนัทกึรายการขอ้มูลดา้นการเงนิของการปฏบิตังิาน ทัง้ทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัเขา้มาและ
รายการทีต่อ้งจ่ายออกไป เพื่อใหม้ขีอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งทางดา้นการเงนิ ตลอดจนผลของการด าเนินงาน
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นัน้ว่าคงเหลอืเงนิหรอืไม่ จ านวนเท่าไร และเปรยีบเทยีบผลการด าเนินกจิการว่าได้ก าไรหรือ
ขาดทุนเพยีงใด โดยมคี านิยามศพัทท์ีใ่ชใ้นการจดัท าบญัช ีดงันี้ 

1) รายรบั เป็นข้อมูลทัง้หมดที่ได้รบัเงินเข้ามา เช่น หุ้น เงินกู้ ค่าขายของ ค่าขาย
ผลผลติ เป็นตน้ 

2) รายจ่าย เป็นขอ้มูลรายจ่ายทัง้หมดในการประกอบกจิการ เชน่ ค่าขนส่ง ค่าวตัถุดบิ 
ค่าจา้งแรงงาน เป็นตน้ 

3) เงนิคงเหลอื คอื ผลต่างระหวา่งรายรบักบัรายจ่ายทัง้หมด 
4) ราคาขาย คอื ราคาสนิค้าหรอืบรกิารที่ก าหนดขึน้ ซึ่งอาจได้เงนิมากกว่าหรอืน้อย 

กวา่ตน้ทุนกไ็ด ้
5) ต้นทุน หมายถงึ ทรพัย์สนิทัง้หลายที่น ามาลงทุนไว ้ขณะที่แรกเริม่ด าเนินการ และ

น ามาเพิม่เตมิภายหลงั ตน้ทุนไม่จ าเป็นตอ้งเป็นเงนิสดอย่างเดยีว อาจเป็นสิง่ของอย่างอื่น เชน่ 
วสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน สนิคา้ ยานพาหนะ ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์เวลาในการปฏบิตังิาน หรอื
ค่าเสื่อมราคาของอุปกรณ์ เป็นตน้ 

การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย ตอ้งมกีารสรุปบญัชเีป็นขัน้ตอนสุดทา้ย โดยมหีลกัการ
สรุปก าไรหรอืขาดทุน ดงันี้ 

1) รายรบัมากกวา่รายจ่าย ซึ่งหกัเงนิค่าหุน้ เงนิกู ้ทีใ่ชใ้นการลงทุนแลว้ คอื ก าไร 
2) รายรบัน้อยกวา่รายจ่าย ซึ่งหกัเงนิค่าหุน้ เงนิกู ้ทีใ่ชใ้นการลงทุนแลว้ คอื ขาดทุน 
 
กติตชิยั นวลทอง (2557) กล่าววา่ สิง่ทีเ่กดิขึน้ในชวีติประจ าวนั จ าเป็นตอ้งบนัทกึ จดจ า 

เพื่อเป็นแนวทางในการน ามาประเมนิและวเิคราะห์ถงึฐานะของครอบครวั เพราะการจดบนัทกึ
จะท าให้ทราบถงึที่มาของเงนิ และรายการที่ท าให้เงนิรัว่ไหลออก เมื่อเอารายการเหล่านัน้มา
ประเมนิและแยกแยะออกเป็นหมวดหมู่ น าแต่ละหมวดมาวเิคราะห์กจ็ะท าให้พบเงนิในส่วนที่
เกบ็ได ้คอืการออมไวใ้ชจ้่ายยามฉุกเฉิน การจดบนัทกึรายการต่างๆ ในครวัเรอืน จงึมคีวามจ าเป็น
ส าหรับการจดัท าแผนหรือเป้าหมายทางการเงินในครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ดังนัน้แผนหรือ
เป้าหมายการเงนิในครวัเรอืนจงึตอ้งควบคู่กบัระบบบญัชใีนครวัเรอืน ซึ่งตอ้งก าหนดรูปแบบใหม้ี
ความสอดคลอ้งกนั มกีารก าหนดรายการแยกเป็นหมวดหมู่ ดา้นรายรบั - รายจ่าย ทีง่่ายต่อการ
จดบนัทกึ 

จากนิยามต่างๆ ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ หลกัการของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรือน คือการจดบนัทึกรายการที่เกี่ยวข้องกบัข้อมูลด้านการเงินที่เกิดขึ้นในแต่ละวนั
ภายในครอบครวั โดยแยกเป็นหมวดหมู่ เพื่อใหง้่ายต่อการน ามาวเิคราะหต์่อไป 
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ประโยชน์ของการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 

 
วนัเพญ็ เพญ็สมพงษ์ (2551) ได้อธบิายประโยชน์ของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย 

จากประสบการณ์ตรงวา่ การจดัท าบญัชที าใหรู้จ้กัตนเอง รูจ้กัสิง่ทีค่วรใชจ้่าย รูว้ธิกีารจดัการกบั
รายรบัและรายจ่ายทีเ่กดิขึน้ในแต่ละวนั ช่วยฝึกความมรีะเบยีบของตน ลดละสิง่ฟุ่มเฟือย รู้จกั
อดออมและมคีวามระมดัระวงัเรื่องการใชจ้่ายมากขึน้ รู้คุณค่าของเงนิ และท าเป็นประจ าจนตดิ
เป็นนิสยัและสามารถเกบ็ออมเพื่ออนาคตของตนและครอบครวัได้ 

ภัทรา เรืองสินภิญญา (2555) กล่าวว่า การบนัทกึบญัชคีรวัเรือน จะท าให้ทราบยอด
คงเหลือของเงินที่เป็นปัจจุบนั ท าให้สามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินที่ยงัคงเหลืออยู่ได้อย่าง
รอบคอบ ระมดัระวงั และมปีระสทิธภิาพ เพื่อที่จะได้ไม่ใชจ้่ายเกนิกว่ารายได้ สามารถควบคุม
พฤติกรรมในการใช้จ่ายของตนได้ ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง มีเงินออมเพิม่ขึน้ และท าให้มี
หนี้สนิลดลง 

รฐันนัท ์พงศว์ริทิธิธ์ร และ นิศรา จนัทรเ์จรญิสุข (2556) ไดศ้กึษาเรื่อง “การจดัท าบญัชี
ครวัเรอืนแบบมสี่วนร่วมเพื่อการพฒันาชมุชนอย่างยัง่ยนื” พบวา่การจดัท าบญัชอีย่างมสี่วนร่วม
ส่งผลและมคีวามส าคญัต่อแนวทางการพฒันาชมุชน เนื่องจากท าใหช้มุชนเกดิการวางแผนการ
ใชจ้่ายอย่างรอบคอบ โดยอาศยัการจดบนัทกึรายรบัรายจ่ายอย่างถูกตอ้ง และน าขอ้มูลทีไ่ดม้า
พิจารณาหาวิธีการเพิ่มรายได้ และตัดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็นอย่างเหมาะสม และท าให้แต่ละ
ครวัเรอืนตระหนกัถงึสถานการณ์การใชจ้่ายของตน 

จากนิยามต่างๆ ข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า ประโยชน์ของการจดัท าบญัช ีรายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรอืน คอื การรู้จกัตนเอง สามารถควบคุมพฤตกิรรมการใชจ้่ายและลดรายจ่ายที่
ไม่จ าเป็นลงได ้ส่งผลให้มเีงนิออมเพิม่ และมฐีานะอนัมัน่คงในอนาคต หรอืสามารถสรุปไดต้าม
หวัขอ้ดงันี้ 

1. ท าให้ทราบถึง รายรบั - รายจ่ายและหนี้สินต่างๆ ที่เกิดขึ้น การจดบนัทึกบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ท าให้ทราบว่าในแต่ละวนั ครอบครวัมรีายรบัจากช่องทางใดบา้ง 
และรายจ่ายทีจ่่ายไปนัน้ เกดิจากกจิกรรมใด มกีารก่อหนี้สนิ หรอืช าระหนี้มากน้อยเพยีงใด 

2. สามารถจดัเรยีงล าดบัความส าคญัในการใชจ้่าย ในชวีติประจ าวนั ทราบถงึจ านวน
เงนิที่ใชจ้่ายไป ครอบครวัสามารถน าขอ้มูลมาใชใ้นการบรหิารและวางแผนการใชจ้่ายเงนิเพื่อ
เพิม่สภาพคล่องใหค้รอบครวั โดยพจิารณาแต่ละรายการในแต่ละวนัมรีายจ่ายใดทีม่คีวามส าคญั
มาก และรายจ่ายใดทีไ่ม่จ าเป็นใหต้ดัออกไป เพื่อสรา้งนิสยัการประหยดั อดออม ใชท้รพัยากรที่
มอียู่อย่างจ ากดั และคุ้มค่า โดยค่าใชจ้่ายใดทีไ่ม่ก่อให้เกดิประโยชน์ต่อครอบครวั เช่น รายจ่าย
เกี่ยวกบัการพนนั สิง่เสพตดิ ของมนึเมา หรอืรายจ่ายฟุ่มเฟือย กส็ามารถตดัออกไป เพื่อสร้าง
สรา้งฐานะความมัน่คงใหก้บัครวัเรอืน 

3. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ คนท างานสามารถหารายไดเ้สรมินอกเวลาท างานปกต ิ 
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4. รูเ้งนิคงเหลอื การท าบญัชคีรวัเรอืนคลา้ยคลงึกบัการท างบกระแสเงนิสด ในรูปแบบ
บรษิทั ท าใหท้ราบวา่ครอบครวัมเีงนิส าหรบัใชจ้่ายในอนาคตเท่าใด และมเีหลอืเพยีงพอส าหรบั
ท าธุรกจิในอนาคตไดม้ากน้อยเพยีงใด 

5. สร้างความสามคัคใีนครอบครวั การท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ต้องท า
ความเขา้ใจภายในครอบครวั เพื่อใหทุ้กคนร่วมมอืร่วมแรง สรา้งนิสยัใหก้บัตนเอง รูจ้กัประหยดั 
รูจ้กัอดออม ลดหรอืเลกิรายจ่ายหรอืสิง่ทีไ่ม่จ าเป็นออก 
 
ปัจจยัท่ีส่งผลให้คนท างาน มีการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
 

ผลการศึกษาและงานวิจยัได้อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลให้คนท างานมีการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนรวมถงึปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัช ีดงันี้ 

ถนอมพรรณ ดษิฐ์สนัเที๊ยะ (2554) ได้ศกึษา “ปัจจยัที่มผีลต่อการจดัท าบญัชขีองกลุ่ม
ออมทรพัย์เพื่อการผลติกรณีศกึษา กลุ่มออมทรพัย์เพื่อการผลติในเขตต าบลสมีุม อ าเภอเมอืง 
จงัหวดันครราชสมีา” พบว่า ปัจจยัที่ส่งผลต่อการจดัท าบญัชขีองกลุ่มออมทรพัยไ์ม่ครบถว้นคอื 
ระดบัการศกึษาของคณะกรรมการบรหิาร และผูจ้ดัท าบญัชกีลุ่มออมทรพัย ์เครื่องใชส้ านกังาน
ไม่ทนัสมยัและขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก 

สุภทัรษร ทวจีนัทร์ (2556) ได้ศกึษา “การบูรณาการบญัชคีรวัเรอืนเพื่อเสรมิสร้างภูมิ
ปัญญาทางบญัชตีามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง : กรณศีกึษาชมุชนบา้นกลาง ต าบลขะ
ยูง อ าเภออุทุมพรพสิยั จงัหวดัศรสีะเกษ” พบวา่ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
ท าให้ไม่มเีวลาในการทีจ่ะบนัทกึรายการที่เป็นปัจจุบนัในแต่ละวนั และไม่สามารถยอมรบัความ
เป็นจรงิเกีย่วกบัการจดัท า การรบั-จ่ายได ้และคดิวา่ถา้หากไม่บนัทกึทนัทกีพ็อจะจ ารายละเอยีด
ได้และเมื่อเวลาผ่านไปกล็มืและเพกิเฉยที่จะยอ้นกลบัมาทบทวนเพื่อลงรายการ และพอท าเป็น
ประจ ากเ็กดิความขีเ้กยีจและไม่ท า อกีทัง้ขาดแรงกระตุน้หรอืแรงจูงใจจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ในการจดัท าบญัช ีและขาดตวัแทนในการถ่ายทอดและใหค้ าปรกึษาอย่างต่อเนื่อง โดยมเีพยีง 3 
ครวัเรอืนเท่านัน้ทีจ่ดบนัทกึอย่างสม ่าเสมอ ดว้ยเหตุผลวา่ตอ้งการทราบวา่ในแต่ละวนัครอบครวั
มกีารจ่ายอะไรไปบา้งและมเีงนิเหลอืเท่าไหร่ในแต่ละวนั เพื่อวางแผนการใชจ้่ายในอนาคต 

จากการศกึษางานวจิยัต่างๆ ขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ ปัจจยัทีส่่งผลต่อการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ไดแ้ก่  

1. ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าบญัช ี 
2. การไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานตา่งๆ  
3. ความสามารถในการอา่นออกเขยีนไดข้องคนท างาน  
4. การขาดแรงจูงใจในการจดัท าบญัชอีย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 

 



11 

แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมมนุษยแ์ละแรงจงูใจท่ีส่งผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรม 
 

1. ความหมายของพฤติกรรม 
อุทยั หริญัโต (2556, น. 14) ไดใ้หค้วามหมายของพฤตกิรรม หมายถงึ กริยิา อาการ

หรอืปฏกิริยิาทีแ่สดงออกหรอืเกดิขึน้เมื่อเผชญิกบัสิง่เรา้ ซึ่งจะมาจากภายในร่างกายหรอืภายนอก
ร่างกายกไ็ดแ้ละปฏกิริยิาทีแ่สดงออกนี้ มไิดเ้ป็นพฤตกิรรมทางกายเท่านัน้ แต่รวมถงึพฤตกิรรม
ทีเ่กีย่วกบัจติใจดว้ย ค าวา่ Behavior ใชแ้ทนกนัไดก้บัค าวา่ Action นกัจติวทิยาถอืวา่การเคลื่อนไหว
ของอินทรีย์ทุกชนิดที่ปรากฏออกมาเป็นพฤติกรรมต้องม ีหรือกล่าวอีกนัยหนึ่งพฤติกรรมจะ
เกดิขึน้ไดต้อ้งมมีูลเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง 

เฉลมิพล ตนัสกุล (2541, น. 2) อา้งถงึใน บุษรา เกษสีม (2552) วา่ พฤตกิรรม หมายถงึ 
การแสดงออกในลกัษณะต่างๆ ของสิง่มชีวีติซึ่งอาจจะเกดิขึน้ได ้ทัง้มนุษยส์ตัว ์พชื และจุลนิทรยี์ 
ซึ่งเป็นการตอบสนองสิง่เรา้ทีเ่กดิขึน้ภายในร่างกายหรือภายนอกร่างกาย พฤตกิรรมนี้ สามารถ
สงัเกตไดโ้ดยตรงหรอืใชเ้ครื่องมอืวดัได ้หรอือาจสงัเกตได ้ในทางออ้ม เชน่ การพูด การเคลื่อนไหว 
การท างานของระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย การจ า การคดิ ตลอดจนความรูส้กึและทศันคติ 

ลกัขณา สรวิฒัน์ (2544, น. 17) กล่าววา่ พฤตกิรรมในมนุษย ์หมายถงึ อาการ กระท า
หรอืกริยิาที่แสดงออกมาทางร่างกาย กล้ามเนื้อสมองในทางอารมณ์ ความคดิ และความรู้ สึก 
พฤตกิรรมเป็นผลจากการตอบสนองต่อสิง่เรา้เมื่อมสีิง่กระตุน้มาจะมกีารตอบสนองทนัที 

จากนิยามขา้งตน้ สามารถสรุปไดว้า่ พฤตกิรรม หมายถงึ อาการหรอืสิง่ทีแ่สดงออก
เพื่อตอบสนองสิง่เรา้ทีเ่กดิขึน้ทัง้ภายในและภายนอกร่างกาย 

 
2. การเกิดพฤติกรรม 

ประสาท อิศรปรีดา (2538, น. 13, อ้างถึงใน บุษรา เกษีสม , 2552) กล่าวว่า 
นักจติวทิยาเชื่อว่า พฤตกิรรมนัน้เป็นผลที่เกดิจากการกระท าปฏกิริยิาของมนุษย์ หรอือนิทรยี์
กบัสิง่แวดล้อม ซึ่งพฤตกิรรมต่างๆ ในชวีติประจ าวนัส่วนใหญ่มกัจะเป็นพฤตกิรรมที่เกิดจาก  
การกระตุน้ทีเ่รยีกวา่ “พฤตกิรรมทีถู่กจูงใจ” 

เฉลิมพล ตนัสกุล และจีระศกัดิ ์เจริญพนัธ์ (2549, น. 5) กล่าวว่า นักพฤติกรรม
ศาสตรไ์ดศ้กึษาและแบ่งแนวคดิของการเกดิพฤตกิรรมออกเป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 

1.) พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิขึน้จากแรงผลกัดนัภายในตวัของมนุษย ์แรงผลกัดนั
ทีท่ าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมต่างๆ ออกมากค็อื ความตอ้งการ ซึ่งความตอ้งการนี้จะแบ่งออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ คอื ความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการทางจติใจ 

1.1) ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย เป็นแรงผลกัดนัทีอ่ยู่ในระดบัพืน้ฐานที่สุด 
แต่มพีลงัอ านาจสูงสุด เพราะเป็นแรงผลกัดนัทีจ่ะท าใหช้วีติอยู่รอด มนุษยจ์ะต่อสูด้ิน้รนทุกวถิทีาง 
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เพื่อให้ได้มาซึ่งสิง่ที่จะมาบ าบดัความต้องการทางร่างกาย ท าให้มนุษย์แสดงพฤตกิรรมต่างๆ  
ซึ่งอาจจะเป็นทัง้ทางทีด่ทีีถู่กตอ้งหรอืทางทีไ่ม่ถูกตอ้งกไ็ด ้ความต้องการทางร่างกายที่จะท าให้
ชวีติอยู่รอด ไดแ้ก่ ความตอ้งการอาหาร น ้า อากาศ อุณหภูมทิีพ่อเหมาะ การพกัผอ่น การขบัถ่าย 
การสบืพนัธุ์ ความปลอดภยัจากโรคภยัไขเ้จบ็ต่างๆ การตอบสนองความต้องการทางร่างกาย 
อนัท าใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมออกมานัน้ สามารถกระท าได ้2 ระดบั คอื 

1.1.1) กริยิาสะทอ้น เป็นการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยท์ีเ่ป็นไปได้
โดยธรรมชาต ิเช่น เมื่อร่างกายมอีุณหภูมสิูงกว่าปกต ิร่างกายกจ็ะขบัเหงื่อออกมาเป็นการลด
อุณหภูมใิหอ้ยู่ในระดบัพอเหมาะ 

1.1.2) พฤตกิรรมเจตนา เป็นการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยต์่อสิง่เรา้ 
โดยความตัง้ใจหรอืความพอใจของตนเอง เชน่ เมื่อรูส้กึตวัวา่รอ้นกจ็ะไปอาบน ้า หรอืเปิดพดัลม 
เป็นตน้ 

1.2) ความต้องการทางจติใจ เป็นแรงผลกัดนัทีอ่ยู่ในระดบัสูงขึน้กวา่ความ
ตอ้งการทางร่างกาย แต่มพีลงัอ านาจน้อยกวา่ เพราะความตอ้งการทางจติใจนี้ ไม่ใชค่วามตอ้งการ
ที่เป็นความตายของชวีติ จะเป็นความตอ้งการที่มาช่วยสร้างเสรมิใหช้วีติมคีวามสุขความสบาย
ยิง่ขึน้เท่านัน้ 

2.) พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิขึน้จากแรงผลกัดนัของสิง่แวดลอ้ม 
สทิธโิชค วรานุสนัตกิุล (2528) กล่าวว่า ประสบการณ์ของมนุษยเ์ป็นสิง่ทีท่ า

ให้คนเราเกดิการเรียนรู้ที่จะกระท าพฤติกรรมเมื่อเกดิมานัน้ มนุษย์มไิด้มคีวามรู้ตดิตวัมาแต่
อย่างใด ล้วนแล้วแต่ต้องเรยีนรู้ภายหลงั จากเกิดมาแล้วทัง้สิ้น ต่อเมื่อมปีระสบการณ์แลว้จงึจะ
เรยีนรู้ และจดจ าประสบการณ์นัน้เอาไวเ้พื่อเป็นแนวทางส าหรบัการแสดงพฤตกิรรมในอนาคต
ต่อไป 

สกนิเนอร์ (Skinner) เป็นนักจติวทิยาพฤตกิรรมนิยม เป็นผูม้บีทบาทส าคญั
ในการเป็นผูน้ าแนวคดินี้ชีใ้หเ้หน็วา่ พฤตกิรรมมนุษยถ์ูกควบคุมโดยเงื่อนไขแห่งการเสรมิแรงและ
เงื่อนไขแห่งการลงโทษ โดยชีใ้หเ้หน็วา่ผลการกระท าของคนเรามอียู่ 2 ประการคอื ผลการกระท า
ที่ท าให้พอใจ ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นแรงเสรมิให้แก่การกระท านี้มตี่อไป เช่น พฤตกิรรมที่ท าแล้ว
ได้รบัค าชมเชย ได้ต าแหน่ง ได้เงนิ ได้รบัการยกย่อง และผลการกระท าที่ท าใหไ้ม่พอใจ ซึ่งจะ
เป็นตวัการที่ท าให้คนเราหยุดพฤตกิรรมหรอืการกระท าอนัจะน ามาซึ่งผลการกระท าเช่นนี้ใน
อนาคต เช่น ท าแล้วถูกต าหนิ เสยีต าแหน่ง เสยีเงนิ ถูกท าร้าย ถูกดูหมิน่เหยยีดหยาม ดงันัน้ 
พฤตกิรรมของคนเราจงึถูกควบคุมโดยเงื่อนไขของผลการกระท าทัง้ 2 ประการ ดงักล่าว 

3.) พฤตกิรรมของมนุษยเ์กดิขึน้จากทัง้แรงผลกัดนัภายในตวัมนุษย ์และสิง่แวดลอ้ม 
Aibert Bandura กล่าวว่า พฤติกรรมมนุษย์ องค์ประกอบภายในตวัมนุษย์ 

และสิ่งแวดล้อมต่างกม็อีทิธพิลต่อกนัและกนั ในลกัษณะที่แต่ละองค์ประกอบต้องสมัพนัธ์กนั
อย่างถ้อยทถี้อยอาศยักนั หมายความว่า ในบางครัง้สิง่แวดล้อมอาจจะมสี่วนในการท าให้เกิด
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พฤตกิรรมไดม้ากกวา่องคป์ระกอบภายในตวับุคคล ส่วนในเวลาอื่นองคป์ระกอบภายในตวับุคคล
กอ็าจจะมอีทิธพิลต่อการแสดงพฤตกิรรมของมนุษยม์ากกวา่สิง่แวดลอ้ม จะเหน็ไดว้า่ความสมัพนัธ์
เช่นนี้อยู่ในลกัษณะพึง่พาอาศยักนั เป็นกระบวนการที่ทัง้สองฝ่ายต่างกม็อีทิธพิลต่อกนัและกนั 
และทัง้คู่มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมของมนุษย ์ในขณะเดยีวกนัพฤตกิรรมมนุษย ์กม็อีทิธพิลต่อทัง้ 2 
สิง่ดว้ยเหมอืนกนั 

 
3. การจงูใจให้เกิดพฤติกรรม 

Maslow (2513) ได้กล่าวในทฤษฎีมนุษย์นิยม (Humanistic view of motivation) 
ซึ่งอธบิายถงึล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์โดยทีค่วามตอ้งการจะเป็นตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดง
พฤตกิรรมเพื่อไปสู่ความตอ้งการ ดงันัน้การเขา้ใจความตอ้งการของมนุษยท์ าใหส้ามารถอธบิาย
เรื่องแรงจูงใจไดเ้ชน่เดยีวกนั 

Tois and Carroll (1982) กล่าววา่ แรงจูงใจ หมายถงึ แรงขบัของแต่ละบุคคล ซึ่งเป็น
สาเหตุที่ท าให้บุคคลแสดงพฤตกิรรม โดยเฉพาะทีเ่กดิขึน้ในการท างานหรอืการกระท าที่บุคคล
จะท างานให้ส าเรจ็ โดยได้รบัอทิธพิลจากการกระท าของคนอื่น ที่ก าหนดแนวทางเฉพาะใชใ้น
การบรหิาร โดยผูบ้รหิารจะจูงใจพนกังานท างานให้องคก์ารอย่างมปีระสทิธภิาพ 

การจูงใจในการท างาน (2556, ออนไลน์) บทความไดอ้ธบิายถงึความหมายของการ
จูงใจวา่ การจูงใจ หมายถงึ การน าเอาปัจจยัต่างๆ มาเป็นแรงผลกัดนั ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรม
ออกมาอย่างมทีศิทาง เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย หรอืเป้าหมายที่ต้องการ ดงันัน้ผูท้ี่ท าหน้าที่จูงใจ 
จะตอ้งคน้หาวา่ บุคคลทีเ่ขาตอ้งการจูงใจ มคีวามตอ้งการหรอืมคีวามคาดหวงัอย่างไร มปีระสบการณ์ 
ความรู้ และทศันคติในเรื่องนัน้ๆ อย่างไร แล้วพยายามดึงเอาสิ่งเหล่านัน้มาเป็น แรงจูงใจ 
(Motive) ในการแสดงพฤตกิรรม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆ โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่
มกัจะมแีนวทางมุ่ง ไปยงัเป้าหมายทีส่มัพนัธอ์ย่างใกลช้ดิกบัการสนองความตอ้งการพืน้ฐานทาง
กายให้สมดงัความต้องการนัน้ๆ เช่น มนุษย์มคีวามต้องการทางร่างกาย ท าให้ต้อง กนิ นอน 
ขบัถ่าย อยู่ตลอดเวลา และคนเราจะมวีธิกีารในการทีห่าวธิสีนองความต้องการเหล่านัน้ ดงันั ้น
การจูงใจจงึเป็นสิง่จ าเป็นทีช่่วยใหเ้กดิการเปลีย่นพฤตกิรรมไปในทศิทางทีต่อ้งการ โดยกระบวนการ
จูงใจมอีงคป์ระกอบ 3 ประการ คอื 

1.) ความต้องการ (Needs) คอื การขาดบางสิง่บางอย่างของมนุษย์ อาจจะเป็น
การขาดทางดา้นกายภาพหรอืดา้นจติใจ 

2.) แรงขบั (Drive) เมื่อขาดความตอ้งการ (Needs) แลว้มนุษยจ์ะเกดิภาวะตงึเครยีด
ภายในร่างกาย และจะกลายเป็นแรงขบัหรอืตวัก าหนดทิศทาง (Action Oriented) เพื่อกระท า
บางสิง่บางอย่างเพื่อลดภาวะความตงึเครยีดนัน้ 

3.) สิง่ล่อใจ (Incentive) หรอื เป้าหมาย (Goal) เป็นตวักระตุน้หรอืแรงจูงใจให้มนุษย์
แสดงพฤตกิรรมตามทีค่าดหวงัหรอืทีต่อ้งการ 
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4. ประเภทของการจงูใจ 
 

นกัจติวทิยาไดแ้บ่งการจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คอื 
1.) การจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) หมายถงึ บุคคลที่มคีวามต้องการใน

การแสดงพฤตกิรรมหรอืการกระท าดว้ยตนเอง มเิกี่ยวขอ้งกบับุคคลอื่น เช่น มนุษย์รบัประทาน
อาหาร โดยไม่มใีครบงัคบั หรอืมสีิง่จูงใจใดๆ การจูงใจภายในเกดิขึน้ไดจ้ากปัจจยั ดงันี้ 

1.1) ความตอ้งการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมคีวามตอ้งการทีอ่ยู่ภายใน 
อนัจะท าให้เกดิแรงขบั แรงขบันี้จะก่อให้เกดิพฤตกิรรมต่างๆ ขึน้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และ
ความพอใจ 

1.2) เจตคต ิ(Attitude) หมายถงึ ความรูส้กึนึกคดิทีด่ทีีบุ่คคลมตี่อสิง่หนึ่งสิง่
ใด เป็นตวัชว่ยกระตุน้ใหบุ้คคลแสดงพฤตกิรรมทีต่อ้งการ 

1.3) ความสนใจพิเศษ (Special Interest) ท าให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่ง
นัน้ๆ มากกวา่ปกต ิ

2.) การจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation) หมายถึง บุคคลได้รบัแรงกระตุ้น 
มาจากภายนอกใหม้องเหน็จุดหมายปลายทางหรอืชีใ้ห้เหน็ความส าเรจ็หรอืประโยชน์จากการ
กระท านัน้ๆ จนน าไปสู่การปรับเปลี่ยนหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล โดยแรงจูงใจ
ภายนอกเกดิขึน้ได ้จากปัจจยั ดงันี้ 

2.1 เป้าหมายหรือความคาดหวงัของบุคคล ซึ่งหากมกีารตัง้เป้าหมายใน
การกระท าใดๆ ย่อมก่อให้เกดิแรงจูงใจให้มพีฤตกิรรมที่ดแีละเหมาะสม เช่น พนักงานทดลอง
งานมคีวามตัง้ใจในการท างาน เพื่อใหไ้ดผ้ลประเมนิทีน่่าพอใจ และถูกรบัเขา้ท างาน 

2.2 การรบัรู้ความส าเรจ็หรือความก้าวหน้า โดยการชี้ให้เห็นโอกาสที่จะ
ประสบความส าเร็จ หรือก้าวหน้าจากการกระท านัน้ๆ สามารถเกิดเป็นแรงจูงใจให้เกิด
พฤตกิรรมได ้

2.3 บุคลกิภาพ การต้องการสร้างความประทบัใจแก่บุคคลทัว่ไปที่เกดิจาก
บุคลกิภาพ จะก่อให้เกดิแรงจูงใจให้เกดิพฤตกิรรมขึน้ได้ เช่น อยัการ ต้องมบีุคลกิภาพที่น่าย า
เกรงน่านบัถอื การออกก าลงักายเพื่อใหม้รีูปร่างทีด่ ีเป็นตน้ 

2.4 เครื่องล่อใจอื่นๆ เช่น การให้รางวลั (Rewards) เป็นเครื่อง กระตุ้นให้
เกดิความอยากกระท า หรอืการลงโทษ (Punishment) เป็นเครื่อง กระตุ้นไม่ให้เกดิความอยาก
กระท า ในสิง่ที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การชมเชย การตเิตยีน การประกวด การแข่งขนั หรอืการ
ทดสอบกจ็ดัวา่เป็นเครื่องมอืทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมไดท้ัง้สิน้ 
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กิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ท่ีสนับสนุนหรือส่งเสริมให้คนท างานมีการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 

 
จากปัญหาหนี้ครวัเรอืนทีถ่อืเป็นปัญหาส าคญัของคนไทยมาชา้นาน ภาครฐั มกีารก าหนด

เป้าหมายเพื่อลดปัญหาความยากจน โดยเริม่ระบุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ
ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) ในการส่งเสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืทางความคดิ ร่วมกนัท า และ
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาความยากจน ควบคู่ไปกบัการเสริมสร้างความมัน่คงทางด้านอาชพีและ 
การเพิ่มเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชน ซึ่งภาครฐัและเอกชน จึงมีแนวความคิดให้คนท างาน
หลากหลายอาชพี เลง็เหน็ความส าคญัในประเดน็ดงักล่าว อกีทัง้ยงัตระหนกัถงึสภาวะเศรษฐกจิ
ของครอบครวัโดยการส่งเสรมิให้คนท างาน หลากหลายอาชพีจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน ผา่นโครงการและกจิกรรมต่างๆ อาท ิ

1. ธนาคารออมสนิ (2551) ไดจ้ดัท าคู่มอืการจดัท าบญัชกีองทุนหมูบา้นและชมุชน เพื่อ
วางมาตรฐาน ในการจดัท าบญัชขีองกองทุนหมู่บา้น ให้อยู่ในมาตรฐานเดยีวกนัทัว่ทุกจงัหวดัใน
ประเทศไทย เพื่อใหส้ะดวกในการน ารายรบั - รายจ่าย มาวเิคราะหต์่อไป  

2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2552) จดัการเสวนา “โครงการสร้างชวีติใหม่อย่าง
พอเพยีงด้วยบญัชคีรวัเรอืน” ณ จงัหวดักาญจนบุร ีโดยมรีูปแบบโครงการเน้นเป็นการพบปะ
เสวนาในเวทชีาวบ้านโดยตรง เพื่อให้ผูเ้กี่ยวขอ้งร่วมแสดงความคดิเหน็ในการท าบญัช ีซึ่งจะ
เป็นการสรา้งการมสี่วนร่วมใหแ้ก่คนในชมุชน ไม่ใหเ้กดิความเบื่อหน่าย ทอ้แท ้โดยใชบ้ญัชเีป็น
เครื่องมอืเพื่อคน้หาสาเหตุ และสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้งและตรงจุด 

3. กรมตรวจบญัชสีหกรณ์ (2551) ไดจ้ดัท ารายการวทิยุประเภทรายการสนทนา ตอน 
รณรงค์ท าบญัชคีรวัเรือน ผ่านทางคลื่น (AM 1386 KHz) ระยะเวลา 30 นาที โดยมุ่งหวงัให้
ประชาชน เห็นความส าคัญของการท าบัญชี และน าผลของการจัดท าบัญชีมาปรับใช้ให้มี
คุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ และมกีารแจกสมุดจดบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 4 รูปแบบ แต่ละ
รูปแบบ แยกแยะเป็นประเภทของการท างาน 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ หรอื ธ.ก.ส. (2549) ไดส้นบัสนุนการจดัท าสมดุ
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อกระตุ้นให้เกดิการออมอย่างต่อเนื่อง โดยการแจกสมุด
บญัชคีรวัเรอืนและมรีางวลัจูงใจส าหรบัผูท้ีจ่ดัท าบญัชคีรวัเรอืนอย่างต่อเนื่องดว้ย 
 
งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

สุภาวด ีรตันวเิศษ และปัทมาภรณ์ แลบวั (2555) ศกึษาเรื่อง โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
บญัชคีรวัเรอืน ในการวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคข์องการวจิยั คอื วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่ความรู้
ในการจดัท าบญัชคีรวัเรือน อนัจะเป็นผลให้ มีการจดัท าบญัชคีรวัเรือนมากกว่าที่เป็นอยู่ใน
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ปัจจุบนั การบญัชคีรวัเรอืนวธิกีารวจิยัเป็นการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนการสอน ปฏบิตักิารใน
ชัน้เรยีนที่ได้ประยุกต์ใชแ้บบแผนการวจิยัเชงิทดลองเบื้องต้น แบบที่มกีลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดยีว 
และมกีารทดสอบก่อนและหลงัการทดสอบ ประชากรและกลุ่มตวัอย่างการวจิยัครัง้นี้ ศกึษาจาก
กลุ่มตวัอย่าง คอื ชาวบา้นรูจ้กับนัทกึการใชจ้่ายเงนิเพื่อท าบญัชคีรวัเรอืนทีห่มู่บา้นหนองหวัฟาน 
ต าบลหนองหวัฟาน อ าเภอขามสะแกแสง จงัหวดันครราชสมีา จ านวน 60 คน ได้แก่ แบบเขา้
ร่วมโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจบญัชคีรวัเรอืน และแบบประเมนิความพงึพอใจของการจดัโครงการ
คนรุ่นใหม่ใส่ใจบญัชคีรวัเรอืน ประเมนิจากสมุดบนัทกึรายรบั - รายจ่าย ในการจดบนัทกึในสมุด
บญัชคีรวัเรอืนเป็นรายสปัดาห์ แจกแบบสอบถามใหก้บัชาวบ้าน และสมัภาษณ์จากชาวบา้นวา่
พงึพอใจมากน้อยเพยีงใด เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานความพงึพอใจโครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจ
บญัชคีรวัเรอืน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ มคีวามพงึพอใจ
อยู่ในระดบัมาก 14 ขอ้ ส าหรบัขอ้ที่มคี่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการ
ลงบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน รองลงมา ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารของนกัศกึษาชว่ยในการน าไป
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจ าวนัส่วนขอ้ทีม่คี่าเฉลีย่ต ่าทีสุ่ด ไดแ้ก่ มกีารจดัเตรยีมอุปกรณ์และความ
พรอ้มและความตรงต่อเวลาทีจ่ะใหบ้รกิาร 

สุกญัญา ชยัวชิ ู(2551) ศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน
ของประชากรในอ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจัย  
ด้านประชากรศาสตร์ ปัจจยัด้านสงัคม ปัจจยัที่ส่งเสรมิสนับสนุนปัจจยัด้านการรบัรู้ และปัจจยั
ด้านปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชคีรวัเรือนของประชากรในอ าเภอบางไทร จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลผู้วจิยัได้คดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ ประชากรใน
อ าเภอบางไทร จงัหวดัพระนครศรอียุธยา จ านวนทัง้สิ้น 400 ตวัอย่าง เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดย
การแจกแบบสอบถาม และใชว้ธิกีารสุ่มแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
ส่วนการวเิคราะหใ์ชค้่าร้อยละในเชงิพรรณนา สถติทิี่ใชใ้นการวจิยั การวเิคราะห์ปัจจยั (Factor 
Analysis) และไคสแควร์ (Chi-square) กบัสมการจ าแนกกลุ่ม (Multiple Discriminants Analysis: 
MDA) ส าหรบัวธิกีารประมวลผลเพื่อวเิคราะห์นัน้ ใช้เครื่องคอมพวิเตอร์เป็นหลกั โดยการใช้
โปรแกรม SPSS ผลการวจิยัพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์คอื เพศ อายุ การศกึษา อาชพี 
จ านวนสมาชกิในครวัเรือน รายได้รวมต่อเดือน รายจ่ายรวมต่อเดือน และเงินออมต่อเดอืน  
มคีวามสมัพนัธ์ทางสถติอิย่างมนีัยส าคญั อยู่ที่ระดบั 0.05 ปัจจยัทางสงัคม มคีวามสมัพนัธท์าง
สถิติอย่างมนีัยส าคญักบัพฤตกิรรม การจดัท าบัญชคีรวัเรือนของประชากรในอ าเภอบางไทร 
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จากการวเิคราะห์ผลโดยการจ าแนกกลุ่ม (Multiple Discriminants 
Analysis: MDA) เพื่อจ าแนกกลุ่มของปัจจยัด้านการส่งเสรมิสนับสนุน ปัจจยัด้านการรบัรู้ และ
ปัจจยัด้านปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชคีรวัเรือน ผลการวจิยัพบว่า ปัจจยัดงักล่าว
สามารถจ าแนกกลุ่มพฤตกิรรมการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนทางสถติอิย่างมนียัส าคญั 
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ฉตัรมณ ีกลางสวสัดิ ์(2552) ไดศ้กึษาเรื่อง การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมดา้นการเงนิของ
ประชาชนที่จดัท าบญัชคีรวัเรือน กรณีศกึษาในเขตพื้นที่ต าบลอ่างทอง อ าเภอเมือง จงัหวัด
ก าแพงเพชร ผลการวจิยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมรีะดบัการเรยีนรู้ประโยชน์และความเขา้ใจในการ
จดัท าบญัชคีรวัเรอืน การสนับสนุนกนัในชุมชน การประชุมหารอื ที่มตี่อการออม ในทศิทางที่
เป็นบวก ซึ่งสามารถอธบิายความสมัพนัธน์ี้ไดต้ามทฤษฎกีารเรยีนรูท้างสงัคม (Social Learning 
Theory) ซึ่งกล่าววา่ หากผลทีอ่อกมาเป็นไปในทางบวก บุคคลนัน้มแีนวโน้มทีจ่ะแสดงพฤตกิรรม
นัน้ซ ้าอกี ซึ่งกเ็ป็นสญัญาณทีด่ตี่อโครงการ และไดใ้หข้อ้เสนอแนะเพื่อการแกไ้ขปัญหาด้วยการ
สร้างรายได้และลดรายจ่ายและส่งเสริมให้เกิดระบบสหกรณ์ เพื่อจะได้เป็นแหล่งในการขาย
ผลผลิต การสร้างงาน รวมทัง้การต่อรองราคา รวมทัง้ยงัเป็นแหล่งเงินออมและแหล่งกู้ยมืที่
ควบคุมโดยกลุ่มหรอืชุมชน โดยท าควบคู่กบัการส่งเสรมิการเรยีนรู้ในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน 
เพื่อให้ประชาชนเขา้ใจและตระหนักในเรื่องการจดัการระบบการเงนิในระดบัครอบครวัให้เกิด
ประสทิธภิาพ 

มยุร ีกมิง่วนสง (2551) การจดัท าบญัชคีรวัเรอืนรายรบั - รายจ่าย ของเกษตรกรลูกคา้ 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางน ้าเปรี้ยว เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใช้
แบบสอบถามจากเกษตรกรลูกคา้ของ ธกส. สาขาบางน ้าเปรีย้ว จ านวน 240 คน ไดน้ าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ แปลผลด้วยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติเิพื่อการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ หาค่าร้อยละ 
ความถี่และค่ามัชฌิมเลขคณิต พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 51 - 60 ปี 
สถานภาพสมรส จบการศกึษาระดบัประถมศกึษา มสีมาชกิในครวัเรอืน 4 - 5 คน มรีายไดภ้าค
การเกษตรจากการท านา 203,899 บาท เฉลี่ยต่อครวัเรือนต่อปี เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่า 
เจ้าหน้าทีท่ี่เกีย่วขอ้งมกีารจดัประชุมชีแ้จงโครงการ เรื่อง การจดัท าบญัชคีรวัเรอืนใหเ้กษตรกร 
ร้อยละ 87.9 มีผลท าให้เกษตรกรจดบันทึกบัญชีที่ถูกต้องน้อย เจ้าหน้าที่ ธกส. มีการจัด
ฝึกอบรมเกี่ยวกบัการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนใหก้บัเกษตรกรร้อยละ 87.5 มผีลท าให้เกษตรกรจด
บนัทกึบญัชทีี่ถูกต้องน้อย เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ ธกส. มกีารสาธติการลงบญัชี
ครวัเรอืนให้กบัเกษตรกร ร้อยละ 90.4 มผีลท าให้เกษตรกรจดบนัทกึบญัชทีี่ถูกต้องปานกลาง 
เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่า ครู ก และ ครู ข และนักบญัชอีาสา มีการตรวจสอบและติดตาม  
การลงบญัชคีรวัเรอืนของเกษตรกร ร้อยละ 82.9 มผีลท าให้เกษตรกรจดบนัทึกบญัชทีี่ถูกต้อง
ปานกลาง เกษตรกรส่วนใหญ่ระบุว่า เจ้าหน้าที่ ธกส. มีการประชาสมัพนัธ์ให้เกษตรกรรบัรู้
เกี่ยวกบัการจดัท าบญัชคีรวัเรือน ร้อยละ 96.3 มีผลท าให้เกษตรกรจดบนัทึกบญัชทีี่ถูกต้อง 
ปานกลาง เกษตรกรส่วนใหญ่จดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนเอง และจดบนัทกึเฉพาะรายการใหญ่ๆ 
เท่านัน้ จดบนัทกึสปัดาห์ละครัง้ และไม่มกีารสรุปยอดเงนิรวมของรายการที่รบัจ่าย เกษตรกร
ส่วนใหญ่สรุปยอดเงนิรวมของรายการทีร่บัจ่ายไปทุกเดอืน มรีายรบัมากกว่ารายจ่าย ไม่มกีาร
ทบทวนรายจ่ายที่จดไว้ ไม่สามารถแยกรายจ่ายออกเป็นรายจ่ายที่จ าเป็น รายจ่ายที่ไม่ค่อย
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จ าเป็น และรายจ่ายฟุ่มเฟือย มเีงนิออมภายหลงัจากไดจ้ดบนัทกึรายรบัรายจ่ายลงในสมุดบญัชี
ครวัเรอืนและสรุปยอด 

ทรายทอง เลศิเปียง (2555) ศกึษาเรื่องการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล กรณีศกึษา
นักศกึษาวทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง จงัหวดัล าปาง ในการวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษา
พฤตกิรรมการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคล ของนกัศกึษาวทิยาลยัอนิเตอรเ์ทคล าปาง จงัหวดั
ล าปาง กลุ่มตวัอย่างการวจิยั ไดแ้ก่ นกัศกึษาวทิยาลยัอนิเตอรเ์ทคล าปาง จ านวน 80 คน วธิกีาร
วจิยัไดแ้ก่ การสมัภาษณ์ เชงิลกึและฝึกปฏบิตับินัทกึบญัชรีบั-จ่ายส่วนบุคคลตามหลกัการจดัท า 
บญัชรีบั - จ่าย ตามสมุดบญัชคีรวัเรือนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
(ธ.ก.ส.) โดยวเิคราะห์ใชส้ถติเิชงิพรรณนาคอื ค่ารอ้ยละ ผลการวจิยัพบวา่ นกัศกึษากลุ่มตวัอย่าง 
มีความสามารถในการบันทึกบัญชีรับ - จ่าย พฤติกรรมการจ่ายเงินส่วนใหญ่เป็นการจ่าย
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ค่าใชจ้่ายเพื่อการศกึษา ค่าอาหาร ตามล าดบั และมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัการ
วางแผนการเงนิส่วนบุคคลตามแนวคดิการวางแผนทางการเงนิส่วนบุคคลและบรหิารจดัการที่ดี
ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ด้านวางแผนหาเงิน/เปลี่ยนงาน อยู่ในระดบัมากที่สุด
เพยีงด้านเดยีว นักศกึษากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความส าคญัเกี่ยวกบัการวางแผนทาง
การเงนิส่วนบุคคล 

สุนีย์ ตฤณขจี และนิยะดา วเิศษบริสุทธิ ์(2551) ได้ศกึษาเรื่อง การรบัรู้และปัจจยัที่ 
มีผลต่อการตดัสนิใจจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของประชาชน ในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จงัหวดั
พระนครศรอียุธยา ผลการวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รบัข่าวสารเกี่ยวกบัการ
รณรงคใ์หจ้ดัท าบญัชคีรวัเรอืน โดยมชีอ่งทางการรบัรูข้า่วสารเกีย่วกบัการรณรงคใ์หจ้ดัท าบญัชี
ครัวเรือน 3 ล าดับแรก คือ โทรทัศน์ การแนะน าของผู้น าชุมชนและการประชุมชี้แจงของ
บุคลากร เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามล าดบั ส่วนปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน คอื ปัจจยัด้านการจดัการทางการเงนิโดยใหค้วามส าคญักบัปัจจยั
ย่อย คือ การได้เรียนรู้การบริหารและวางแผนการใช้เงิน และปัจจัยด้านครอบครัว โดยให้
ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คอื การเหน็คุณค่าของเงนิมากขึน้ รองลงมาเป็นปัจจยัดา้นชมุชนโดย
ให้ความส าคญักบัปัจจยัย่อย คอื ความภาคภูมใิจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพฒันาชุมชน และ 
ปัจจยัทีท่ าใหต้ดัสนิใจจดัท าบญัชคีรวัเรอืนทัง้ 3 ดา้นไม่แตกต่างกนัตามเพศ และรายไดเ้ฉลีย่ต่อ
เดอืนของครวัเรอืน แต่แตกต่างกนัตามอายุ อาชพี และระดบัการศกึษา อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 
0.05 นอกจากนี้ในส่วนของสาเหตุที่ท าให้ไม่จดัท าบญัชคีรวัเรอืนในปัจจุบนั พบว่า ประชาชน
อ าเภอพระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา มคีวามคดิเหน็วา่ เสยีเวลาในการจดัท า 

สุพรรณี ต้อนรับ (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การท าบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ลูกค้า
ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร ในจงัหวดัเชยีงใหม่ ผลการศกึษาพบว่าแหล่ง
ข่าวสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการท าบญัชคีรวัเรือนของเกษตรกรกลุ่มตวัอย่างคือ ธ.ก.ส .
การศกึษาสภาพจดัท าบญัชคีรวัเรอืน พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มปีระสบการณ์ในการท าบญัชี
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ครวัเรอืนมาก่อน ทุกรายได้รบัค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าบญัชคีรวัเรอืน และได้รบัการสอนท า
บญัชคีรวัเรอืนจากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การศกึษาทศันคติ
ของเกษตรกรต่อการจดัท าบญัชคีรวัเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มทีศันคตเิหน็ดว้ยอย่างยิง่
ต่อการจดัท าบัญชีครัวเรือน ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีครวัเรือน พบว่า 
ปัญหาทีส่ าคญัคอื เกษตรกรขาดความเขา้ใจในการท าบญัชคีรวัเรอืน และขาดการชว่ยเหลอืหรอื 
แนะน า จากเจา้หน้าทีเ่มื่อพบปัญหาในการท าบญัชคีรวัเรอืน 

วาริพิณ มงคลสมัย (2551) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ทางบัญชีตามแนวคิด 
เศรษฐกจิพอเพยีง พบวา่ รูปแบบการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนของชมุชน เป็นสมุดบญัชตีามรูปแบบ
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้บนัทกึบญัชคีรวัเรอืน 
เพราะชุมชนขาดความเข้าใจในการท าบญัชคีรวัเรือน ผลการพฒันารูปแบบการจดัท าบญัชี
ครวัเรอืน พบว่า ชุมชนสนใจการบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนตามรูปแบบสมุดบญัชขีองนักวจิยั โดย
การแยกค่าใชจ้่ายที่จ าเป็นและค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นออกจากกนั และการน าแนวพระราชด าริ 
เรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชเ้ป็นแนวทางในการใชจ้่ายเงนิ ท าให้ชุมชนลดค่าใชจ้่ายที่ไม่จ าเป็น
และมเีงนิออมมากขึน้ การท าบญัชทีุกวนัเพราะได้ทราบการใชจ้่ายในบญัชคีรวัเรอืนที่ชดัเจน 
ท าใหท้ราบวา่รายจ่ายของครอบครวัส่วนมากมาจากรายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น 



บทท่ี 3 
ระเบยีบวิธีการศึกษา 

 
การศกึษาครัง้นี้ เป็นการศกึษาเชงิส ารวจ (Survey Research) โดยการเกบ็ขอ้มูลดว้ย

การแจกแบบสอบถาม โดยมวีตัถุประสงค ์ ดงันี้ 
1. เพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

ของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. เพื่อศกึษาแนวทางการส่งเสริมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของ

คนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร  
3. เพื่อท าความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะการด าเนินชวีติของคนท างาน ในเขตบางกะปิ 

จังหวดักรุงเทพมหานคร และพฤติกรรมการจดัท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนของ
คนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

การศกึษาครัง้นี้ ท าใหท้ราบถงึสิง่ทีจู่งใจ ใหค้นท างานมกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรือนอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงศกึษาปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถจดัท าบัญชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนได ้รวมทัง้ศกึษาและวเิคราะหก์ารด าเนินงาน หรอืโครงการที่ผ่าน
มาของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ภาครฐัและเอกชน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสรมิใหม้กีารจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสรา้งวนิยัและเพิม่สภาพคล่องทางการเงนิใหก้บั
ครวัเรอืน โดยมขี ัน้ตอนการศกึษาดงันี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
2. กรอบแนวคดิในการศกึษา 
3. ตวัแปรในการศกึษา 
4. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 
5. การเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
6. การวเิคราะหข์อ้มูล 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างในการเกบ็ขอ้มูลทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ คอื ประชากรในเขต 
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ. 2561 มจี านวนทัง้สิน้ 146,841 คน  

โดยในเขตบางกะปิ แบ่งเป็น 2 แขวง คอื แขวงคลองจัน่ มจี านวนประชากร 79,048 คน 
และแขวงหวัหมาก มจี านวนประชากร 67,793 คน 
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โดยกลุ่มตวัอย่าง (Simple Size) ทีใ่ชใ้นการศกึษา ผูศ้กึษาคดิค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
โดยวธิกีารค านวณสูตรของยามาเน (Yamane 1973)  

ซึ่งไดก้ าหนดค่าความเชือ่มัน่ 95% ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกนิ 0.05 ไดจ้ านวน 398.91 คน 
ตามสูตรดา้นล่าง 
 

สตูรก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 
 

 
เมื่อ  𝒏 = ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 N = ขนาดของประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั 
 e = ความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตวัอยา่ง 
ให ้ N = 146,841 คน 
 e = 0.05 

 
แทนค่า 𝒏 = 146,841 
 1 + 146,841 (0.05)2 

  𝒏 =   398.91 
 
 

ผู้ศกึษา ได้เก็บข้อมูลกระจายตามพื้นที่ต่างๆ ทัง้แขวงคลองจัน่  และแขวงหวัหมาก                 
ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง  

โดยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา  
 
 การศกึษาเรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสริมการจดัท าบัญชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูศ้กึษา
ก าหนดกรอบแนวคดิในการศกึษาไวด้งันี้ 
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ตวัแปรในการศึกษา 
 

ตวัแปรต้น (Explanatory variable) คือ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัภายในของการจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน และปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน โดยแบ่งออกเป็น ดงันี้ 

- ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส สมาชกิใน
ครอบครวั อาชพี 

- ปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
- ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

ตวัแปรต้น ตวัแปรตาม 

พฤตกิรรมการจดัท าบญัช ี

รายรบั - รายจ่าย 

ในครวัเรอืน 

แนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชี
รายรับ - รายจ่ายในครัวเรือนของ
คนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 
     - ในมุมมองของภาครฐับาล 
     - ในมุมมองของภาคประชาชน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศกึษา 

4. สถานภาพสมรส 

5. สมาชกิในครอบครวั 

6. อาชพี 

ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

ปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
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ตวัแปรตาม (Dependent variable) คอื พฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน ประกอบด้วย มุมมองของภาครฐับาลและมุมมองของภาคประชาชน รวมทัง้แนวทาง
การส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ทัง้ในมุมมองของภาครฐับาล และในมุมมองของภาคประชาชน ที่สนับสนุน
หรอืส่งเสรมิใหม้กีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการศกึษา คือ แบบสอบถาม เรื่องปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและ   
แนวทางการส่งเสริมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร แบบสอบถามดงักล่าว เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) แบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตราวดัของ ลเิคริท์ (Likert Scale)  

5 คะแนน ก าหนดใหร้ะดบัมากทีสุ่ด 
4 คะแนน ก าหนดใหร้ะดบัมาก 
3 คะแนน ก าหนดใหร้ะดบัปานกลาง 
2 คะแนน ก าหนดใหร้ะดบัน้อย 
1 คะแนน ก าหนดใหร้ะดบัน้อยทีสุ่ด 

 
แบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและแนวทางการส่งเสรมิการจดัท า

บญัชรีายรบั - รายจ่ายของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ค านวณจาก
ชว่งกวา้งระหวา่งชัน้ตามหลกัการหาค่าพสิยั ดงันี้ 

 
อนัตรภาคชัน้ = คะแนนสูงสดุ  -  คะแนนต ่าสุด 
 จ านวนชัน้ 

 

อนัตรภาคชัน้ = 5  -  1 
 5 

 

    =   0.8 
 

จากหลกัเกณฑด์งักล่าว สามารถแปลความหมายคะแนนของระดบัปฏบิตัไิดด้งันี้ 
 

คะแนนเฉลีย่ 4.21 - 5.00 หมายถงึ แนวทางการส่งเสรมิในระดบัมากทีสุ่ด 
คะแนนเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถงึ แนวทางการส่งเสรมิในระดบัมาก 
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คะแนนเฉลีย่ 2.61 - 3.40 หมายถงึ แนวทางการส่งเสรมิในระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉลีย่ 1.81 - 2.60 หมายถงึ แนวทางการส่งเสรมิในระดบัน้อย 
คะแนนเฉลีย่ 1.00 - 1.80 หมายถงึ แนวทางการส่งเสรมิในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 
โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 
ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคล 
ส่วนที ่2 ปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ส่วนที ่3 ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ส่วนที ่4 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ส่วนที ่5 ขอ้มูลดา้นแนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูศ้กึษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชงิคุณภาพ โดยผ่านขัน้ตอนการตรวจสอบความครอบคลุม
เนื้อหาสาระและสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ต้องการท าวิจ ัย และส่งแบบสอบถามถึงกลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยั ที่อยู่ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอย่าง พร้อม
ขอความร่วมมอืส่งแบบสอบถามคนืผูว้จิยัภายในระยะเวลาก าหนด โดยให้ตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจรงิและน าแบบสอบถามทีไ่ดร้บัคนืมาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลต่อไป 
 
การวิเคราะหข้์อมูล 
 

ผูศ้กึษาไดด้ าเนินการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ ค่าสถติิ
ความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard 
Deviation) และหาค่าความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปร (Correlation) จากนัน้น าขอ้มูลทีเ่กบ็รวบรวม
ไดม้าวเิคราะหผ์ล โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติใินแต่ละส่วน ดงัต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล มีลักษณะค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
วเิคราะหโ์ดยหาค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 

ส่วนที ่2 ปัจจยัภายใน ของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน มลีกัษณะเป็น
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ วเิคราะหโ์ดยหาค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 

ส่วนที่ 3 ปัจจยัภายนอก ของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน มลีกัษณะ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ วเิคราะหโ์ดย หาค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 

ส่วนที่ 4 ขอ้มูลด้านพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน มลีกัษณะ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ วเิคราะหโ์ดย หาค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 
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ส่วนที่ 5 ขอ้มูลด้านแนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน    
มีลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่าของ Likert 5 ระดับ วิเคราะห์โดยหา
ค่าความถี ่และค่ารอ้ยละ 
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บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

 
 การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรม และแนวทางการ
ส่งเสริมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จ านวน 400
ตวัอย่าง และน าขอ้มูลทีไ่ดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห ์โดยใชส้ถติเิชงิพรรณา แบ่งออกเป็น 5
ส่วนดงันี้ 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคล ของประชากรกลุ่มตวัอย่าง  
ส่วนที ่2 ปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
ส่วนที ่3 ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
ส่วนที ่4 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ส่วนที ่5 ขอ้มูลดา้นแนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
 

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดบัการศกึษา สถานภาพสมรส สมาชกิในครอบครวั และอาชพี มดีงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอย่าง 
ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล ล าดบั รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
1 หญงิ 301 75.2 
2 ชาย 99 24.8 

อายุ 

1 31 – 40 ปี 155 38.7 
2 41 – 50 ปี 108 27.0 
3 21 – 30 ปี 81 20.3 
4 มากกวา่ 51 ปี 52 13.0 
5 ต ่ากวา่ 20 ปี 4 1.0 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นปัจจยัส่วนบุคคลของประชากรกลุ่มตวัอย่าง (ต่อ) 
ข้อมูลด้านปัจจยัส่วนบุคคล ล าดบั รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ระดบัการศึกษา 

1 ปรญิญาตร ี 251 62.7 
2 สงูกวา่ปรญิญาโท 72 18.0 
3 มธัยมศกึษา / ป.ว.ช 52 13.0 
4 ป.ว.ส 25 6.3 

สถานภาพสมรส 

1 โสด 208 52.0 
2 สมรส 162 40.4 
3 หย่ารา้ง 17 4.3 
4 หมา้ย 13 3.3 

จ านวนสมาชิกในครอบครวั 

1 3 - 4 คน 200 50.0 
2 5 - 6 คน 89 22.2 
3 1 - 2 คน 84 21.0 
4 7 คนขึน้ไป 27 6.8 

 อาชีพ 

1 พนกังานบรษิทัเอกชน 223 55.5 
2 ขา้ราชการ 63 15.8 
3 รบัจา้ง / บรกิาร 51 12.8 
4 คา้ขาย 39 9.8 
5 อืน่ๆ 15 3.8 
6 นกัศกึษา 8 2.0 
7 เกษตรกร 1 .3 

 
จากตารางท่ี 1 สรปุดงัน้ี 
เพศ พบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ รอ้ยละ 75.2 และเป็นเพศชาย รอ้ยละ 24.8 
อายุ พบว่า ส่วนใหญ่มอีายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 38.8 รองลงมาอายุ 41 - 50 ปี ร้อยละ 

27.0 อายุ 21 - 30 ปี ร้อยละ 20.3 อายุมากกว่า 51 ปี ร้อยละ 13.0 และอายุต ่ ากว่า 20 ปี  
รอ้ยละ 1.0 ตามล าดบั 

ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีร้อยละ 62.7 รองลงมา 
คือการศกึษาสูงกว่าปริญญาโท ร้อยละ 18.0 ระดบัมธัยมศกึษา / ป.ว.ช ร้อยละ 13.0 และใน
ระดบั ป.ว.ส รอ้ยละ 6.3 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส พบว่า ส่วนใหญ่สถานภาพโสด คดิเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมา
สถานภาพการสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 40.4 สถานภาพหย่ารา้ง คดิเป็นรอ้ยละ 4.3 และสถานภาพ
หมา้ย คดิเป็นรอ้ยละ 3.3 ตามล าดบั 
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จ านวนสมาชิกในครอบครวั พบว่า ส่วนใหญ่มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 3 - 4 คน 
ร้อยละ 50.0 รองลงมาคอืจ านวนสมาชกิในครวัเรอืน 5 - 6 คน ร้อยละ 22.2 จ านวนสมาชกิใน
ครัวเรือน 1 - 2 คน ร้อยละ 21.0 และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 7 คนขึ้นไป ร้อยละ 6.8 
ตามล าดบั 

อาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน ร้อยละ 55.5 รองลงมามี
อาชพีข้าราชการ ร้อยละ 15.8 อาชพีรบัจ้าง / บริการ ร้อยละ 12.8 อาชพีค้าขาย ร้อยละ 9.8 
อาชพีอื่นๆ ร้อยละ 3.8 (ประกอบด้วย ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 11 คน ร้อยละ 2.8 และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 4 คน ร้อยละ 1.0) นักศึกษา ร้อยละ 2.0 และเกษตรกร ร้อยละ 0.3 
ตามล าดบั 
 
ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมูลด้านปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรือน 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลด้านปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน
ของผูต้อบแบบสอบถาม อภปิลายผล ดงันี้ 
 

ตารางท่ี 2  สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ปัจจยัภายในของการจดัท า
บญัชีรายรบั - รายจ่ายใน

ครวัเรือน 

ล าดบั รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ท่านรู้จกับญัชีรายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรือน มาก
น้อยเพียงใด 

1 รูจ้กัปานกลาง 217 54.2 
2 รูจ้กัมาก 140 35.0 
3 รูจ้กัน้อย 37 9.3 
4 ไม่รูจ้กั 6 1.5 

วตัถปุระสงคใ์นการจดัท า
บญัชีรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรือนของท่าน a 

1 
เพื่อควบคุมรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน 

315 19.8 

2 
เพื่อเรยีนรูก้ารวางแผนการใช้
จ่ายเงนิ 

273 17.2 

3 
เพื่อแกไ้ขปัญหาหน้ีสนิใน
ครวัเรอืน 

175 11.0 

4 เพื่อลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน 169 10.6 
5 เพื่อสรา้งความมัน่คงในอนาคต 163 10.2 
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ตารางท่ี 2  สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน (ต่อ) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
ปัจจยัภายในของการจดัท า
บญัชีรายรบั - รายจ่ายใน

ครวัเรือน 

ล าดบั รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

 

6 
เพื่อตระหนกัถงึความส าคญัของ
การออม 

160 10.1 

7 
เพื่อใหค้รวัเรอืนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ี
ขึน้ 

137 8.6 

8 เพื่อใหม้เีงนิลงทุนในอนาคต 117 7.4 

9 
เพื่อใหเ้ขา้ใจการท าบญัชรีายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรอืน 

72 4.5 

10 
เพื่อปฏบิตัติามนโยบายของ
หน่วยงานภาครฐั 

10 0.6 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

ประโยชน์ในการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน
ของท่าน a 

1 
ท าใหท้ราบถงึ รายรบั - รายจ่าย
และหนี้สนิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ 

346 30.5 

2 มวีนิยัทางการเงนิ 276 24.3 

3 
สามารถจดัเรยีงล าดบั
ความส าคญัในการใชจ้่าย ใน
ชวีติประจ าวนั 

272 24.0 

4 ทราบถงึเงนิคงเหลอื 206 18.2 
5 ใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์ 32 2.8 
6 อื่นๆ 2 0.2 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

ปัจจยัท่ีส่งผลให้คนท างาน มี
การจดัท าบญัชีรายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรือน 

1 
ภาระความรบัผดิชอบต่อ
ครอบครวั 

296 41.3 

2 
ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัท า
บญัช ี

212 29.6 

3 
มแีรงจงูใจในการจดัท าบญัชอีย่าง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

165 23.0 

4 การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ 35 4.9 
5 อื่นๆ 8 1.2 

 
 



30 

จากตารางท่ี 2 สรปุดงัน้ี  
ท่านรู้จกับญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน มากน้อยเพียงใด พบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่รู้จ ักบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน ปานกลาง ร้อยละ 54.2 
รองลงมาคอื รูจ้กัมาก รอ้ยละ 35.0 รูจ้กัน้อย รอ้ยละ 9.3 และไม่รูจ้กั รอ้ยละ 1.5 ตามล าดบั 

วตัถปุระสงค์ในการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือนของท่าน  พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มวีตัถุประสงคใ์นการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนเพื่อ
ควบคุมรายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ร้อยละ 19.8 รองลงมาคอื เพื่อเรยีนรู้การวางแผนการใช้
จ่ายเงิน ร้อยละ 17.12 เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินในครวัเรือน ร้อยละ 11.0 เพื่อลดค่าใช้จ่ายใน
ครวัเรอืน รอ้ยละ 10.6 เพื่อสรา้งความมัน่คงในอนาคต รอ้ยละ 10.2 เพื่อตระหนกัถงึความส าคญั
ของการออม ร้อยละ 10.1 เพื่อใหค้รวัเรอืนมคีวามเป็นอยู่ทีด่ขี ึน้ ร้อยละ 8.6 เพื่อให้มเีงนิลงทุน
ในอนาคต ร้อยละ 7.4 เพื่อให้เขา้ใจการท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ร้อยละ 4.5 และ
เพื่อปฏบิตัติามนโยบายของหน่วยงานภาครฐั รอ้ยละ 0.6 ตามล าดบั 

ประโยชน์ในการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือนของท่าน พบวา่ ส่วนใหญ่
ท าใหท้ราบถงึรายรบั - รายจ่ายและหนี้สนิต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ รอ้ยละ 30.5 รองลงมาคอืท าใหม้วีนิยั
ทางการเงิน ร้อยละ 24.3 สามารถจดัเรียงล าดบัความส าคญัของการใช้จ่ายในชวีติประจ าวนั 
รอ้ยละ 24.0 ทราบถงึเงนิคงเหลอื รอ้ยละ 18.2 ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 2.8 และ อื่นๆ รอ้ยละ 
0.2 (วางแผนการใชเ้งนิไดด้ขี ึน้ และจ าแนกค่าใชจ้่าย เพื่อลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็น) ตามล าดบั 

ปัจจยัท่ีส่งผลให้คนท างาน มีการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน พบวา่ 
ส่วนใหญ่มภีาวะความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ร้อยละ 41.3 รองลงมาคอื ความรู้ความเขา้ใจใน
การจดัท าบญัช ีร้อยละ 29.6 มแีรงจูงใจในการจดัท าบญัชอีย่างต่อเนื่องและสม ่าเสมอ ร้อยละ 
23.0 การสนบัสนุนจากหน่วยงานต่างๆ รอ้ยละ 4.9 และอื่นๆ รอ้ยละ 1.2 (1.เป็นคนชอบจดบนัทกึ 
2.เพื่อทีจ่ะไดร้บัรูร้ายรบั รายจ่ายภายในครอบครวั  3.ท าใหรู้ว้า่จะมเีงนิออมไวย้ามฉุกเฉินเท่าไร
ต่อเดอืน 4.ทราบรายรบั - รายจ่ายเพื่อวางแผนการใชเ้งนิ 5.ท าตามอย่างคุณพ่อ 6.เพื่อความ
มัน่คงทางการเงนิ  7.ความรู้ความเขา้ใจและการเหน็ถงึความส าคญัทีไ่ดร้บัจากการจดัท าบญัชี
ครวัเรอืน) ตามล าดบั 
 
ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรือน 
 

การวเิคราะหข์อ้มูลดา้นปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน
ของผูต้อบแบบสอบถาม อภปิลายผล ดงันี้ 

 



31 

ตารางท่ี 3  สรุปผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรอืน 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจยั
ภายนอกของการจดัท าบญัชี                   
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 

ล าดบั รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

สภาวะท่ีท าให้ต้องมาสนใจท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน a 

1 สภาวะทางเศรษฐกจิ 382 65.8 
2 สภาวะทางสงัคม 79 13.6 
3 สภาวะทางสภาพแวดลอ้ม 74 12.7 
4 สภาวะทางการเมอืง 40 6.9 
5 อื่นๆ 6 1.0 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

การจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายใน
ครัว เรือน ส่งผลให้ มี เ งินเหลือ
ส าหรบัการเกบ็ออม 

1 เกดิการออมมาก 200 50.0 
2 เกดิการออมปานกลาง 178 44.5 
3 เกดิการออมน้อย 14 3.5 
4 ไม่เกดิการออม 8 2.0 

ท่านเห็นด้วยหรือไม่ การจัดท า
บญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
ส่งผลให้ท่านมีอนาคตท่ีดี 

1 เหน็ดว้ยอย่างมาก 306 76.4 
2 เหน็ดว้ยปานกลาง 80 20.0 
3 เหน็ดว้ยน้อย 13 3.3 
4 ไม่เหน็ดว้ย 1 .3 

แหล่งข่าวสารท่ีท าให้ท่านทราบ
เ รื่ อ งก ารจัดท าบ ัญ ชี รายรับ  - 
รายจ่ายในครวัเรือน a 

1  อนิเทอรเ์น็ต 298 47.0 
2  โทรศพัท ์ 110 17.3 
3  รฐับาล 75 11.8 
4  ธนาคาร 63 9.9 
5  อื่นๆ 35 5.5 
6  ผูใ้หญ่บ้าน / ก านนั / อบต. / 

อบจ. 
31 4.9 

7  วทิย ุ 19 3.0 
8  หนงัสอืพมิพ ์ 4 0.6 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 
 

จากตารางท่ี 3 สรปุดงัน้ี 
สภาวะท่ีท าให้ต้องมาสนใจท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน พบวา่ ส่วนใหญ่

เกิดจากสภาวะทางด้านเศรษฐกิจ ร้อยละ 65.8 รองลงมาคือ สภาวะทางสงัคม ร้อยละ 13.6 
สภาวะทางสิง่แวดล้อม ร้อยละ 12.7 สภาวะทางการเมอืง ร้อยละ 6.9 และ สภาวะอื่นๆ ร้อยละ 
1.0 (สภาวะทางครอบครวั) ตามล าดบั 
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การจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ส่งผลให้มีเงินเหลือส าหรบัการเกบ็
ออม พบวา่ ส่วนใหญ่ออมมาก รอ้ยละ 50.0 รองลงมาคอืออมปานกลาง รอ้ยละ 44.5 ออมน้อย 
รอ้ยละ 3.5 และไม่เกดิการออม รอ้ยละ 2.0 ตามล าดบั 

การจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ส่งผลให้ท่านมีอนาคตท่ีดี พบว่า 
ส่วนใหญ่เหน็ดว้ยมาก ร้อยละ 76.4 รองลงมาคอืเหน็ดว้ยปานกลาง ร้อยละ 20.0 เหน็ดว้ยน้อย 
รอ้ยละ 3.3 และไม่เหน็ดว้ย รอ้ยละ 0.3 ตามล าดบั 

แหล่งข่าวสารท่ีท าให้ท่านทราบเรื่องการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
พบว่า ส่วนใหญ่ทราบเรื่องจากอนิเทอร์เน็ต ร้อยละ 47.0 รองลงมาคอืทราบเรื่องจากโทรศพัท์ 
รอ้ยละ 17.3 ทราบเรื่องจากรฐับาล รอ้ยละ 11.8 จากธนาคาร รอ้ยละ 9.9 จากแหล่งอื่นๆ รอ้ยละ 
5.5 (1.ครอบครวั 2.โครงการพระราชด าร ิ3.ตวัเอง 4.โทรทศัน์ 5.เพื่อน 6.หนงัสอื 7.สถานศกึษา) 
ผูใ้หญ่บา้น / ก านนั / อบต. / อบจ. รอ้ยละ 4.9 จากวทิยุ รอ้ยละ 3.0 และจากหนงัสอืพมิพ ์รอ้ยละ 
0.6 ตามล าดบั 
 
ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะหข้์อมูลด้านพฤติกรรมการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูลด้านพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือนของ
ผูต้อบแบบสอบถาม อภปิลายผล ดงันี้ 

 
ตารางท่ี 4  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการจดัท าบัญชีรายรบั - รายจ่ายใน

ครวัเรอืน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
พฤติ กรรมการจดัท าบญัชี

รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
ล าดบั รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีผ่านมา ในการ
จดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรือน 

1 ต ่ากว่า 1 ปี 145 36.3 
2 1 - 2 ปี 106 26.4 
3 3 - 4  ปี 66 16.5 
4 ตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป 53 13.3 
5 5 - 6  ปี 30 7.5 

ท่านจดบันทึกบัญชีรายรับ - 
รายจ่ายในครัว เรือน บ่อย
เพียงใด 

1 เดอืนละครัง้ 122 30.3 
2 จดทุกวนั 117 29.3 
3 สปัดาหล์ะครัง้ 83 20.8 
4 จด 2 - 3 วนั 61 15.3 
5 จด 4 - 6 วนั 17 4.3 
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ตารางท่ี 4  สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านพฤติกรรมการจดัท าบัญชีรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน (ต่อ) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน 
พฤติ กรรมการจดัท าบญัชี

รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
ล าดบั รายละเอียด จ านวน ร้อยละ 

ท่านใช้ ช่วงเวลาใดในการ
จดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรือน 

1 แลว้แต่ความสะดวก 235 58.6 
2 ก่อนนอน 124 31.0 
3 เยน็ 31 7.8 
4 เชา้ 9 2.3 
5 เทีย่ง 1 .3 

บุ ค คล ท่ี เ ป็ น ผู้ จ ัดท าบ ัญ ชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 

1 ตนเอง 355 88.6 
2 คู่สมรส 31 7.8 
3 บดิา มารดา 9 2.3 
4 อื่นๆ 4 1.0 
5 บุตร 1 .3 

ท่ า น จัด ท า บ ัญ ชี ร า ย รับ  - 
รายจ่ายในครวัเรือนแบบใด 

1 บนัทกึในสมุดทัว่ไป 207 39.7 
2 บนัทกึผ่านโทรศพัทม์อืถอื 130 24.9 
3 บนัทกึในคอมพวิเตอร ์/Notebook 99 19.0 
4 บนัทกึในสมุดบญัช ีส าเรจ็รปู 68 13.0 
5 บนัทกึผ่าน Tab late 10 1.9 
6 บนัทกึในกระดาน / ฟิวเจอรบ์อรด์ 7 1.3 
7 อื่นๆ 1 0.2 

a. Dichotomy group tabulated at value 1.    
 

จากตารางท่ี 4 สรปุดงัน้ี 
ระยะเวลาท่ีผา่นมา ในการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน พบวา่ ส่วนใหญ่

ใชเ้วลาต ่ากวา่ 1 ปี รอ้ยละ 36.3 รองลงมาคอื ระยะเวลา 1 - 2 ปี รอ้ยละ 26.4 ระยะเวลา 3 - 4 ปี 
รอ้ยละ 16.5 ตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป รอ้ยละ 13.3 และระยะเวลา 5 - 6 ปี รอ้ยละ 7.5 ตามล าดบั 

การจดบนัทึกบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน บ่อยเพียงใด พบว่า ส่วนใหญ่ 
จดเดอืนละครัง้ รอ้ยละ 30.3 รองลงมาคอืจดทุกวนั รอ้ยละ 29.3 จดสปัดาหล์ะครัง้ รอ้ยละ 20.8 
จด 2 - 3 วนั รอ้ยละ 15.3 และจด 4 - 6 วนั รอ้ยละ 4.3 ตามล าดบั 

ช่วงเวลาในการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน พบว่า ส่วนใหญ่จดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน แล้วแต่ความสะดวก ร้อยละ 58.6 รองลงมาคอืก่อนนอน  
รอ้ยละ 31.0 เยน็ รอ้ยละ 7.8 เชา้ รอ้ยละ 2.3 และเทีย่ง รอ้ยละ 0.3 ตามล าดบั 
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บุคคลท่ีเป็นผูจ้ดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน พบวา่ ส่วนใหญ่ตนเอง รอ้ยละ 
88.6 รองลงมาคือ คู่สมรส ร้อยละ 7.8 บิดา มารดา ร้อยละ 2.3 อื่นๆ ร้อยละ 1.0 (1.ทุกคน  
2.น้องชาย 3.พีส่าว) และบุตร รอ้ยละ 0.3 ตามล าดบั 

รปูแบบการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน พบวา่ ส่วนใหญ่บนัทกึในสมุด
ทัว่ไป ร้อยละ 39.7 รองลงมาคือบันทึกผ่านโทรศพัท์มือถือ ร้อยละ 24.9 บันทึกในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ / Notebook ร้อยละ 19.00 บันทึกในสมุดบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน 
ส าเรจ็รูป รอ้ยละ 13.0 บนัทกึผา่น Tab late รอ้ยละ 1.9 บนัทกึในกระดาน / ฟิวเจอรบ์อรด์ รอ้ยละ 
1.3 และ อื่นๆ รอ้ยละ 0.2 (การจดจ า เพราะมรีายรบัรายจ่ายทีแ่น่นอน) ตามล าดบั 

 
ส่วนท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านแนวทางการส่งเสริม การจดัท าบญัชีรายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรือนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรงุเทพมหานคร    
 
 ก าหนดค่าของคะแนนของค าถามดงันี้ 
  มากทีสุ่ด มคี่า  5 คะแนน 
  มาก  มคี่า 4 คะแนน 
  ปานกลาง มคี่า 3 คะแนน 
  น้อย  มคี่า 2 คะแนน 
  น้อยทีส่ดุ มคี่า 1 คะแนน 
 
 จากนัน้น าคะแนนของผู้ให้ข้อมูล มาค านวณน ้าหนัก ค่าเฉลี่ย ในแต่ละปัจจยั โดยมี
เกณฑค์่าคะแนนเฉลีย่ ดงันี้ 
  4.51 - 5.00  หมายถงึ มากทีสุ่ด 
  3.51 - 4.50 หมายถงึ มาก 
  2.51 - 3.50  หมายถงึ ปานกลาง 
  1.51 - 2.50  หมายถงึ น้อย 
  1.00 - 1.50  หมายถงึ น้อยทีส่ดุ 
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ตารางท่ี 5  สรุปแนวทางการส่งเสริมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน (มุมมอง
ภาครฐับาล) 

ล าดบั แนวทางการส่งเสริม (ภาครฐับาล) N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
ความหมาย 

1 
ท่านคดิว่าการแกไ้ขปัญหาหน้ีสนิ 
รฐับาลควรส่งเสรมิใหม้กีารจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

400 2 5 4.46 .731 มาก 

2 

ท่านคดิว่ารฐับาล ควรส่งเสรมิการให้
ความรูค้วามเขา้ใจ และชีแ้นะแนวทาง 
ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน 

400 1 5 4.30 .801 มาก 

3 
ท่านคดิว่ารฐับาล ควรส่งเสรมิใหท้ า
บญัชคีรวัเรอืน เพื่อสรา้งวนิยัทาง
การเงนิ 

400 1 5 4.29 .844 มาก 

4 

ท่านคดิว่ารฐับาล ควรก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ในการจดัท าแผน 
ประสทิธภิาพ การสื่อสาร 
ประชาสมัพนัธ ์สมัฤทธผิลมากน้อยแค่
ไหน 

400 1 5 4.15 .809 มาก 

5 

ท่านคดิว่ารฐับาล ควรมรีางวลัใหก้บั
คนท างาน ในกรณีทีม่กีารจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นและแรงผลกัดนัในการท า 

400 1 5 4.00 .949 มาก 

6 
ท่านเคยไดร้บัสมุดบนัทกึการจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนจาก
ภาครฐัหรอืหน่วยงานเอกชน 

400 1 5 3.00 1.277 ปานกลาง 

 Average 400 1 5 4.03 0.902 มาก 
 

จากตาราง 5 พบว่า แนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในมุมมองของภาครฐับาล มีผลต่อ 
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย หรือ (�̅� = 4.03)                    
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.902 ซึ่งเมื่อพจิารณาในรายละเอยีดแต่ละดา้น พบวา่ แนวทางการส่งเสริม
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
ของภาครฐับาล จากมากไปหาน้อย คอื การแก้ปัญหาหนี้สนิ รฐับาลควรส่งเสรมิใหม้กีารจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน มีผลในระดบัมาก (�̅� = 4.46) รองลงมา คือ รฐับาลควร
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ส่งเสรมิใหค้วามรูค้วามเขา้ใจและชีแ้นะแนวทางในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
มีผลในระดับมาก (�̅� = 4.30) รัฐบาลควรส่งเสริมให้ท าบัญชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน  
เพื่อสร้างวนิัยทางการเงิน มีผลในระดบัมาก (�̅� = 4.29) รฐับาลควรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ในการจดัท าแผน ประสทิธภิาพ การสื่อสาร การประชาสมัพนัธ์ ใหเ้กดิผลสมัฤทธิ ์มผีลในระดบั
มาก (�̅� = 4.15) รัฐบาลควรมีรางวลัให้กับคนท างาน ในกรณีที่มีการจัดท าบัญชีรายรับ  - 
รายจ่ายในครวัเรือน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลกัดนัในการท าบญัชรีายรบั  - รายจ่ายใน
ครัวเรือน มีผลในระดับมาก (�̅� = 4.00) และประชาชนในเขตพื้นที่บางกะปิ  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร เคยไดร้บัสมุดบนัทกึการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน จากภาครฐั
หรอืหน่วยงานเอกชน มผีลในระดบัปานกลาง (�̅� = 3.00) 
 
ตารางท่ี 6  สรุปแนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน (มุมมองภาค

ประชาชน) 

ล าดบั แนวทางการส่งเสริม (ภาคประชาชน) N Min Max Mean 
Std. 

Deviation 
ความหมาย 

1 
 ท่านคดิว่าการจดัท าบญัชคีรวัเรอืนท าให้
ท่านมวีนิัยทางการเงนิ 

400 1 5 4.37 .710 มาก 

2 
 ท่านคิดว่าการวางแผนเพื่อจัดท าบัญชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ช่วยส่งเสรมิ
ใหท้่านมคุีณภาพชวีติ ทีด่ขี ึน้ 

400 1 5 4.23 .795 มาก 

3 
 ท่ านคิดว่ าบัญชีรายรับ -  รายจ่ายใน
ครัวเรือน ช่วยในการพยากรณ์ ความ
ต้องการใชเ้งนิ 

400 1 5 4.22 .781 มาก 

4 
 ท่านคดิว่าเศรษฐกจิพอเพยีง ช่วยส่งเสรมิ
การจัดท าบัญชีรายรับ  -  รายจ่ายใน
ครวัเรอืน 

400 1 5 4.21 .821 มาก 

5 
 การจัดท าบัญชีรายรับ -  รายจ่ายใน
ครวัเรอืน จะท าให้ท่านลดปัญหาการขาด
แคลนสภาพคล่องทางการเงนิ 

400 1 5 4.19 .835 มาก 

 Average 400 1 5 4.24 .788 มาก 

 
จากตาราง 6 พบว่า แนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

ของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในมุมมองของภาคประชาชน มผีลต่อ
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย หรือ (�̅� = 4.24)                    
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.78 ซึ่งเมื่อพจิารณาในรายละเอยีดแต่ละดา้น พบวา่ แนวทางการส่งเสรมิ
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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ของภาคประชาชน จากมากไปหาน้อย คอื การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ท าให้
ประชาชนมวีนิยัทางการเงนิ มผีลในระดบัมาก (�̅� = 4.37) รองลงมา คอื การวางแผนเพื่อจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ชว่ยส่งเสรมิใหป้ระชาชนมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ มผีลในระดบั
มาก (�̅� = 4.23) บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ช่วยในการพยากรณ์ ความต้องการใชเ้งนิ 
มผีลในระดบัมาก (�̅� = 4.22) เศรษฐกจิพอเพยีง ช่วยส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรอืน มผีลในระดบัมาก (�̅� = 4.21) และ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
จะท าใหป้ระชาชนลดปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องทางการเงนิ มผีลในระดบัมาก (�̅� = 4.21) 
 
ตารางท่ี 7 ขอ้เสนอแนะในส่วนภาครฐับาลและภาคประชาชน 
ข้อเสนอแนะในส่วนภาครฐับาล  

การใหค้วามรู้ 

1. ควรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการควบคุมรายจ่าย การจดัการกบัรายรบั 
2. รฐับาลควรส่งเสริมอาชพีให้เหมาะสมกบัแต่ละชุมชน ส่งเสรมิให้คนสร้างงานสร้าง
รายได้และรู้จกัวางแผนการใช้จ่ายมากกว่าส่งเสริมให้คนเป็นหน้ี และควรปลูกฝังให้มี
ความรบัผดิชอบต่อภาระหน้าทีข่องแต่ละคน มากกว่ารอความช่วยเหลอืจากภาครฐัเพยีง
อย่างเดยีว รูจ้กักนิอยู่ตามฐานะทางเศรษฐกจิของตน 
3. รฐับาลและเอกชนอาสา ร่วมมอืการใหค้วามรูชุ้มชนเรื่องน้ีอย่างจรงิจงั 
4. ควรบอกประโยชน์ในการจดัท า ทีแ่มก้ระทัง่คนทีไ่ม่เป็นบญัช ีกส็ามารถท าไดเ้ขา้ใจได้
ง่าย และเชิญบุคคลที่เคยประสบปัญหาทางเงิน ที่เขาสามารถผ่านวิกฤตมาได้ น า
หลกัการนี้มาบรรยาย โดยมุ่งเน้นทีว่ธิกีารง่ายๆ เป้าหมาย และผลลพัธ์ 
5. การบูรณาการทุกหน่วยงาน ไม่ใช่เฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ถ่ายทอดบัญชีให้กบั
เกษตรกรหรอืบุคคลทัว่ไป ทุกคนต้องร่วมเป็นผูถ่้ายทอดบญัชคีรวัเรอืน ให้ความส าคญั
กบัสิง่ทีไ่ดร้บั ไม่ว่าจะประกอบอาชพีใดกต็าม 

บรรจุหลกัสตูร 

6. ต้องส่งเสรมิการท าบญัช ีตัง้แต่ระดบัประถม จะไดป้ลกูฝังนิสยัมาตัง้แต่เดก็ 
7. กระทรวงศกึษา ควรบรรจุในหลกัสตูร ระดบัประถม ในวชิาน้ีเพื่อปลกูฝังใหเ้ยาวชน 
8. คดิว่าการสนับสนุนจากภาครฐั ให้ท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย อาจจะไม่ค่อยจูงใจให้
บุคคล(ทัว่ไป) อยากท าบัญชีเท่าที่ควร ควรเริ่มที่จะปลูกฝังให้เด็กๆ เห็นว่าเป็นสิ่ง
น่าสนใจ แล้วกระจายไปสู่ผู้ปกครองน่าจะดกีว่า (ไม้แก่ดดัยาก) โดยส่วนตวัเริม่บนัทกึ
บัญชี เพราะเกรงใจที่ต้องขอเงนิจากพ่อแม่มาใช้ จึงช่วยท่านประหยดัค่าใช้จ่าย ส่วน
ฟุ่มเฟือยของตวัเอง โดยพจิารณาปัจจยัต่างๆ ร่วมดว้ย ซึง่ไม่ใช่สิง่ทีพ่่อแม่สอน (สัง่) ให้
ท า แต่อยากท าเอง ความรู้เรื่องบัญชีรบั - จ่ายน้ี ได้มาเมื่อตอนเรียนชัน้ประถม แต่
อย่างไรกต็าม การบนัทกึบญัช ีกข็ึน้อยู่กบัวนิยัของแต่ละบุคคล ซึง่คนไทยเป็นคนที่ไม่มี
วนิยั หากจะใหม้าบนัทกึทุกวนั คดิว่าเป็นเรื่องยาก 
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ตารางท่ี 7 ขอ้เสนอแนะในส่วนภาครฐับาลและภาคประชาชน (ต่อ) 
ข้อเสนอแนะในส่วนภาครฐับาล  

ประชา 
สมัพนัธ ์

9. รฐับาลควรประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนไดท้ราบมากกว่าน้ี 
10. ใหภ้าครฐับาลรณรงคเ์รื่องน้ีเยอะๆ 
11. ควรประชาสัมพันธ์ เรื่องความส าคัญของการท าบัญชีครัวเรือนอย่างต่อเน่ือง 
สม ่าเสมอ 
12. ต้องสนับสนุนเรื่องน้ีอย่างจรงิจงั เพราะคนทัว่ไปอาจจะคดิว่าท ายาก ไม่ท าดีกว่า 
ต้องชี้ให้เหน็ถึงวธิกีาร ประโยชน์และผลลพัธ์ อยากให้มกีารประชาสมัพนัธ์ใหม้ากกว่าน้ี 
อาจจะต้องปลกูฝัง ตัง้เเต่เยาวชน 
13. ทางรฐับาลควรมกีารส่งเสรมิ แนะน าเรื่องดงักล่าวจะมปีระโยชน์มาก 
14. ควรใหทุ้กกลุ่มอาชพีจดัท ารายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนทุกๆ คน 

แจกสมุดบญัช ี
15. ร ัฐบาลควรส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชีให้มากขึ้น พร้อมแจกสมุดบัญชีแก่ทุก
ครวัเรอืน 
16. อาจท าตวัอย่างหรอืส่งฟอรม์แจกใหแ้ต่ละครอบครวั 

ใหด้อกเบี้ย
และลดภาษี 

17. ทางภาครฐัควรจะเพิ่มดอกเบี้ยการออมมากขึ้นให้ใกล้เคียง ดอกเบี้ยเงนิกู้ ท าให้
ประชาชนสามารถน าดอกเบี้ย เงนิปันผล มาบรหิารคุณภาพชวีติใหด้ขีึน้ 
18. ไม่อยากใหร้ฐับาลขึน้ภาษมีลูค่าเพิม่ เพราะภาระจะตกอยู่กบัประชาชน 

ใหร้างวลั 19. ควรมรีางวลัใหก้บับุคคลทีท่ าบญัชรีายรบั - รายจ่าย ทีท่ าไดอ้ย่างสมบูรณ์ 
ข้อเสนอแนะในภาคประชาชน 

ฝึกฝนตนเอง 

20. การท ารายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนเป็นเรื่องด ีแต่จะให้ดคีวรฝึกให้ตวัเองท าใหไ้ด้
เป็นประจ า 
21. การท ารายรบั - รายจ่ายไว ้หากไม่มแีนวคดิทีจ่ะอดออมจรงิๆ กไ็ม่ไดท้ าใหม้เีงนิออม
เหลอืเกบ็ 

ผลลพัธท์ีไ่ด้ 
22. บญัชคีรวัเรอืนนัน้ด ีช่วยใหล้ดรายจ่ายและมเีงนิออมมากขึน้ 
23. รายรบัไม่ใช่เรื่องทีต่้องควบคุมมาก รายจ่ายต่างหากทีจ่ะมผีลต่อชวีติคน 

ไม่สรา้งหน้ีสนิ 
24. การท ารายรบั - รายจ่ายของครวัเรอืน จะสรา้งวนิยัในการใชจ้่ายของแต่ละครอบครวั
และจะท าใหเ้รารูจ้กัใช ้รูจ้กัจ่าย ไม่สรา้งหน้ีสิน้เพิม่ 

เกดิการ
วางแผน 

25. การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ช่วยใหเ้กดิการวางแผนการใชจ้่ายอย่าง
มีระบบ แต่ไม่ได้แก้ปัญหาหน้ีสินได้โดยตรง เน่ืองจากบางครัง้รายจ่ายที่มีในแต่ละ
ครวัเรือน อาจไม่ใช่รายจ่ายฟุ่มเฟือย แต่เป็นรายจ่ายจ าเป็น การสร้างคุณภาพชีวิต
ครอบครวัที่ด ีควรเน้นที่การสร้างรายได้ ลดค่าครองชพี ควบคู่กบัการท าบญัชรีายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อสรา้งวนิยัการใชจ้่ายเงนิควบคู่กนัไป 

 
 
 
 



บทท่ี 5 
สรปุผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศกึษาครัง้นี้ มวีตัถุประสงค์ เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมการจดัท าบญัชี

รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน, เพื่อประเมินศกัยภาพในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรือน, เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อสภาพคล่องในครวัเรือน ทางด้านบวกและด้านลบต่อ
พฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย, เพื่อศกึษาปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน และเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสรมิ ให้คนท างาน มกีารจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายอย่างเหมาะสม รดักุม สร้างฐานะและวนิยัทางการเงนิไดด้ยีิง่ข ึน้ ในกลุ่ม
คนท างาน เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เครื่องมอืทีใ่ช ้คอื แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล กลุ่มตวัอย่าง 
คอื ประชาชนที่อาศยัอยู่ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถติทิี่ใชใ้น
การศกึษาครัง้นี้ คอื สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ่(Frequency) 
ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

5.1 สรุปผลการศกึษา 
5.2 การอภปิรายผล 
5.3 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้นี้ 
5.4 ขอ้เสนอแนะส าหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 

 
สรปุผลการศึกษา 
 

ดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.2 อยู่ในช่วงอายุ 31 - 40 ปี ร้อยละ 38.7 
ระดบัการศกึษาปรญิญาตร ีรอ้ยละ 62.7 มสีถานภาพโสด รอ้ยละ 52.0 มจี านวนสมาชกิในครอบครวั 
3 - 4 คน รอ้ยละ 50.0 ประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน รอ้ยละ 55.5  

ด้านปัจจยัภายใน ของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือนของคนท างาน  
ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รูจ้กับญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ระดบัปานกลาง 
รอ้ยละ 54.2 โดยวตัถุประสงค์ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อควบคุมรายรบั 
- รายจ่ายในครวัเรอืน รอ้ยละ 19.8 ซึ่งประโยชน์ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนนัน้ 
ท าให้ทราบถงึรายรบั - รายจ่าย และภาระหนี้สนิต่างๆ ที่เกดิขึน้ ร้อยละ 30.5 ในส่วนของปัจจยัที่
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ส่งผลใหค้นท างาน มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เนื่องจากภาระความรบัผดิชอบ
ต่อครอบครวั รอ้ยละ 41.3   

ด้านปัจจยัภายนอก ของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน  
ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในสภาวะทางเศรษฐกจิปัจจุบนั ท าให้ต้องมาสนใจใน
การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน รอ้ยละ 65.8 โดยการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรอืน ส่งผลใหเ้กดิการออมมาก รอ้ยละ 50.0 ซึ่งการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
เหน็ดว้ยอย่างมาก ทีส่่งผลใหป้ระชาชนมอีนาคตทีด่ ีรอ้ยละ 76.4 และแหล่งขา่วสารทางอนิเทอร์เน็ต 
ท าใหป้ระชาชนทราบเรื่องการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน รอ้ยละ 47.0  

ด้านพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในชว่งระยะเวลาทีผ่า่นมา มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ต ่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 36.3 โดยใชเ้วลาในการจดบนัทกึรายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนเดอืนละครัง้ 
รอ้ยละ 30.3 ซึ่งในชว่งเวลาทีจ่ดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน จะขึน้อยู่กบัความสะดวก 
ร้อยละ 58.6 ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ตนเองจะเป็นผู้ด าเนินการเอง  
รอ้ยละ 88.6 และจะใชว้ธิบีนัทกึในสมุดทัว่ไปเพื่อจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน รอ้ยละ 
39.7  

ดา้นแนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ใน
เขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร สรุปผลการวเิคราะหไ์ดว้า่ 

แนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขต
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาครฐับาล) อยู่ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิ
ดา้นย่อย คอื ดา้นการแกปั้ญหาหนี้สนิ รฐับาลควรส่งเสรมิใหม้กีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรอืน การใหค้วามรู ้ความเขา้ใจ และชีแ้นะแนวทางในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน ส่งเสรมิใหม้กีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อสรา้งวนิยัทางการเงนิทีด่ ี

แนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขต
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาคประชาชน) อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัการ
ส่งเสรมิดา้นย่อย คอื การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน จะท าใหป้ระชาชนมวีนิยัทาง
การเงนิ ชว่ยพยากรณ์ความตอ้งการใชเ้งนิ และเศรษฐกจิพอเพยีงจะชว่ยส่งเสรมิการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
 
การอภิปรายผล 
 

จากผลการศกึษา ปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมและแนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มปีระเดน็
ส าคญัดงันี้ 
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ดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร ์ของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน 
ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร ส่วนมากจะเป็นเพศหญงิทีจ่ดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรอืน โดยมีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี จบการศกึษาในระดบัปริญญาตรี สถานะภาพโสด  
มสีมาชกิในครอบครวัรวม 3 - 4 คน และประกอบอาชพีเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน ซึ่งสอดคลอ้ง
กับงานวิจัยของ สุกัญญา ชยัวิชู (2551) เรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดท าบัญชี
ครัวเรือนของประชากรในอ าเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร ์คอื เพศ อายุ การศกึษา อาชพี จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน รายไดร้วมต่อเดอืน 
รายจ่ายรวมต่อเดอืน และเงนิออมต่อเดอืน มคีวามสมัพนัธท์างสถติอิย่างมนียัส าคญั 

ดา้นปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขต
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร รู้จกับญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ระดบัปานกลาง 
วตัถุประสงค์ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อควบคุมรายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรือน ประโยชน์ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน ท าให้ทราบถึงรายรบั - 
รายจ่าย และหนี้สนิต่าง ๆ ที่เกดิขึน้ ซึ่งปัจจยัที่ส่งผลให้คนท างาน มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรือน เพราะภาระความรบัผดิชอบต่อครอบครวั ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
สุภาวดี รตันวเิศษ และปัทมาภรณ์ แลบวั (2555) ศกึษาเรื่อง โครงการคนรุ่นใหม่ใส่ใจบญัชี
ครวัเรือน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก 14 ข้อส าหรบัข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดได้แก่ 
สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ในการลงบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขต
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร มภีาวะทางดา้นเศรษฐกจิ จงึตอ้งมาสนใจการท าบญัชรีายรบั 
- รายจ่ายในครวัเรอืน โดยการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ส่งผลใหม้เีงนิออมมาก 
ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เหน็ดว้ยอย่างมาก ทีจ่ะท าใหป้ระชาชน มอีนาคตทีด่ี 
และแหล่งขา่วทางอนิเทอรเ์น็ต จะท าใหท้ราบขา่วสารในเรื่องการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน ซึ่งขดัแยง้กบังานวจิยั ของ สุนีย์ ตฤณขจ ีและนิยะดา วเิศษบรสิุทธิ ์(2551) ได้ศกึษา
เรื่อง การรบัรู้และปัจจยัที่มผีลต่อการตดัสนิใจจดัท าบญัชคีรวัเรือน ของประชาชน ในอ าเภอ
พระนครศรอียุธยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบวา่ ชอ่งทางการรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัการรณรงค์
ให้จดัท าบญัชคีรวัเรอืน 3 ล าดบัแรก คอื โทรทศัน์ การแนะน าของผูน้ าชุมชนและการประชุม
ชีแ้จงของบุคลากร เจา้หน้าทีธ่นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามล าดบั 

พฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ 
จงัหวดักรุงเทพมหานคร ในชว่งเวลาทีผ่า่นมา ใชเ้วลาในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ต ่ากว่า 1 ปี มกีารจดบนัทกึบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน เดอืนละครัง้ โดยในการจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน จะขึ้นอยู่กบัความสะดวกทุกช่วงเวลา ในการจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนนัน้ ตนเองจะเป็นผูจ้ดัท า และในการจดัท ากจ็ะจดัท าหรอืบนัทกึใน
สมุดทัว่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ มยุร ีกมิง่วนสง (2551) การจดัท าบญัชคีรวัเรอืนรายรบั 
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- รายจ่าย ของเกษตรกรลูกคา้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางน ้าเปรี้ยว 
พบวา่ เกษตรกรส่วนใหญ่จดบนัทกึบญัชคีรวัเรอืนเอง และจดบนัทกึเฉพาะรายการใหญ่ๆ เท่านัน้ 
จดบนัทกึสปัดาหล์ะครัง้ และไม่มกีารสรุปยอดเงนิรวมของรายการทีร่บัจ่าย เกษตรกร ส่วนใหญ่
สรุปยอดเงนิรวมของรายการที่รบัจ่ายไปทุกเดอืน มรีายรบัมากกว่ารายจ่าย ไม่มกีารทบทวน
รายจ่ายทีจ่ดไว ้ไม่สามารถแยกรายจ่ายออกเป็นรายจ่ายทีจ่ าเป็น รายจ่ายทีไ่ม่ค่อยจ าเป็น และ
รายจ่ายฟุ่มเฟือย มเีงนิออมภายหลงัจากได้จดบนัทกึรายรบัรายจ่ายลงในสมุดบญัชคีรวัเรือน
และสรุปยอด 

แนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขต
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาครฐับาล) อยู่ในระดบัมาก โดยใหค้วามส าคญักบัการส่งเสรมิ
ย่อย คอื รฐับาลควรแกไ้ขปัญหาหนี้สนิ ควรส่งเสรมิใหม้กีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
รฐับาลควรส่งเสรมิใหค้วามรู้ความเขา้ใจและชีแ้นะแนวทางในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่าย
ในครวัเรือน  รฐับาลควรส่งเสริมให้ท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือนเพื่อสร้างวนิัยทาง
การเงนิ รฐับาลควรก าหนดเป้าหมายในการจดัท าแผน ประสทิธภิาพ การสื่อสาร ประชาสมัพนัธ ์
และผลสมัฤทธิใ์นการด าเนินการ รฐับาลควรมรีางวลัใหก้บัคนท างาน ในกรณทีีม่กีารจดัท าบญัชี
รายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลกัดนัในการจดัท าบญัชรีายรบั  - 
รายจ่ายในครวัเรอืน มผีลในระดบัมาก ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยั ของ พรรณ ีตอ้นรบั (2551) ได้
ศกึษาเรื่อง การท าบญัชคีรวัเรือนของเกษตรกร ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์
การเกษตร ในจงัหวดัเชยีงใหม่ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์ในการท าบญัชี
ครวัเรอืนมาก่อนทุกราย ได้รบัค าแนะน าเกี่ยวกบัการท าบญัชคีรวัเรอืน และได้รบัการสอนท า
บญัชคีรวัเรอืนจากพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร การศกึษาทศันคติ
ของเกษตรกรต่อการจดัท าบญัชคีรวัเรือน พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มทีศันคตเิหน็ดว้ยอย่างยิง่
ต่อการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน ในดา้นปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชคีรวัเรอืน พบวา่ปัญหา
ที่ส าคญัคอื เกษตรกรขาดความเขา้ใจในการท าบญัชคีรวัเรอืน และขาดการช่วยเหลอื แนะน า 
จากเจา้หน้าทีเ่มื่อมปัีญหาในการท าบญัชคีรวัเรือน 

แนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขต
บางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร (ภาคประชาชน) อยู่ในระดบัมาก โดยให้ความส าคญักบัการ
ส่งเสรมิย่อย คอื การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ท าใหม้วีนิยัทางการเงนิ การวางแผน
เพื่อจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ช่วยส่งเสรมิให้มคีุณภาพชวีติที่ด ีช่วยพยากรณ์
ความตอ้งการใชเ้งนิ เศรษฐกจิพอเพยีงชว่ยส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
ช่วยลดปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงนิ มผีลในระดบัมาก ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ 
วาริพิณ มงคลสมยั (2551) ศึกษาเรื่อง การจัดการความรู้ทางบัญชีตามแนวคิด เศรษฐกิจ
พอเพียง พบว่า การน าแนวพระราชด าริ เรื่องเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้เป็นแนวทางในการใช้
จ่ายเงนิ ท าให้ชุมชนลดค่าใชจ้่ายทีไ่ม่จ าเป็นและมเีงนิออมมากขึน้ การท าบญัชทีุกวนัเพราะเรา
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จะได้รู้การใช้จ่ายในบญัชคีรวัเรอืนที่ชดัเจน ท าให้รู้ว่ารายจ่ายของครอบครวัส่วนมากมาจาก
รายจ่ายทีไ่ม่จ าเป็น 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้น้ี 

 
ภาครฐับาลและหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งควรส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน

ครวัเรอืนอย่างจรงิจงั มกีารก าหนดเป้าหมายอย่างชดัเจน เป็นรูปธรรม และมกีารประชาสมัพนัธ ์
โดยโฆษณาผ่านช่องทางต่างๆ อาท ิทวี ีวทิยุ อนิเทอร์เน็ต เวบ็ไซต์ Line Facebook ฯลฯ และ
ควรบรรจุในหลกัสูตรในระดบัประถมศกึษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ รู้จกัการจดัท า
บญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน อนัเป็นการให้เยาวช์น ได้เขา้ใจและรู้ถงึคุณค่าในการออม
เงนิ การประหยดั การใชจ้่ายเงนิอย่างระมดัระวงั เพื่อให้มเีงนิไวใ้ชใ้นอนาคต และภาครฐัควร
สนับสนุน และมกีารใหข้องรางวลั เพื่อเป็นการกระตุน้ใหแ้ต่ละครอบครวัได้มคีวามกระตอืรอืร้น
ทีจ่ะจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

ภาคประชาชน ควรจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะท ามวีนิยัทางการเงนิ 
และยงัเป็นการวางแผนการใชจ้่ายในชวีติประจ าวนั และยงัเป็นการช่วยในการพยากรณ์ความ
ต้องการใช้เงนิ และการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน จะท าให้ลดปัญหาการขาด
สภาพคล่องทางการเงนิ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการศึกษาครัง้ต่อไป 

 
1. ควรศกึษาถงึปัจจยัที่ส่งผลต่อพฤตกิรรมและแนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชี

รายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตอื่นๆ หรอืจงัหวดัอื่นๆ เพิม่เตมิ เพื่อขยาย
ขอบเขตการศกึษา และใหไ้ดข้อ้มูลมาเปรยีบเทยีบ 

 

2. ควรมกีารศกึษาองค์ประกอบ ปัจจยัที่ส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน ในมุมมองดา้นอื่นๆ ทีไ่ม่ไดน้ ามาศกึษาในครัง้นี้ เพื่อศกึษาเพิม่เตมิวา่ มอีงคป์ระกอบ
ดา้นใดอกี ทีอ่าจจะส่งผลต่อการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
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ภาคผนวก 
 



ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามงานวิจยั 

 

 
 
เรื่อง : ปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมและแนวทางการส่งเสรมิ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืนของคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 

โดย : นายเอกณรงค ์ เรอืงรตัน์ (นกัศกึษาระดบัชัน้ : ปรญิญาโท หลกัสูตร บญัชมีหาบณัฑติ) 
 

ค าช้ีแจง : แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม  
และแนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของคนท างาน 
ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรุงเทพมหานคร“ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 5 ส่วน ดงันี้ 

 

ส่วนที ่1 ปัจจยัส่วนบุคคลของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
 

ส่วนที ่2 ปัจจยัภายในของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
 

ส่วนที ่3 ปัจจยัภายนอกของการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
 

ส่วนที ่4 ขอ้มูลดา้นพฤตกิรรมการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
 

ส่วนที ่5 ขอ้มูลดา้นแนวทางการส่งเสรมิการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกบัคนท างาน ในเขตบางกะปิ จงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย ✔ ลงใน (    ) หน้าขอ้ความทีต่รงกบัขอ้มูลผูก้รอกแบบสอบถาม  
 
1. เพศ 

(    ) 1. ชาย (    ) 2. หญงิ 
2. อาย ุ

(    ) 1. ต ่ากวา่ 20 ปี (    ) 2. 21 - 30 ปี 
(    ) 3. 31 - 40 ปี (    ) 4. 41 - 50 ปี 
(    ) 5. มากกวา่ 51 ปี 

 
3. ระดบัการศกึษา 

(    ) 1. ต ่ากวา่ประถมศกึษา      (    ) 2. มธัยมศกึษา / ป.ว.ช 
(    ) 3. ป.ว.ส (    ) 4. ปรญิญาตร ี
(    ) 5. สูงกวา่ปรญิญาโท 
 

4. สถานภาพสมรส 
(    ) 1. โสด (    ) 2. สมรส 
(    ) 3. หมา้ย (    ) 4. หย่ารา้ง 
 

5. จ านวนสมาชกิในครอบครวั 
(    ) 1. 1 - 2 คน (    ) 2. 3 - 4 คน 
(    ) 3. 5 - 6 คน (    ) 4. 7 คนขึน้ไป 
 

6. อาชพี 
(    ) 1. คา้ขาย (    ) 2. รบัจา้ง / บรกิาร 
(    ) 3. เกษตรกร (    ) 4. นกัศกึษา 
(    ) 5. พนกังานบรษิทัเอกชน (    ) 6. รบัราชการ 
(    ) 7. อื่นๆ ระบุ..................................................... 
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ส่วนท่ี 2 ปัจจยัภายใน ของการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
 
1. ท่านรูจ้กับญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนมากน้อยเพยีงใด 

     (    ) 1. รูจ้กัมาก  (    ) 2. รูจ้กัปานกลาง 
    (    ) 3. รูจ้กัน้อย  (    ) 4. ไม่รูจ้กั 
 

2. วตัถุประสงคใ์นการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของท่าน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 (    ) 1. เพื่อสรา้งความมัน่คงในอนาคต  

(    ) 2. เพื่อปฏบิตัติามนโยบายของหน่วยงานภาครฐั 
 (    ) 3. เพื่อควบคมุรายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

(    ) 4. เพื่อเรยีนรูก้ารวางแผนการใชจ้่ายเงนิ 
(    ) 5. เพื่อใหเ้ขา้ใจการท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

 (    ) 6. เพื่อตระหนกัถงึความส าคญัของการออม 
 (    ) 7. เพื่อใหม้เีงนิลงทุนในอนาคต 

(    ) 8. เพื่อลดค่าใชจ้่ายในครวัเรอืน 
(    ) 9. เพื่อแกไ้ขปัญหาหนี้สนิในครวัเรอืน 
(    ) 10. เพื่อใหค้รวัเรอืนมคีวามเป็นอยูท่ีด่ขี ึน้ 
(    ) 11. อื่นๆ โปรดระบุ........................................................ 
 

3. ประโยชน์ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนของท่าน  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(    ) 1. ท าใหท้ราบถงึ รายรบั - รายจ่ายและหนี้สนิต่าง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 
(    ) 2. สามารถจดัเรยีงล าดบัความส าคญัในการใชจ้่าย ในชวีติประจ าวนั 
(    ) 3. ใชเ้วลาวา่งใหเ้กดิประโยชน์ 
(    ) 4. ทราบถงึเงนิคงเหลอื 
(    ) 5. มวีนิยัทางการเงนิ 
(    ) 6. อื่นๆ โปรดระบุ........................................................ 

 

4. ปัจจยัทีส่่งผลใหค้นท างาน มกีารจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน  
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(    ) 1. ความรูค้วามเขา้ใจในการจดัท าบญัช ี 
(    ) 2. การสนบัสนุนจากหน่วยงานตา่ง ๆ  
(    ) 3. ภาระความรบัผดิชอบต่อครอบครวั   
(    ) 4. มแีรงจูงใจในการจดัท าบญัชอียา่งต่อเนื่องและสม ่าเสมอ 
(    ) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ........................................................ 
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ส่วนท่ี 3 ปัจจยัภายนอก ของการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
 

1. สภาวะทีท่ าใหต้อ้งมาสนใจท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(    ) 1. สภาวะทางเศรษฐกจิ  (    ) 2. สภาวะทางสงัคม 
(    ) 3. สภาวะทางการเมอืง  (    ) 4. สภาวะทางสภาพแวดลอ้ม 

 (    ) 5. อื่น ๆ โปรดระบุ................................... 
 

2. การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจา่ยในครวัเรอืน สง่ผลใหม้เีงนิเหลอืส าหรบัการเกบ็ออม 
(    ) 1. เกดิการออมมาก  (    ) 2. เกดิการออมปานกลาง 
(    ) 3. เกดิการออมน้อย   (    ) 4. ไม่เกดิการออม 

 

3. ท่านเหน็ดว้ยหรอืไม่ การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ส่งผลใหท้่านมอีนาคตทีด่ ี
(    ) 1. เหน็ดว้ยอย่างมาก  (    ) 2. เหน็ดว้ยปานกลาง 
(    ) 3. เหน็ดว้ยน้อย     (    ) 4. ไม่เหน็ดว้ย 

 

4. แหล่งข่าวสารทีท่ าใหท้่านทราบเรื่องการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน คอืแหล่ง
ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(    ) 1. หนงัสอืพมิพ ์      (    ) 2. โทรศพัท ์
(    ) 3. อนิเทอรเ์น็ต      (    ) 4. วทิย ุ
(    ) 5. ธนาคาร      (    ) 6. รฐับาล  
(    ) 7. ผูใ้หญ่บา้น / ก านนั / อบต. / อบจ.   
(    ) 8. อื่นๆ โปรดระบุ.......................................... 
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ส่วนท่ี 4 ข้อมูลด้านพฤติกรรมการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 
 

5.1 ระยะเวลาทีผ่า่นมา ในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
(    ) 1. ต ่ากวา่ 1 ปี  (    ) 2. 1 - 2 ปี 
(    ) 3. 3 - 4 ปี   (    ) 4. 5 - 6 ปี 
(    ) 5. ตัง้แต่ 7 ปีขึน้ไป 

 

5.2 ท่านจดบนัทกึบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน บ่อยเพยีงใด  
(    ) 1. จดทุกวนั  (    ) 2. จด 2 - 3 วนั 
(    ) 3. จด 4 - 6 วนั  (    ) 4. สปัดาหล์ะครัง้ 
(    ) 5. เดอืนละครัง้ 
 

5.3 ท่านใชช้ว่งเวลาใดในการจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
(    ) 1. เชา้   (    ) 2. เทีย่ง 
(    ) 3. เยน็   (    ) 4. ก่อนนอน 
(    ) 5. แลว้แต่ความสะดวก 
 

5.4 บุคคลทีเ่ป็นผูจ้ดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 
(    ) 1. ตนเอง   (    ) 2. คู่สมรส 
(    ) 3. บดิา มารดา  (    ) 4. บุตร 
(    ) 5. อื่น ๆ ระบุ...................................................... 

 

5.5 ท่านจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืนแบบใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(    ) 1. บนัทกึในสมุดบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ส าเรจ็รูป 
(    ) 2. บนัทกึในสมุดทัว่ไป 
(    ) 3. บนัทกึในเครื่องคอมพวิเตอร ์/ Notebook  
(    ) 4. บนัทกึผา่นโทรศพัทม์อืถอื 
(    ) 5. บนัทกึผา่น Tab late  
(    ) 6. บนัทกึในกระดาน / ฟิวเจอรบ์อรด์ 
(    ) 7. อื่น ๆ โปรดระบุ.......................................................... 
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ส่วนท่ี 5 ข้อมูลด้านแนวทางการส่งเสริมการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน 

 
ค าช้ีแจง โปรดท าเครื่องหมาย ✔ ลงในตารางทีต่รงกบัระดบัความเขา้ใจของผูต้อบแบบสอบถาม 

ประเดน็ (ค าถาม) 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5.1 แนวทางการส่งเสริมการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายในครัวเรือน (มุมมอง
ภาครฐับาล) 

5.1.1 ท่านคดิว่ารฐับาล ควรส่งเสรมิการให้ความรู้ความ
เขา้ใจ และชีแ้นะแนวทาง ในการจดัท าบญัชรีายรบั 
- รายจ่ายในครวัเรอืน 

     

5.1.2 ท่านคิดว่ารัฐบาล ควรก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  
ในการจัดท าแผน ประสิทธิภาพ  การสื่ อสาร 
ประชาสมัพนัธ ์สมัฤทธผิลมากน้อยเพยีงใด 

     

5.1.3 ท่านคิดว่ารัฐบาล ควรมีรางวลัให้กับคนท างาน  
ในกรณีที่มีการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายใน
ครวัเรือน เพื่อเป็นแรงกระตุ้นและแรงผลกัดนัใน
การท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

     

5.1.4 ท่านคิดว่าการแก้ไขปัญหาหนี้สิน รัฐบาลควร
ส่งเสริมให้มีการจัดท าบัญชรีายรบั - รายจ่ายใน
ครวัเรอืน 

     

5.1.5 ท่านคดิว่ารฐับาล ควรส่งเสรมิให้ท าบญัชรีายรบั - 
รายจ่ายในครวัเรอืน เพื่อสรา้งวนิยัทางการเงนิ 

     

5.1.6 ท่านเคยได้รบัสมุดบนัทึกการจดัท าบญัชรีายรบั - 
รายจ่ายในครัวเรือนจากภาครัฐหรือหน่วยงาน
เอกชน 

     

5.2 แนวทางการส่งเสริมการจดัท าบญัชีรายรบั - รายจ่ายในครวัเรือน (มุมมองภาค
ประชาชน) 

5.2.1 ท่านคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยส่งเสริมการ
จดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน 

     

5.2.2 การจดัท าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน จะท า
ให้ท่านลดปัญหาการขาดแคลนสภาพคล่องทาง
การเงนิ 
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ประเดน็ (ค าถาม) 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีสุ่ด 

5.2.3 ท่านคิดว่าการวางแผนเพื่อจัดท าบัญชีรายรับ - 
รายจ่ายในครวัเรอืน ช่วยส่งเสรมิใหท้่านมคีุณภาพ
ชวีติ ทีด่ขี ึน้ 

     

5.2.4 ท่านคิดว่าการจัดท าบัญชีรายรับ - รายจ่ายใน
ครวัเรอืนท าใหท้่านมวีนิยัทางการเงนิ 

     

5.2.5 ท่านคดิว่าบญัชรีายรบั - รายจ่ายในครวัเรอืน ช่วย
ในการพยากรณ์ ความตอ้งการใชเ้งนิ 

     

 

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

 
 
 

******* ขอขอบพระคุณท่านทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถามมา ณ ทีน่ี้ดว้ยครบั ****** 



ประวติัผู้ศึกษา 
  

นายเอกณรงค ์เรอืงรตัน์ เกดิวนัที ่11 กรกฏาคม 2528 สถานทีเ่กดิ ณ โรงพยาบาลปาก
พนัง ต าบลปากพนัง อ าเภอปากพนัง จังหวดันครศรีธรรมราช 80140 ที่อยู่ปัจจุบัน 45/34 
คอนโดสุขาภบิาล 3 ซอยรามค าแหง 58/3 ถนนรามค าแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ จงัหวดั
กรุงเทพมหานคร 10240 ประวตัิการศกึษา ปี พ.ศ. 2553 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี 
มหาวทิยาลยักรุงเทพ คณะบญัช ีหลกัสูตรบญัชบีณัฑติ ปี พ.ศ. 2550 ส าเรจ็การศกึษาระดับ
ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) วทิยาลยัเทคโนโลยพีณชิยการเจา้พระยากรุงเทพมหานคร 
สาขาบัญชี ปี พ.ศ. 2548 ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลยั
ศลิปหตัถกรรมนครศรีธรรมราช สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และปัจจุบนัก าลงัศกึษาต่อระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอ การค้าไทย 
ประสบการณ์ท างาน ปี พ.ศ. 2560 - 2561 บรษิทั ดูโฮม จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิซื้อมาขาย
ไป ต าแหน่งผูจ้ดัการแผนกบญัช ีปี พ.ศ. 2555 - 2560 บรษิทั เอสแอนด์เจ อนิเตอร์เนชัน่แนล 
เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิอุตสาหกรรมผลติเครื่องส าอาง ต าแหน่งหวัหน้า
ฝ่ายบญัช ีปี พ.ศ. 2554 - 2555 บริษัท ซูกิช ิอินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั ด าเนินธุรกิจอาหารญี่ปุ่ น 
เกาหล ีต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบญัช ี ปี พ.ศ. 2553 - 2554 บรษิทั ควอ็ลลติี้ แลบ็ จ ากดั ด าเนิน
ธุรกิจคิดค้นสูตรเครื่องส าอาง ต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายบัญชีและการเงิน  ปี พ.ศ. 2552 -  
2553 บริษัท ที.ที.คาร์ทนั จ ากดั ด าเนินธุรกจิอุตสาหกรรมผลิตกล่อง ต าแหน่งที่ปรึกษาฝ่าย
บญัชแีละการเงนิ ปี พ.ศ. 2547 - 2552 บรษิทั อ ีซี่ บาย จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกจิสนิเชือ่ 
ต าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบญัชแีละการเงิน และปัจจุบนัท างาน บริษัท คอนวี่ อินเตอร์เนชัน่แนล  
จ ากดั ด าเนินธุรกจิ E-Commerce ผลติและจ าหน่ายเครื่องส าอางบนเวบ็ไซต ์ต าแหน่งผูจ้ดัการ
ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 
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