
บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง “การทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม” มีวัตถุประสงค วิธีดําเนินการวิจัยและผลการวิจัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงคเพื่อ 

1. เพื่อศึกษาสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคา ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส) ในจังหวัดเชียงใหม 
2. เพื่อศึกษาทัศนคติของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ในจังหวัดเชียงใหม 
3. เพื่อศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคา 
ธ.ก.ส. ในจังหวัดเชียงใหม 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณการเกษตรที่เขารวมโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชี
ครัวเรือน ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 39,145 ราย 
 
ขนาดกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ เกษตรกรที่เขารวมโครงการ
ครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน ในจังหวัดเชียงใหม จํานวน 396 
ราย 
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  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงกอนจะนําแบบสอบถาม

ไปใช  ไดทดสอบความถูกตอง  (Validity) โดยนําแบบสอบถามไปปรึกษา
คณะกรรมการที่ปรึกษา แลวนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไข จากนั้นนําไป
ทดสอบเก็บขอมูลเพื่อหาความเชื่อถือได (Reliability) โดยนําไปทดลองเก็บขอมูล
กับเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ซ่ึงไมใชเปน
กลุมประชากรในการศึกษา แตมีลักษณะที่ใกลเคียงกับกลุมประชากรที่ศึกษา 
จํานวน 20 ราย จากนั้นนําแบบสอบถามในตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับทัศนคติของ
เกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน มาวิเคราะหทางสถิติเพื่อหาคา 
Reliability Coefficient ตามวิธีของ Cronbach (Cronbach’s Alpha) โดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร ปรากฏวาแบบสอบถาม
ตอนที่ 3 มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s Alpha) เทากับ 0.7283 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยในครั้ งนี้  ผู วิ จั ยไดทํ าการ เก็บขอมูลดวยตนเอง  โดยนํ า
แบบสอบถามที่สรางขึ้นเสร็จ ไปสอบถามเกษตรกรกลุมตัวอยางที่ เขารวม
โครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน 
 
การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร สถิติที่ใชวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาต่ําสุด (Maximum) คาสูงสุด (Minimum) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และสวนการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับ
ทัศนคติใชการคํานวณคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weight mean score) 
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ผลการวิจัย 
1. ลักษณะสวนบุคคลของเกษตรกรผูจัดทําบัญชีครัวเรือน 

จากการวิจัยพบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง รอยละ 63.4  เปนเพศชาย มีอายุ
เฉลี่ย 49.54 ป มีจํานวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.74 คนตอครัวเรือน เกษตรกร
กลุมตัวอยางหนึ่งในสามมีการศึกษาอยูในระดับ ปวช./ปวท. มีรายไดภายใน
ครัวเรือนโดยเฉลี่ย 60,873.74 บาทตอป รอยละ 64.4 มีหนี้สินกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) และพบวา แหลงขาวสารที่มีอิทธิพล
มากที่สุดตอการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรกลุมตัวอยางคือ ธ.ก.ส. 
 
2. สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

จากการวิจัย พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 63.4 ไมเคยมี
ประสบการณในการทําบัญชีครัวเรือนมากอน รอยละ 57.3 ใชชวงเวลากลางคืนใน
การทําบัญชีครัวเรือน เกษตรกรกลุมตัวอยางทั้งหมดใชบานเปนสถานที่ในการทํา
บัญชีครัวเรือน และไดรับการสนับสนุนจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการทําบัญชีครัวเรือน รอยละ 32.8 บันทึกบัญชีครัวเรือน  
3 คร้ัง/สัปดาห รอยละ 30.6 บันทึกบัญชีครัวเรือน 1 คร้ัง/สัปดาห และทั้งหมด
ไดรับแจกสมุดบัญชีครัวเรือน ไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
ไดรับการสอนทําบัญชีครัวเรือน จาก ธ.ก.ส. เกษตรกรกลุมตัวอยางรอยละ 54.5 
เขาใจหลักการทําบัญชีครัวเรือนและสามารถนําไปปฏิบัติได รอยละ 45.5 เขาใจ
หลักการทําบัญชีครัวเรือนแตนําไปปฏิบัติไมได เกษตรกรตัวอยางรอยละ 47.0 
บันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเอง รอยละ 41.1 ใหคูสมรสเปนผูจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนให และรอยละ 11.9 ใหบุตรเปนผูจดบันทึกบัญชีครัวเรือนให 

  
3. ทัศนคติของเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. ตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

จากการวิจัย พบวา เกษตรกรมีทัศนคติในระดับที่เห็นดวยอยางยิ่งตอการ
ทําบัญชีครัวเรือนในดานความจําเปนตองทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชีครัวเรือน
ทําใหมีเงินออมมากขึ้น การทําบัญชีครัวเรือนทําใหสามารถวางแผนชําระหนี้
ธ.ก.ส. ไดตรงตามเวลาที่กําหนด การไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ ธ.ก.ส. อยาง
สม่ําเสมอทําใหคิดอยากทําบัญชีครัวเรือนมากขึ้น การไดรับการอบรมจาก ธ.ก.ส. 
ทําใหเขาใจการทําบัญชีครัวเรือนและนําไปปฏิบัติได การทําบัญชีครัวเรือนทําให
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ทราบรายละเอียดรายได-รายจายของครอบครัวในแตละเดือน การทําบัญชี
ครัวเรือนทําใหมีชีวิตและความเปนอยูดีขึ้น การทําบัญชีครัวเรือนทําใหสามารถ
วางแผนการเพิ่มรายได/ลดรายจายที่ไมจําเปนได การทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีการ
ใชจายอยางรอบคอบและไมฟุมเฟอย และการทําบัญชีครัวเรือนทําใหสามารถ
ปฏิบัติตัวตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได 

ประเด็นที่เกษตรกรมีทัศนคติในระดับที่เห็นดวย ไดแก ความยากในการ
ทําบัญชีครัวเรือนทําใหไมอยากทําบัญชีครัวเรือน และการไดรับความชวยเหลือ
จาก ธ.ก.ส. ทําใหการทําบัญชีครัวเรือนเปนเรื่องที่งายขึ้น 

 
4. ปญหาอุปสรรคของเกษตรกรในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

จากการวิจัย พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางมีปญหาอุปสรรคในระดับมาก
ที่สุด ไดแก เกษตรกรผูทําบัญชีครัวเรือนขาดประสบการณในการทําบัญชี ขาด
แหลงขอมูลจากภาครัฐและเอกชนในการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทําบัญชี
ครัวเรือน ขาดความรูความเขาใจเรื่องการทําบัญชีครัวเรือน การทําบัญชีครัวเรือน
มีความยุงยากและทําใหเสียเวลา ขาดการชวยเหลือ แนะนํา จากเจาหนาที่ ธ.ก.ส. 
ในการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน มีปญหาอุปสรรคในระดับปานกลาง คือ มีภารกิจ
ที่ตองรับผิดชอบมากทําใหไมสามารถทําบัญชีได และมีปญหาอุปสรรคในระดับ
นอย คือ ขาดสถานที่ที่เอื้ออํานวยตอการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน โดยภาพรวม
พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางสวนใหญมีปญหาอุปสรรคตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนในระดับมาก 
 
5. ขอเสนอแนะของเกษตรกรในการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

จากการวิจัย พบวา เกษตรกรกลุมตัวอยางรอยละ 89.40 อยากใหเจาหนาที่ 
ธ.ก.ส. เขามาใหความรูและคําแนะนําตางๆ เกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือนอยาง
ตอเนื่อง รอยละ 75.25 อยากใหมีการจัดฝกอบรมเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน
อยางสม่ําเสมอ รอยละ 80.56 อยากใหเจาหนาที่ ธ.ก.ส. เขามาสงเสริมหรือใหการ
สนับสนุนการทําบัญชีครัวเรือนอยางจริงจัง รอยละ 70.45 อยากใหเจาหนาที่
ธ.ก.ส. ติดตามงานอยางใกลชิด และคอยรับฟงปญหาตางๆในการทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร 
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การอภิปรายผล 
การวิจัยเร่ือง การทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม ทําใหทราบวา เกษตรกรมีสภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือน ทัศนคตติอ
การทําบัญชีครัวเรือน พรอมทั้งมีปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยสามารถนํามาอภิปรายได
ดังนี้ 

สภาพการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา เกษตรกรสวนใหญไมมี
ประสบการณในการทําบัญชีครัวเรือนมากอน เพราะเกษตรกรไมเคยไดรับความรูในการทําบัญชี
ครัวเรือนจากแหลงความรูใดเลย และเกษตรกรสวนใหญไมเคยจดบันทึกรายรับรายจายใน
ชีวิตประจําวัน การที่ ธ.ก.ส.ไดจัดทําโครงการครอบครัวเกษตรกรไทยรวมใจทําบัญชีครัวเรือน
ขึ้นมาเปนเพียงหนวยงานเดียวเทานั้นที่ใหความรูในการทําบัญชีครัวเรือนแกเกษตรกร จากการ
สอบถามเกษตรกรที่เขารวมโครงการและไดผานการอบรมการทําบัญชีครัวเรือนแลว พบวา 
เกษตรกรเพียงจํานวนเกินครึ่งเล็กนอยที่เขาใจหลักการทําบัญชีครัวเรือนและสามารถนําไปปฏิบัติ
ได ทั้งนี้อาจจะเปนเพราะวาเนื้อหาของหลักการทําบัญชีครัวเรือนเปนสิ่งที่ยากและเกษตรกรไดรับ
การอบรมในการทําบัญชีครัวเรือนไมตอเนื่อง ประกอบกับ ธ.ก.ส. ไมไดติดตามดูแลเกษตรกร
หลังจากการอบรม ทําใหเกษตรกรไมมีแหลงที่ใหความชวยเหลือเมื่อมีปญหาในการทําบัญชี
ครัวเรือน  

สําหรับผูที่สามารถทําบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดนั้นสวนใหญจะทําการจดบันทึกบัญชี
ครัวเรือนอยูที่บานโดยทําในชวงเวลาเย็นถึงกลางคืนและสวนใหญจะจัดทําบัญชีครัวเรือนหนึ่งถึง
สามครั้งตอสัปดาห ซ่ึงยังเปนการปฏิบัติที่ยังไมมากนัก ตามหลักการแลวเกษตรกรควรจะจดบันทึก
บัญชีครัวเรือนอยางสม่ําเสมอโดยการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนทุกวัน ถาหากเกษตรกรไมมีเวลาที่จะ
จดบันทึกบัญชีครัวเรือน เกษตรกรอาจจะใหคูสมรสและบุตรเปนผูทําการบันทึกบัญชีครัวเรือน
แทน ทั้งนี้ตองมีการถายทอดความรูใหกับคนในครอบครัวใหมีความเขาใจอยางถูกตอง 

โดยภาพรวมแลวจะเห็นไดวาโครงการที่ ธ.ก.ส. จัดตั้งขึ้นนี้ประสบผลสําเร็จในระดับที่ไม
มากนัก เพราะเกษตรกรที่เขารวมอบรมจํานวนเพียงเกินครึ่งเล็กนอยเทานั้นที่สามารถนําความรู
ความเขาใจไปจัดทําบัญชีครัวเรือนได ซ่ึงเปาหมายหลักของโครงการคือใหเกษตรกรที่เขารวม
โครงการสามารถจดบันทึกบัญชีครัวเรือนดวยตนเองได การที่จะทําใหโครงการนี้บรรลุเปาหมายได
นั้น ทางเจาหนาที่ ธ.ก.ส. จะตองจัดฝกอบรมอยางตอเนื่องและเขาไปติดตามงานอยางใกลชิด เพื่อ
รับฟงปญหาตางๆจากเกษตรกร และชวยเหลือใหเกษตรกรสามารถทําบัญชีครัวเรือนไดอยาง
ถูกตองและสามารถทําบัญชีครัวเรือนดวยตนเองไดตลอดไป 
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ทัศนคติของเกษตรกรตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน จากการศึกษาพบวา เกษตรกรมีทัศนคติ
เห็นดวยอยางยิ่งวาการทําบัญชีครัวเรือนมีความจําเปน เพราะทําใหมีเงินออมมากขึ้น เมื่อรูจักบันทึก
รายรับรายจายตางๆ ก็จะทําใหทราบถึงสถานะการเงินของครอบครัววามีความสมดุลกันหรือไม 
และเมื่อมีรายไดมากแตรายจายนอยก็จะทําใหเหลือเงินอีกสวนหนึ่งที่จะเก็บไวเปนเงินออมของ
ครัวเรือนตอไป ทําใหวางแผนชําระหนี้ ธ.ก.ส. ไดตรงตามเวลาที่กําหนดเมื่อถึงวาระที่จะตองชําระ
หนี้ก็สามารถที่จะมีเงินที่จะนําไปชําระไดครบถวนตามเวลาที่กําหนด เพราะไดแบงเงินสวนหนึ่ง
เก็บออมไวแลว ทําใหทราบรายละเอียดรายไดรายจายของครอบครัวในแตละเดือน การบันทึก
รายการตางๆ ลงในสมุดบัญชีครัวเรือน ทําใหเกษตรกรสามารถที่จะรับรูฐานะทางการเงินของ
ครอบครัวในแตละเดือนวารายไดกับรายจายสมดุลกันหรือไม อีกทั้งยังทําใหเกษตรกรมีชีวิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น เพราะมีการใชจายอยางพอตัวทําใหไมตองไปกูหนี้ยืมสินจากแหลงตางๆ มาชวย
ครัวเรือน และยังเห็นวาการทําบัญชีครัวเรือนทําใหมีการใชจายอยางรอบคอบและไมฟุมเฟอย รูจัก
ตัดทอนรายจายตางๆที่ไมจําเปนและเปนสิ่งของฟุมเฟอยออกไปได 

แตถึงอยางไรก็ตามเกษตรกรเห็นวาความยากในการทําบัญชีครัวเรือนทําใหไมอยากทํา
บัญชีครัวเรือนทั้งนี้เปนเพราะสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนมีความสลับซับซอนเกินไป ยากแกการ
เขาใจ ธ.ก.ส.ควรที่จะปรับสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนใหเขาใจงายและไมซับซอน เพื่อใหเกษตรกร
สามารถที่จะจดบันทึกบัญชีครัวเรือนไดอยางถูกตองและอยากจะจดบันทึกอยูเปนประจํา และ
เกษตรกรยังเห็นวาถาไดรับคําแนะนําจากเจาหนาที่ ธ.ก.ส. อยางสม่ําเสมอ ไดรับความชวยเหลือ 
ไดรับการอบรม จะทําใหเกษตรกรสามารถที่จะทําบัญชีครัวเรือนไดดีขึ้น เพราะมีผูที่คอยใหความ
ชวยเหลือและไขขอปญหาตางๆ ที่สงสัยจากการทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรตองการที่
จะบันทึกบัญชีครัวเรือนอยูเปนประจํา นอกจากนี้เกษตรกรเห็นดวยอยางยิ่งวาการทําบัญชีครัวเรือน
ทําใหตนสามารถปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงได โดยเกษตรกรเห็นวา การทําบัญชีครัวเรือน
นั้นเปนการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพราะทําใหรูจักใชจายอยางประหยัด รูจักอด
ออม รอบคอบ และมีการวางแผนการเงินของครอบครัว ทําใหคนในครัวเรือนมีชีวิตความเปนอยูที่ดี 
มีชีวิตที่เรียบงายบนพื้นฐานของความพอเพียง ซ่ึงจะนําไปสูความสุขที่แทจริงในอนาคต 

จากการศึกษาทัศนคติของเกษตรกรที่มีตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนนั้น จะเห็นไดวา
เกษตรกรมีทัศนคติที่ดีตอการทําบัญชีครัวเรือน ซ่ึงเปนสิ่งที่ ธ.ก.ส. จะตองรักษาระดับทัศนคติที่ดี
ของเกษตรกรไว และแกไขประเด็นปญหาที่ทําใหเกษตรกรมีทัศนคติในดานลบตอการทําบัญชี
ครัวเรือนโดย ธ.ก.ส. ควรแกไขในดานการใหการอบรมที่มีไมสม่ําเสมอและไมมีการติดตามงาน
อยางตอเนื่อง ซ่ึงสิ่งนี้อาจจะทําใหทัศนคติของเกษตรกรเปลี่ยนไปในทางที่ไมเห็นดวยกับการทํา
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บัญชีครัวเรือน และ ธ.ก.ส. ควรประชาสัมพันธหรือสนับสนุนใหเกษตรกรลูกคา ธ.ก.ส. เห็น
ความสําคัญของการทําบัญชีครัวเรือนและมีทัศนคติที่ดีตอการทําบัญชีครัวเรือนตลอดไป 

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกร จากการศึกษาพบวา เกษตรกรกลุมตัวอยาง
มีปญหาในดานการที่ไมเคยมีประสบการณในการจดบันทึกรายรับรายจายของครัวเรือนมากอน 
เพราะโครงการนี้เร่ิมสงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรเมื่อไมนานมานี้ จึงทําใหเกษตรกรไมมี
พื้นฐานและความเขาใจในการทําบัญชีครัวเรือน และการที่เกษตรกรตองการที่จะหาความรูและ
รายละเอียดของการทําบัญชีครัวเรือนนี้ก็ทําไดยาก เพราะยังไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานที่รับปรึกษา
ปญหาการทําบัญชีครัวเรือนโดยเฉพาะ ซ่ึงการจัดตั้งหนวยงานนี้จะทําใหเกษตรกรสามารถที่จะเขา
ไปรับบริการปรึกษาปญหาตางๆได เมื่อมีความของใจและไมเขาใจ ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรหันมา
ใสใจการทําบัญชีครัวเรือนมากขึ้น และการที่เกษตรกรเขาใจวาการทําบัญชีครัวเรือนมีความยุงยาก
และทําใหเสียเวลานั้น อาจเนื่องมาจากสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนที่มีความซับซอนเกินไปซึ่งทําให
เขาใจยาก ทั้งนี้เจาของโครงการควรมีการปรับปรุงรายละเอียดของสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือนให
เขาใจงายและไมซับซอนเกินไป เพื่อทําใหเกษตรกรสามารถที่จะจดบันทกึไดมากขึ้น  

เกษตรกรบางสวนยังเขาใจวาการทําบัญชีครัวเรือนทําใหเสียเวลา แตแทจริงแลวการจด
บันทึกบัญชีครัวเรือนนั้นใชเวลาแคไมกี่นาทีซ่ึงถือวาเปนสิ่งที่คุมคามากเมื่อเทียบกับการไดรับรู
สถานะทางการเงินของครัวเรือน เพราะการรับรูสถานะทางการเงินนั้นทําใหครัวเรือนสามารถวาง
แผนการใชจายตางๆในแตละเดือน ปญหาอีกประการหนึ่งคือ การชวยเหลือ แนะนํา จากเจาหนาที่ 
ธ.ก.ส. ที่ไมมีความตอเนื่อง ทําใหเกษตรกรบางสวนที่อยากจะทําบัญชีครัวเรือน เกิดการละเลยและ
ไมใหความสนใจอันเปนสาเหตุใหเกษตรกรบางสวนเลิกลมความคิดที่จะบันทึกบัญชีครัวเรือน 
เพราะฉะนั้นเจาหนาที่ ธ.ก.ส. ควรเขามาพบปะพูดคุยกับเกษตรกรอยางสม่ําเสมอเพื่อรับรูปญหา
ของเกษตรกรและชวยหาแนวทางในการแกไข เพื่อทําใหเกษตรกรรูสึกวายังมีผูที่คอยใหความ
ชวยเหลือเมื่อพบเจอกับปญหาตางๆ ซ่ึงจะทําใหเกษตรกรหันมาจดบันทึกบัญชีครัวเรือนมากขึ้น 

และจากการศึกษายังพบวา เกษตรกรตองการใหเจาหนาที่ ธ.ก.ส. เขามาจัดฝกอบรมอยาง
สม่ําเสมอและคอยรับฟงปญหาตางๆ ที่เกษตรกรพบเจอในการจัดทําบัญชีครัวเรือน และทาง
เจาหนาที่ ธ.ก.ส. ควรจะประชาสัมพันธและรณรงคใหเกษตรกรจัดทําบัญชีครัวเรือนอยูเปนประจํา
โดยใชส่ือตางๆ นอกจากนี้ควรใชส่ือที่ทําใหเกษตรกรสามารถเขาใจการทําบัญชีครัวเรือนและ
นําไปปฏิบัติได 
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ขอเสนอแนะ 
ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร 

ควรเขามาใหความรูและคําแนะนําตางๆ ตลอดจนจัดการฝกอบรมเกี่ยวกับการทําบัญชีครัวเรือน
ใหแกเกษตรกรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง และสงเสริมหรือใหการสนับสนุนเกษตรกรในการจด
บันทึกบัญชีครัวเรือน เพื่อทําใหรูรายรับ-รายจาย และสามารถวางแผนการเงินของครอบครัวได 

จากการวิจัยพบวา เกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร มีการ
จัดทําบัญชีครัวเรือนอยางตอเนื่องคอนขางนอย  ทาง ธ.ก.ส. ควรใหการเอาใจใสดูแล และ
สนับสนุนใหเกษตรกรมีการจัดทําบัญชีครัวเรือนมากขึ้น เพื่อกอใหเกิดประโยชนกับทั้งทาง ธ.ก.ส. 
และตัวเกษตรกรเอง ซ่ึงมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ควรมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรลูกคามีการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางทั่วถึง
และทําอยางตอเนื่อง 

2. ควรมีการประชาสัมพันธและรณรงคการจัดทําบัญชีครัวเรือนอยางสม่ําเสมอ 
3. ควรมีการจัดฝกอบรม และมีกิจกรรมตางๆ ที่จะทําใหเกิดความรูและประโยชนแก

เกษตรกรอยางทั่วถึง 
4. ควรจะทําการตรวจสมุดบัญชีของเกษตรกรอยางทั่วถึงและตอเนื่องเพื่อใหทราบถึง

ปญหาและความตองการตางๆ ของเกษตรกร 
5. ควรมีการยกยองและใหรางวัลแกเกษตรกรลูกคาที่สามารถจัดทําบัญชีครัวเรือนไดอยาง

ตอเนื่อง เพื่อเปนสิ่งกระตุนและกําลังใจแกเกษตรกร 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรศึกษาการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ เพื่อนําผลจากการศึกษามา
เปรียบเทียบกับการศึกษาในครั้งนี้ 

2. ควรศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 
 


