
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
ผลการวิเคราะห Correlation 

 
 

Correlations 
 

    ทําไมทํา เฉล่ียก เฉล่ียข เฉล่ียค 
ทําไมทํา Pearson 

Correlation 1 .526(**) .416(**) .082 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .434 
N 92 92 92 92 

เฉล่ียก Pearson 
Correlation .526(**) 1 .424(**) .395(**) 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 
N 92 92 92 92 

เฉล่ียข Pearson 
Correlation .416(**) .424(**) 1 .249(*) 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .017 
N 92 92 92 92 

เฉล่ียค Pearson 
Correlation .082 .395(**) .249(*) 1 

Sig. (2-tailed) .434 .000 .017 . 
N 92 92 92 92 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Crosstabs 

 
 Case Processing Summary 
 

  

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 
อายุ * ทําไมทํา 92 100.0% 0 .0% 92 100.0%
การศึกษา * ทําไมทํา 92 100.0% 0 .0% 92 100.0%
ชีพหลัก * ทําไมทํา 92 100.0% 0 .0% 92 100.0%
รายได * ทําไมทํา 92 100.0% 0 .0% 92 100.0%
หนี้สิน * ทําไมทํา 92 100.0% 0 .0% 92 100.0%

 
 
อายุของเกษตรกร * การทําและไมทําบัญชีครัวเรือน 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 
Asymp. Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R .210 .095 2.042 .044(c)
N of Valid Cases 92     

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
 
ระดับการศึกษาของเกษตรกร * การทําและไมทําบัญชีครัวเรือน 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 
Asymp. Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R -.166 .100 -1.601 .113(c)
N of Valid Cases 92     

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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ชีพหลักของเกษตรกร * การทําและไมทําบัญชีครัวเรือน 
 Symmetric Measures 
 

  Value 
Asymp. Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R -.198 .102 -1.914 .059(c)
N of Valid Cases 92     

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
 

รายไดของเกษตรกร * การทําและไมทําบัญชีครัวเรือน 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 
Asymp. Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R -.195 .103 -1.888 .062(c)
N of Valid Cases 92     

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 

 
 
หน้ีสินของเกษตรกร * การทําและไมทําบัญชีครัวเรือน 
 
 Symmetric Measures 
 

  Value 
Asymp. Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 
Interval by Interval Pearson's R .052 .100 .491 .625(c)
N of Valid Cases 92     

a  Not assuming the null hypothesis. 
b  Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c  Based on normal approximation. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

 
ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน 

 

คําชี้แจง 
แบบสอบถามน้ี เปนการสอบถามเพื่อเปนขอมูลไปประกอบการคนควาอิสระ เรื่องปจจัยท่ีมีผล

ตอ เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน โดยขอมูลท่ีไดจากการสอบถาม 
จะนําไปใช ในการประกอบการศึกษาของนักศึกษาปริญญาโท  หลัก สูตรบัญชีมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงขอความกรุณาจากทานในการตอบแบบสอบถามน้ี โดยทางผูศึกษาขอยืนยันวา
การตอบแบบสอบถามครั้งน้ี ขอมูลจะถูกนํามาใชประโยชนในการศึกษาเชิงวิชาการเทาน้ัน จะไม
กอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลตอเนื่องใดติดตามมา ผูศึกษาขอขอบคุณทานท่ีกรุณาสละเวลาในการตอบ
แบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้ดวยใจ 
 

 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไปของผูกรอกแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  กรุณาทําเคร่ืองหมาย        ลงใน (    )  หนาคําตอบท่ีทานตองการเลือกและเติมคําตอบ

ลงในชองวาง 
 

1.เพศ       
(  ) ชาย   (  ) หญิง 

 

2. อายุ....................... ป                          
    

3. สถานภาพสมรส 
      (  ) โสด (  ) สมรส (  ) หยาราง  
 (  ) หมาย (  ) แยกกันอยู 
  

4. ระดับการศึกษา          
     (  ) ไมไดเขารับการศึกษา  (  ) ประถมศึกษา   
     (  ) มัธยมศึกษาตอนตน   (  ) มัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืปวช. 
     (  ) ปวท. หรือ ปวส.   (  ) ปริญญาตรี  
     (  ) สูงกวาปริญญาตรี  
 

 



 67

5. อาชีพหลัก          
     (  ) ทําไร  ชนิดท่ีปลูก...........................   

(  ) ทําสวน  ชนิดท่ีปลูก.......................  

     (  ) ทํานา  ชนิดท่ีปลูก..........................   
 (  ) คาขาย   

(  ) อื่น ๆ ระบุ..................................... 
 

6. อาชีพเสริม.............................................................................. 
 

7. รายไดเฉลี่ย................................บาท/ป รายไดจากภาคการเกษตร............................... บาท/ป 
 

8. หนี้สินเงินกูของครัวเรอืนในปจจุบัน ...................................... บาท 
 

9. จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ………. คน แบงเปน หญิง ……….คน   ชาย ………..คน    
 

10. การประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน  
 

       ทํางาน………..คน  ไมทํางาน….......... คน   กําลังศึกษา………. 
คน 

 

11. ทานมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนหรือไม หลังจากไดรับการอบรมเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
     (  )    ทํา  

(  )   ไมทํา (กรณีไมทําขามไปตอบในสวนที่ 4 )  
 

12. กรณีที่ทานมีการทําบัญชีครัวเรือน ทานมีการจัดทําอยางสมํ่าเสมอตอเนือ่งหรอืไม หลงัจากไดรับการ
อบรมเรือ่งการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 (  )  มีการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง 
 (  )  มีการทําบัญชีครัวเรือนไมตอเนื่อง 
 

13. กรณีที่ทานมีการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง ปจจุบันยังมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูหรือไม  
 (  )  ทําอยู 

(  )  ไมไดทําแลว    ทําลาสุดเม่ือ........................................... 
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สวนท่ี 2   ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชคีรัวเรือน 
คําชี้แจง ส่ิงตอไปนี้มีผลตอการทําบัญชีครัวเรือนของทานหรือไม โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงใน

ชองท่ีตรงกับความเหน็ของทาน 
ปจจัยท่ีมีผลตอการทําบัญชีครัวเรือน ระดับความคดิเห็น 

1.ปจจัยดานบุคคล มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

การทําบัญชีครัวเรือนมีความจาํเปนตออาชีพเกษตรกรรม      
ความรูความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร      
การมีสมาชิกในครัวเรอืนสนบัสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือน      
การมีสมาชิกกลุมเกษตรกรเดยีวกันสนับสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือน      
ความเช่ือม่ันตอประโยชนจากการทําบัญชีครัวเรอืน      
ข้ันตอนในการทําบัญชีครัวเรือนท่ีไมยุงยาก      
2.ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน      
ภาระหน้ีสินของครัวเรอืน      
แรงผลักดันท่ีตองการชําระหน้ีใหไดตรงตามกําหนดเวลา      
แรงผลักดันท่ีตองการวางแผนเพ่ิมรายไดและลดรายจายท่ีไมจําเปน      
แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจายอยางรอบคอบและเหมาะสมและลดรายจายท่ี
ฟุมเฟอยได 

     

แรงผลัดดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงินออมมากข้ึน      
แรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ      

การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือนแก
เกษตรกรจากธนาคารผูปลอยกู 

     

การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือนแก
เกษตรกรจากหนวยงานภาครัฐ 

     

การใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทําบัญชีครัวเรือนของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

     

การช้ีแนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชีครัวเรอืนจากหนวยงานท่ี
เขาไปสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรอืน 

     

การประชาสัมพันธถึงขาวสารเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือนจากภาครัฐอยางสม่ําเสมอ      
การใหการสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ      
การติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ      
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สวนท่ี 3   ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี
ครัวเรือน 
 คําชี้แจง  ทานคิดวาปญหาและอุปสรรคท่ีพบของเกษตรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทํา

บัญชีครัวเรือน อยูในระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของ
ทานมากท่ีสุด 

ปญหาของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ระดับความคดิเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ท่ีสุด 

ความสามารถในการเขียนหนังสือทําใหไมสามารถบันทึกบัญชี
ครัวเรอืนได 

     

ความรู ความเขาใจของตนเองในการทําบัญชีครัวเรอืน      
ใชระยะเวลานานในการทําบัญชีครัวเรือน      
การขาดแคลนวัสดุ อุปกรณในการทําบัญชีครัวเรือน      
การไมเห็นความสําคัญและประโยชนของบัญชีครัวเรือน      
การขาดแรงจูงใจในการทําบัญชีครัวเรือน      
ความยุงยากในการทําบัญชีครัวเรือนโดยมองวาเปนภาระ      
ความสับสนในการบันทึกรายไดและรายจายตางๆ ในการจัดทําบัญชี
ครัวเรอืน 

     

ความไมตอเน่ืองของการสนับสนุนจากภาครัฐตอการทําบัญชีครัวเรือน      
ความผิดพลาดจากการบันทึกรายการและการคํานวณท่ีเกิดข้ึนในการทํา
บัญชีครัวเรือน 

     

การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในครัวเรือน      
การไมมีผูตรวจสอบความถูกตองในการทําบัญชีครัวเรือนใหแก
เกษตรกร 

     

การท่ีไมสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการทําบัญชีครัวเรือนไปประยุกตใช
ประโยชน 

     

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
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สําหรับผูที่ไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

สวนท่ี 4   ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการไมจัดทําบัญชีครัวเรือน 

คําชี้แจง ส่ิงตอไปนี้มีผลตอการไมจัดทําบัญชีครัวเรือนของทานหรือไม โปรดทําเคร่ืองหมาย    
ลงในชองท่ีตรงกับความเห็นของทาน 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการไมจัดทําบัญชีครัวเรือน ระดับความคดิเห็น 
1.ปจจัยดานบุคคล มาก 

ท่ีสุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ท่ีสุด 

ไมมีผูจัดทําบัญชีครัวเรือน      
ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร      
ไมมีสมาชิกในครัวเรอืนสนับสนุนใหมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน      
ไมเช่ือม่ันตอประโยชนจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน      
ไมมีความจําเปนในการจัดทําบัญชีครัวเรือน      
2.ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน      

ภาระหน้ีสินในครัวเรอืนไมมากจึงไมจัดทําบัญชีครัวเรือน      
รายการรับ - จายมีนอย       
ไมมีแรงผลักดนัท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพยีงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง      
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ      

ไมมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาใน
การจัดทําบัญชีครัวเรอืน 

     

ภาครัฐไมมีการช้ีแนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชี
ครัวเรอืนอยางตอเนื่อง 

     

ภาครัฐไมมีการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนือ่ง      
ภาครัฐไมมีการติดตามผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนือ่ง      

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 

 
* ขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือตอบแบบสอบถาม*         
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ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ -  สกุล  นางสาวมุทิตา  ซิงห 
 
วัน เดือน ปเกิด  14  สิงหาคม  2526 
 
การศึกษา  2544  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการบัญชี  
            วิทยาลัยอาชวีศึกษาเชียงใหม  
   2546  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการบัญชี 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคภายัพ  
   2548  ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตเชียงใหม          
ปการศึกษา 2548 

 
การทํางาน ปจจุบัน ตําแหนงนักวชิาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสด ุ
  คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 
    


