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การสังเคราะห์งานวิจัย
เรื่อง
การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือ น
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
2556
1. ความสาคัญของปัญหา
สภาวะสังคมไทยในปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยม และความฟุ่มเฟือย ฟุ้ง เฟ้อ จนทา
ให้คนไทยที่หลงไปตามกระแสนิยมจนกลายเป็นปัญหาระดับชาติ โดยเฉพาะปัญหาหนี้สินที่มีแนวโน้ม
สูงขึ้น มีข้อมูลจากสานักงานสถิติแห่งชาติ ที่ระบุว่าคนไทยนั้นมีการใช้จ่ายหมดไปกับสิ่ง ที่ไ ม่จ าเป็น
จ านวนมาก ส านั กงานคณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ง ชาติ ผู้มี ภารกิ จ หลั ก
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รับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ง ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบกาหนดทิศ ทางเชิง
ยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาประเทศได้อัญ เชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง” อันเป็น
แนวทางตามพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่ภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการปฏิบัติ
เพื่อการพัฒนาแบบบูรณาการนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-พ.ศ
2544)จนถึงแผน ฯ ฉบับปัจจุบันฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-พ.ศ 2554) ที่มุ่ง การพัฒนาคนให้ “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” ซึ่งจะนาพาประชาชนไปสู่การพึ่ง พาตนเอง การปรับปรุง คุณ ภาพชีวิต และ
อนุรักษ์ฟื้นฟูการใช้ประโยชน์จ ากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อมในท้องถิ่น กลายเป็นสัง คม
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่า งยั่งยืน นาไปสู่การพึ่ง พาตนเองและลดปัญ หาความยากจนอย่า งบูรณาการ
จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวที่ทรงมองเห็นถึง ความสาคัญ ของการสร้า งภูมิคุ้มกันให้กับ
ตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ คานึงถึงหลักเหตุผลและการประมาณตนเอง พร้อมกับทรง
เตือนสติประชาชนคนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจ จัยสาคัญ ในการด าเนิ น
ชีวิต เป็นแนวทางหนึ่งที่ประชาชนไทยควรยึด ถือคือการ รู้จักความพอประมาณ พึ่ง ตนเองและไม่
ประมาท ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หนทางสาคัญที่ทาให้การดารงชีวิต ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียงได้สาเร็จ ประการหนึ่ง ก็คือ
การบริโภคตามความจาเป็นและเหมาะสมของแต่ละครัวเรือน ซึ่ง จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและ
บริหารการเงินอย่างรอบคอบมีเหตุผลและใช้สติในการดารงชีวิต ดังนั้นการทาบัญชีครัวเรือนจึง ถือว่า
เป็นเครื่องมือที่สาคัญที่ทาให้เราสามารถบริหารจัด การด้า นการเงินของครัวเรือนให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและสามารถบรรลุถึงการด าเนินชีวิต อย่า งพอประมาณตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง การให้
ความสาคัญต่อการบริหารการเงินของครอบครัว ทาให้ทราบว่าแต่ละวัน แต่ละเดือน มีรายได้เท่าใด มี
ค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ซึ่งนาไปสู่การวางแผนการเงินว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็นหรือวางแผนใช้
จ่ายอย่างประหยัดอย่างไร เพื่อให้รายจ่ายสมดุลกับรายได้ และมีการเก็บออมอย่างสม่าเสมอ อันเป็น
การสร้างรากฐานความมั่นคงให้ครอบครัว (พรรณนุช ชัยปินชนะ : 2556)
นอกจากนั้น การแก้ ไขปัญ หาภาวะหนี้สิ น ครั วเรือ นจะต้อ งเริ่ม จากครั วเรือ น ด้ว ยการ
เสริมสร้างจิตสานึกและการปรับพฤติกรรมการใช้จ่า ยของสมาชิกในครัวเรือนโดยการน้อนนาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานไว้มาเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติ เนื่องด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่า ง
ยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกาลังของเงินของบุคคลนั้น และถ้ามีเงิน
เหลือก็ แบ่งเก็บออมไว้บ างส่ว น ช่วยเหลือ ผู้อื่นบางส่ว น และอาจจะใช้จ่ า ยเพื่ อปัจ จั ยเสริ มได้อี ก
บางส่วนและให้สถานการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าแนวทางการดารงชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ถูกกล่าวถึงอย่างกว้า งขวางในขณะนี้ นั่ นก็เป็นเพราะสภาพการด ารงชีวิต
ของสังคมแบบทุนนิยมในปัจจุบันได้ปลูกฝัง สร้าง หรือกระตุ้น ให้เกิดการใช้จ่ายอย่างเกินตัวในเรื่องที่
ไม่เกี่ยวข้องหรือเกินกว่าปัจจัยที่จาเป็นในการดารงชีวิต จนทาให้ไม่มีเงินเพียงพอเพื่อตอบสนองความ
ต้องการเหล่านั้น ส่งผลให้เกิดการกู้หนี้ยืมสิน เกิดเป็นวัฏจักรที่บุค คลหนึ่ง ไม่สามารถหลุด ออกมาได้
ถ้าหากไม่ปรับเปลี่ยนแนวทางในการดารงชีวิต
ดังนั้นการวิจัยในประเด็นการพัฒนาการจัดการการเงินในครัวเรือนจึง เป็นเครื่องมือสาคัญ ที่
จะช่วยในการส่งเสริมให้ชุมชนได้น้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลั กในการปฏิบัติในการ
บริ หารการเงิ นของครอบครัว อัน เป็ นการสร้ า งรากฐานความมั่ นคงให้ ค รอบครั ว สัง คม และ
ประเทศชาติต่อไป ดังนั้นคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ มีนโยบายส่ง เสริมและสนับสนุน
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การวิจัยของคณาจารย์และบุคลากรทางานวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน เพื่อเป็นการบูรณาการองค์
ความรู้จากการเรียนการสอนสู่ชุมชนและเป็นการบริการวิชาการแก่สังคมอีกช่องทางหนึ่ง และตลอด
ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมามีผลงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการการเงินในครัวเรือนจานวน 3 เรื่อง
จึงเห็นสมควรให้มีโครงการสังเคราะห์งานวิจัยขึ้น เพื่อสรุปเป็นองค์ค วามรู้ใ นการนาผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้และพัฒนางานวิจัยของคณาจารย์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการสังเคราะห์งานวิจัย
2.1 เพื่อสังเคราะห์วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย รูปแบบของการวิจัย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่า ง เทคนิค การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่า ง เทคนิค การสุ่มตัวอย่า ง กรอบแนวคิด ในการวิจัย
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ การหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
2.2 เพื่ อสั งเคราะห์ผ ลการวิจั ยองค์ค วามรู้ข องงานวิ จัย ในด้า นต่า งๆ ที่เกี่ ยวกับพั ฒนา
กระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
3. ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรในการวิ จัยครั้งนี้ คือ งานวิจัยด้า นการพัฒนากระบวนการจัด การการเงินใน
ครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556
จานวน 3 เรื่อง
4. คานิยามศัพท์เฉพาะ
การสังเคราะห์งานวิจัย หมายถึง การนาหน่วยย่อย ๆ หรือส่วนต่าง ๆ ของผลการวิจัยที่เป็น
ข้อความรู้จากงานวิจัยหลาย ๆ เรื่องที่ศึกษาปัญ หาเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน ทั้ง ที่เป็นข้อความรู้ที่
สอดคล้องกันหรือขัดแย้งกันมาบรรยายสรุปรวมกันให้เป็นเรื่องเดียวกันจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่และ
เป็นข้อสรุปของปัญหานั้น ๆ อย่างชัดเจน (วิชัย แหวนเพชร และคณะ : 2545)
วิธีดาเนินการวิจัย หมายถึง กระบวนการของการวิจัยในแต่ละเล่มที่มาทาการสังเคราะห์
ผลการวิจัยองค์ความรู้ของการวิจัย หมายถึง องค์ความรูจ้ ากงานวิจัยแต่ละเล่มที่เกี่ยวกับ
พัฒนากระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ คือ
1. ผลจากการสังเคราะห์ สามารถสรุปองค์ความรู้จากการวิจัย และการนาไปใช้ประโยชน์
สามารถนามากาหนดกรอบทิศทางการวิจัยต่อไป
2. ได้องค์ความรู้ในด้านวิธีดาเนินการวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
การค้นคว้างานวิจัยของคณาจารย์คณะบริหารธุรกิจและผู้ที่สนใจ
6. วิธีดาเนินการวิจัย
การสังเคราะห์งานวิจัยครัง้ นี้ เป็นการสังเคราะห์ งานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการ
การเงินในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553
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– 2556 จานวน 3 เรื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์วิธีดาเนินการวิจัย และ สังเคราะห์องค์ความรู้
ของผลงานวิจัย โดยมีวิธีดาเนินการวิจัย ดังนี้
ขั้นที่ 1 รวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ
ขั้นที่ 2 ศึกษาการค้นคว้างานวิจัยฉบับสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานการวิจัย
วิเคราะห์วิธีดาเนินการศึกษา
ขั้นที่ 3 สังเคราะห์ผลการวิจัยที่ได้จากการค้นคว้าด้วยการสรุปและเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรและจาแนกองค์ความรู้ตามแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
7. ประชากร
ประชากรการด าเนินการสัง เคราะห์ง านวิจัยตามขั้นตอนข้า งต้นคณะผู้วิจัยมีการรวบรวม
ผลงานวิจัย (ประชากร) คือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 จานวน 3
เรื่อง
8. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ เป็นแบบแบบสรุปข้อมูลเพื่อการสังเคราะห์
แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ชื่อเรื่อง ชื่อผู้วิจัย ปีที่พิมพ์เผยแพร่ และชนิด ของ
งานวิจัย
ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการวิจัย ประกอบด้วย ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เทคนิค การกาหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง รูปแบบของการวิจัย กรอบแนวคิด งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใ ช้
ในการวิจัย กาหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 3 ผลการวิจัยองค์ความรู้ของงานวิจัย ประกอบด้วยข้อค้นพบด้า นต่า งๆ เช่น ปัญ หา
ด้านการจัดการการเงินในครั วเรือน วิธีการด าเนินการการพัฒนาการจัด การการเงินในครัวเรือน
ปัจจัยสู่ความสาเร็จการพัฒนาการจัดการการเงินในครัวเรือน และปัญหาอุปสรรคการพัฒนาการ
จัดการการเงินในครัวเรือน
9. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. รวบรวมผลงานวิจัยที่เป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จากสานักวิจัยมหาวิทยาลัยพายัพ
2. ตรวจสอบความสมบู รณ์ ของงานวิ จัย และกรอกข้อ มูลงานวิจั ยลงในแบบส า รวจ ตรวจสอบ
ความถูกต้องเที่ยงตรงของการกรอกข้อมูลจนได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
3. การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ในรูปแบบของตารางและการบรรยาย
10. การวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลเชิงปริมาณ สังเคราะห์โดยใช้เทคนิคการแจงนับจาแนกข้อมูลตามกลุ่มและประเภทที่ศึกษา
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2. ข้อมูลเชิงคุณภาพ สังเคราะห์ผลการวิจัยที่เป็นข้อค้นพบโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา โดยทา
การสังเคราะห์เชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปเป็นองค์ค วามรู้ ในมิติ
นั้น ๆ
11. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การสังเคราะห์งานวิจัยครั้งนี้ เป็นการสังเคราะห์ งานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัด การ
การเงินในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550
– 2556 โดยประชากรในการด าเนินการสัง เคราะห์ง านนี้ วิจัยผู้วิจัย มีการรวบรวมผลงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนากระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพียง ของ
อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 จานวน 3 เรื่อง โดยวิเคราะห์ผลดังที่จะกล่า ว
ต่อไป
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
คณะผู้วิจัยได้ รวบรวมงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัด การการเงินในครัวเรือนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์ค ณะบริหารธุรกิจ ตั้ง แต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556 แล้วศึกษา
งานวิจัยฉบับสมบูรณ์และวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของงานวิจัย วิ เคราะห์วิธีด าเนินการศึกษาและ
สังเคราะห์ผลที่ได้จากงานวิจัยด้วยการสรุปองค์ความรู้ตามแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดการการเงินในครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้วิจัยมีการรวบรวมผลงานวิจัย และการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 รายชื่อของอาจารย์ที่ทาวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการการเงินในครัวเรือนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ของอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2556
ตารางที่ 1 ชื่อเรื่องวิจัย ชื่อผู้วิจัย ปีที่พิมพ์
ที่
ชื่อเรื่องงานวิจัย
ชื่อผู้วิจัย
ปีที่
จัดพิมพ์
1 การวิจัยการจัดการ
ผู้ช่วย
2553
รายจ่าย และเพิ่มรายได้ ศาสตราจารย์
เชิงบูรณาการตาม
เอนก ชิตเกษร
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ช่วย
ในพื้นที่ตาบลท่าตุ้ม
ศาสตราจารย์
อาเภอป่าซาง จังหวัด
พรรณนุช
ลาพูน
ชัยปินชนะ
2 การพัฒนาระบบการ
ผู้ช่วย
2556
จัดทาบัญชีครัวเรือนตาม ศาสตราจารย์
หลักปรัชญาของ
พรรณนุช
เศรษฐกิจพอเพียงโดยการ ชัยปินชนะ
มีส่วนร่วมของชุมชน
ตาบลหนอง

แหล่ง ทุนวิจัย และวิธีการการเผยแพร่
แหล่ง ทุนวิจัย
วิธีการการเผยแพร่
สานักงาน
คณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ

- นาเสนอผลการวิจัยใน
การประชุมทางวิชาการ
- บทความวิจัยตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัย
พายัพ

บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ
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ป่าครั่ง อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
3 การพัฒนากระบวนการ อาจารย์จิระ คา 2556
จัดการรายจ่ายและเพิ่ม บุญเรือง
รายได้ครัวเรือน
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชน ตาบลหนองป่า
ครั่ง อาเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่
ตอนที่ 2 วิธีดาเนินการวิจัย
2.1 จานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ที่
รายการ
1 ใช้ประชากรทั้งหมด
2 ใช้กลุ่มตัวอย่าง
3 ใช้แบบอื่น ๆ
รวม

มหาวิทยาลัย
พายัพ

บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ

จานวน(เรื่อง)
0
3
0
3

ที่
1
2
3

2.2 เทคนิคการกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
รายการ
ใช้การเปิดตารางของเครซี&มอร์แกน
ใช้สูตรคานวณกาหนดกลุ่มตัวอย่าง
ใช้แบบอื่น ๆ(ระบุ) : การเจาะจง-ประชากร
รวม

จานวน(เรื่อง)
0
0
3
3

ที่
1
2
3
4

2.3 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
รายการ
สุ่มแบบง่าย
สุ่มแบบบังเอิญ
สุ่มแบบแบ่งชั้น
สุ่มแบบอื่นๆโปรดระบุ (เจาะจง-ตามความสมัครใจ)
รวม

จานวน(เรื่อง)
0
0
1
2
3

2.4 รูปแบบการวิจัย
ที่
1
2

รายการ
การวิจัยแบบสารวจ
การวิจัยแบบทดลอง

จานวน(เรื่อง)
0
0
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3
4
5

การวิจัยแบบมีส่วนร่วม (PAR)
การวิจัยแบบ R&D
อื่นๆ โปรดระบุ
รวม

3
0
0
3

ที่
1
2
3

2.5 กรอบความคิดในงานวิจัย
รายการ
มี โดยใช้ทฤษฏีคนอื่น
มี โดยสังเคราะห์แล้วเขียนเป็นกรอบ
ไม่มีกรอบ
รวม

จานวน(เรื่อง)
0
3
0
3

ที่
1
2

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
รายการ
งานวิจัยภายในประเทศ
งานวิจัยต่างประเทศ
รวม

จานวน(เรื่อง)
3
0
3

ที่
1
2
3
4

2.7 เครื่องที่ใช้ในงานวิจัย
รายการ
แบบสอบถาม
แบบสัมภาษณ์
แบบทดสอบ
อื่นๆ
รวม

จานวน(เรื่อง)
1
3
0
0
4

ที่
1
2
3
4
5
6

2.8 การหาคุณภาพเครื่องมือ
รายการ
ความเที่ยงตรง
ความชื่อมั่น
ความยากง่าย
อานาจจาแนก
ความสอดคล้อง IOC
อื่นๆ (ไม่ระบุ)
รวม

จานวน(เรื่อง)
0
0
0
0
1
2
3
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ตอนที่ 3 การสังเคราะห์องค์ความรู้
องค์ความรู้จากการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้
3.1. องค์ความรู้ด้านการปัญหา อุปสรรคของระบบการเงินภายในครัวเรือน
ปัญหาอุปสรรคของระบบการเงินภายในครัวเรือนคือการประสบปัญ หาภาวะหนี้สิน อันเกิด
จากรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย ไม่มีความเข้าใจพฤติกรรมการจ่ายของครัวเรือนอย่า งแท้จ ริง เนื่องจากไม่ใ ห้
ความสาคัญในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน
3.2. องค์ความรู้ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็จในการจัดการรายจ่ายและเพิ่มรายได้ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ปัจ จัยที่มีผลต่อความสาเร็จ ในการจัด การรายจ่า ยและเพิ่มรายได้ต ามแนวทางเศรษฐกิ จ
พอเพียงแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
1) ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จ
2) ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จ
1) ปัจจัยพื้นฐานที่มีความสาคัญต่อความสาเร็จ ประกอบด้วย 2 ปัจจัยได้แก่
• ปัจ จัยส่วนบุค คลที่ต้องมุ่งมั่นในการด าเนินชีวิต แบบพอเพียง ต้องมีค วามตระหนักและสร้า ง
แรงผลักดันจากภายในตนเอง ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้นั้นแต่ละบุคคลจะต้องมีกระบวนการคิด เป็นระบบโดย
ใช้ข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจและดาเนินการต่าง ๆ เป็นเงื่อนไขความรู้ต ามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
• ปั จ จัย ด้ า นกระบวนการกลุ่ ม ของชุ ม ชนที่ มีผู้ น าที่มี ค วามเสีย สละ และมุ่ ง มั่น ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
กระบวนการกลุ่มให้มีความเข้มแข็ง เน้นการมีส่วนร่วมในการตัด สินใจและด าเนินการแบบฉันท์ทามติ เป็น
เงื่อนไขคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) ปัจจัยส่งเสริมความสาเร็จ ประกอบด้วย 4 ปัจจัยได้แก่
• ปัจจัยทางกายภาพของชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น แหล่งน้า เครื่องมือและอุปกรณ์ต่า ง ๆ
ในชุมชนนามาปรับใช้ในกิจกรรมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้
• ปัจจัยด้านภูมิปัญญาที่สามารถนาไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม อันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้เกิดประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานและความสาเร็จอย่างยั่งยืน เป็นหลักพอประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ปัจจัยกระบวนการจัดการชุมชนที่มีประสิทธิภาพเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยดาเนินการจัด ตั้ง
ในรู ปแบบคณะกรรมการ มี การกาหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน และระบุ ข อบเขตงานอย่า งชัด เจน
นอกจากนั้นอาจต้องมีการกาหนดสถานที่เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมในการทากิจกรรมอันเป็นสัญลักษณ์ทางกายภาพ
ด้านการจัดการ รวมทั้งมีการจัดการอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการวางแผนโดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เป็น
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค นาไปสู่การกาหนดวิธีการจัด การรายจ่า ยเพิ่มรายได้อย่า งสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อม จากนั้นทาการกระตุ้นให้เกิดการดาเนินงานตามแผนรวมทั้ง มีการติด ตามและประเมินผลเพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดาเนินงานในรอบต่อไป เป็นหลักความมีเหตุผลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
• ปัจจัยจากการบูรณาการของหน่วยงานในทุกระดับ โดยการวางแผนและเชื่อมโยงการ ด าเนินงาน
ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบที่แตกต่างกันโดยเกื้อหนุนการทางานซึ่งกันและกัน อันก่อให้เกิด การผนึกพลัง
ขับเคลื่อนให้บรรลุเป้า หมายในการจัด การลดรายจ่า ยและเพิ่มรายได้ อย่า งยั่ง ยืนของชุมช น อันส่ง ผลต่ อ
ศักยภาพในการออม เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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12. ข้อเสนอแนะจากผลการสังเคราะห์การวิจัย
1. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ขยายทาวิจัยแบบมีส่วนร่วมด้านพัฒนาการจัดการการเงิน
ในครัวเรือนในพื้นที่ชุมชนอื่นให้มากขึ้น
2. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ ทาวิจัยในลักษณะชุดโครงการวิจั ยเพื่อการตอบสนองต่อ
ปัญหาชุมชนได้อย่างครบถ้วน และผลการวิจัยนั้นจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบการจัด การการเงินในครัวเรือน
ได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน
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