
 
 

บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษา “ ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน  

  ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ไดแก เกษตรกรที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรชุมชน
ตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 (พึ่งตนเอง)ในปพ.ศ 2552 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ  ไดแก ชุมชนบานสันปาสัก ตําบลสันทรายหลวง ชุมชนเมืองวะ 
ตําบลเมืองเล็น ชุมชนรองเม็ง ตําบลหนองแหยง รวมทั้งส้ิน 92 ครัวเรือน (ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ, 2553 เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม       
โดยไดทําการวิเคราะหขอมูลท่ัวไป ไดคารอยละ คาเฉล่ีย คาตํ่าสุด คาสูงสุด คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาสรุปไดดังนี้ 

 
สรุปผลการศึกษา 
 

ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกร 
ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมท่ีผานการฝกอบรม

หลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 (พึ่งตนเอง)ในปพ.ศ. 2552 จากธนาคาร             
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ  ไดแก ตําบลสันทรายหลวง          
ตําบลเมืองเล็น และตําบลหนองแหยง  จํานวน 92 ครัวเรือน ผลการวิเคราะหสรุปผลไดวา เกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม รอยละ 56.5 เปนเพศหญิง รายไดท่ีมาจากภาคการเกษตรอยู
ระหวาง 1 - 50,000 บาท ระดับหนี้สินของเกษตรกรอยูระหวาง 1 – 50,000 บาท  จํานวนสมาชิก       

ในครัวเรือน   เฉล่ีย 3.97 คน ตอครัวเรือน สวนการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร มีการทําบัญชี
ครัวเรือนรอยละ 46.7  ไมทําบัญชีครัวเรือน รอยละ 53.3 โดยเกษตรกรท่ีมีการทําบัญชีครัวเรือน        

มีการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง และเกษตรกรท่ีมีการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง ปจจุบัน 

ยังทําบัญชีครัวเรือนอยู รอยละ 90.9 สวนเกษตรกรที่มีการทําบัญชีครัวเรือน แตไมตอเนื่องทําบัญชี
ครัวเรือนคร้ังสุดทายเม่ือ ป 2553 ท้ังหมด 
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ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน 
 

สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม     
ในการทําบัญชีครัวเรือนสรุปไดวา  

ปจจัยดานบุคคล  มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายในการทําบัญชีครัวเรือน         
ในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอย คือ เกษตรกรเห็นวาความจําเปนของบัญชีครัวเรือน
ตออาชีพเกษตรกรรม  ความเชื่อม่ันตอประโยชนการทําบัญชีครัวเรือน และการมีสมาชิก               
ในครัวเรือนสนับสนุนทําใหมีการทําบัญชีครัวเรือน  

ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน  มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายในการ
ทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยคือ แรงผลักดันท่ีตองการใช
ชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แรงผลักดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงินออมมากข้ึน 
แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจายอยางรอบคอบและเหมาะสม และลดรายจายท่ีฟุมเฟอยได    
และแรงผลักดันท่ีตองการวางแผนเพิ่มรายไดและลดรายจายท่ีไมจําเปนมีผลตอการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร                

ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย      
ในการทําบัญชีครัวเรือนระดับปานกลาง โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยคือ การสงเสริมใหความรู
ความเขาใจ  และจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือนแก เกษตรกรจากธนาคารผูปลอยกู             
ไดแก การใชคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทําบัญชีครัวเรือนของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ  
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ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือนโดยใชการ
วิเคราะหแบบสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
  

  ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีผลตอเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยท่ีปจจัยดาน
การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในระดับตํ่า 
โดยที่ท้ัง 3 ปจจัยลวนแตมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชี
ครัวเรือน โดยท่ีปจจัยดานบุคคลหากคาเฉล่ียปจจัยแตละปจจัยเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะทําใหเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.526 

ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน หากคาเฉล่ียปจจัยแตละปจจัยเพิ่มข้ึน   
รอยละ 1 จะทําให เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม มีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปน
รอยละ 0.416 

ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ หากคาเฉล่ียปจจัยแตละปจจัยเพิ่มข้ึน
รอยละ 1 จะทําให เกษตรกรอําเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม มีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปน
รอยละ 0.082 

   นอกจากนี้ยังพบวาการทําและไมทําบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกรอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหม ไมแตกตางกันตามอายุ การศึกษา อาชีพหลัก รายได และหนี้สิน อยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ 0.01 
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การทดสอบสมมติฐานการคนควาอิสระ 
จากสมมติฐานการคนควาอิสระ ผลการศึกษาพบวา  
1. ปจจัยดานบุคคล มีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอ    

สันทราย จังหวัดเชียงใหม  
2. ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทําบัญชี

ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีความสัมพันธกับการทําบัญชี

ครัวเรือน ของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
   กลาวโดยสรุป ปจจัยท้ัง 3 ปจจัยมีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือน           
ของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม         

ในการทําบัญชีครัวเรือน มีประเด็นท่ีพบหลายประเด็นจากการนํามาวิเคราะห มีดังนี้ 
 
 

1. ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี
ครัวเรือน 

1.1 ปจจัยดานบุคคล สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอ      
สันทราย จังหวัดเชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือนพบวา ปจจัยดานบุคคลมีผลตอเกษตรกรอําเภอ        
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือนในระดับมาก โดยในรายละเอียดพบวา          
ความจําเปนของบัญชีครัวเรือนตออาชีพเกษตรกรรม  ความเชื่อม่ันตอประโยชนจากการทําบัญชี
ครัวเรือน และการมีสมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนทําใหมีการทําบัญชีครัวเรือน มีผลตอการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรในระดับมาก  

1.2 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน  สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอ
เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือนพบวา ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจ
ของครัวเรือน มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือนในระดับ
ปานกลาง โดยในรายละเอียดพบวา แรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง แรงผลักดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงินออมมากข้ึน แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจาย
อยางรอบคอบและเหมาะสม และลดรายจายท่ีฟุมเฟอยได และ แรงผลักดันท่ีตองการวางแผนเพ่ิม
รายไดและลดรายจายท่ีไมจําเปน มีผลตอการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในระดับมาก 
สอดคลองกับผลการวิจัยเร่ืองหน้ีสินภาคครัวเรือนของเกษตรกรในชนบทไทยพบวาบัญชีครัวเรือน
เปนปจจัยท่ีเอ้ือตอการชําระหนี้จริงของเกษตรกร (ดร.วโรทัย, 2550) และผลการวิจัยเร่ืองการรับรู
และปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สุนีย และนิยะดา, 2551) ท่ีพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการทําบัญชีครัวเรือของ
ประชาชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือการไดเรียนรูการบริหารและ
วางแผนการใชเงินมากท่ีสุด  
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1.3 ปจจัยดานการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ  มีผลตอเกษตรกรอําเภอ           
สันทรายในการทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยพบวาการสงเสริมใหความรูความเขาใจ
และจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือนแกเกษตรกรจากธนาคารผูปลอยกู  ไดแก การใหคําปรึกษา
และคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทําบัญชีครัวเรือนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีผลตอการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรในระดับมาก สอดคลองกับผลการคนควาอิสระเร่ืองการทําบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม ในการศึกษา
ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาปญหาท่ีสําคัญในการจัดทําบัญชีครัวเรือน    
คือ การขาดการชวยเหลือ แนะนํา จากเจาหนาท่ีเม่ือมีปญหาในการทําบัญชีครัวเรือน (สุพรรณี, 
2551) 

 
 

2. ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม           
ในการทําบัญชีครัวเรือน 

สรุปผลการวิเคราะห ปญหาและอุปสรรคท่ีพบของเกษตรกรอําเภอสันทราย 
จังหวัดเชียงใหมในการทําบัญชีครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง โดยพบวาปญหาของเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม คือความไมตอเนื่องของการสนับสนุนจากภาครัฐตอการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน ความรูความเขาใจของตนเองในการทําบัญชีครัวเรือน สอดคลองกับผลการคนควา
อิสระ เร่ืองการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
ในจังหวัดเชียงใหม ในการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาปญหา         
ท่ีสําคัญคือ เกษตรกรขาดความเขาใจในการทําบัญชี (สุพรรณี, 2551)  การขาดแรงจูงใจในการทํา
บัญชีครัวเรือน และความผิดพลาดจากการบันทึกรายการและการคํานวณที่เกิดข้ึนในการทําบัญชี
ครัวเรือน อยูในระดับปานกลาง  การท่ีไมสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการทําบัญชีครัวเรือน              
ไปประยุกตใชประโยชน และการขาดการมีสวนรวมของสมาชิกในครัวเรือนอยูในระดับปานกลาง 
สวนความสามารถในการเขียนหนังสือทําใหไมสามารถบันทึกบัญชีครัวเรือนได อยูในระดับนอย 
โดยไมสอดคลองกับงานวิจัย เร่ืองการจัดการความรูทางการบัญชีเพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิต ผลิตภัณฑลําไยอบแหงสีทองของกลุมเกษตรกรบานเหมืองกวัก ต.มะเขือแต อ.เมือง จ.ลําพูน 
(วาริพิณ, 2551) ท่ีพบวาปญหาของเกษตรกรบานเหมืองกวักมีปญหาการบันทึกบัญชีครัวเรือน
เนื่องจากมีรายไดไมสมํ่าเสมอในแตละป ทําใหเกิดความทอใจในการบันทึกบัญชี โดยเฉพาะเดือนท่ี
เกษตรกรไมมีรายได มีแตรายจาย  
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3. ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการไมทําบัญชี
ครัวเรือน สําหรับผูท่ีไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 

3.1 ปจจัยดานบุคคล สรุปผลการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหมในการไมทําบัญชีครัวเรือน มีผลตอการไมทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอยู
ในระดับปานกลาง ซ่ึงเม่ือพิจารณา  ในแตละดานพบวา ปจจัยดานบุคคลมีผลตอเกษตรกรอําเภอสัน
ทรายในการไมทําบัญชีครัวเรือน อยูในระดับปานกลาง โดยในรายละเอียดพบวา ปจจัยสวนบุคคลท่ี
มีผลตอการไมทําบัญชีครัวเรือนไดแก ไมมีผูทําบัญชีครัวเรือน ไมมีความจําเปนในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ขาดความรูความเขาใจในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร ไมเช่ือม่ันตอ
ประโยชนจากการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยมีผลตอการไมทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในระดับ
ปานกลาง สวนการไมมีสมาชิกในครัวเรือนสนับสนุนใหมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน มีผลตอการไม
ทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในระดับนอย  

3.2 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายใน
การไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยพบวา ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนท่ีมี
ผลตอการทําบัญชีครัวเรือนไดแก รายการรับ – จายมีนอย  ภาระหนี้สินในครัวเรือนไมมาก            
จึงไมจัดทําบัญชีครัวเรือน การไมมีแรงผลักดันท่ีตองการใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง มีผลตอการไมทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในระดับปานกลาง  

3.3 ปจจัยดานการสงเสริมสนับสนุนจากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย 
ในการไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยพบวาการไมมีหนวยงานท่ีเกี่ยวของใหคําปรึกษา
และคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการจัดทําบัญชีครัวเรือน สอดคลองกับผลการคนควาอิสระเร่ืองการ
ทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรในจังหวัด
เชียงใหม ในการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาปญหาท่ีสําคัญในการ
จัดทําบัญชีครัวเรือน คือ การขาดการชวยเหลือ แนะนํา จากเจาหนาท่ีเม่ือมีปญหาในการทําบัญชี
ครัวเรือน (สุพรรณี, 2551)โดยสําหรับผูท่ีไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนเห็นวาปญหาดังกลาวมีผลตอ
การไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปลานกลาง ภาครัฐไมมีการชี้แนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชน
ของการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง ภาครัฐไมมีการติดตามผลการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยาง
ตอเนื่อง และการท่ีภาครัฐไมมีการสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องมีผลตอการ      
ไมทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับปานกลาง    
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ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือนโดยใชการ  
วิเคราะหแบบสหสัมพันธ (Correlation Analysis) 
 

 ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีผลตอเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือนในระดับปานกลาง โดยท่ีปจจัยดาน
การสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ผูทําและไมทํา
บัญชีครัวเรือนในระดับตํ่า โดยท่ีท้ัง 3 ปจจัยลวนแตมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ผูทําและไมทําบัญชีครัวเรือน  
 ปจจัยดานบุคคลไดแก ปจจัยยอยดังนี้การทําบัญชีครัวเรือนมีความจําเปนตออาชีพ
เกษตรกรรม ความรูความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือนของตัวเกษตรกร การมีสมาชิกในครัวเรือน
สนับสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือน การมีสมาชิกกลุมเกษตรกรเดียวกันสนับสนุนใหมีการทําบัญชี
ครัวเรือน ความเช่ือมั่นตอประโยชนจากการทําบัญชีครัวเรือน ข้ันตอนในการทําบัญชีครัวเรือน      
ท่ีไมยุงยาก รวมไปถึงการไมมีผูจัดทําบัญชีครัวเรือน และไมมีความจําเปนในการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน หากคาเฉล่ียปจจัยแตละปจจัยเพิ่มข้ึนรอยละ1 จะทําใหเกษตรกรอําเภอสันทราย            
จังหวัดเชียงใหมมีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.526  
 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน เปนอีกดานหน่ึงท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําและไมทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงประกอบดวยปจจัยยอยดังนี้    
ภาระหน้ีสินของครัวเรือน แรงผลักดันท่ีตองการชําระหนี้ใหไดตรงตามกําหนดเวลา แรงผลักดันท่ี
ตองการวางแผนเพ่ิมรายไดและลดรายจายท่ีไมจําเปน สอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการรับรูและปจจัย
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือนของประชาชน ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (สุนีย และนิยะดา, 2551) พบวาปจจัยที่มีผลตอการทําบัญชีครัวเรือของ
ประชาชนในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือการไดเรียนรูการบริหารและ
วางแผนการใชเงินมากท่ีสุด แรงผลักดันท่ีตองการใหมีการใชจายอยางรอบคอบและเหมาะสมและ
ลดรายจายที่ฟุมเฟอยได แรงผลักดันท่ีตองการใหครัวเรือนมีเงินออมมากข้ึน แรงผลักดันท่ีตองการ
ใชชีวิตอยางพอเพียงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รวมไปถึงรายการรับ – จายมีนอย หากคาเฉล่ีย
ปจจัยแตละปจจัยเพิ่มข้ึน รอยละ1 จะทําใหเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมมีการทําบัญชี
ครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.416  
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 สวนปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม ในการทําและไมทํา
บัญชีครัวเรือน อยูในระดับนอย คือ ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ซ่ึงประกอบดวย
ปจจัยยอยดังนี้ การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชีครัวเรือน             
แกเกษตรกรจากธนาคารผูปลอยกู การสงเสริมใหความรูความเขาใจและจัดฝกอบรมในการทําบัญชี
ครัวเรือนแกเกาตรกรจากหนวยงานภาครัฐ การใหคําปรึกษาและคําแนะนําเม่ือเกิดปญหาในการทํา
บัญชีครัวเรือนของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การชี้แนะใหเกษตรกรทราบถึงประโยชนของการทําบัญชี
ครัวเรือนจากหนวยงานที่เขาไปสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน การประชาสัมพันธถึงขาวสาร
เกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนจากภาครัฐอยางสมํ่าเสมอ การใหการสนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือน
อยางตอเนื่องจากหนวยงานภาครัฐ การติดตามผลการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องจากหนวยงาน
ภาครัฐหากคาเฉล่ียปจจัยแตละปจจัยเพิ่มข้ึนรอยละ 1 จะทําใหเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัด 
เชียงใหมมีการทําบัญชีครัวเรือนเพิ่มข้ึนคิดเปนรอยละ 0.082   
 ปจจัยดานบุคคล และ ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีผลตอการ
เปล่ียนแปลงจากการไมทําบัญชีครัวเรือนเปนการทําบัญชีครัวเรือนหากคาเฉล่ียแตละปจจัยเพิ่มข้ึน
สอดคลองกับงานวิจัยเร่ืองการรับรูและปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจจัดทําบัญชีครัวเรือนของ
ประชาชน ในอําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่ีพบวา ปจจัยท่ีทําใหตัดสินใจทํา
บัญชีครัวเรือน คือ ปจจัยดานการเงิน และปจจัยดานครัวเรือน (สุนีย และนิยะดา, 2551) 
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ขอคนพบจากการศึกษา 
1. ปจจัยดานบุคคล มีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอ    

สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในระดับปานกลาง 
2. ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน มีความสัมพันธกับการทําบัญชี

ครัวเรือนของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในระดับปานกลาง 
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ มีความสัมพันธกับการทําบัญชี

ครัวเรือน ของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในระดับตํ่า 
   โดยท่ีปจจัยท้ัง 3 ปจจัยมีความสัมพันธกับการทําบัญชีครัวเรือน ของเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะจากเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
 

 จากการศึกษาขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม           
ในการทําบัญชีครัวเรือนที่มีการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาเกษตรกรสวนใหญใหขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ หนวยงานของรัฐควรเขามาชวยสนับสนุนการจัดทําบัญชีครัวเรือน เนื่องจากปจจุบัน
พบวามีเพียงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรที่เขามาใหการสนับสนุน โดยมีการ
อบรมแกกลุมเกษตรกรเปนอยางดี ทําใหเกิดความเขาใจในบัญชีครัวเรือน ขอเสนอแนะอันดับ
รองลงมาของเกษตรกรอําเภอ  สันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน ท่ีมีการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน พบวาสาเหตุในการไมทําบัญชีครัวเรือนเปนเพราะเกษตรกรไมมีเวลา ไมคอยสนใจ 
และลืม โดยเสนอแนะตอไปวาควรมีการพัฒนาใหเขาใจงาย นอกจากนี้ยังเสนอแนะวาควรมีการ
ปลูกฝงชาวบานและเกษตรกรใหเห็นความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือน สรางลักษณะนิสัยการ
ใชจายเทาท่ีจําเปน โดยอยากใหเกษตรกรทุกคนทําเหมือนกัน การทําบัญชีครัวเรือนชวยใหรับรูเร่ือง
ของการใชจายของตัวเราและครอบครัวที่สงผลตอการลดหนี้ได ท้ังยังทําใหทราบรายไดหลัก 
รายไดเสริม ควรมีการใหส่ิงของจูงใจในการทําบัญชีครัวเรือนดวย โดยเกษตรกรอยากใหธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรเขามาอบรมตอเนื่องประมาณ 2 – 3 เดือนคร้ัง และลําดับ
สุดทายเกษตรกรใหขอเสนอแนะวา ควรแนะนําในการลดคาใชจายใหกับเกษตรกรดวย เชนคาปุย 
ยาฆาแมลง และตนทุนการปลูกตาง ๆ  

 

จากการศึกษาขอเสนอแนะของเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการ
ทําบัญชีครัวเรือนท่ีไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวาเกษตรกรสวนใหญใหขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้ ควรมีการพัฒนาบัญชีครัวเรือนใหเขาใจงาย เนื่องจากคิดวามีความละเอียดท่ียุงยาก และ
การไมทําบัญชีสาเหตุอ่ืนๆ นอกจากท้ัง 3 ดานแลว ไดแก ไมมีเวลา ลืม ไมคอยสนใจในบัญชี
ครัวเรือนอีกดวย นอกจากนี้ยังเห็นวา ไมคอยสนใจการทําบัญชีครัวเรือน เพราะเนื่องจากไมมีเวลา 
ขาดหนวยงานของรัฐเขามาชวยสนับสนุนมีเพียงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
เทานั้น ขาดความรูความเขาใจ  ในการทําบัญชีครัวเรือน และขาดคนทําบัญชีครัวเรือน  

 
 
 
 
 

 



59 
 

2. ขอเสนอแนะจากผูศึกษา 
หนวยงานภาครัฐควรใหความสนใจในการศึกษาการจัดทําบัญชีครัวเรือนมากข้ึน

และมีการสงเสริมใหภาคประชาชน หันมาทําบัญชีครัวเรือน โดยการสนับสนุนท้ังจากการสงเสริม
การจัดทําบัญชีครัวเรือน การติดตามและการใหคําปรึกษา เนื่องจากการทําบัญชีครัวเรือนเปน
โครงการหนึ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนแกประชาชน และทุกคนในครัวเรือน ซ่ึงทําใหทุกคนไดรับรูถึง
ท่ีมาของรายรับ และท่ีไปของรายจาย   การวางแผนอนาคตท่ีดีของชีวิตดังกระแสพระราชดํารัส 
“เศรษฐกิจพอเพียง” (โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง, 2553 : ออนไลน) 

 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคร้ังตอไป 
3.1 ควรทําการศึกษาประเด็นปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรท่ียังไมไดเขารับการอบรม

วาปจจัยใดมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนสําหรับผูท่ีไมเคยเขารับการอบรมบัญชีครัวเรือนมากอน 
ซ่ึงขอมูลดังกลาวยอมเปนผลดีตอโครงการจัดทําบัญชีครัวเรือนของหนวยงานตาง ๆ ในอนาคต      
ท่ีอาจจะเกิดข้ึน ซ่ึงจะชวยแกปญหาการไมจัดทําบัญชีครัวเรือนในภาคประชาชนตอไป 

3.2 การศึกษาเทคนิคในการอบรมบัญชีครัวเรือนแกเกษตรกรของหนวยงานตางๆ 
หรือภาครัฐ วาเทคนิคใดชวยใหเกษตรกรมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง และสนับสนุน
การจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 
 
 
 


