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การวิจัยเร่ือง “การทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการทําบัญชีครัวเรือน ทัศนคติตอ
การจัดทําบัญชีครัวเรือน และปญหาในการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาของธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร
กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตรที่เขารวมโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน ในจังหวัดเชียงใหม 
จํานวนทั้งหมด 39,145 ราย  

1.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เกษตรกรที่เขารวมโครงการครอบครัวเกษตรกรไทย

รวมใจทําบัญชีครัวเรือน ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 396 ราย ซ่ึงกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Taro Yamane (1967) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 โดยยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อนไดรอยละ 5 ทํา
การสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi stage sampling) โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ผูวิจัยไดเลือกตัวอยางของประชากรเปาหมาย 5 อําเภอในจังหวัดเชียงใหม โดย
ใชวิธีสุมแบบงาย (Simple random sampling) ซ่ึงใน 5 อําเภอนี้คิดเปน 26.32 % ของกลุมตัวอยางทั้ง
จังหวัด และใน 5 อําเภอนี้ มีเกษตรกรที่เปนลูกคาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส) ที่เขารวมโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือนจํานวน 13,200 ราย ซ่ึง
มีรายละเอียดดังนี้ 
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อําเภอสันปาตอง  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,967 ราย 
อําเภอสันกําแพง  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 2,133 ราย 
อําเภอสันทราย  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,433 ราย 
อําเภอแมริม  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 6,300 ราย 
อําเภอหางดง  มีผูเขารวมโครงการจํานวน 1,367 ราย 
ขั้นตอนที่ 2 ในแตละอําเภอจะทําการสุมตัวอยางของประชากรตามสัดสวนของแตละ

อําเภอ เพื่อที่จะใชเปนกลุมตัวอยางในการวิจัยแทนจํานวนกลุมตัวอยางของประชากรทั้งจังหวดั 396 
ราย ซ่ึงไดจํานวนกลุมตัวอยางในแตละอําเภอดังนี้ 

อําเภอสันปาตอง  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 59 ราย 
อําเภอสันกําแพง  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 64 ราย 
อําเภอสันทราย  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 43 ราย 
อําเภอแมริม  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 189 ราย 
อําเภอหางดง  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 41 ราย 
ขั้นตอนที่ 3 กลุมตัวอยางที่จะใชในการวิจัยของแตละอําเภอจะทําการสุมตัวอยางแบบงาย 

(simple random sampling) ใหไดจํานวนตัวอยางตามที่กําหนดไว โดยท่ีกลุมตัวอยางทุกรายมี
โอกาสที่จะไดรับการคัดเลือกเทากัน 
 
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

2.1 เคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close-

ended questions) และคําถามแบบปลายเปด (Open-ended questions) โดยแบงคําถามออกเปน 4 
ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรผูจัดทําบัญชีครัวเรือน ไดแก เพศ 
อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การศึกษาของเกษตรกรกลุมตัวอยาง รายไดในครัวเรือน ภาระ
หนี้สิน และแหลงขาวสารที่มีอิทธิพลมากที่สุดตอการทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงมีคําถามจํานวนทั้งหมด 
7 ขอ 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน ไดแก ประสบการณในการทําบัญชี
มากอน ชวงเวลาในการทําบัญชี  สถานที่ทําบัญชี  การไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานในการ
จัดทําบัญชี  ความสม่ําเสมอในการทําบัญชี  การไดรับแจกสมุดบัญชีจาก ธ.ก.ส. การไดรับ
คําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชี  การไดรับการสอนทําบัญชีจากหนวยงาน  ความเขาใจและ
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สามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทําบัญชีครัวเรือนหลังผานการอบรม และผูจดบันทึกบัญชีของ
ครัวเรือน ซ่ึงมีคําถามจํานวนทั้งหมด 10 ขอ (ซ่ึงขอคําถามในตอนที่ 2 นี้พัฒนามาจากแบบสอบถาม
ในภาคนิพนธของ กานตรวี 2550) 

ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน มี
คําถามทั้งหมดจํานวน 12  ขอ (ซ่ึงขอคําถามในตอนที่ 3 นี้พัฒนามาจากแบบสอบถามในภาคนิพนธ
ของ กานตรวี 2550) โดยใหแสดงความคิดเห็นวาในแตละประเด็นเกษตรกรเห็นดวยในระดับใด 
ตามมาตรวัด 5 ระดับ ของ Likert scale ดังนี้ 

เห็นดวยอยางยิ่ง    มีคาเทากับ 5   คะแนน 
เห็นดวย     มีคาเทากับ 4   คะแนน 
ไมมีความเห็นหรือไมแนใจ  มีคาเทากับ 3   คะแนน  
ไมเห็นดวย    มีคาเทากับ 2   คะแนน   
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   มีคาเทากับ 1   คะแนน 
การแปลความหมายระดับทัศนคติของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

ใชวิธีนําคาเฉลี่ยของน้ําหนักความคิดเห็น (Weight mean score) มาเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 
คาคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00   คะแนน หมายถึง      เห็นดวยอยางยิ่ง 
คาคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   คะแนน หมายถึง      เห็นดวย   
คาคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40   คะแนน หมายถึง      ไมมีความเห็นหรือไมแนใจ 
คาคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60   คะแนน หมายถึง      ไมเห็นดวย   
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80   คะแนน หมายถึง      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   
ตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ใน

สวนของปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน ประกอบดวยคําถามจํานวน 7 ประเด็น 
โดยใหเกษตรกรแสดงความคิดเห็นวาแตละประเด็นเปนปญหาอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือน
มากนอยเพียงใด โดยมีมาตรวัดปญหา 5 ระดับ ดังนี้ 

มีปญหาอุปสรรคมากที่สุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 
มีปญหาอุปสรรคมาก  มีคาเทากับ 4 คะแนน 
มีปญหาอุปสรรคปานกลาง มีคาเทากับ 3 คะแนน 
มีปญหาอุปสรรคนอย  มีคาเทากับ 2 คะแนน 
มีปญหาอุปสรรคนอยที่สุด มีคาเทากับ 1 คะแนน 
การแปลความหมายระดับปญหาอุปสรรคของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน ใชวิธีนําคาเฉลี่ยของน้ําหนักความคิดเห็น มาเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี้ 
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คาคะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00   คะแนน หมายถึง      มีปญหาอุปสรรคมากที่สุด 
คาคะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20   คะแนน หมายถึง      มีปญหาอุปสรรคมาก   
คาคะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40   คะแนน หมายถึง      มีปญหาอุปสรรคปานกลาง 
คาคะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60   คะแนน หมายถึง      มีปญหาอุปสรรคนอย   
คาคะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80   คะแนน หมายถึง      มีปญหาอุปสรรคนอยที่สุด 
ในสวนของคําถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชี

ครัวเรือน เปนคําถามลักษณะปลายเปด (Open-ended questions) โดยใหเกษตรกรแสดงความ
คิดเห็น 

2.2 การทดสอบแบบสอบถาม 
 2.2.1 การทดสอบความถูกตอง (Validity) 
 โดยการนําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลว ไปปรึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content validity) และทําการแกไขใหสมบูรณ 
 2.2.2 การทดสอบหาความเชื่อถือได (Reliability) 
 ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแกไขตามคําแนะนําของคณะกรรมการ

ที่ปรึกษา ไปทดสอบสัมภาษณกับเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ใน
จังหวัดลําปาง จํานวน 20 ราย จากนั้นนําแบบสัมภาษณในตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของ
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคา Reliability 
Coefficient ตามวิธีของ Cronbach (Cronbach’s alpha) โดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
ทางสังคมศาสตร ปรากฏวาแบบสัมภาษณตอนที่ 3 มีคาสัมประสิทธอัลฟา (Cronbach’s alpha) 
เทากับ 0.7283 
  
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนนิการเปน 2 ขั้นตอน ดังนี ้

3.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เก็บขอมูลโดยใชการสอบถามกลุมตัวอยางเกษตรกร
ลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ที่เขารวมโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวม
ใจทําบัญชีครัวเรือน ในจังหวัดเชียงใหม 

3.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากรายงาน เอกสารของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หนวยงานที่เกี่ยวของ และสื่อส่ิงพิมพตางๆ ที่
เกี่ยวของกับงานวิจัย 
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4. การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร สถิติ

ที่ใชวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาต่ําสุด 
(Maximum) คาสูงสุด (Minimum) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และการ
วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติใชการคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight mean score) โดยใชสูตร
ดังนี้ 

WMS   =   5F1+4F2+3F3+2F4+1F5 
                TNR 

WMS = คาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  
F1 = จํานวนผูตอบที่มีระดับทัศนคติเห็นดวยอยางยิ่ง 
F2 = จํานวนผูตอบที่มีระดับทัศนคติเห็นดวย 
F3 = จํานวนผูตอบที่มีระดับทัศนคติไมมีความเห็นหรือไมแนใจ 
F4 = จํานวนผูตอบที่มีระดับทัศนคติไมเห็นดวย 
F5 = จํานวนผูตอบที่มีระดับทัศนคติไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

  TNR = จํานวนผูตอบทั้งหมด 
 การแปลผลระดับทัศนคติใชคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักไปเปรียบเทียบกับเกณฑชวงคะแนนที่
สรางขึ้นจากการหาคาอันตรภาคชั้นโดยใชสูตรอันตรภาคชั้น (ตาย, 2527 : 37) ดังนี้ 
 อันตรภาคชั้น (Class interval) = พิสัย (Range) 
         จํานวนชั้น 
     = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 
                         จํานวนชั้น 
   แทนคา  = 5 – 1 
         5 
     = 0.80 
จากนั้นนําคาอันตรภาคชั้นไปจัดชวงคะแนนดังนี้ 
 1.00-1.80   คะแนน หมายถึง      ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  

 1.81-2.60   คะแนน หมายถึง      ไมเห็นดวย 
 2.61-3.40   คะแนน หมายถึง      ไมมีความเห็นหรือไมแนใจ 
 3.41-4.20   คะแนน หมายถึง      เห็นดวย 
 4.21-5.00   คะแนน หมายถึง      เห็นดวยอยางยิ่ง 


