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การศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทํา
บัญชีครัวเรือน มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ในการทําบัญชีครัวเรือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและศึกษาจากประชากรทั้งหมด
โดยทําการวิเคราะหแบบสหสัมพันธ  

ผลการศึกษาขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม สวนใหญ
เปนเพศหญิง รอยละ 56.5 โดยมีอายุอยูระหวาง 51 – 60  ป รอยละ 41.3 สถานภาพสมรสรอยละ 75 

จบการศึกษาระดับประถมศึกษา รอยละ 72.8 รายไดเฉล่ียเกษตรกร เทากับ 82,539.13 บาท          

ระดับหนี้สินเฉล่ียเกษตรกร เทากับ 117,385.87 เกษตรกรมีการทําบัญชีครัวเรือนรอยละ 46.7        

โดยเกษตรกรที่มีการทําบัญชีครัวเรือนมีการจัดทําอยางตอเนื่องถึงปจจุบันรอยละ 90.9  
   ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน 
ประกอบดวย 3 ปจจัย ดังนี้ ปจจัยดานบุคคล  ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน โดยมีผลตอ
เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในระดับปานกลาง และปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริม
จากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในระดับต่ํา โดยการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกันตาม อายุ การศึกษา อาชีพ
หลัก รายได และหนี้สิน อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.01 
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 จากการศึกษาขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม           
ในการทําบัญชีครัวเรือนท่ีมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรสวนใหญใหขอเสนอแนะ           
เร่ืองหนวยงานของรัฐควรเขามาชวยสนับสนุนการจัดทําบัญชี นอกจากนี้ยังเห็นวาควรมีการพัฒนา
ใหเขาใจงาย  ควรมีการปลูกฝงชาวบานและเกษตรกรใหเห็นความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน 
เพ่ือสรางลักษณะนิสัยการใชจายเทาท่ีจําเปน ซ่ึงเกษตรกรเห็นวาการทําบัญชีครัวเรือนชวยใหรับรู
เร่ืองการใชจายที่สงผลตอการลดหนี้ได โดยสาเหตุในการไมทําบัญชีครัวเรือนเปนเพราะเกษตรกร
ไมมีเวลา ไมคอยสนใจ และลืม  
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Abstract 
 

 The aim of this independent study was to study of factors affecting farmers in 
San Sai District, Chiang Mai Province in preparing household accounts. The purpose of the study 
was to determine the factors affecting farmers in San Sai District, Chiang Mai Province when 
preparing household accounts. Data were collected using questionnaires and population studies, 
which were analyzed using the correlations. 

The farmers of San Sai, Chiang Mai, were mostly females (56.5%) and 41.3% 
aged between 51 to 60 years and married. Seventy-five percent had completed a primary 
education and 72.8% had a average income of around 82,539.13 bath, the average debt for 
farmers was equal to 117,385.87. Accounting 46.7 percent of households by farm households that 
are made are made continuously to the percent 90.9 percent. 

The factors affecting the farmers of San Sai, Chiang Mai, in the decision to 
household accounts were related to 3 factors : human factor, economic factors of the household, 
and the factor relating to the the government. The affect for farmers in San Sai, Chiang Mai is low 
for those doing and not doing their household accounts, this does not vary according to status, 
education, occupation, income and liabilities. 
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The study suggested that farmers of the San Sai District, Chiang Mai Province 
made the following recommendations. Government should help support the household accounts, 
it is suggested that this should be further developed to make it easier for farmers to understand. It 
also suggests that there should be local people and farmers who promote the importance of doing 
the household accounts to create a habit of spending only what is necessary. Household 
accounting allows a perception of spending by ourselves and our family. The impact of debt 
reduction is also to the level of income. Found that the reason for furthermore, not doing 
household account was because farmers have little interest in then and often forget by the time it 
is needed. 
 
 


