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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
  การวิจัยเร่ือง “ ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการ
ทําบัญชีครัวเรือน” ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล        
โดยศึกษาขอมูลจากเกษตรกรท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 
(พึ่งตนเอง)ในปพ.ศ 2552 จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรสํานักงานสาขาแมโจ  
ไดแก ชุมชนบานสันปาสัก ตําบลสันทรายหลวง ชุมชนเมืองวะ ตําบลเมืองเล็น ชุมชนรองเม็ง 
ตําบลหนองแหยง จํานวนท้ังส้ิน 92 ครัวเรือน ซ่ึงเกษตรกรอีก 12 ครัวเรือนเสียชีวิต และยายถ่ินที่อยู
ไมสามารถติดตอได ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล ไดนํามาเสนอเปน 6 ตอนดวยกันคือ  

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมผูท่ีผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 (พึ่งตนเอง)ในปพ.ศ. 2552 จากธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ  ไดแก ตําบลสันทรายหลวง          
ตําบลเมืองเล็น และตําบลหนองแหยง   

ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ตอนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ในการทําบัญชีครัวเรือน 

ตอนท่ี 4 ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหมในการ          
ไมจัดทําบัญชีครัวเรือน สําหรับผูท่ีไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ตอนท่ี 5   การทดสอบสมมติฐานการคนควาอิสระ 
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ตอนท่ี   1   ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมผู ท่ีผานการฝกอบรม
หลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นท่ี1 (พึ่งตนเอง)ในปพ.ศ. 2552 จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ  ไดแก ตําบลสันทรายหลวง ตําบลเมืองเล็น 
และตําบลหนองแหยง 
 จากการศึกษาลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมผูท่ี
ผานการฝกอบรมหลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 (พึ่งตนเอง)ในปพ.ศ. 2552      
จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ  ไดแก ตําบลสันทราย
หลวง ตําบลเมืองเล็น และตําบลหนองแหยง แสดงผลดังตารางท่ี 1 ดังตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามเพศ 
เพศ จํานวน(ราย) รอยละ 
ชาย 
หญิง 

40 
52 

43.5 
56.5 

รวม 92 100 
 
  จากตารางท่ี 1 พบวา เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมสวนใหญเปน        
เพศหญิง รอยละ 56.5 รองลงมาเปนเพศชาย รอยละ 43.5  
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ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามอายุ 
ชวงอาย ุ(ป) จํานวน(ราย) รอยละ 

31 - 40 3   3.3 
41 - 50 25 27.2 

             51 – 60 ปข้ึนไป 64 69.5 
รวม 92 100 

คาเฉล่ียอายุเทากับ 55.85 ป     สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 9.21 ป 
 
  จากตารางท่ี 2 พบวา กลุมเกษตรกรสวนใหญ มีชวงอายุ 51 - 60 ปข้ึนไป คิดเปน
รอยละ 69.5 อันดับรองลงมามีชวงอายุ 41 - 50 คิดเปนรอยละ 27.2 และเกษตรกรมีชวงอายุ 31 - 40 
คิดเปนรอยละ 3.3 โดยเกษตรกรมีอายุมากที่สุดคือ 80 ป  และอายนุอยที่สุด 33 ป  
 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามสถานภาพของเกษตรกร 
สถานภาพ จํานวน(ราย) รอยละ 

โสด 7 7.6 
สมรส 69 75.0 
หยาราง 5 5.4 
หมาย 11 12.0 

รวม 92 100 

 
  จากตารางท่ี 3 พบวา เกษตรกรสวนใหญมีสถานภาพสมรส จํานวน 69 ราย คิดเปน
รอยละ 75  รองลงมามีสถานภาพหมาย คิดเปนรอยละ 12 มีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 7.6     
และสถานภาพหยาราง คิดเปนรอยละ 5.4  
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ตารางท่ี 4   แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามระดับการศึกษาของ
เกษตรกร 

ระดับการศึกษา จํานวน(ราย) รอยละ 
ไมไดเขารับการศึกษา 4 4.3 
ประถมศึกษา 67 72.8 
มัธยมศึกษาตอนตน 10 10.9 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 2 2.2 
ปวท. หรือ ปวส. 3 3.3 
ปริญญาตรี 6 6.5 

รวม 92 100 

 
  จากตารางท่ี 4 พบวา เกษตรกรสวนใหญ จบการศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษา 
คิดเปนรอยละ  72.8 รองลงมา จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ  10.9          
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 6.5 ไมไดเขารับการศึกษา คิดเปนรอยละ 4.3 ระดับปวท.หรือปวส. 
คิดเปนรอยละ 3.3 และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. คิดเปนรอยละ 2.2 
 

ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามอาชีพหลักของเกษตรกร 
อาชีพหลัก จํานวน(ราย) รอยละ 

ทําไร และ ทําสวน 20 21.7 
ทํานา 42 45.7 
คาขาย 
อ่ืน ๆ 

5 
25 

  5.4 
27.2 

รวม 92 100 
อ่ืน ๆ ไดแก รับราชการ ทําผม รับจาง แมบาน ขับรถ เย็บผา และเล้ียงสัตว 
 
  จากตารางท่ี 5 เกษตรกรสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือทํานา โดยเปนนาป และ
นาปงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.7 รองลงมาประกอบอาชีพอ่ืนๆ (นอกภาคการเกษตร ไดแก        
รับราชการ ทําผม รับจาง แมบาน ขับรถ เย็บผา และอาชีพในภาคเกษตรกรรม ไดแก เล้ียงสัตว) คิด
เปนรอยละ 27.2 ประกอบอาชีพทําไร และทําสวน คิดเปนรอยละ 21.7  และเกษตรกรประกอบ
อาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 5.4  
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ตารางท่ี 6  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามอาชีพเสริมของเกษตรกร 
อาชีพหลัก จํานวน(ราย) รอยละ 

รับจาง 29 31.5 
คาขาย 10 10.9 
ถักลายผา 2 2.2 
เล้ียงสัตว 
ปลูกผักสวนครัว 
เกษตรกร 
เลนดนตรี 
รับเหมากอสราง 
ไมมีอาชีพเสริม 

3 
3 
2 
1 
1 

41 

3.3 
3.3 
2.2 
1.1 
1.1 

44.4 
รวม 92 100 

 
จากตารางท่ี 6 พบวาเกษตรกรสวนใหญไมประกอบอาชีพเสริม คิดเปนรอยละ 

44.4  รองลงมาประกอบอาชีพเสริม ไดแก อาชีพรับจางมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 31.5 รองลงมา
ไดแกอาชีพคาขาย คิดเปนรอยละ 10.9   อันดับท่ี 4 ไดแก เล้ียงสัตว และ ปลูกผักสวนครัว คิดเปน
รอยละ 3.3 เกษตรกรและถักลายผา คิดเปนรอยละ 2.2  ลําดับสุดทายไดแก เลนดนตรีและรับเหมา
กอสราง คิดเปนรอยละ 1.1 
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ตารางท่ี 7  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามระดับรายไดของเกษตรกร  
รายไดเกษตรกร (บาท) จํานวน(ราย) รอยละ 

1 – 50,000 49 53.3 
50,001 – 100,000 21 22.8 
100,001 – 200,000 14 15.2 

200,001  ข้ึนไป 8  8.7 
รวม 92 100 

คาเฉล่ียรายไดเกษตรกรเทากับ   82,539.13  บาท  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ  88,166.40   บาท 
   

จากตารางท่ี 7 เกษตรกรสวนใหญมีรายไดระหวาง 1 - 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 
53.3 รองลงมามีรายไดระหวาง 50,001 - 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.8   รายไดระหวาง     
100,001 - 200,000บาท คิดเปนรอยละ 15.2 รายได 200,001 ข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 8.7 ตามลําดับ              
โดยเกษตรกรมีรายไดมากท่ีสุด 420,000 บาท และนอยท่ีสุด คือไมมีรายไดภาคการเกษตรเลย        
โดยเกษตรกรรายน้ันปจจุบันประกอบอาชีพอ่ืนนอกภาคการเกษตร 
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ตารางท่ี 8  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามระดับรายไดของเกษตรกร
ท่ีมาจากภาคการเกษตร  

รายไดภาคการเกษตร(บาท) จํานวน(ราย) รอยละ 
1 – 50,000 45 68.2 

50,001 – 100,000 12 18.2 
100,001 – 200,000 6 9.1 

200,001  ข้ึนไป 3 4.5 
รวม 66 100 

คาเฉล่ียรายไดภาคการเกษตรของเกษตรกรเทากับ   46,363.04  บาท  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  63,335.89   บาท 
หมายเหตุ *เกษตรกรอีก 26 ราย ปจจุบันไมมีรายไดภาคการเกษตร 
 
  จากตารางท่ี 8 พบวา ระดับรายไดของเกษตรกรที่มาจากภาคการเกษตรสวนใหญ 
คือระดับรายได 1 - 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 68.2 รองลงมาไดแก ระดับรายได 50,001 - 100,000 
บาท คิดเปนรอยละ 18.2 ระดับรายได 100,001 - 200,000 บาท คิดเปนรอยละ 9.1 ระดับรายได
200,001 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 4.5  ตามลําดับ โดยรายไดภาคการเกษตรมากท่ีสุด คือ 400,000 บาท 
และนอยท่ีสุด คือไมมีรายไดภาคการเกษตรเลย  
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ตารางท่ี 9  แสดงจํานวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามระดับหนี้สิน                   
ของเกษตรกร  

หนี้สินเกษตรกร (บาท) จํานวน(ราย) รอยละ 
0  23 25 

1 – 50,000 34 37 
50,001 – 100,000 16 17.4 
100,001 – 200,000 7 7.6 

200,001 ข้ึนไป 12 13 
รวม 92 100 

คาเฉล่ียหนี้สินของเกษตรกรเทากับ   117,385.87  บาท  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ  423,413.35   บาท 
 

จากตารางท่ี 9 พบวา เกษตรกรสวนใหญมีหนี้สินอยูในระดับ 1 – 50,000 บาท      
คิดเปนรอยละ  37 รองลงมา  ไม มีหนี้ สิน  คิดเปนรอยละ  25 ระดับหนี้ สินเกษตรกรชวง              
50,001 – 100,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.4 หนี้สินอยูระดับ100,001 – 200,000 บาท คิดเปนรอยละ 
7.6  หนี้สินอยูในระดับ 200,001 ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 13  โดยหนี้สินสูงท่ีสุดของเกษตรกร          
คือ 400,000 บาท และนอยท่ีสุดของระดับหนี้สิน คือ เกษตรกรไมมีหนี้สินเลย 
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ตารางท่ี 10   แสดงคาเฉล่ียขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครัวเรือนของ
เกษตรกร 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
จํานวนสมาชิก 3.97 1.25 

   
จากตารางท่ี 10 พบวาจํานวนสมาชิกในมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 1.25  
 

ตารางท่ี 11   แสดงคาเฉล่ียขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามเพศสมาชิกในครัวเรือนของ
เกษตรกร 

           
จากตารางท่ี 11 พบวา  จํานวนสมาชิกในครัวเรือนคาเฉล่ียเปนเพศชายเทากับ 2.07 

สวนเบี่ยงเบนจํานวน 0.95 รองลงมาเปนเพศหญิง คาเฉล่ียเทากับ 1.90 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากับ 0.98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพศของในครัวเรือน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
ชาย 
หญิง 

2.07 
1.90 

0.95 
0.98 
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ตารางท่ี 12   แสดงคาเฉล่ียขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรจําแนกตามอาชีพสมาชิกในครัวเรือนของ
เกษตรกร 

การประกอบอาชีพในครัวเรือน คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน 
ทํางาน 
ไมทํางาน 

2.89 
0.68 

1.1 
0.92 

ศึกษา 0.48 0.67 
 
  จากตารางท่ี 12 พบวาการประกอบอาชีพในครัวเรือนทํางานมากที่สุด โดยมี
คาเฉล่ียเทากับ 2.89  สวนเบ่ียงเบนเทากับ 1.1 รองลงมาไดแก ไมทํางาน คาเฉลี่ยเทากับ 0.68 สวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.92  และกําลังศึกษาคาเฉล่ียเทากับ  0.48  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    
เทากับ 0.67  
 

ตารางท่ี 13  แสดงจํานวนและรอยละของการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 

การทําบัญชีครัวเรือน จํานวน(ราย) รอยละ 
ทํา 
ไมทํา 

43 
49 

46.7 
53.3 

รวม 92 100 

 
  จากตารางท่ี 13 พบวาเกษตรกรสวนใหญไมทําบัญชีครัวเรือน คิดเปนรอยละ 53.3 
และ มีการทําบัญชี คิดเปนรอยละ 46.7   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

ตารางท่ี 14  แสดงจํานวนและรอยละของความตอเนื่องในการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรที่ทํา
บัญชีครัวเรือน 

ความตอเนื่อง จํานวน(ราย) รอยละ 
ตอเนื่อง 
ไมตอเนื่อง 

22 
21 

51.2 
48.8 

รวม 43 100 

 
จากตารางท่ี 14 พบวาเกษตรกรท่ีมีการทําบัญชีครัวเรือน มีการทําบัญชีครัวเรือน

อยางตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 51.2 มีการทําบัญชีครัวเรือนไมตอเนื่อง คิดเปนรอยละ 48.8 ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 15  แสดงจํานวนและรอยละของความตอเนื่องในการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรที่ทํา
บัญชีครัวเรือน 

การทําบัญชีในปจจุบัน จํานวน(ราย) รอยละ 
ทําอยู 
ไมไดทําแลว 

20 
2 

90.9 
9.1 

รวม 22 100 
 
จากตารางท่ี 15 พบวาเกษตรกรท่ีมีการทําบัญชีครัวเรือน มีการทําบัญชีครัวเรือน

อยางตอเนื่องจนมาถึงปจจุบันก็ยังมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยู คิดเปนรอยละ 90.9 และทําบัญชี
ครัวเรือนอยางตอเนื่อง แตปจจุบันไมไดทําแลว คิดเปนรอยละ 9.1  
 

ตารางท่ี 16  แสดงจํานวนและรอยละของเกษตรกรมีการทําบัญชีครัวเรือนไมตอเนื่องมีการทําบัญชี
ครัวเรือนลาสุดเม่ือ 

ปท่ีทําบัญชีครัวเรือนลาสุด จํานวน(ราย) รอยละ 
ป 2553 2 100 
รวม 2 100 

 
จากตารางท่ี 16 พบวาเกษตรกรที่มีการทําบัญชีครัวเรือน แตไมตอเนื่องมีการจัดทํา

บัญชีครัวเรือน ลาสุดเม่ือ ป 2553 คิดเปนรอยละ 100 
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ตอนท่ี 2  ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน 
  
  จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหมในการทํา
บัญชีครัวเรือน และไดกําหนดคาคะแนนของคําถามดังนี้ 
  นอยท่ีสุด มีคา  1  คะแนน 
  นอย  มีคา  2 คะแนน 
  ปานกลาง มีคา  3 คะแนน 
  มาก  มีคา  4  คะแนน 
  มากท่ีสุด มีคา  5 คะแนน 
 
  จากน้ันนําคะแนน ของเกษตรกรผูใหขอมูลท่ีระบุมาคํานวณน้ําหนัก คาเฉล่ีย      
ในแตละปจจัย โดยมีเกณฑคาคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
 

คาเฉล่ีย     ระดับความเห็น 
4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
ในเกณฑการศึกษาคนควาไดใช เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย          

(บุญชม ศรีสะอาด, 2543 ก:101) 
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ตารางท่ี 17  แสดงปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี
ครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอการทําบัญชีครัวเรือน ระดับความคดิเห็น 
1. ปจจัยดานบุคคล คาเฉลีย่ สวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปร
ความหมาย 

การทําบัญชีครัวเรือนมีความจาํเปนตออาชีพเกษตรกรรม 3.95 0.69 มาก 
ความรูความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร 3.47 0.63 ปานกลาง 
การมีสมาชิกในครัวเรอืนสนบัสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือน 3.53 0.63 มาก 
การมีสมาชิกกลุมเกษตรกรเดยีวกันสนับสนุนใหมีการทําบัญชี
ครัวเรอืน 

3.26 0.82 ปานกลาง 

ความเช่ือมั่นตอประโยชนจากการทําบัญชีครัวเรอืน 3.86 0.77 มาก 
ข้ันตอนในการทําบัญชีครัวเรือนท่ีไมยุงยาก 3.30 0.89 ปานกลาง 

2. ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน    
ภาระหน้ีสินของครัวเรอืน 2.93 0.96 ปานกลาง 
แรงผลักดันท่ีตองการชําระหน้ีใหไดตรงตามกําหนดเวลา 3.28 0.83 ปานกลาง 
แรงผลักดันท่ีตองการวางแผนเพ่ิมรายไดและลดรายจายท่ีไมจําเปน 3.56 0.70 มาก 
แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจายอยางรอบคอบและเหมาะสม 
และลดรายจายท่ีฟุมเฟอยได 

3.63 0.66 มาก 

แรงผลัดดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงินออมมากข้ึน 3.70 0.71 มาก 
แรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.72 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 17  แสดงปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี 
 ครัวเรือน (ตอ) 

 
จากตารางท่ี 17 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม     

ในการทําบัญชีครัวเรือน มีผลตอการทําบัญชีครัวเรือน ในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.47      
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48  ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ปจจัยดานบุคคลมีผลตอเกษตรกร
อําเภอสันทราย ในการทําบัญชีครัวเรือน ในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 3.56 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.51 โดยในรายละเอียดพบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการทําบัญชีครัวเรือนเรียงจากมากไปนอย 
คือ การทําบัญชีครัวเรือนมีความจําเปนตออาชีพเกษตรกรรม มีผลในระดับมาก( x  = 3.95)      
รองลงมาคือ ความเชื่อม่ันตอประโยชนจากการทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับมาก( x  = 3.86)      
การมีสมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนทําใหมีการทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับมาก( x  = 3.53)  
ความรูความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.47)  
ข้ันตอนในการทําบัญชีครัวเรือนท่ีไมยุงยาก มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.30 )  การมีสมาชิกกลุม
เกษตรกรเดียวกันสนับสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.26)  

ปจจัยท่ีมีผลตอการทําบัญชีครัวเรือน ระดับความคดิเห็น 
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ คาเฉลีย่ สวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปร
ความหมาย 

การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชี
ครัวเรอืนแกเกษตรกรจากธนาคารผูปลอยกู 

3.53 0.77 มาก 

การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชี
ครัวเรอืนแกเกษตรกรจากหนวยงานภาครัฐ 

3.30 0.94 ปานกลาง 

การใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทําบัญชีครัวเรือน
ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

3.51 0.91 มาก 

การช้ีแนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชีครัวเรอืน 
จากหนวยงานท่ีเขาไปสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรอืน 

3.47 0.83 ปานกลาง 

การประชาสัมพันธถึงขาวสารเก่ียวกับการทําบัญชีครัวเรือนจากภาครัฐ
อยางสม่ําเสมอ 

3.26 1.00 ปานกลาง 

การใหการสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐ 

3.37 0.98 ปานกลาง 

การติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ 3.30 1.04 ปานกลาง 
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ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย ในการทํา
บัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย  3.47 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.55                      
โดยในรายละเอียดพบวา ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนท่ีมีผลตอการทําบัญชีครัวเรือน
เรียงจากมากไปนอย คือ แรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีผล
ในระดับมาก( x  = 3.72 ) อันดับรองลงมาไดแก  แรงผลักดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงินออมมาก
ข้ึน มีผลในระดับ ระดับมาก( x  = 3.70 )   แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจายอยางรอบคอบและ
เหมาะสม และลดรายจายท่ีฟุมเฟอยได มีผลในระดับมาก( x  = 3.63 )  แรงผลักดันท่ีตองการ
วางแผนเพิ่มรายไดและลดรายจายท่ีไมจําเปน มีผลในระดับมาก( x  = 3.56 ) แรงผลักดันท่ีตองการ
ชําระหนี้ใหไดตรงตามกําหนดเวลา มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.28 ) ภาระหนี้สินของครัวเรือน 
มีผลในระดับปานกลาง( x  = 2.93 )  

ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย      
ในการทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              
0.82 โดยในรายละเอียดพบวา ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ท่ีมีผลตอการทําบัญชี
ครัวเรือนเรียงจากมากไปนอย คือ การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชี
ครัวเรือนแกเกษตรกรจากธนาคารผูปลอยกู มีผลในระดับมาก( x  = 3.53 ) อันดับรองลงมาไดแก 
การใชคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทําบัญชีครัวเรือนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ      
มีผลในระดับมาก( x  = 3.51 ) การชี้แนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชีครัวเรือน
จากหนวยงานท่ีเขาไปสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.47 )          
การใหการสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ มีผลในระดับ       
ปานกลาง( x  = 3.37 )  การติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐมีผล        
ในระดับปานกลาง( x  = 3.30)  การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชี
ครัวเรือนแกเกษตรกรจากหนวยงานภาครัฐ มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.30)  การประชาสัมพันธ
ถึงขาวสานเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนจากภาครัฐอยางสมํ่าเสมอ มีผลในระดับปานกลาง           (
x  = 3.26)  
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ตอนท่ี 3  ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี
ครัวเรือน 

จากการศึกษาปญหาของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวดัเชียงใหมในการทําบัญชี
ครัวเรือน และไดกําหนดคาคะแนนของคําถามดังนี้ 
  นอยท่ีสุด มีคา  1  คะแนน 
  นอย  มีคา  2 คะแนน 
  ปานกลาง มีคา  3 คะแนน 
  มาก  มีคา  4  คะแนน 
  มากท่ีสุด มีคา  5 คะแนน 
 
  จากน้ันนําคะแนน ของเกษตรกรผูใหขอมูลท่ีระบุมาคํานวณน้ําหนัก คาเฉล่ีย      
ในแตละปจจัย โดยมีเกณฑคาคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
 

คาเฉล่ีย     ระดับความเห็น 
4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
ในเกณฑการศึกษาคนควาไดใช เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย          

(บุญชม ศรีสะอาด, 2543 ก:101) 
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ตารางท่ี 18  ปญหา ในการทําบัญชีครัวเรือน 

ปญหาของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทํา
บัญชีครัวเรือน 

ระดับความคดิเห็น 

คา 
เฉล่ีย 

สวน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปร
ความ 
หมาย 

ความสามารถในการเขียนหนังสือทําใหไมสามารถบันทึกบัญชี
ครัวเรอืนได 

2.47 0.93 นอย 
 

ความรู ความเขาใจของตนเองในการทําบัญชีครัวเรอืน 3.14 0.99 ปานกลาง 
ใชระยะเวลานานในการทําบัญชีครัวเรือน 2.37 0.85 นอย 
การขาดแคลนวัสดุ อุปกรณในการทําบัญชีครัวเรือน 2.02 1.08 นอย 
การไมเห็นความสําคัญและประโยชนของบัญชีครัวเรือน 2.81 1.03 ปานกลาง 
การขาดแรงจูงใจในการทําบัญชีครัวเรือน 2.95 0.95 ปานกลาง 
ความยุงยากในการทําบัญชีครัวเรือนโดยมองวาเปนภาระ 2.74 0.90 ปานกลาง 
ความสับสนในการบันทึกรายไดและรายจายตางๆ ในการจัดทําบัญชี
ครัวเรอืน 

2.72 0.93 ปานกลาง 

ความไมตอเน่ืองของการสนับสนุนจากภาครัฐตอการทําบัญชีครัวเรือน 3.30 1.04 ปานกลาง 
ความผิดพลาดจากการบันทึกรายการและการคํานวณท่ีเกิดข้ึนในการทํา
บัญชีครัวเรือน 

2.93 1.06 ปานกลาง 

การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในครัวเรือน 2.65 1.07 ปานกลาง 
การไมมีผูตรวจสอบความถูกตองในการทําบัญชีครัวเรือนใหแก
เกษตรกร 

2.84 1.07 ปานกลาง 

การท่ีไมสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการทําบัญชีครัวเรือนไปประยุกตใช
ประโยชน 

2.86 0.89 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 18 พบวา ปญหาของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม         

ในการทําบัญชีครัวเรือน อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.75 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
0.52 โดยในรายละเอียดพบวา ปญหาของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี
ครัวเรือนเรียงจากมากไปนอย คือความไมตอเนื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนมีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.30)  อันดับรองลงมาไดแก ความรูความเขาใจของตนเอง
ในการทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.14) การขาดแรงจูงใจในการทําบัญชี
ครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 2.95)   ความผิดพลาดจากการบันทึกรายการและการคํานวณ
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ท่ีเกิดข้ึนในการทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 2.93)   การที่ไมสามารถนําขอมูลท่ี
ไดจากการทําบัญชีครัวเรือนไปประยุกตใชประโยชน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 2.86) การไมมี
ผูตรวจสอบความถูกตองในการทําบัญชีครัวเรือนใหแกเกษตรกร มีผลในระดับปานกลาง             (
x  = 2.84)  การไมเห็นความสําคัญและประโยชนของบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง       (
x  = 2.81)  ความยุงยากในการทําบัญชีครัวเรือนโดยมองวาเปนภาระ มีผลในระดับปานกลาง       (
x  = 2.74)  ความสับสนในการบันทึกรายไดและรายจายตางๆ ในการจัดทําบัญชีครัวเรือนมีผล    ใน
ระดับปานกลาง( x  = 2.72)  การขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในครัวเรือน มีผลในระดับ      ปาน
กลาง( x  = 2.65)  ความสามารถในการเขียนหนังสือทําใหไมสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนได มีผล
ในระดับนอย( x  = 2.47) ใชระยะเวลานานในการจัดทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับนอย       ( x  = 
2.37) การขาดแคลนอุปกรณในการทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับนอย( x  = 2.02)    

 
ขอเสนอแนะ จากเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน ท่ีมีการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 

 จากการศึกษาขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม   
ในการทําบัญชีครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาเกษตรกรสวนใหญใหขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐควรเขามาชวยสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน เนื่องจากปจจุบัน
พบวามีเพียงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่เขามาใหการสนับสนุน โดยมีการ
อบรมแกกลุมเกษตรกรเปนอยางดี ทําใหเกิดความเขาใจในบัญชีครัวเรือน คิดเปนรอยละ 29.4  
ขอเสนอแนะอันดับรองลงมาของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี
ครัวเรือน ท่ีมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาสาเหตุในการไมทําบัญชีครัวเรือนเปนเพราะเกษตรกร
ไมมีเวลา ไมคอยสนใจ และลืมโดยเสนอแนะตอไปวาควรมีการพัฒนาใหเขาใจงาย คิดเปนรอยละ 
23.4 นอกจากนี้ยังเสนอแนะวาควรมีการปลูกฝงชาวบานและเกษตรกรใหเห็นความสําคัญของการ
ทําบัญชีครัวเรือน สรางลักษณะนิสัยการใชจายเทาท่ีจําเปน โดยอยากใหเกษตรกรทุกคนทํา
เหมือนกัน คิดเปนรอยละ 17.7 การทําบัญชีครัวเรือนชวยใหรับรูเร่ืองของการใชจายของตัวเราและ
ครอบครัวท่ีสงผลตอการลดหน้ีได ท้ังยังทําใหทราบรายไดหลัก รายไดเสริม คิดเปนรอยละ 11.8  
เห็นวาควรมีการใหส่ิงของจูงใจในการทําบัญชีครัวเรือนดวย รอยละ 5.9 เกษตรกรอยากใหธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเขามาอบรมตอเนื่องประมาณ 2 – 3 เดือนคร้ัง รอยละ 5.9  
และลําดับสุดทายเกษตรกรใหขอเสนอแนะวา ควรแนะนําในการลดคาใชจายใหกับเกษตรกรดวย 
เชนคาปุย ยาฆาแมลง และตนทุนการปลูกตาง ๆ รอยละ 5.9  
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ตอนท่ี 4    ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการไมทําบัญชีครัวเรือน 
สําหรับผูท่ีไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
  จากการศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จงัหวัดเชียงใหมในการไม
ทําบัญชีครัวเรือน และไดกําหนดคาคะแนนของคําถามดังนี้ 
  นอยท่ีสุด มีคา  1  คะแนน 
  นอย  มีคา  2 คะแนน 
  ปานกลาง มีคา  3 คะแนน 
  มาก  มีคา  4  คะแนน 
  มากท่ีสุด มีคา  5 คะแนน 
 
  จากน้ันนําคะแนน ของเกษตรกรผูใหขอมูลท่ีระบุมาคํานวณน้ําหนัก คาเฉล่ีย        
ในแตละปจจัย โดยมีเกณฑคาคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
 

คาเฉล่ีย     ระดับความเห็น 
4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
ในเกณฑการศึกษาคนควาไดใช เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย          

(บุญชม ศรีสะอาด, 2543 ก:101) 
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ตารางท่ี 19  ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการไมจัดทําบัญชีครัวเรือน 
สําหรับผูท่ีไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ปจจัยท่ีมีผลตอการไมทําบัญชีครัวเรือน ระดับความคดิเห็น 
1.ปจจัยดานบุคคล คา 

เฉลีย่ 
สวน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

การแปร
ความหมาย 

ไมมีผูจัดทําบัญชีครัวเรือน 3.04 1.12 ปานกลาง 
ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร 2.84 1.09 ปานกลาง 
ไมมีสมาชิกในครัวเรอืนสนับสนุนใหมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 2.45 1.06 นอย 
ไมเช่ือม่ันตอประโยชนจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน 2.78 1.05 ปานกลาง 
ไมมีความจําเปนในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 2.92 1.04 ปานกลาง 
2.ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน    

ภาระหน้ีสินในครัวเรอืนไมมากจึงไมจัดทําบัญชีครัวเรือน 2.88 1.07 ปานกลาง 
รายการรับ - จายมีนอย  3.00 0.98 ปานกลาง 
ไมมีแรงผลักดนัท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพยีงตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.74 0.97 ปานกลาง 

3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ    

ไมมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิด
ปญหาในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

3.31 1.08 ปานกลาง 

ภาครัฐไมมีการช้ีแนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทํา
บัญชีครัวเรือนอยางตอเนือ่ง 

3.24 1.09 ปานกลาง 

ภาครัฐไมมีการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนือ่ง 3.18 1.09 ปานกลาง 
ภาครัฐไมมีการติดตามผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนือ่ง 3.24 1.09 ปานกลาง 
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จากตารางท่ี 19 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม    
ในการไมทําบัญชีครัวเรือน มีผลอยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.97 สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
0.58  ซ่ึงเม่ือพิจารณาในแตละดานพบวา ปจจัยดานบุคคลมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายในการ   
ไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง  โดยมีคาเฉล่ีย  2.80 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.70            
โดยในรายละเอียดพบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีผลตอการไมทําบัญชีครัวเรือนเรียงจากมากไปนอย 
คือ ไมมีผูทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.04) รองลงมาคือ ไมมีความจําเปน      
ในการจัดทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 2.92)  ขาดความรูความเขาใจในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร มีผลในระดับปานกลาง( x  = 2.84)  ไมเช่ือม่ันตอประโยชนจากการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 2.78)  ไมมีสมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหมี
การจัดทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับนอย( x  = 2.45 )   

ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายในการ   
ไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 2.87 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74            
โดยในรายละเอียดพบวา ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนท่ีมีผลตอการทําบัญชีครัวเรือน
เรียงจากมากไปนอย คือ รายการรับ - จายมีนอย  มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.00 ) อันดับ
รองลงมาไดแก ภาระหน้ีสินในครัวเรือนไมมากจึงไมจัดทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง (
x  = 2.88) ไมมีแรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีผลในระดับ
ปานกลาง( x  = 2.74 )   

ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย      
ในการไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉล่ีย 3.24 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96    
โดยในรายละเอียดพบวา ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ท่ีมีผลตอการทําบัญชี
ครัวเรือนเรียงจากมากไปนอย คือ ไมมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิด
ปญหาในการจัดทําบัญชีครัวเรือน มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.31 ) อันดับรองลงมาไดแก 
ภาครัฐไมมีการชี้แนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง           
มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.24 ) ภาครัฐไมมีการติดตามผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง 
มีผลอยูในระดับปานกลาง( x  = 3.24 )   ภาครัฐไมมีการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยาง
ตอเนื่อง มีผลในระดับปานกลาง( x  = 3.18 )  
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ขอเสนอแนะ จากเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน ท่ีไมมีการทํา
บัญชีครัวเรือน 

จากการศึกษาขอเสนอแนะอ่ืนๆ ของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม    
ในการทําบัญชีครัวเรือนท่ีไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาเกษตรกรสวนใหญใหขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ ควรมีการพัฒนาบัญชีครัวเรือนใหเขาใจงาย เนื่องจากคิดวามีความละเอียดท่ียุงยาก     
และการไมทําบัญชีสาเหตุอ่ืนๆ นอกจากท้ัง 3 ดานแลว ไดแก ไมมีเวลา ลืม ไมคอยสนใจในบัญชี
ครัวเรือนอีกดวย  รอยละ  33.4  นอกจากนี้ยัง เห็นวา  ไมคอยสนใจการทําบัญชีครัวเรือน              
เพราะเนื่องจากไมมีเวลา  ขาดหนวยงานของรัฐเขามาชวยสนับสนุนมีเพียงธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตรเทานั้น  ขาดความรูความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือน และขาดคนทําบัญชี
ครัวเรือน รอยละ 22.2 เทากัน 
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ตอนท่ี 5   การทดสอบสมมติฐานการคนควาอิสระ 
 

ในการศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบวา ตัวแปรปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน และปจจัยการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐมีผลตอเกษตรกรอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือนโดยใชการ
วิเคราะหแบบสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
 ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําและไมทํา              
บัญชีครัวเรือน โดยการวิเคราะหแบบสหสัมพันธ (Correlation Analysis) แบงเปน 3 ดาน ไดแก 
ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน และปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริม    
จากภาครัฐ โดยการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เปนวิธีทางสถิติท่ีใชศึกษาและคํานวณคาวัด
ท่ีเรียกวา คาสหสัมพันธเพื่อใชบอกขนาดความสัมพันธ เชิงเสนตรงระหวางตัวแปรตางๆ              
โดยไมตองระบุวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ ตัวแปรใดเปนตัวแปรตาม คาสหสัมพันธท่ีคํานวณ
ไดจะมีคาระหวาง -1 ถึง +1 เทานั้น (วัชราภรณ สุริยาภิวัฒน, 2552 : 385) ซ่ึงผลการวิเคราะห           
มีรายละเอียดดังนี้  
 

ตารางท่ี 20 คาสหสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  
และการทําบัญชีครัวเรือน  

ปจจัยแตละดาน คา Correlation 
1. ปจจัยดานบุคคล 0.526* 
2. ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 0.416* 
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 0.082 

หมายเหตุ *แสดงระดับนัยสําคัญท่ี 0.01 
    
 จากตารางท่ี 20 พบวา ปจจัยดานบุคคลและปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนมีคาสัมประสิทธสหสัมพันธเขาใกล 0.50 (ประมาณ 0.30 ถึง 0.70) ถือวามีความสัมพันธ
กันอยูในระดับปานกลาง โดยปจจัยดานบุคคล คา r คือ 0.526 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน คา r คือ 0.416  สวนปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐถือวามีผลความสัมพันธ
กันอยูในระดับตํ่า เนื่องจากคาสัมประสิทธสหสัมพันธเขาใกล 0.00 (ประมาณ 0.30 และตํ่ากวา)    
ถือวามีความสัมพันธกันอยูในระดับตํ่า โดยท่ีคา r เทากับ 0.082 โดยท่ีเสนตรงเปนไปในทิศทาง
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เดียวกัน ท้ัง 3 ปจจัย ซ่ึงอธิบายไดวา ถาคาเฉล่ียปจจัยดานบุคคลมีเพิ่มข้ึน 1 หนวย มีผลตอเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึน 0.526 หนวย ถาคาเฉล่ียปจจัย
ดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนมีเพิ่มข้ึน 1 หนวย มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึน 0.416 หนวย และถาคาเฉล่ียปจจัยดานการสนับสนุน
สงเสริมจากภาครัฐมีเพ่ิมข้ึน 1 หนวย มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและ  
ไมทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึน 0.082 หนวย  ดังนั้นปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือน      
ในระดับปานกลาง โดยท่ีปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอ      
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับต่ํา โดยที่ท้ัง 3 ปจจัยลวนแตมีผล
ตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําบัญชีครัวเรือนและไมทําบัญชีครัวเรือน 
 เม่ือพิจารณาถึงปจจัยยอยในแตละดานสามารถอธิบายไดวา ปจจัยที่มีผลตอ
เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือนท่ีมีผลตอการทําบัญชี
ครัวเรือน อยูในระดับปานกลาง คือปจจัยดานบุคคล ไดแก การทําบัญชีครัวเรือนมีความจําเปน     
ตออาชีพเกษตรกรรม ความรูความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร การมีสมาชิก    
ในครัวเรือนสนับสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือน การมีสมาชิกกลุมเกษตรกรเดียวกันสนับสนุนให
มีการทําบัญชีครัวเรือน ความเช่ือม่ันตอประโยชนจากการทําบัญชีครัวเรือน ข้ันตอนในการทําบัญชี
ครัวเรือนท่ีไมยุงยาก รวมไปถึง การไมมีผูจัดทําบัญชีครัวเรือน และไมมีความจําเปนในการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน โดยนอกจากปจจัยดานบุคคลแลว จะเห็นไดวาปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน เปนอีกดานหนึ่งท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชี
ครัวเรือนในระดับปานกลาง ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอยดังนี้ ภาระหนี้สินของครัวเรือน แรงผลักดัน
ท่ีตองการชําระหนี้ใหไดตรงตามกําหนดเวลา แรงผลักดันท่ีตองการวางแผนเพิ่มรายไดและลด
รายจายที่ไมจําเปน แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจายอยางรอบคอบและเหมาะสมและลดรายจาย
ท่ีฟุมเฟอยได แรงผลักดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงินออมมากข้ึน แรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิต
อยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงรายการรับ – จายมีนอย อีกดวย 
 สวนปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชี
ครัวเรือน อยูในระดับนอย คือ ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวยปจจัย
ยอยดังนี้ การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือนแกเกษตรกร
จากธนาคารผูปลอยกู การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือนแก
เกษตรกรจากหนวยงานภาครัฐ การใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทําบัญชี
ครัวเรือนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การช้ีแนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชี
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ครัวเรือนจากหนวยงานที่เขาไปสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน การประชาสัมพันธถึงขาวสาร
เกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนจากภาครัฐอยางสมํ่าเสมอ การใหการสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน
อยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ การติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐ 
 จากการท่ีปจจัยท้ัง 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานดานสภาพ
เศรษฐกิจของครัวเรือน และปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีความสัมพันธกัน          
ไปในทิศทางตรงกันขามกับการทําและไมทําบัญชีครัวเรือน แสดงวา หากคาเฉล่ียในแตละดาน
เพิ่มข้ึน จะทําใหการทําบัญชีเปล่ียนแปลงไปดังนี้ 
 ปจจัยดานบุคคลไดแก ปจจัยยอยดังนี้การทําบัญชีครัวเรือนมีความจําเปนตออาชีพ
เกษตรกรรม ความรูความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร การมีสมาชิกในครัวเรือน
สนับสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือน การมีสมาชิกกลุมเกษตรกรเดียวกันสนับสนุนใหมีการทําบัญชี
ครัวเรือน ความเช่ือมั่นตอประโยชนจากการทําบัญชีครัวเรือน ข้ันตอนในการทําบัญชีครัวเรือน      
ท่ีไมยุงยาก รวมไปถึง การไมมีผูจัดทําบัญชีครัวเรือน และไมมีความจําเปนในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน โดยท่ี หากคาเฉล่ียปจจัยแตละปจจัยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําใหเกษตรกรอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมมีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.526  
 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน เปนอีกดานหน่ึงท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําและไมทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอยดังนี้    
ภาระหน้ีสินของครัวเรือน แรงผลักดันท่ีตองการชําระหนี้ใหไดตรงตามกําหนดเวลา แรงผลักดันท่ี
ตองการวางแผนเพ่ิมรายไดและลดรายจายท่ีไมจําเปน แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจายอยาง
รอบคอบและเหมาะสมและลดรายจายท่ีฟุมเฟอยได แรงผลักดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงิน       
ออมมากข้ึน แรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึง
รายการรับ – จายมีนอย หากคาเฉลี่ยปจจัยแตละปจจัยเพ่ิมข้ึนรอยละ 1 จะทําให เกษตรกรอําเภอ   
สันทราย จังหวัดเชียงใหมมีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึน คิดเปนรอยละ 0.416  
 สวนปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม ในการทําและไมทํา
บัญชีครัวเรือน อยูในระดับนอย คือ ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยยอยดังนี้ การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือน             
แกเกษตรกรจากธนาคารผูปลอยกู การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชี
ครัวเรือนแกเกษตรกรจากหนวยงานภาครัฐ การใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทํา
บัญชีครัวเรือนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การชี้แนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชี
ครัวเรือนจากหนวยงานที่เขาไปสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน การประชาสัมพันธถึงขาวสาร
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เกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนจากภาครัฐอยางสมํ่าเสมอ การใหการสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน
อยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ การติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐหากคาเฉล่ียปจจัยแตละปจจัยเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะทําใหเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม มีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.082 
 นอกจากนี้ยังพบวาการทําและไมทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย       
จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกันตามอายุ การศึกษา อาชีพหลัก รายได และหนี้สินอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานบุคคลมีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของ
เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H0 : ปจจัยดานบุคคล ไมมีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H1 : ปจจัยดานบุคคล มีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

จากตารางท่ี 20 พบวา คาสหสัมพันธ (Correlation)ของปจจัยดานบุคคลคือ 0.526  
มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง(ชูศรี วงศรัตนะ, 2550 : 314) จึงยอมรับสมมติฐาน H1 สรุปไดวา 
ปจจัยดานบุคคล มีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทํา
บัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

H0 : ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน ไมมีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H1 : ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 

จากตารางท่ี 20 พบวา คาสหสัมพันธ (Correlation) ของปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน คือ 0.416  มีความสัมพันธกันระดับปานกลาง(ชูศรี วงศรัตนะ, 2550 : 314) จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 สรุปไดวา ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีความสัมพันธกับการ
ทําบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

H0 : ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ไมมีความสัมพันธกับการทํา
บัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

H1 : ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

จากตารางท่ี 20 พบวา คาสหสัมพันธ (Correlation) ของปจจัยดานการสนับสนุน
สงเสริมจากภาครัฐ คือ 0.082 มีความสัมพันธกันระดับต่ํา(ชูศรี วงศรัตนะ, 2550 : 314) จึงยอมรับ
สมมติฐาน H1 สรุปไดวา ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

 
 

 
  
 

 


