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บทคัดยอ 
 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร
ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 2) ทัศนคติของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. 
ที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 3) ปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ เกษตรกรที่เปนลูกคาของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร ใน 5 อําเภอของจังหวัดเชียงใหม ไดแก อําเภอสันปาตอง อําเภอสันกําแพง 
อําเภอสันทราย อําเภอแมริม และอําเภอหางดง จํานวน 396 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย 
คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรรอยละ 63.4 เปนเพศชาย มีอายุเฉลี่ย 49.54 ป มีสมาชิกใน
ครัวเรือนเฉลี่ย 3.74 คนตอครัวเรือน หนึ่งในสามของเกษตรกรกลุมตัวอยางจบการศึกษาในระดับ 
ปวช./ปวท. มีรายไดในครัวเรือนเฉลี่ย 60,873.74 บาทตอป เกษตรกรรอยละ 64.4 มีภาระหนี้สินกับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร แหลงขาวสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกรกลุมตัวอยางคือ ธ.ก.ส. 

การศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวา เกษตรกรรอยละ 63.4 ไมมีประสบการณ
ในการทําบัญชีครัวเรือนมากอน ทุกรายไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ



 จ 

สหกรณการเกษตรในการทําบัญชีครัวเรือน ทุกรายไดรับแจกสมุดบัญชีครัวเรือน ทุกรายไดรับคํา
แนะนําเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน และไดรับการสอนทําบัญชีครัวเรือนจากพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เกษตรกรรอยละ 57.3 ใชชวงเวลากลางคืนในการทําบัญชี
ครัวเรือน ทุกรายใชบานเปนสถานที่ในการทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรรอยละ 32.8 ทําบัญชี
ครัวเรือน 3 คร้ัง/สัปดาห รอยละ 63.4 เขาใจหลักการทําบัญชีจากการเขาอบรมแตไมสามารถนําไป
ปฏิบัติได 

การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวา เกษตรกรมีทัศนคติเห็น
ดวยอยางยิ่งตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน โดยมีคาคะแนนเฉลี่ย เทากับ 4.59 

ในดานปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน พบวา ปญหาที่สําคัญคือ เกษตรกร 
ขาดความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือน และขาดการชวยเหลือ แนะนํา จากเจาหนาที่เมื่อมีปญหา
ในการทําบัญชีครัวเรือน 

 ขอเสนอแนะของเกษตรกร คือ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนควรใหความรู 
คําแนะนํา จัดฝกอบรม และสงเสริมสนับสนุนใหมีการทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่อง 
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Abstract 
 
 

The objectives of this research were to study 1) the situation of economizing 
household account of the farmers who were the Bank for Agriculture and Agricultural 
Cooperatives (BAAC)’ customers, 2) the attitudes of the farmers who were the 
customers of BAAC towards conducting household account and 3) the problems and 
obstacles on conducting household account  of such farmers. 

 
 The sample group of this research consisted of 396 farmers who were the 
customers of Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives from 5 districts in 
Chiang Mai province i.e. Sanpatong, Sankhampaeng, Sansai, Mae Rim and 
Hangdong districts. The study instrument for data collection was questionnaire and 
the following methods, frequency, percentage, means, minimum, maximum and 
standard deviation were employed for statistical analysis. 
  

The study revealed that 63.4% of the farmers were male. The average age was 
49.54 years. Their household have 3.74 peoples per family and one out of three of the 
sample received vocational certificate/technician certificate. Their household income 
was 60,873.74 Baht per year. In addition, 64.4% of them were in debt with Bank for 
Agriculture and Agricultural Cooperatives. The most influential source of 
information about conducting household account for the farmer was BAAC. 

 
From the study on the situation of conducting household account, it was found 

that 63.4% of the farmers had no experienced in doing household account. Every 
farmer was supported by the Bank of Agriculture and Agricultural Cooperatives on 
conductiog household account. Moreover, all of them were given the account book, 
advised and taught for conducting household account. Apart from the above, 57.3% 
of them spend their night time to worked on the household account. Every farmer 
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used their house to work on the account and 32.8% of them work on the household 
account 3 times a week. Also, 63.4% of the farmers understood the household 
account in the training, however, after the training, they could not make it by 
themselves. 
 
 With the study on the farmers’ attitudes towards making household account, it 
was found that they definitely agreed to conduct household account as the average 
score was 4.59%. 
  
 In terms of problems and obstacles in conducting household account, the 
importance problems were lack of understanding on household account and less 
assistance and recommendation from the officers.  
  
 The farmers suggested that involved bodies of government and private sectors 
should continuously offer more knowledge, advice, trainings and support on 
household account. 
 
  


