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บทคัดย่อ 

  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน กรณีศึกษา 
หมู่บ้านทุ่งน้อย ต าบลหินกอง อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เกี่ยวกับปัจจัย 3 ด้าน คือ ด้านหนี้สินใน
ครัวเรือน ด้านค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ด้านการรับรู้การท าบัญชีครัวเรือนไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 

  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือหมู่บ้านทุ่งน้อย ต าบลหินกอง อ าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการอบรมความรู้เชิงปฏิบัติการในการจัดท าบัญชีครัวเรือนมาแล้ว 
มีจ านวน 35 คน 

   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ทั้งนี้
แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ส่วนข้อมูลลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2. ปัจจัยที่
มีผลต่อการท าบัญชีครัวเรือน 3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือน และ
น าส่วนที่ 2 ของแบบสอบถามมาด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก เพ่ือหาสาเหตุของปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดท าบัญชีครัวเรือน 

  ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัดท าบัญชีครัวเรือนมากเป็นอันดับแรก คือปัจจัยด้าน
การรับรู้การท าบัญชีครัวเรือนน าไปสู่การปฏิบัติ และรองลงมาคือปัจจัยด้านค่าใช้จ่ ายในครัวเรือน 
นอกจากปัจจัยดังกล่าวข้างต้นแล้วยังมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีครัวเรือน ในเรื่องของ
การขาดความต่อเนื่องในการจดบันทึกรายการ และการขาดแรงจูงใจในการท าบัญชีครัวเรือน ในส่วน
ของการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่าปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการจัดท าบัญชี
ครัวเรือน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละวันมากกว่ารายรับเพราะรายรับส่วนใหญ่ ได้เป็น
รายครั้งหรือรายเดือนแต่รายจ่ายเกิดขึ้นทุกวันจึงเป็นสาเหตุที่ท าให้ไม่มีการจดบันทึกรายการต่างๆ 
และรองลงมาคือปัจจัยด้านหนี้สินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหนี้เนื่องจากบางครั้งมีความ
จ าเป็นที่ต้องน าเงินมาใช้จ่ายในครัวเรือนอย่างกะทันหันในระหว่างที่ยังไม่มีรายรับ  
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ABSTRACT 

 The purposes of this study were to examine factors affecting household 
accounting, a case study of Thungnoi village, Hinkong sub-district, Muang district, 
Ratchaburi province, in three aspects: household debt, expenditure, and recognition 
of the household accounting into practice, as well as to study problems and 
obstacles of household accounting. 

  A Sample of 35 people used in this research was from Thungnoi village, 
Hinkong sub-district, Muang district, Ratchaburi province, which had been trained on 
the know-how of household accounting. 

The instruments used in this study were a questionnaire, and an in-depth 
interview. The questionnaire was divided into three parts: (1) general characteristics 
of the respondents, (2) factors affecting household accounting, and (3) suggestions 
regarding factors affecting household accounting. The second part of the 
questionnaire was used to conduct an in-depth interview to determine the factors 
affecting household accounting. 

  The findings showed that factors affecting household accounting were, first, 
the recognition of household accounting into practice, and second the cost factor in 
the household. In addition to the factors mentioned above, there were also 
problems in the household accounting concerning a lack of continuity in recording, 
and motivation in conducting a household account. For the in-depth interview, it 
was found that household expense was the main factor affecting household 
accounting. This was because the expense of each day was more than the income 
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since the income occurred one at the time or monthly, but the expense takes place 
every day, and this was the reason for the absence of recording. The second factor 
was the debt. Most respondents were in debt due to the urgent need to spend 
money unexpectedly within the household while having no income.  
 

 


