
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 

การวิจัยเร่ือง “การทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม” ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดานการทําบัญชีครัวเรือนและไดสืบคน
งานวิจัยที่เกี่ยวของโดยไดแบงเนื้อหาออกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้  

1. ความหมายของบัญชีครัวเรือน 
2. ความเปนมาของโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน 
3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติ 

 4. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
1. ความหมายของบัญชีครัวเรือน 

บัญชีครัวเรือน  หมายถึง  การแสดงหรือบันทึกจํานวนเงิน รับ-จาย  ประจําวันของ
ครัวเรือน โดยแสดง วัน เดือน ป  รายการรับ-จาย  และจํานวนเงิน  บัญชีครัวเรือนมีทั้งแบบบันทึก
อยางงาย  และแบบบันทึกที่ซับซอน  เชน  การสํารวจขอมูลครัวเรือนในการจัดทําแผนแมบทชุมชน
ที่   ธ .ก .ส .  ใหการสนับสนุนโดยขอความรวมมือจากเกษตรกรใหบันทึกบัญชีครัวเ รือน 
(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2548) 
 
2. ความเปนมาของโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน 

ตามที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรไดสนับสนุนใหเกษตรกรลูกคาจัดทํา
บัญชีครัวเรือน เพื่อที่จะชวยใหเกษตรกรลูกคาสามารถบริหารการเงินของครอบครัวไดเปนอยางดี 
โดยรูจักใชจายอยางประหยัด เก็บออมอยางสม่ําเสมอและมีวินัยในการออม เพื่อเก็บเงินออมไวใช
จายในยามจําเปน ซ่ึงนับวาเปนหลักเบื้องตนในการวางแผนการเงินในอนาคต ธนาคารจึงไดริเร่ิม
จัดทําโครงการ “ครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ใหเกษตรกร บุตรหลานเกษตรกรเรียนรูการบริหารการเงินของครอบครัวอยางงาย สามารถ
วิเคราะหตนเองซึ่งสามารถนําไปสูการปรับพฤติกรรมการใชจายเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด และ
นําไปสูการออมของครัวเรือน 

ธนาคารไดเล็งเห็นความสําคัญของโครงการที่จะชวยแกปญหาความยากจนของเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส. ใหสัมฤทธิผล จึงไดจัดทําขอตกลงความรวมมือ “โครงการครอบครัวเกษตรกรไทย
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รวมใจทําบัญชีครัวเรือน” กับ 4 สวนงาน ไดแก กรมตรวจบัญชีสหกรณ (กตส.) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา  (สอศ .)  มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช  (มสธ .)  และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (มก.) โดยมี กตส. และ ธ.ก.ส. เปนหนวยงานหลักในการดําเนิน
โครงการ สวน สอศ. มสธ. และ มก. เปนหนวยงานสนับสนุน 

และตามที่ธนาคารไดจัดทําโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือนขึ้น
นั้น จึงไดมีการจัดทําโครงการ “จดดี มีรางวัล” เพื่อกระตุนใหมีการบันทึกบัญชีครัวเรือนอยาง
ตอเนื่องในกลุมเปาหมาย 4 ประเภท ไดแก เกษตรกรลูกคารายคน องคการบริหารสวนตําบล 
(อบต.) วิสาหกิจชุมชน/กลุมเกษตรกร และโรงเรียน 

จะเห็นไดวาบัญชีในครัวเรือนเปนรากฐานสําคัญในระดับปจเจกชน ซ่ึงจะทําใหมีการตอ
ยอดไปในระดับชุมชนตอไป ดวยความสําคัญดังกลาวจึงทําใหเกิดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเปนการ
สงเสริมใหครอบครัวเกษตรกร ไดเห็นความสําคัญของการทําบัญชีอันจะนําไปสูการบริหารจัดการ
ทางการเงินของครอบครัวเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ รูรายได รูรายจาย รูกําไร รูขาดทุน รู
ถึงการใชจายอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด และนําไปสูการออมในที่สุด (ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร, 2548) 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําโครงการ 
 1. เพื่อจุดประกายการเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารการเงินใหแกครอบครัวของเกษตรกร 
โดยใชหลักของการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางงาย ซ่ึงมีการจดบันทึกรายรับ-รายจาย เปนประจําและ
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 2. เพื่อสงเสริมใหเยาวชนไดมีการเรียนรูการจัดการบริหารการเงินของครอบครัว 
เรียนรูหลักการบัญชี และใหมีนิสัยการใชจายที่มีประโยชน รูจักการออม 
 3. เพื่อเชื่อมโยงบัญชีครัวเรือนในระดับปจเจกชน สูบัญชีชุมชน ตลอดจนจัดทําแผน
ชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแกไขปญหาหนี้สินและความยากจน 
 
เปาหมายของการจัดทําโครงการ 
 1.เปาหมายตามกลุมเกษตรกร 

ในระยะเริ่มแรกของโครงการ ธ.ก.ส. จะดําเนินการสงเสริมใหครอบครัวเกษตรกรไทย
จัดทําบัญชีครัวเรือนจํานวน 900,000 ครอบครัว โดยผานกลุมบุคคลเปาหมายใน 2 ระดับ ดังนี้ 
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1.1 ระดับเกษตรกร 
ธ.ก.ส. จะรวมกับหนวยงานภาครัฐและสถานศึกษา สงเสริมใหเกษตรกรจัดทําบัญชี

ครัวเรือน โดยการแจกสมุดบัญชีครัวเรือนใหเกษตรกรไปจดบันทึกรายรับ-รายจายอยางงาย 
ซ่ึงกําหนดกลุมเปาหมายในระยะเริ่มแรกจํานวน 900,000 ครอบครัว ดังนี้ 
 1) กลุมเกษตรกร/ชุมชนที่ผานการอบรมสัจธรรมชีวิตตามโครงการพักชําระหนี้และลด
ภาระหนี้ 5,000 ชุมชน จํานวน 300,000 ครัวเรือน 
 2) กลุมเกษตรกร/ชุมชนที่ผานการเรียนรูแผนแมบทชุมชน 1,000 ชุมชน จํานวน 100,000 
ครัวเรือน 
 3) เกษตรกรตามโครงการแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชนของรัฐบาล (หนี้นอกระบบ) 
 4) เกษตรกรที่มีปญหาการชําระหนี้ (หนี้ในระบบ) จํานวน 50,000 ครัวเรือน 
 5) สมาชิกกองทุนหมูบาน 50,000 กองทุน จํานวน 400,000 ครัวเรือน 
 1.2 ระดับบุตรหลานเกษตรกร 
 เพื่อสงเสริมใหเยาวชนของชาติ ไดเรียนรูการจัดการบริหารการเงินของครอบครัว รูหลัก
ของการจัดทําบัญชี มีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น และเปนการสราง
กิจกรรมสัมพันธในครอบครัวเกษตรกร โดย ธ.ก.ส. สงเสริมใหบุตรหลานเกษตรกร เปนผูจัดทํา
บัญชีใหกับครอบครัวอีก จํานวน 10,000 ครัวเรือน ดังนี้ 
 1) ธ.ก.ส. รวมมือกับโรงเรียน และองคกรทองถ่ิน ในพื้นที่ดําเนินงาน ธ.ก.ส. สาขาทั่ว
ประเทศรับสมัคร “นักบัญชีครัวเรือนอาสา” เพื่อชวยผูปกครองบันทึกบัญชีครัวเรือน 
 2) ธ.ก.ส. จะรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษา จัดใหมีการอบรมเพื่อใหความรูการ
บริหารจัดการทางการเงินของครัวเรือน และหลักการบัญชีใหกับ “นักบัญชีครัวเรือนอาสา” 
 3) ธ.ก.ส. จัดใหมีโครงการประกวดการจัดทําบัญชีของ “นักบัญชีครัวเรือนอาสา” โดยมอบ
เปนรางวัลทุนการศึกษาเพื่อเปนการขับเคลื่อนโครงการ 
 2.เปาหมายตามสาขา ในเบื้องตนกําหนดเปาหมายใหสาขา ๆ ละ 1,500 ราย รวมทั้งสิ้น 
900,000 ราย โดยใหสาขาเนนเปาหมายไปตามกลุมเกษตรกร ชุมชน และสมาชิกกองทุนหมูบาน
ตามสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อใหบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงกับบัญชีชุมชนตอไป 
อนึ่ง ขอใหสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด (สนจ.) ปรับเปาหมายระหวางสาขาได แตไมกระทบภาพรวม
จังหวัด และฝายกิจการสาขา (ฝสข.) ปรับเปาหมายระหวาง สนจ. ได แตไมกระทบภาพรวม ฝสข. 
 
ระยะเวลาดําเนินงานของโครงการ 
 ตั้งแตวนัที่ 1 สิงหาคม 2548-31 มีนาคม 2552 
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งบประมาณในการดําเนินงานของโครงการ 
 1. ป 2548 จํานวนเงิน 8 ลานบาท 
 2. ป 2549-2551 จะกําหนดงบประมาณเปนปๆ 
 
กลยุทธในการดําเนินงานของโครงการ 
 1.การบูรณาการ 
 1.1 บูรณาการการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร ในโครงการแกไขปญหาหนี้สินภาค
ประชาชน ซ่ึงมีโครงการตาง ๆ ของธนาคาร โดยมีเกษตรกรเปาหมาย จํานวน 500,000 ราย  และให
ทุกสาขาเลือกตําบลนํารองที่จะดําเนินงาน “โครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชี
ครัวเรือน” 
 1.2 บูรณาการจัดทําบัญชีครัวเรือนของสมาชิกกองทุนหมูบาน จํานวน 400,000 ราย จาก
โครงการถายทอดความรูสูกองทุนหมูบาน 50,000 กองทุน 
 2.การขับเคล่ือน 
 2.1 ซักซอม ครู ก ครู ข (ครู ก ครู ข คือ พนักงานและเจาหนาที่ของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรที่ไดรับการคัดเลือกและผานการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนมาแลว) ซ่ึงมีอยู
จํานวน 2,000 ราย ซักซอมนักบัญชีครัวเรือนอาสา (บุตรหลานเกษตรกร) จํานวน 10,000 ราย ให
ขับเคลื่อนการปฏิบัติการในพื้นที่ และติดตามผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรเปาหมาย 
ตลอดจนประสานงานกับโรงเรียน องคกรทองถ่ิน และสวนราชการที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันติดตาม
ผล 

2.2 ใหครู ก ครู ข คัดเลือก “ครอบครัวอาสาจัดทําบัญชีครัวเรือน” พอ แม ลูก ที่จะมี
กิจกรรมสัมพันธและเรียนรูการบริหาร การเงินในครอบครัวรวมกัน โดยประสานงานกับโรงเรียน
และองคกรทองถ่ิน 
 2.3 รณรงคใหพนักงานเปนตนแบบในการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อสะทอนตัวอยางที่ดี
ใหแกเกษตรกร 
 3.การประชาสัมพันธ ประชาสัมพันธและเผยแพรโครงการผานสื่อตาง ๆ ทั้งสื่อ VCD 
เอกสาร ส่ือ วิทยุ และโทรทัศน สูเกษตรกรและประชาชนในวงกวาง 
 4.การสรางแรงจูงใจ 
 แมวาการทําบัญชีครัวเรือนเปนผลดีตอเกษตรกรเปนอยางมาก แตการดําเนินงานที่ผานมา
ในการเรียนรูแผนแมบทชุมชน พบวามีปญหาหลายประการ เชน เกษตรกรละเลยในการทําบัญชี
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ครัวเรือนทําบัญชีไมตอเนื่อง ตลอดจนไมบันทึกขอมูลที่เปนจริง ไมทําใหเกษตรกรเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ไมลดคาใชจาย ไมเกิดเงินออม ดังนั้น จึงควรสรางแรงจูงใจหรือใหรางวัล ดังนี้ 
 4.1 แรงจูงใจจากตนแบบ 
 1. คัดเลือกบุคคลหรือครอบครัวตนแบบ ผูจัดทําบัญชีครัวเรือนและประสบความสําเร็จใน
การลดคาใชจายในครัวเรือน เชน นายเลี่ยม  บุตรจันทา เกษตรกรในอําเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา นายเล็ก  กุดวงษแกว ปราชญชาวบานจากอินแปง จังหวัดสกลนคร 
 2. คัดเลือกชุมชนตนแบบที่มีการเชื่อมโยงบัญชีครัวเรือนสูบัญชีชุมชนและแผนแมบท
ชุมชน ตลอดจนมีการแปลงแผนแมบทชุมชน แผนวิสาหกิจชุมชน แผนการเงิน สูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม ทําใหชุมชนสามารถลดคาใชจาย และเพิ่มรายไดเปนจํานวนมาก 
 3. คัดเลือกชุมชนตนแบบที่มีผูจัดทําบัญชีครัวเรือนเปนจํานวนมาก 
 4. ประกวดเรียงความสะทอนบทเรียนจากบัญชีครัวเรือน โดยพนักงาน ธ.ก.ส. และบุตร
หลานเกษตรกร 
 4.2 แรงจูงใจจากเงื่อนไข 
 1. กระตุนใหเกษตรกรทําบัญชีครัวเรือน โดยกําหนดเงื่อนไขใหเกษตรกรนํามาแสดงตอ
พนักงานในวันทําสัญญาเงินกู โดยเฉพาะเกษตรกรรายใหญจะไดประโยชนมากในการทําบัญชี
ครัวเรือน 
 2. ใหมีการชดเชยดอกเบี้ยเงินกูสําหรับเกษตรกรหรือกลุมเกษตรกรที่มีการทําบัญชี
ครัวเรือน ซ่ึงเงื่อนไขในนี้กองทุนหมูบานบางแหงสนใจจะนําไปปฏิบัติ 
 3. ใหรางวัลสําหรับชุมชนที่มีสมาชิกในชุมชนทําบัญชีครัวเรือน รอยละ 80 ขึ้นไป 
 
วิธีการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติงานของโครงการ 
1. สํานักงานใหญ 
 1.1 ฝายนโยบายและกลยุทธ มีหนาท่ีรับผดิชอบ ดงันี ้
  1. ดําเนินการจดัทําโครงการและกําหนดกลยุทธดําเนินงาน 
  2. ออกแบบและจัดทําสมุดบัญชีครัวเรือน 
  3. ประสานงานดําเนนิการประชาสมัพันธโครงการผานชองทางสื่อตาง ๆ  
  4. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธในพื้นที่ตามความเหมาะสม 
  5. ติดตามประเมินผลโครงการ 
  6. จัดสรรงบประมาณดําเนินโครงการ 
 



  
10 

 1.2 ฝายพฒันาลูกคาและชนบท มีหนาท่ีรับผิดชอบ ดงันี้ 
  1. จัดทําคําชี้แจงและวิธีปฏิบัติ เพื่อใหสวนงานในพื้นทีด่ําเนินการ 
  2. ปรับปรุงโครงการ กําหนดกลยุทธดําเนนิงาน และกําหนดกลุมเปาหมาย 
  3. สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการในพื้นที่เปาหมาย 
  4. ซักซอมครู ก ครู ข กองทุนหมูบาน เร่ืองการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
  5. กําหนดแผนงานการมอบสมดุบัญชีครัวเรือนใหกับเกษตรกรลูกคา
กลุมเปาหมาย 
 6. ดําเนินการใหความรูแกเกษตรกรกลุมเปาหมายในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
รวมกับครู ก ครู ข 
 7. จัดประกวดเรียงความสะทอนบทเรียนจากบัญชีครัวเรือนระดับประเทศ โดย
คณะกรรมการประกอบดวย ฝายพัฒนาลูกคาและชนบท ฝายนโยบายและกลยุทธ ฝายนโยบายรัฐ 
ฝายบริหารกลาง และฝายกจิการสาขา 1-9 
 1.3 ฝายนโยบายรัฐ 
  1. มีหนาที่รับผิดชอบการพิจารณาดําเนินการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณ
แกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน ประจําปงบประมาณมาใชเพื่อการนี้ตามความเหมาะสม 
  2. มีหนาที่ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ และ ศตจ.ชาติ ในการสนับสนุนให
เกษตรกรทําบัญชีครัวเรือน เพื่อแกไขปญหาหนี้สินและความยากจน 
2. ภูมิภาค 
 2.1 ฝายกิจการสาขา 1-9 
  1. กํากับดูแล มอบหมายสั่งการ และประสานงานการดําเนินโครงการกับ
สํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดและสาขาในสังกัด 
  2. ติดตามรายงานผลการดําเนินงานของสวนงานในสังกัด 
  3. จัดประกวดเรียงความสะทอนบทเรียนจากบัญชีครัวเรือนระดับภาค 
 2.2 สํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด/สาขา 
  1. ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการใหพนักงาน ครู ก ครู ข และวางแผน
ปฏิบัติงาน 
  2. ประชาสัมพันธโครงการใหเกษตรกร ผูนําเกษตรกร สมาชิกกองทุนหมูบาน 
และเครือขายพันธมิตร เพื่อขอความรวมมือในการสนับสนุนโครงการ 
  3. ประสานงานกับโรงเรียน องคกรสวนทองถ่ิน และสวนงานที่เกี่ยวของเพื่อขอ
ความรวมมือในการสนับสนุนโครงการ 
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  4. ปฏิบัติการนํารองทุกสาขาในตําบลเปาหมาย พรอมมอบสมุดบัญชีครัวเรือน
ใหแกเกษตรกร 
  5. ติดตามผลในตําบลนํารอง เพื่อนํามาแกไขปรับปรุงกอนขยายผลเต็มพื้นที่ 
  6. จัดเวทีสัมมนาการติดตามผล ในระดับจังหวัด เพื่อรับทราบการสะทอนปญหา
ของชุมชน ซ่ึงเชื่อมโยงจากบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 
  7. เผยแพรขอมูลขาวสารผานสื่อตาง ๆ เชน วิทยุชุมชน โทรทัศน CD VCD เปน
ตน  

 8. จัดประกวดเรียงความสะทอนบทเรียนจากบัญชีครัวเรือนระดับจังหวัด 
 
การติดตามผลและการรายงานของโครงการ 
 1. ขอใหสาขาจัดทําทะเบียนการสงมอบสมุดบัญชีครัวเรือน และชื่อพนักงานผูรับผิดชอบ
ในการเปนพี่เล้ียง ผูแนะนํา ไวเปนเครื่องมือในการติดตามผล 
 2. สนจ./สาขา ติดตามผลในพื้นที่และการจัดเวทีสัมมนาการติดตามผลระดับจังหวัด พรอม
ทั้งสรุปผลการติดตามและปญหาอุปสรรคจากการจัดเวทีสัมมนา การติดตามผล 
 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการ 
 1. ครอบครัวเกษตรกรมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางงายอยางตอเนื่อง 
 2. ครอบครัวเกษตรกรมีการบริหารการเงินที่รูรายได รูรายจาย รูกําไร รูขาดทุน จนสามารถ
จัดสรรเพื่อการเก็บออมหรือใชจายในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3. เยาวชนของชาติมีความรูความเขาใจในดานการบริหารทางการเงินในครอบครัวในทางที่
เปนประโยชน และสามารถจัดทําบัญชีอยางงายได 
 4. ครอบครัวเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงบัญชีครัวเรือนสูบัญชีชุมชนใหบังเกิดผลในการ
แกไขปญหาหนี้สินและความยากจน 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคต ิ
3.1 ความหมายทัศนคต ิ
ประภาเพ็ญ (2520 : 1) ไดเรียบเรียงความหมายของทัศนคติไววา ทัศนคติเปนความเชื่อ 

ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงตางๆ เชน บุคคล ส่ิงของ การกระทํา สถานการณ และอื่นๆ รวมทั้ง
ทาทีที่แสดงออกที่บงบอกถึงสภาพของจิตใจที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติเปนนามธรรม และเปน
สวนที่ทําใหเกิดการแสดงออกดานการปฏิบัติ แตทัศนคติไมใชแรงจูงใจ (motive) และแรงขับ 
(drive) หากแตเปนสภาพแหงความพรอมที่จะโตตอบ (state of rendiness) และแสดงใหทราบถึง
แนวทางของการสนองตอบของบุคคลตอส่ิงเรา 

นรินทรชัย (2540 : 39) กลาววา ทัศนคติ (Attitude) คือ การรับทราบสิ่งใดจิตใจก็คิด
ตอบสนองและใหคุณคา (Valuing) ของสิ่งเหลานั้นวาดีไมดี ชอบไมชอบ เพื่อเปนแนวกําหนดในใจ
วาจะมีพฤติกรรมอยางไรตอส่ิงนั้น 

ชาย (2517 : 71) กลาววา ทัศนคติ คือ ความคิดที่ยอมรับ หรือไมยอมรับสิ่งหนึ่งสิ่งใด 
ทัศนคติไมไดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ แตเกิดขึ้นและฝงอยูในใจหลังจากไดถูกสั่งสอนใหชอบหรือ
เกลียด ยอมรับหรือไมยอมรับในสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนเวลานานพอสมควร หรือโดยที่ผูนั้นไดรับ
ประสบการณดวยตนเอง แตตองเปนประสบการณที่ประทับใจอยางรุนแรงหรือเกิดขึ้นบอยๆ จน
เกิดความรูสึกฝงใจที่จะยอมรับทัศนคตินั้น ทัศนคติเกิดจากการเรียนรู ฉะนั้นเมื่อเราประสบสิ่งที่
ชอบ ยอมแสดงปฏิกิริยาอยางหนึ่ง แตถาพบสิ่งที่ไมชอบ ปฏิกิริยาดานไมดีก็จะเกิดขึ้น ทัศนคติของ
แตละบุคคลจะคลายกันหรือแตกตางกัน สุดแตส่ิงที่เขาไดเรียนรูและประสบมา 

ทรงพล (2538 : 134) กลาววา ทัศนคติเปนสภาพทางจิตที่บุคคลมีตออะไรก็ได และมี
ลักษณะที่จะพิจารณาไดหลายอยาง เชน ลักษณะที่เปนประเภท ลักษณะที่เปนปริมาณความเขมขน 
ลักษณะของความจริงหรือเพอฝน ลักษณะของการกระทําหรือพฤติกรรมสวนใหญของบุคคลจะถูก
ควบคุมดวยทัศนคติ นั่นคือพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออกมานั้นขึ้นอยูกับทัศนคติเปนองคประกอบที่
สําคัญอันหนึ่ง ดังนั้นทัศนคติจึงเปนเรื่องราวทางสังคมของมนุษยโดยตรง 

สรอยตระกูล (2545 : 64) นิยามวา ทัศนคติ คือ ผลผสมผสานของความรูสึกนึกคิด ความ
เชื่อ ความคิดเห็น ความรู และความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง คนใดคนหนึ่ง สถานการณ
ใดสถานการณหนึ่ง ซ่ึงออกมาในรูปการประเมินคาอันอาจเปนไปในทางยอมรับหรือปฏิเสธก็ได 
และความรูสึกเหลานี้มีแนวโนมที่จะกอใหเกิดพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่ง ดังนั้นพฤติกรรมมนุษย
ก็คือการแสดงออกซึ่งทัศนคติของเขา อันเปนผลมาจากความคิด ความเชื่อ ความรู ประสบการณ ภูมิ
หลังและการเรียนรูที่ผานมาของบุคคลนั้นๆ 
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ศักดิ์ (2531 : 1) กลาววา Attitude มาจากคําวา “Aptus” ในภาษาลาติน ซ่ึงตรงกับคําวา 
ความเจาะจง (Fitness) หรือการปรุงแตง (Adapted-ness) ทัศนคติเปนพฤติกรรมการเตรียมพรอม
ทางสมองในการที่จะกระทํา ซ่ึงบงบอกถึงหนาที่ของสภาวะจิตใจ หรือสภาพของอารมณที่ซับซอน 
กอนที่คนเราจะตัดสินอยางใดอยางหนึ่งในการแกปญหา โดยสวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับทัศนคติที่
จะคงไวซ่ึงสิ่งที่ตนเองมีประสบการณมา เพื่อที่จะรักษาทัศนคติที่ถูกตองไวจากประสบการณที่ผาน
มาวาความถูกตองหรือไมถูกตองเปนอยางไร ตามระดับความเชื่อถือหรือระดับความรูสึกที่มีตอส่ิง
ใดสิ่งหนึ่ง จะเห็นไดวาทัศนคติเปนนามธรรมที่เปนพฤติกรรมภายในของคนเรา 

สุนีย (2525 : 153) กลาววา ทัศนคติ ประกอบดวยองคประกอบ 3 ดาน คือ องคประกอบ
ทางดานความรู (Cognitive Component) องคประกอบทางดานความรูสึก (Affective Component) 
และองคประกอบทางดานแนวโนมที่จะกระทํา (Behavioral  Component) องคประกอบทั้งสามดาน
นี้จะตองมีความสอดคลองกัน ถาองคประกอบดานใดดานหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ทัศนคติของบุคคล
นั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปดวย 

ประภาเพ็ญ (2526 : 91) กลาววา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเกิดทัศนคติจะกลาวถึงแหลงสําคัญ 4 
แหลง คือ การมีประสบการณเฉพาะอยางกับสิ่งที่เกี่ยวของกับทัศนคตินั้น จากการไดรับขอมูล
ขาวสารและการสั่งสอน จากการเลียนแบบ และจากสถาบัน เชน โรงเรียน สถานที่ประกอบพิธีทาง
ศาสนา หนวยงานตาง ๆ ฯลฯ สถาบันเหลานี้จะเปนทั้งแหลงที่มา และสิ่งชวยสนับสนุนใหเกิด
ทัศนคติบางอยาง 

ธัชชัย (2527 : 117-118) กลาววา ทัศนคติของเกษตรกรเปาหมายที่มีตอดานใดดานหนึ่ง ทั้ง
ทางบวกหรือทางลบ เปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่งที่นักสงเสริมการเกษตร ตองคนหาใหพบให
ได ไมวาจะกอนถายทอดหรือระหวางการดําเนินงานตามขั้นตอน เพราะหากรูเทาไมถึงการณ 
กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขัดตอความคิดเห็นรุนแรงในดานลบของเขาเขาแลว ยอมยากลําบากที่จะสาน
ตอความสัมพันธใหกระชับแนนเหมือนเดิม และใหความหมายของทัศนคติวา หมายถึงสภาพความ
พรอมของจิตใจแบบหนึ่ง ซ่ึงมาจากประสบการณตอบสนองสิ่งเรา อันเปนไดทั้งทางบวกและทาง
ลบ ทัศนคติเชิงบวก เรียกวา ลักษณะนิมาน (Positive attitude) สวนเชิงลบ เรียกวา ลักษณะนิเสธ 
(Negative attitude) หรือกลาวงาย ๆ วา ทัศนคติ คือ สภาพจิตใจและอารมณตาง ๆ ที่มนุษย
แสดงออกตอมนุษยดวยกัน หรือตอสภาพสิ่งหนึ่งสิ่งใด ทั้งทางบวกหรือทางลบ และถือเปน
พฤติกรรมอยางหนึ่งที่มีความผูกพันกับพฤติกรรมอยางอื่น ๆ ตอไป อันกอใหเกิดผลการปฏิบัติ
ตามมาในแนวทางนั้น ๆ นั่นเอง 
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3.2 สิ่งเราทัศนคต ิ
แสงสุรีย (2536 : 193) กลาววา ส่ิงเราทัศนคติอาจเปนสิ่งเราใด ๆ ก็ไดที่คงอยูใหบุคคลรับรู

ได โดยแบงสิ่งเราทัศนคติทั้งหลายออกเปน 2 ประเภท ไดแก ส่ิงเรากายภาพ เชน วัตถุ ส่ิงของ 
ตนไม อาหาร อากาศ ภูเขา เปนตน และส่ิงเราทางสังคม เชน บุคคล กลุมสังคม แนวคิด สถาบัน 
วัฒนธรรม เปนตน 

3.3 การเกิดทัศนคติ (Attitude formation) 
ประภาเพ็ญ (2520) กลาววา ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู (Learning) จากแหลง

ทัศนคติ (Source of attitude) ตาง ๆ ที่มีอยูมากมาย และแหลงที่สําคัญที่ทําใหคนเกิดทัศนคติ คือ 
1.ประสบการณเฉพาะอยาง (Specific experience) เมื่อบุคคลมีประสบการณเฉพาะอยางตอ

ส่ิงหนึ่งสิ่งใดในทางที่ดีหรือไมดี จะทําใหเขาเกิดทัศนคติตอส่ิงนั้นไปในทางที่ดีหรือไมดี จะทําให
เกิดทัศนคติตอสิ่งนั้นไปในทิศทางที่เขาเคยมีประสบการณมากอน 

2.การติดตอส่ือสารจากบุคคลอื่น (Communication from others) จะทําใหเกิดทัศนคติจาก
การรับรูขาวสารตาง ๆ จากผูอ่ืนได เชน เด็กที่ไดรับการสั่งสอนจากผูใหญจะเกิดทัศนคติตอการ
กระทําตาง ๆ ตามที่เคยรับรูมา 

3. ส่ิงที่เปนแบบอยาง (Models) การเลียนแบบผูอ่ืนทําใหเกิดทัศนคติขึ้นได เชน เด็กที่
เคารพเชื่อฟงพอแม จะเลียนแบบการแสดงวาชอบหรือไมชอบตอส่ิงหนึ่งตามไปดวย 

4.ความเกี่ยวของกับสถาบัน (Institutional factors) ทัศนคติหลายอยางของบุคคลเกิดขึ้น
เนื่องจากความเกี่ยวของกับสถาบัน เชน ครอบครัว โรงเรียน หรือหนวยงาน เปนตน  

3.4 ประเภทของทัศนคติ  
นวม (2535 : 77) แบงทัศนคติออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
1.ทัศนคติทางสังคม (Social attitudes) เปนทัศนคติขั้นพื้นฐาน หมายความวา บุคคลควร

ประพฤติในลักษณะอันนานับถือ และควรรูจักขมใจตนเองในยามที่ตกอยูภายใตการกดดันทาง
อารมณอยางรุนแรง 

2.ทัศนคติตอบุคคลพิเศษ (Specific persons) เชน ทัศนคติที่บุคคลมีตอ มารดา-บิดา  
ปู-ยา ตา-ยาย พี่นอง ภรรยา ยอมแตกตางกันไปจากทัศนคติที่มีตอผูอ่ืน 

3.ทัศนคติกลุมชนพิเศษ (Specific groups) ทัศนคติที่มีตอชุมชน ศาสนา ซ่ึงแตกตางกัน 
ยอมตองแตกตางกันไป จะเหมือนกันไมได 
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3.5 หนาท่ีของทัศนคต ิ
ออมเดือน (2540 : 108) กลาวถึงหนาที่ของทัศนคติวามี 4 ประการ คือ 
1. หนาที่ในการปรับตัวและคํานึงถึงผลประโยชน นั่นคือ ทัศนคติจะชวยใหบุคคลสามารถ

ปรับตัวอยูในโลกที่ซับซอนได ทั้งนี้บุคคลจะคํานึงถึงผลประโยชนที่ตนจะไดรับเปนสําคัญ 
โดยทั่วไปแลว แตละบุคคลมีความตองการที่จะไดผลประโยชนมากที่สุดและเสียผลประโยชนนอย
ที่สุด ฉะนั้นบุคคลจะมีทัศนคติตามแนวทางที่จะนํามาซึ่งผลประโยชนแกบุคคล  เด็ก ๆ จะพัฒนา
ทัศนคติทางดานบวกตอส่ิงที่สนองความตองการใหแกเขา และพัฒนาทัศนคติทางดานลบตอส่ิงที่
ทําความเลวรายใหแกเขา บุคคลจึงพยายามปฏิบัติตัวในทางที่จะทํารางวัลมาใหตน เปนการปรับตัว
ของบุคคลในการที่จะครองชีวิตอยูในโลกนี้ได 

2. หนาที่ในการปองกันตนเอง นั่นคือ การชวยปองกันตนเองจากความรูเกี่ยวกับตัวของเขา
เองซึ่งทําใหเขาเกิดความไมสบายใจ หรือปองกันเขาจากความเปนจริงในสิ่งแวดลอม ซ่ึงเปนความ
จริงที่ทําใหเขาเกิดความไมสบายใจ ทั้งนี้รวมถึงการที่บุคคลหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับวาตัวเขาเปนคน
อยางไร เพราะถายอมรับแลวจะเกิดความวิตกกังวลหลีกเลี่ยงที่จะยอมรับวามีอันตรายมากจะมา
กระทบกระเทือนเขาดวย เพราะการเชื่อวามีอันตรายจากสิ่งเราภายนอกเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ จริง จะ 
ทําใหบุคคลเกิดความวิตกกังวล เชน การที่บุคคลมีทัศนคติทางบวกตอการสูบบุหร่ี เชื่อวาการสูบ
บุหร่ีไมทําใหเขาเปนมะเร็งที่ปอด การเชื่อเชนนี้จะทําใหบุคคลสบายใจ 

3. หนาที่ในการแสดงคานิยมของตน นั่นคือ บุคคลอาจสรางความพอใจขึ้นมา โดยการได
แสดงทัศนคติของตนใหประจักษแกผูอ่ืน ซ่ึงทัศนคตินั้นจะเหมาะสมสอดคลองกับคานิยมสวนตัว
ของเขา เชน บุคคลที่มีทัศนคติที่รุนแรงตอคานิยมแหงการมีเสรีภาพ และประชาธิปไตยอาจจะมีการ
สนองความอยากของตนโดยการมีกิจกรรมที่เปนการสนับสนุนคานิยมนั้น 

4. หนาที่ใหความรู นั่นคือ บุคคลทั้งหลายมิใชปรารถนาเพียงความเชื่อเพื่อมาสนองความ
ตองการของตนเทานั้น บุคคลยังพยายามแสวงหาความรูเกี่ยวกับสิ่งตาง ๆ รอบตัว เพื่อที่จะไดเขาใจ
ประสบการณที่ผานมาของเขา หรือเขาใจโลกของเขานั้นเอง ทัศนคติจะชวยใหความตองการของ
บุคคลบรรลุผล เพราะทัศนคติทําใหบุคคลเขาใจสิ่งแวดลอมที่อยูรอบตัวเรา 

3.6 การเปล่ียนแปลงทัศนคติ (Attitude change)  
นวม (2535 : 78) กลาววา ความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติของแตละบุคคลอาจเกิดจากปจจัย

ดังตอไปนี ้
1.การติดตอส่ือสาร :  วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ วารสาร หนังสือเปนสื่อสําคัญที่ทําให

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทัศนคติ 
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2.การติดตออยางใกลชิด :  ความใกลชิดทําใหคนไดเรียนรูสภาพที่แทจริงของแตละฝาย 
ความเขาใจผิดจะหายไป 

3.อิทธิพลสวนบุคคล :  อิทธิพลสวนบุคคลนี้เกิดจากอัตลักษณ บุคลิกภาพ และคุณสมบัติ
ทางจิตใจที่แสดงออกมาทางกายกรรมและวจีกรรม บุคคลผูเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่ดีดังกลาวนี้
ยอมมีอิทธิพลเหนือทัศนคติของคนอื่นไดงาย 

4.การตัดสินใจของกลุม :  ถาหากวากลุมชนไดตัดสินใจไปในเรื่องใด ทัศนคติของคนใน
กลุมยอมคลอยไปตามนั้น 

ธัชชัย (2527 : 118) กลาววา การเปล่ียนแปลงทัศนคติของเกษตรกรนั้น ไมใชเร่ืองที่ทําได
งายนัก การกอรูปเกิดขึ้นจากประสบการณ ทั้งโดยทางตรงและทางออม และระบบการตริตรองตาม
คานิยมของเกษตรกรแตละคนที่ไดรับมา การเปลี่ยนทัศนคติในแนวคลอยตามแนวเดิมนั้น พอมีทาง
เปลี่ยนได หากการหวานลอมชักจูงและเหตุผลที่ใชประกอบการถายทอดเปนที่ถูกใจเกษตรกร แต
ถาเปนการเปลี่ยนในลักษณะตรงขามกับของเดิมที่เขามีอยู บางครั้งตองใชเวลาแรมปเชนกันที่จะทํา
สําเร็จ เร่ืองทัศนคติของเกษตรกรจึงเปนภาระที่ตองคํานึงถึงโดยรอบคอบ 

ออมเดือน (2540 : 115) กลาววา ในการชักจูงผูอ่ืนใหเปลี่ยนทัศนคติ เราตองคํานึงถึง
ขอปลีกยอยหลายประการ เชน จะใหใครเปนผูชักจูงจึงจะเหมาะสม หรือถาเราตองการทําการชักจูง
ดวยตนเอง เราควรปฏิบัติตนอยางไร จึงจะทําใหตัวเรามีลักษณะที่นาเชื่อถือตามควรจะใชวิธีการชัก
จูงอยางไร ควรชักจูงโดยการติดปายประกาศใหอานหรือใชวิธีเขาไปชักจูงตัวตอตัว ซ่ึงจะตอง
คํานึงถึงความมีประสิทธิภาพในการชักจูงดวย บางครั้งเราจําเปนตองพิจารณาลักษณะของผูที่เราไป
ชักจูงวาเปนอยางไร เพื่อหาวิธีดําเนินการชักจูงที่มีประสิทธิภาพตองตามลักษณะของผูถูกชักจูง 
ดังนั้นจึงกลาวไดวา ตัวแปรสําคัญที่จะสงผลตอประสิทธิภาพในการชักจูง ไดแก แหลงที่มาของสาร 
ส่ือชักจูง หรือตัวผูชักจูง  ชองทางในการสื่อสารชักจูง  วิธีการสื่อสารชักจูง  สภาพการณในขณะชัก
จูง ตลอดจนลักษณะของผูที่ถูกชักจูง 

นอกจากนี้องคประกอบตาง ๆ ในกระบวนการสื่อสาร เชน คุณสมบัติของผูสงสาร และ
ผูรับสาร ลักษณะของขาวสาร ตลอดจนชองทางในการสื่อสารลวนแลวแตมีผลกระทบตอการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติไดทั้งสิ้น นอกจากนี้ทัศนคติของบุคคลเมื่อเกิดขึ้นแลว แมจะคงทนแตก็จะ
สามารถเปลี่ยนไดโดยตัวบุคคล สถานการณ ขาวสาร การชวนเชื่อ และสิ่งตาง ๆ ที่ทําใหเกิดการ
ยอมรับในสิ่งใหม แตจะตองมีความสัมพันธกับคานิยมของบุคคลนั้น ตลอดจนอาจเกิดจากการ
ยอมรับโดยการบังคับ เชน กฎหมาย ขอบังคับ 
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3.7 ความสําคญัและประโยชนของทัศนคต ิ
ถวิล (2532 : 47) กลาววา 
1.ทัศนคติเปนเสมือนบันทึกอยางดี เพราะเพียงแตรูวาเขามีทัศนคติอยางไร เราก็สามารถที่

จะสรุปพฤติกรรมตาง ๆ ของเขาได 
2.ทัศนคติทําใหเราสามารถที่จะพิจารณาตัดสินสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลหนึ่งที่มีตอ

บุคคลอื่นหรือตอส่ิงอื่น 
3.ความเขาใจเรื่องทัศนคติ ชวยใหอธิบายถึงความคงเสนคงวาในพฤติกรรมของแตละ

บุคคล จะชวยใหสามารถอธิบายถึงสถานภาพของสังคมได 
4.ทัศนคติเปนความสําคัญที่บุคคลพึงมีและเขาเห็นวาถูกตอง โดยไมคํานึงถึงความเกี่ยวของ

ตอพฤติกรรมของบุคคลอื่น และทัศนคติของเขาจะมีสวนทําใหบุคคลอื่น สถาบันตาง ๆ และปญหา
ตาง ๆ ในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง ทําใหเขาเกิดการรับรูในสิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวของเขา ซ่ึงเขาตอง
พยายามศึกษา เพื่อผลประโยชนในตัวของเขาเอง 

5.ความเขาใจเรื่องทัศนคติ ทําใหเกิดแนวคิดที่กําหนดขึ้นโดยไมรูสึกตัว ซ่ึงจะมีผลตอ
พฤติกรรมและความเปลี่ยนแปลงในระหวางที่แสดงถึงการขัดแยงของแรงกระตุน 

6.ความเขาใจเรื่องทัศนคติ ทําใหเกิดการโตเถียงหรือวิพากษวิจารณระหวางพันธุกรรมและ
ส่ิงแวดลอมวาเปนองคประกอบที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรม สัญชาตญาณ และการเรียนรูสามารถที่จะ
ทําใหเกิดทัศนคติ 

7 ในแนวของจิตวิทยา ความเขาใจเรื่องทัศนคติเปนการจัดเตรียมจุดสําคัญที่จะทําใหเกิด
ความสนใจในทัศนะตาง ๆ อันจะเปนปรากฏการณทางธรรมชาติและพฤติกรรม 
 
4. เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

จากการศึกษาขอมูลจากงานวิจัยและหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา 
กองติดตามและประเมินผล ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (2548) ได

ทําการศึกษาและประเมินผลโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน จากเกษตรกร
ลูกคา ธ.ก.ส. พบวา ปจจุบันเกษตรกรลูกคา ธกส. มีการจดบันทึกรายรับ – รายจายภายในครัวเรือนลง
ในสมุดบัญชีครัวเรือนเปนสวนใหญ รอยละ 82.4  อันเปนผลมากจาการไดรับการอบรมหรือ
คําแนะนําจากเจาหนาที่ ธ.ก.ส. จนสามารถจดบันทึกรายรับ–รายจายลงในสมุดบัญชีครัวเรือนไดอยู
ในระดับถูกตองมาก ในอัตรารอยละ 41.4 
 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายในครัวเรือน อาทิเชน มีการ
วางแผนการใชจายเงิน และหารายไดเพิ่ม รอยละ 70.0 มีการจําแนกรายจายที่จําเปน รายจายที่ไมคอย
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จําเปนและรายจายที่ฟุมเฟอย รอยละ 70.9 มีความคิดที่จะลดรายจายที่ไมจําเปนลง รอยละ 36.4 ซ่ึง
รายจายที่ไมจําเปน  ไดแก ลดคาเหลา บุหร่ี คาเครื่องแตงกาย สวนการวางแผนนําเงินที่เหลือไปใช
จาย กรณีมีรายรับมากกวารายจาย สวนใหญจะเก็บไวใชในครัวเรือน และฝากธนาคาร รอยละ 32.4 
และ 30.3 ตามลําดับ 
 กลุมตัวอยาง เห็นวาการจดบันทึกมีประโยชน ทําใหมีเงินออมเพิ่มขึ้นรอยละ 68.1 และคิดวา
จะจดบันทึกรายรับ – รายจาย ลงในสมุดบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง รอยละ 89.8  
 สวนปญหาและอุปสรรคในการจดบันทึกสมุดบัญชีครัวเรือนนั้น สวนใหญอางวาไมคอยมี
เวลา ตองทํางานเชาถึงเย็น ธนาคารจึงควรกระตุนเกษตรกรใหเห็นความสําคัญและประโยชนของการ
จดบันทึกในประเด็นที่ทําใหทราบรายรับ – รายจาย และตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออกไป เพื่อออมเงิน
ไวใชในยามจําเปน 

กานตรวี (2550) ไดทําการศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาถึงทัศนคติและพฤติกรรมของเกษตรกรลูกคา
ผูกูเงินจาก ธ.ก.ส. ที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน ตลอดจนศึกษาถึงปญหาอุปสรรคที่มีผลตอการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาผูกูเงินจาก ธ.ก.ส. 

ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ พฤติกรรมของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
พบวา สวนใหญเคยไดรับแจกสมุดบัญชีครัวเรือนจาก ธ.ก.ส. คิดเปนรอยละ 87.8 เคยไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน คิดเปนรอยละ 93.3 เคยไดรับการสอนการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนจากพนักงาน ธ.ก.ส. คิดเปนรอยละ 78.9 โดยมีความรูความเขาใจและสามารถนําไปปฏิบตัิ
ไดหลังการอบรม คิดเปนรอยละ 68.9 มีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเอง คิดเปนรอยละ 65.6 
สวนการใหผูอ่ืนเปนผูจดบันทึกบัญชีครัวเรือนให ผูตอบแบบสอบถามใหภรรยาเปนผูจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนให คิดเปนรอยละ 65.6 ความตอเนื่องในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน มีการจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 52.2 สาเหตุที่ผูตอบแบบสอบถามไมสามารถจดบันทึก
บัญชีตอเนื่องไดมีสาเหตุมาจากการไมมีเวลา คิดเปนรอยละ 54.4   

ทัศนคติของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวา ผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีทัศนคติในระดับเห็นดวยตอการทําบัญชีครัวเรือน คือ ทําใหทราบรายได-รายจาย ของ
ตนเองในแตละเดือน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.36 รองลงมาคือ ทําใหวางแผนการชําระหนี้ ธ.ก.ส. ไดครบ
จํานวนและตรงตามเวลาที่กําหนด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.30 ทําใหมีการใชจายอยางรอบคอบและไม
ฟุมเฟอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.27 ทําใหสามารถปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได  มีคาเฉลี่ย
เทากับ   4.27 ทําใหมีเงินออมมากขึ้น มีคาเฉลี่ยเทากับ  4.26 การทําบัญชีครัวเรือนเปนการทําบัญชี
อยางงายไมยุงยาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.20 และยังทําใหมีชีวิตและความเปนอยูดีขึ้นมากกวาแตกอน มี
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คาเฉลี่ยเทากับ 4.19 สวนความคิดเห็นที่อยูในระดับไมมีความคิดเห็น  คือ  ทําใหสามารถวางแผน
เพิ่มรายไดและลดรายจายที่ไมจําเปนได มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.14 

อีกทั้งเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. สวนใหญมีความสนใจที่จะจัดทําบัญชีครัวเรือน  เนื่องจาก
เห็นวามีประโยชนและยังทําใหทราบรายละเอียดรายได-รายจาย ของตนเองในแตละเดือน อีกทั้งยัง
สามารถวางแผน การชําระหนี้ ธ.ก.ส. ไดครบจํานวนและตรงตามเวลาที่กําหนด มีเงินออมเพิ่มมาก
ขึ้น นอกจากนี้ยังทําใหเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชจายในครัวเรือน
อยางรอบคอบไมฟุมเฟอย มีการวางแผนการใชจายเงินและหารายไดเพิ่ม และสามารถปฏิบัติตัวตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงได    

สวนปญหาและอุปสรรคในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน คือ ไมคอยมีเวลาจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือน  เนื่องจากเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. สวนใหญ ตองทํางานตั้งแตเชาจนถึงเย็น ทําใหไมมีเวลา
ในการเขียนหนังสือหรือเกิดความเหน็ดเหนื่อย จึงไมคอยสนใจที่จะบันทึกรายรับ-รายจาย  อีกทั้ง
รายรับของเกษตรกรไมไดมีรายรับทุกวันจึงทําใหเกษตรกรไมสนใจที่จะจดบันทึกบัญชีครัวเรือน 


