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ทฤษฎีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

บัญชีครัวเรือน คือ การแสดงหรือบันทึกจํานวนเงินรับ-จาย ประจําวันของ
ครัวเรือนโดยแสดงวัน เดือน ป รายการรับ - จาย และจํานวนเงินบัญชีครัวเรือนมีท้ังแบบบันทึก
อยางงายและแบบบันทึกท่ีซับซอน เชน การสํารวจขอมูลครัวเรือนในการจัดทําแผนแมบทชุมชน   
ท่ีธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรใหการสนับสนุนโดยขอความรวมมือจากเกษตรกร
ใหบันทึกบัญชีครัวเรือน  

บัญชีครัวเรือนเปนหนึ่งในการนอมนําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยความ
พอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันมาถือปฏิบัติในชีวิตประจําวันจากระดับปจเจกชนสูระดับ
ชุมชนผานกระบวนการแผนแมบทชุมชน โดยมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร และพัฒนา
มาเปนบัญชีของหมูบานและชุมชน(ระดับตําบล) จากบัญชีรายรับ รายจายตางๆ เหลานี้ ทําใหเห็น
ปญหาตางๆ ในชุมชน เชน คาใชจายในครัวเรือนสูง ตนทุนการผลิตสูง รายไดภาคเกษตรและนอก
ภาคเกษตรตํ่า เม่ือชุมชนเห็นปญหาจึงรวมกันจัดทําแผนชุมชนพึ่งตนเองเพื่อแกไขปญหาหนี้สิน
และความยากจน เชน แผนการเงิน – การออม หรือธนาคารชุมชน แผนวิสาหกิจชุมชน แผนการ
ตลาด เปนตน หลักจากนั้นชุมชนจึงนําแผนไปสูการปฏิบัติ (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร,2548 : 1) 
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  การทําบัญชีครัวเรือนเปนการจดบันทึกรายรับรายจายประจําวันของครัวเรือน           
โดยมีประโยชนดังนี้ 

1. ทําใหทราบรายรับ รายจาย และหนี้สินของครัวเรือน 
รายรับ เปนเงินหรือของมีคาท่ีครัวเรือนไดรับจากการประกอบอาชีพหรือ

ผลตอบแทนท่ีไดรับจากการแลกเปลี่ยน เชน เงินเดือน ดอกเบ้ียจากเงินฝากธนาคาร รายไดจากการ
ขายส่ิงของเหลือใชเปนตน 

หนี้สิน เปนเงินหรือของมีคาท่ีครัวเรือนไดรับจากแหลงภายนอก โดยมีภาระท่ีตอง
ชดใชคืนในอนาคต เชน การกูยืมเงินจากธนาคาร การกูยืมเงินจากเพื่อนบาน การรับเงินชวยเหลือ
ตางๆ ท่ีตองใชคืนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การซ้ือเงินผอน การเชาซ้ือและการซ้ือสินทรัพย      
เปนเงินเช่ือ เปนตน 

รายจาย เปนเงินหรือของมีคาท่ีจายออกไปเพื่อใหไดส่ิงของหรือบริการ เชน คาเชา
บาน คาน้ํา คาไฟฟา คาอาหาร เปนตน 

2. ทําใหทราบวาจํานวนเงินคงเหลือของครัวเรือนเทาใดในแตละวัน 
3. นําขอมูลมาใชในการบริหารจัดการเงิน จัดลําดับความสําคัญของรายจาย       

และวางแผนการใชจาย วารายจายใดมีความจําเปน รายจายใดไมมีความจําเปนสามารถตัดออกได 

เงินรายไดของครอบครัวนั้นควรแบงออกเปนสวน ๆ ไวเปนรายจายของครอบครัว 
ซ่ึงรายจายจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับการใชจายของสมาชิกในครัวเรือน ถาสมาชิกในครัวเรือน
ประหยัด ไมฟุมเฟอยใชส่ิงตาง ๆ อยางคุมคา ก็จะทําใหรายจายของครัวเรือนลดลง นอกจากนี้
หัวหนาครัวเรือนควรแบงเงินสวนหนึ่งนําไปฝากธนาคารทุกๆ เดือน   เพื่อเก็บไวเปนเงินออมไวใช
จายยามจําเปน  

บัญชีครัวเรือนสามารถจัดทําไดหลายรูปแบบ แตอยางนอยตองมีการบันทึกขอมูล
รายรับรายจายปกติเปนตาราง 5 ชอง ประกอบดวย ชองแรก วัน เดือน ป เพื่อบันทึกวันท่ีเกิดรายการ
นั้น ชองท่ีสอง รายการเพื่อบันทึกเหตุการณ ชองท่ีสาม รายรับ เพื่อบันทึกจํานวนเงินท่ีไดรับ         
ชองท่ีส่ี รายจาย เพื่อบันทึกจํานวนเงินท่ีจายออกไป และชองสุดทาย ยอดคงเหลือ เปนชองสรุป
ยอดเงินคงเหลือในแตละวัน (นภาพร  ลิขิตวงศขจร, 2550 : 26) 
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ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
 

1.  เศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทาน
พระราชดําริช้ีแนะแนวทางการดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกวา 25 ป         
ตั้งแตกอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังไดทรงเนนย้ําแนวทางการแกไขเพื่อให
รอดพน และสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคงและยั่งยืนภายใตกระแสโลกาภิวัตนและความ
เปล่ียนแปลงตางๆ 
 

2.  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
คามพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนท่ีจะตองมีระบบ
ภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร ตอการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายในภายนอก 
ท้ังนี้ จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ 
มาใชในการวางแผนและการดําเนินการ ทุกข้ันตอน และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ใหมีสํานึก      
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน          
ความเพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ท้ังดานวัตถุ สังคม ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก        
ไดเปนอยางดี 
  เศรษฐกิจพอเพียง สามารถนําไปสูเปาหมายของการสรางความมั่นคงในทาง
เศรษฐกิจได เชน โดยพื้นฐานแลวประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม เศรษฐกิจของประเทศ      
จึงควรเนนท่ีเศรษฐกิจการเกษตร เนนความม่ันคงทางอาหาร เปนการสรางความม่ันคงใหเปนระบบ
เศรษฐกิจในระดับหนึ่ง จึงเปนระบบเศรษฐกิจท่ีชวยลดความเส่ียง หรือความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาวได  เศรษฐกิจพอเพียง  สามารถประยุกตใชไดในทุกระดับ  ทุกสาขา  ทุกภาค               
ของเศรษฐกิจ ไมจําเปนจะตองจํากัดเฉพาะแตภาคการเกษตร หรือภาคชนบท แมแตภาคการเงิน 
ภาคอสังหาริมทรัพย และการคาการลงทุนระหวางประเทศ โดยมีหลักการคลายคลึงกันคือ เนนการ
เลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และสรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม 
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ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีการสนับสนุนใหเกษตรกรนอม
นําแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยความพอประมาณมีเหตุผล และมีภูมิคุมกันมาถือปฏิบัติ  
ในชีวิตประจําวันจากระดับปจเจกสูระดับชุมชนพึ่งตนเอง และพัฒนาสูระดับเครือขายพึ่งกัน      
และกันภายในชุมชนของตนเอง และภายนอกชุมชนผานกระบวนการแผนแมบทชุมชน โดยมีการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคา และพัฒนาเปนบัญชีของหมูบานและชุมชน (ระดับตําบล)       
จากบัญชีรายรับ รายจายตางๆ (เศรษฐกิจพอเพียง,2553 : ออนไลน) 

จากนโยบายของรัฐบาลท่ีมุงเนนการแกไขปญหาความยากจน และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน เนนการอยูดี กินดี และเพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบริหารจัดการ โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการแกไขปญหาหนี้สินของแตละครอบครัวซ่ึง
ครอบครัวของเกษตรกรไทยโดยท่ัวไปยังดํารงชีวิตอยูดวยพฤติกรรมการใชจายเงินท้ังดานการผลิต
และการบริโภค และไมใหความสําคัญตอการบริหารการเงินของครอบครัว ทําใหไมทราบวาในแต
ละวัน แตละเดือน มีรายไดเทาใด มีคาใชจายอะไรบางและใชจายอยางไมประหยัด ไมเก็บออม
สมํ่าเสมอ อันเปนเหตุของการใชจายเกินตัวไมสมดุลกับรายได มีภาระหนี้สิน และไมสามารถ
วางแผนทางการเงินในอนาคตได 

ดังนั้น ในป 2548 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจึงเร่ิมจัดใหมี
โครงการ “ครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจ ทําบัญชีครัวเรือน” เพื่อเปนการสงเสริมใหครอบครัว
เกษตรกรไดเห็นความสําคัญของการทําบัญชี อันจะนําไปสูการบริหารจัดการทางการเงินและการ
ออมของครอบครัวเกษตรกรไดอยางมีประสิทธิภาพ คือรับรูรายได รูรายจาย รูกําไร รูขาดทุน          
รูถึงการใชจายอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุด ดังพระราชดํารัสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชการแกขาราชการจังหวัดสกลนคร เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2528 ซ่ึงมีสาระสําคัญ          
โดยสรุปวา “แนวทางแกปญหาความยากจน และหนี้สินเกษตรกร ควรจัดใหมีเงินกองทุนหมุนเวียน
ในหมูบานโดยวิธีการออมทรัพยรวมกัน เพ่ือสาธิตการบริหารจัดการเงินและการบัญชีแกชาวบาน 
สงเสริมการจัดตั้งรานคาสาธิตหมูบาน และฝกดานการจัดการตลาด ควรริเร่ิมทําธุรกิจชุมชน         
ในหมูบานใหเขมแข็งและแพรหลาย” (โครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร, 2548 : 2) 
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เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สุนีย ตฤณขจี และ นิยะดา วิเศษบริสุทธ์ิ (2551)  ศึกษาการรับรูและปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือนและปจจัยท่ีมีผลตอการ
ตัดสินใจทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน รวมทั้งสาเหตุท่ีทําใหไมจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใชกลุมตัวอยางท่ีมีท่ีอยูอาศัย
ในสําเนาทะเบียนบาน 20 ตําบล ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน   
343 คน โดยใชวิธีเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูมีท่ี
อยูอาศัยในสําเนาทะเบียนบานในตําบลบานใหม เปนเพศหญิง มีอายุต่ํากวา 20 ป เปนนักเรียน/
นักศึกษา มีการศึกษาระดับประถมศึกษาและสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน     
ระหวาง 5,001 - 10,000 บาท ในสวนของการรับรูและชองทางการเปดรับขาวสารเกี่ยวกับการทํา
บัญชีครัวเรือนผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเคยไดรับขาวสารเกี่ยวกับการรณรงคใหจัดทําบัญชี
ครัวเรือน  ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ ปจจัยดานการจัดการทางการเงินโดยใหความสําคัญกับปจจัยยอย       
คือ การไดเรียนรูการบริหารและวางแผนการใชเงินมากท่ีสุด และปจจัยดานครอบครัว                
โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือการเห็นคุณคาของเงินมากข้ึน รองลงมาเปนปจจัยดานชุมชน
โดย  ใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือความภาคภูมิใจท่ีไดเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาชุมชน      
และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยท่ีทําใหตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือนท้ัง 3 ดาน         
ไมแตกตางกันตาม เพศ และรายไดเฉล่ียตอเดือนของครัวเรือน แตแตกตางกันตามอายุ อาชีพ      
และระดับการศึกษา อยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05 นอกจากนี้ในสวนของสาเหตุท่ีทําใหไมจัดทํา
บัญชีครัวเรือนในปจจุบัน พบวา ประชาชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
มีความคิดเห็นวา เสียเวลาในการจัดทํา   

วโรทัย โกศลพิศิษฐกุล  (2550 )  งานวิจัยเร่ืองหน้ีสินภาคครัวเรือนของเกษตรกร
ในชนบทไทยโดยเนนการศึกษาวิเคราะหถึงปญหาหนี้สินของเกษตรกรและสมาชิกในครัวเรือน   
ในภาคชนบทไทย มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจสภาพการณท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทาง
สังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางการเมืองของเกษตรกร และศึกษาเปรียบเทียบวาปจจัย
เหลานี้แตกตางกันอยางไร โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจซ่ึงใหแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการ
รวบรวมขอมูลจากเกษตรกรตัวอยางและมีการทํา Focus Group โดยแบงพ้ืนท่ีเปาหมาย                 
ผลการวิ เคราะหพบวา  ปจจัยท่ีสงผลให เกษตรกรมีระดับหนี้ สินเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ               
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เชน การทําเกษตรผสมผสาน การเขารวมโครงการกองทุนหมูบาน การเขารวมโครงการแปลง
สินทรัพยเปนทุน และการเขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)           
สวนปจจัยท่ีชวยลดภาระหนี้สินเกษตรกร เชน การเขารวมโครงการพักชําระหนี้ และการเขารวม
โครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา  

 ปจจัยท่ีบ่ันทอนความสามารถในการชําระหนี้ของเกษตรกร เชน คาใชจายนอก
ภาคการเกษตร (รวมถึงคาใชการศึกษา) การเขารวมโครงการสินเช่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนขนาด
กลางและขนาดยอม ตลอดจนการเขารวมโครงการ แกไขปญหาหน้ีสินภาคประชาชน  

 ปจจัยท่ีเอ้ือตอการชําระหนี้จริงของเกษตรกรไดแก รายไดการเกษตร ทัศนคติของ
เกษตรกรตอการเปนหนี้ ทัศนคติของเกษตรกรตอการชําระหนี้ และการเขารวมโครงการบัญชี
ครัวเรือน สวนปจจัยท่ีสงผลลบตอการชําระหนี้จริง เชน จํานวนหน้ีสิน และคาใชจายการเกษตร  

 สําหรับปจจัยท่ีสงผลใหเกษตรกรเขารวมโครงการแกไขปญหาหนี้สินฯ ไดแก 
จํานวนหนี้สิน ปราชญและผูรูในทองถ่ิน และการเขารวมโครงการกองทุนหมูบาน สวนปจจัย         
ท่ีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม ไดแก จํานวนเงินออม และรายไดการเกษตร เปนตน 
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กรอบแนวความคิด 

 จากทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของทําใหไดกรอบแนวคิดการศึกษา โดยจาก
การศึกษาของวโรทัย โกศลพิศิษฐกุล ท่ีสํารวจสภาพท่ัวไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ปจจัยทาง
สังคม ปจจัยทางเศรษฐกิจ และปจจัยทางการเมืองของเกษตรกร และศึกษาเปรียบเทียบวาปจจัย
เหลานี้แตกตางกันอยางไร โดยใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจซ่ึงใหแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ โดยปจจัย
เหลานี้มีผลตอหนี้สินภาคครัวเรือนของเกษตรกรในชนบทไทย และปจจัยท่ีเอ้ือตอการชําระหนี้จริง
ของเกษตรกร ไดแกการตัดสินใจเขารวมโครงการบัญชีครัวเรือน  

ดังนั้น ในการศึกษาคร้ังนี้จึงมีกรอบแนวความคิดวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน และปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ เปนตัวแปรท่ีมีผลตอ
เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน  และไดสมมติฐานวา              
ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือนแปรตาม      
ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจาก
ภาครัฐ ดังภาพท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

กรอบแนวความคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวความคิดการคนควาอิสระ 
 

ตัวแปรตน (ตวัแปรอิสระ) ตัวแปรตาม 

ปจจัยดานบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- อาชีพ 
- ระดับการศึกษา 
- รายไดเฉล่ียตอเดือน 
- ความรูความเขาใจ 
- สมาชิกในครัวเรือน 

 
ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 

- ภาระหนี้สิน 
- ความตองการชําระหนี ้
- แรงผลักดันตองการมีเงินออม 
- การใชชีวิตตามหลักเศรษฐกจิ

พอเพียง 
 
ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 

- การใหความรูความเขาใจจากภาครัฐ 
- การชี้แนะแนวทางและแกไขปญหา

จากภาครัฐ 
- การติดตามผลจากภาครัฐ 
 

 

การตัดสินใจทาํและไมทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร          
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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  ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิดในการคนควาอิสระประกอบดวยตัวแปรตน  
(ตัวแปรอิสระ) ซ่ึงประกอบดวยปจจัย 3 ดาน ไดแก  

1. ปจจัยดานบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดเฉล่ีย  
ตอเดือน ความรูความเขาใจ และสมาชิกในครัวเรือน 

2. ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ประกอบดวย ภาระหน้ีสินความ
ตองการชําระหนี้ แรงผลักดันตองการมีเงินออม การใชชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ประกอบดวย การใหความรู     
ความเขาใจจากภาครัฐ การชี้แนะแนวทางและแกไขปญหาจากภาครัฐ  การติดตามผลจากภาครัฐ 

ตัวแปรตาม ไดแก การตัดสินใจทําและไมทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม  

 
สมมติฐานการคนควาแบบอิสระ 

ในการตั้งสมมติฐานการคนควาอิสระ ไดกําหนดสมมติฐานตามกลุมของปจจัย
อิสระวามีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดย
สมมติฐานท่ีแสดงการไม มีความสัมพันธกัน  จะกําหนดเปน  H0 และสมมติฐานท่ีแสดง
ความสัมพันธกัน จะกําหนดเปน H1 (สรชัย พิศาลบุตร, 2552 : 122) ซ่ึงสมมติฐานมีดังนี้ 

 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานบุคคลมีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของ
เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H0 : ปจจัยดานบุคคล ไมมีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H1 : ปจจัยดานบุคคล มีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทํา
บัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

H0 : ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ไมมีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H1 : ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีความสัมพันธกับการ
ทําบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

H0 : ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ไมมีความสัมพันธกับการทํา
บัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H1 : ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 


