HDP1-1
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาในการถ่ายทอดความรู ้การทาบัญชีครัวเรื อน และศึกษาความ
เป็ นไปได้ของการพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้การทาบัญชีครัวเรื อน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ประชากรในการศึกษาคือผูอ้ านวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 จานวน 10 แห่ ง โดยมีผตู ้ อบ
แบบสอบถามทั้งสิ้ น 9 แห่ ง ผลการวิจยั พบว่า สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท้ งั 9 แห่ ง มีจานวนอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชีในชุมชน หรื อหมู่บา้ นไม่เพียงพอ ซึ่ งปั ญหานี้ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการติดตาม การวิเคราะห์ และการสอนทาบัญชี
ครัวเรื อนของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี นอกจากนี้อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีสงั กัดสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท้ งั
9 แห่ ง มีความรู ้ ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ และการเป็ นวิทยากรไม่เพียงพอ และสื่ อที่ ใช้ในการถ่ายทอดความรู ้ไม่
กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้การทาบัญชีครัวเรื อน และสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 8 แห่ง หรื อ ร้อยละ 88.89 ไม่มี
การกาหนดสมรรถนะ หรื อกาหนดสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอย่างไม่ละเอียด ความคิดเห็นของสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ท้ งั หมด 9 แห่ ง เห็นด้วยต่อความเป็ นไปได้ของการพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้การทาบัญชี
ครัวเรื อนของทุกกิจกรรม สรุ ปได้วา่ การพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้การทาบัญชีครัวเรื อนนี้ มีความเป็ นไปได้ใน
การดาเนินการพัฒนาการถ่ายทอดความรู ้การทาบัญชีครัวเรื อนต่อไป
ABSTRACT
The purpose of this study is to investigate the problems of transferring household account know-how and the
possibility in developing the model of transferring household account know-how. Questionnaires were used to gather
necessary information. The subjects were 10 directors of Cooperative Auditing Office Region 1-10, however, there
were only 9 respondents replied. The researcher found that there were not enough agricultural volunteers with
accounting know-how in communities or villages in the area of every Cooperative Auditing Office in this study. This
problem affected the cost in monitoring and teaching how to do household accounting of the agricultural volunteers.
In addition, these volunteers who work for every Cooperative Auditing Office in this study are still lacking in
teaching skill to be the qualified trainers. The instructional materials used in training are not motivating. There are
88.89% of the Cooperative Auditing Offices in this study mentioned that there were no specified key performance for
those agricultural volunteers. All Cooperative Auditing Offices in this study agree that there’s possibility in
developing the model of transferring household accounting know-how in every activity. It can be concluded that the
model developed for training about household account is promising in transferring household accounting know-how.
คาสาคัญ: บัญชีครัวเรื อน
Keyword: Household Account
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ภูมิคุม้ กันที่ดีรองรับการเปลี่ยนแปลงทางการเงินที่อาจ
เกิ ด ขึ้ นในอนาคต จึ งถื อ ได้ ว่ าบั ญ ชี ค รั ว เรื อนเป็ น
เครื่ องมื ออย่างหนึ่ งที่ ถูกนามาใช้ในปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง (ภัทรา, 2555) จากโครงการความร่ วมมือเพื่ อ
การแก้ปัญ หาความยากจน การพัฒ นาสังคม และสุ ข
ภาวะระยะที่ 2 (สิ งหาคม 2550-สิ งหาคม 2553) ได้ใช้
“บัญ ชี ครั วเรื อน” เป็ นเครื่ องมื อแก้ปัญหาความยากจน
พบว่าช่ วยให้ชาวบ้านที่ ท าบัญชี ครั วเรื อนช าระหนี้ ได้
เฉลี่ ย 62,742.28 บาท ต่อ คนต่อปี และจากการติ ดตาม
เกษตรกรที่ ผ่านการอบรมการท าบัญชี ครั วเรื อนและ
บัญชีตน้ ทุนประกอบ อาชีพอย่างต่อเนื่ องพบว่าสามารถ
วิเคราะห์ หาแนวทาง ปรั บ ลดต้น ทุ น การผลิ ต ได้ด้ว ย
ตนเอง และสามารถลดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ น (สานักงาน
กองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย , 2553) การท าบั ญ ชี
ครัวเรื อนถื อว่ามี ความสาคัญ อย่างยิ่งต่อแนวทางการ
ปฏิ บตั ิ สู่ ความพอเพียง การประมาณตนเอง มีการวาง
แผนการใช้ จ่ ายอย่ างรอบคอบ ฉั ต รมณี (2552) และ
สุ คนธ์ (2551) พบว่าการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนช่วยในการ
บริ หารจัดการครอบครัว ลดรายจ่ายที่ ไม่จาเป็ น สุ พรรณี
(2551) และฉั ต รมณี (2552) การท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อน
ส่งผลให้มีเงินออมมากขึ้น
ซึ่ งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมาย
กรมตรวจบัญ ชี สหกรณ์ มี ภารกิ จตามกฏหมายในการ
ถ่ายทอดความรู ้ แ ละส่ งเสริ ม การจัด ท าบัญ ชี และได้
กาหนดยุทธศาสตร์ ในการเสิ รมสร้างองค์ความรู ้ และ
ขีดความสามารถในการจัดทาบัญชี ครัวเรื อนแก่สมาชิก
สหกรณ์ และกลุ่ ม เกษตรกร เกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย โดยได้ดาเนิ นการโครงการ
เสริ ม สร้ า งภู มิ ปั ญ ญาทางบั ญ ชี แ ก่ เกษตรกร ตั้ง แต่
ปี งบประมาณ พ.ศ.2548 เพื่ อ ให้ มี ค วามรู ้ พ้ื น ฐานใน
เรื่ องบัญชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรื อนและบัญชีตน้ ทุน
ประกอบอาชี พ ส าหรั บ การเสริ ม สร้ างความรู ้ และ
ความสามารถในการจัดท าบัญ ชี ปี งบประมาณ พ.ศ.
2554-2556

บทนา
ความยากจนเป็ นปั ญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่
สาคัญ ของประเทศไทย จากผลการศึ กษาภาวะความ
ยากจนของครั วเรื อนเกษตรในภาคเกษตรปี เพาะปลู ก
2551/2552 พบว่าครัวเรื อนร้อยละ 29.76 หรื อประมาณ
7.211 ล้านคนมีรายได้ต่ ากว่าระดับเส้นยากจน สาเหตุ
ส าคัญ ของความยากจนในภาคเกษตรของไทย คื อ
เกษตรกรส่ ว นใหญ่ ย งั ขาดความรู ้ และการบริ ห าร
จัดการ ปั ญหาเรื่ องทุน และโครงสร้างพื้นฐาน อย่างไรก็
ตาม การพัฒ นาประเทศไทยตามนโยบายรั ฐ บาลได้
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิ จระดับฐาน
รากในเรื่ องขจัดความยากจนระดับบุคคล ซึ่ งการแก้ไข
ปั ญหาความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เน้นยึดหลักการสร้างกระบวนการเรี ยนรู ้ (Learing
Process) เพื่อให้เกษตรได้เข้าถึ งข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้
ปั ญญา เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพียง เน้นการฝึ กอบรมภาคปฏิบตั ิ (Skill
Practice) เพื่ อ ให้ เกษตรกรรู ้ จั ก การลดรายจ่ า ยเพิ่ ม
รายได้ และเข้ า ถึ ง โอกาสใหม่ ๆ (ส านั ก งานวิ จั ย
เศรษฐกิ จการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,
2555) การทาบัญชี เป็ นเครื่ องมือหนึ่ งที่ถูกนามาใช้ใน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ในปั จ จุ บัน นอกจากการ
จัด ท าบัญ ชี เพื่ อ ประโยชน์ ท างธุ รกิ จแล้ว ยังสามารถ
จัดทาบัญชี เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลได้ โดยมี การนา
การบัญชี เข้ามาประยุกต์ใช้กบั เรื่ องเศรษฐกิ จพอเพียง
ซึ่ งเรี ยกว่า “บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น” (ส านั ก แผนงานและ
โครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2556)
“บั ญ ชี ค รั ว เรื อ น” เป็ นการบั น ทึ ก รายรั บ และ
รายจ่ ายที่ เกิ ดขึ้ น ในครั วเรื อ น วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อให้ ผู ้
บั น ทึ กทราบถึ ง รายรั บ และรายจ่ า ยของตนและ
ครอบครัว สามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่าง
รอบคอบ และเมื่อ ทาการวิเคราะห์ รายรับและรายจ่าย
ของตนที่ ไ ด้บั น ทึ ก ไว้ จะสามารถลดรายจ่ า ยที่ ไ ม่
จาเป็ น ทาให้เกิดการประหยัดและการออม และหากมี
การใช้จ่ายเท่าที่ มีก็จะไม่ก่อให้เกิ ดหนี้ สิน จึ งสามารถ
แก้ ไ ขปั ญหาหนี้ สิ นได้ อ ย่ า งยั่ง ยื น และก่ อ ให้ เกิ ด
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โดยการดาเนิ นการถ่ายทอดความรู ้ดงั กล่าว กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์จาเป็ นต้องมีผแู ้ ทนของชุมชนหรื อผู ้
มีจิตอาสาในแต่ละชุมชนให้เป็ นอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญ ชี ซึ่ ง ผ่านการอบรมความรู ้ พ้ื น ฐานเกี่ ยวกับ บัญ ชี
รายรั บ -รายจ่ า ยในครั ว เรื อ น บั ญ ชี ต ้น ทุ น ประกอบ
อาชี พ ในการท าหน้าที่ เป็ นวิท ยากรในการถ่ ายทอด
ความรู ้เกี่ ยวกับการจัดทาบัญ ชี แก่ ประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ซึ่ งอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี จะเป็ นกลไกที่
ส าคัญ ในการถ่ ายทอดความรู ้ ด้ านบั ญ ชี แก่ เกษตรกร
ประชาชน และเยาวชน
จากข้อ มู ล รายงานประจ าปี กรมตรวจบั ญ ชี
สหกรณ์ ในปี พ.ศ.2556 มีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการสอนแนะน าการจั ด ท าบั ญ ชี
ครั วเรื อ น และบัญ ชี ต ้น ทุ น ประกอบอาชี พ กระตุ ้น
ติดตามการจัดทาบัญชีของกลุ่มเป้ าหมาย จานวน 9,821
คน มี ก ารจัด ชั้น คุ ณ ภาพของอาสาสมัค รเกษตรด้าน
บัญ ชี 3 ระดับ ซึ่ งได้แ ก่ ระดับ ดี ม าก (สามารถเป็ น
วิทยากรหลักในการถ่ายทอดความรู ้) ระดับดี (สามารถ
เป็ นวิทยากรผูช้ ่วยในการถ่ายทอดความรู ้) และ ระดับ
ต่ากว่าดี (ต้องมีการพัฒนาความรู ้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู ้เพิ่มเติม)

ตารางที่ 1 การสอนแนะอบรมให้ความรู ้จดั ทาบัญชี
หน่วย : คน
2554
2555
2556
เป้ าหมาย
400,000 300,000 300,000
ให้การอบรม
402,000 303,971 301,837
ความรู ้และความ
เข้าใจ
สามารถจัดทา
51,494 39,206 36,860
บัญชีได้
คิดเป็ นร้อยละของ
12.87 13.07
12.29
เป้ าหมาย
ลดต้นทุน/เพิ่ม
22,211 38,219 33,516
รายได้
ทีม่ า รายงานประจาปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจาปี
2554-2556
จากตารางที่ 1 พบว่า จานวนเกษตรกร เยาวชน
และประชาชนกลุ่มเป้ าหมายได้รับการสอนแนะอบรม
ให้ ค วามรู ้ จัด ท าบั ญ ชี ในปี งบประมาณ พ.ศ.2554
จานวน 400,000 คน และในปี งบประมาณ พ.ศ.25552556 จานวนเป้ าหมายปี ละ 300,000 คน ซึ่ งในแต่ละปี
กรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ ไ ด้ส อนแนะและอบรมให้
ความรู ้เป็ นไปตามเป้ าหมาย จากการติดตามผลพบว่าใน
แต่ล ะปี มี ผูส้ ามารถจัด ท าบัญ ชี ไ ด้เพี ยงร้ อยละ 12-13
ของเป้ าหมายที่ ได้รับการสอนแนะ ในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2554-2556 มีผสู ้ ามารถจัดทาบัญชีได้ 51,494 คน
39,206 คน และ 36,860 คน ตามลาดับ

ระดับดีม าก
20.52%

ระดับต่ากว่าดี
27.66%

ระดับดี
51.82%

ภาพที่ 1 การจัดชั้นคุณภาพของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ประจาปี พ.ศ.2556

- 43 -

HDP1-4
จากภาพที่ 1 แสดงให้ เห็ นถึ งคุ ณ ภาพของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ประจาปี พ.ศ.2556 มี เพี ยง
ร้อยละ 20.52 เป็ นอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีมีคุณภาพ
ระดับดีมากที่สามารถเป็ นวิทยากรหลักในการถ่ายทอด
ความรู ้ และอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีส่วนใหญ่ร้อยละ
51.82 มี คุณภาพในระดับดี สามารถเป็ นเพียงวิทยากร
ผูช้ ่วยในการถ่ายทอดความรู ้ และอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญ ชี ร้ อ ยละ 27.66 มี คุ ณ ภาพต่ า กว่า ระดับ ดี ซ่ ึ งต้อ ง
พัฒนาความรู ้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู ้ การ
เป็ นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู ้เพิ่มเติม จากสภาพ
ปั จจุบนั พบว่าอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีที่เป็ นกลไก
ที่ ส าคัญ ในการถ่ า ยทอดความรู ้ บัญ ชี ที่ ส ามารถเป็ น
วิท ยากรได้มี เพี ยงร้ อยละ 20.52 หรื อ ประมาณ 2,015
คน ในปี พ.ศ.2556 ซึ่ งอัต ราอาสาสมัค รเกษตรด้าน
บัญชี 1 คน ต่อกลุ่มเป้ าหมายประมาณ 2,779 คน ทาให้
ขาดการติดตาม ดูแล ให้ความรู ้อย่างต่อเนื่ อง และขาด
การกระตุ ้น หรื อ จู ง ใจในการจัด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อ น
ส่งผลให้การทาบัญชีไม่ต่อเนื่ องและไม่บนั ทึกบัญชีใน
ที่สุด ผูว้ จิ ยั จึงสนใจสภาพปั ญหาในการถ่ายทอดความรู ้
บัญ ชี ค รั วเรื อ น และความเป็ นไปได้ข องการพัฒ นา
รู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อน

2. การพัฒ นารู ป แบบการถ่ ายทอดความรู ้ บัญ ชี
ครัวเรื อน เป็ นกระบวนการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การ
กาหนดคุณสมบัติ สมรรถนะ ของอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญ ชี การสร้ างหลักสู ตรพัฒ นาสมรรถนะ และแบบ
ประเมิ นสมรรถนะในการพั ฒ นาสมรรถนะ ของ
อาสาสมัค รเกษตรด้านบัญ ชี ด้านความรู ้ ทัก ษะการ
ถ่ ายทอดความรู ้ และการสร้ างสื่ อ การจัด ฝึ กอบรม
พัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี การจัด
กิ จ กรรม ฝึ กอบรม ถ่ า ยทอดความรู ้ ใ นชุ ม ชนของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ตามภาพที่ 2
3 . ก าร เก็ บ ร ว บ ร ว ม ข้ อ มู ล ก าร วิ จั ย โ ด ย
แบบสอบถามทางไปรษณี ยจ์ ากสานักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ ที่ 1-10 จานวน 10 แห่ ง ในช่วงเดื อนตุลาคม
2558

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึ กษาสภาพปั ญหาในการถ่ายทอดความรู ้
บัญชีครัวเรื อน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ข องการพัฒ นา
รู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อน
ขอบเขตของการวิจยั
1. การศึ กษาสภาพปั ญหาในการถ่ายทอดความรู ้
บัญชี ครัวเรื อนของสานักงานตรวจบัญชี สหกรณ์ ที่ 110 ได้แก่ การกาหนดสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญ ชี ความรู ้ แ ละทัก ษะในการถ่ ายทอดความรู ้ ข อง
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญ ชี สื่ อที่ ใช้ในการถ่ายถอด
ความรู ้บัญ ชี ครั วเรื อน ความเพี ยงพอของอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีในชุมชน
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HDP1-5

ภาพที่ 2 การพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อน
ไม่ ใ ช่ และข้อ เสนอแนะ ลัก ษณะค าถามเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิ ด เห็ น ความ
เป็ นไปได้การพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้บญ
ั ชี
ครั ว เรื อน จ านวน 5 ข้ อ เกณฑ์ ก ารประเมิ น ความ
คิ ด เห็ น 2 ระดับ คื อ เห็ น ด้ว ย และไม่ เห็ น ด้ว ย และ
ข้อเสนอแนะ ลักษณะคาถามเป็ นแบบปลายเปิ ด
2. การตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ ผูว้ จิ ยั หาค่า
ความเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) โดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน และหาค่าสัมประสิ ทธิ์ ความ
สอดคล้ อ ง (Index of Item-Objective Congruence: IOC)
โดยกาหนดค่าความสอดคล้องที่ยอมรับได้ตอ้ งเกิน 0.5

วิธีการดาเนินการวิจยั
การด าเนิ นการวิจัยเรื่ องการศึ กษาสภาพปั ญ หา
และความเป็ นไปได้การพัฒ นารู ป แบบการถ่ายทอด
ความรู ้บญั ชีครัวเรื อน มีลาดับขั้นตอน ดังนี้
1. กาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร ได้แ ก่ ผูอ้ านวยการส านัก งานตรวจ
บัญ ชี สหกรณ์ ที่ 1-10 จ านวน 10 ท่ าน ซึ่ งส านัก งาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1-10 มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบการ
ดาเนิ นการของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงั หวัดทั้ง
77 จังหวัด
2. เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
1. เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
การวิ จั ย ครั้ งนี้ ได้ แ ก่ แบบสอบถามความคิ ด เห็ น
แบ่งเป็ น 2 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพปั ญหา
ในการถ่ ายทอดความรู ้ บัญ ชี ค รั ว เรื อ น จานวน 5 ข้อ
เกณฑ์การประเมิ น ความคิ ดเห็ น 2 ระดับ คื อ ใช่ และ
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HDP1-6
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลสภาพปั ญหาในการถ่ายทอด
ความรู ้บญ
ั ชี ครัวเรื อนและความเป็ นได้ของการพัฒนา
รู ปแบบ ใช้ ส ถิ ติ ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) และการ
วิเคราะห์ ข ้อ เสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิ ด
ผูว้ จิ ยั ใช้วธิ ีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) และ
สรุ ปเป็ นความถี่ (Frequency)

ผลการวิจยั และอภิปรายผล
จากการสอบถามผูอ้ านวยการส านัก งานตรวจ
บัญ ชี สหกรณ์ ที่ 1-10 จ านวน 10 ท่ าน ซึ่ งสานักงาน
ตรวจบั ญ ชี ส ห กรณ์ ที่ 1-10 มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แล
รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การของส านักงานตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ ท้ ัง 77 จังหวัด โดยมี ผูอ้ านวยการสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ตอบแบบสอบถาม จานวน 9 ท่าน
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90 ขอ งแบ บ ส อบ ถ าม ทั้ งห ม ด
ปรากฏผลดังตาราง

ตารางที่ 2 สภาพปั ญหาในการถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อน
สภาพปั ญหาในการถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อน
1. การกาหนดสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอย่างไม่ละเอียด
หรื อไม่มีการกาหนดสมรรถนะ
2. อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีมีฐานความรู ้ และทักษะในการ
ถ่ายทอดความรู ้ การเป็ นวิทยากรไม่เพียงพอ
3. สื่ อที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อนของอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชีไม่กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้
4. จานวนอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีไม่เพียงพอเป็ นอุปสรรส่งผลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดตามผลการทาบัญชีครัวเรื อน การวิเคราะห์
การสอนแนะของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
5. อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีในชุมชน หรื อ หมู่บา้ นมีจานวน
ไม่เพียงพอ
จากตารางที่ 2 พบว่า สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
8 แห่ ง หรื อ ร้อยละ 88.89 กาหนดสมรรถนะอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี อย่างไม่ละเอียดหรื อไม่มีการกาหนด
สมรรถนะ ซึ่งอาสาสมัครเกษตรส่ วนใหญ่ ร้อยละ 100
ของสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 9 แห่ง มีความรู ้ และ
ทักษะในการถ่ ายทอดความรู ้ การเป็ นวิท ยากรไม่
เพี ย งพอ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ มั ท รี (2548) สาเหตุ ที่
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญ ชี ไม่ทาหน้าที่ เนื่ องจากไม่
สามารถสอนได้ โดยสื่ อ ที่ ใ ช้ในการถ่ายทอดความรู ้
บัญ ชี ค รั ว เรื อ นของอาสาสมัค รเกษตรด้านบัญ ชี ไ ม่

ใช่
8

ความคิดเห็น
ร้อยละ ไม่ใช่
88.89
1

9

100

9

100

9

100

9

100

ร้อยละ
11.11

กระตุ ้ น ให้ ผู ้ เ รี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ ร้ อ ยละ100 ของ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 9 แห่ง จานวน
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีของสานักงานตรวจ
บัญ ชี ส หกรณ์ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 100 ของส านั ก งาน
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ 9 แห่ ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ ซึ่ งเป็ น
อุปสรรค และส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายในการ ติดตามผลการทา
บั ญ ชี ครั ว เรื อน การวิ เคราะห์ และสอนแนะ ของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และอาสาสมัคร เกษตร
ด้านบัญชี ในชุ มชน หรื อหมู่บ้านของสานักงานตรวจ
บัญชี สหกรณ์ ที่รับผิดชอบ ร้อยละ 100 ของสานักงาน
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HDP1-7
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ 9 แห่ ง มี จ านวน ไม่ เพี ย งพอ
สอดคล้องกับ มุทิตา (2554) ปั ญหาของเกษตรกรที่ ทา
บัญ ชี ครั วเรื อนแล้วไม่ มีความต่ อเนื่ อ งพบว่าการขาด
การให้คาปรึ กษาและคาแนะนาเมื่อเกิดปั ญหาในการทา
บัญชีครัวเรื อนของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการ
ทาบัญชี ครั วเรื อน สุ พรรณี (2551) ปั ญหาที่ สาคัญใน
การจัด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อนคื อ การขาดการช่ ว ยเหลื อ
แนะน า จากเจ้ าหน้ าที่ เมื่ อ มี ปั ญหาในการท าบั ญ ชี
ครัวเรื อน
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีของสานักงานตรวจ
บัญ ชี ส หกรณ์ ส่ ว นใหญ่ ร้ อ ยละ 100 ของส านั ก งาน
ตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ 9 แห่ ง มี ไ ม่ เ พี ย งพอ ซึ่ งเป็ น
อุปสรรค และส่ งผลต่อค่าใช้จ่ายในการ ติดตามผลการทา
บั ญ ชี ครั ว เรื อน การวิ เคราะห์ และสอนแนะ ของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี และอาสาสมัคร เกษตร
ด้านบัญ ชี ในชุ ม ชน หรื อ หมู่ บ้านของสานัง านตรวจ
บัญชี สหกรณ์ ที่รับผิดชอบ ร้อยละ 100 ของสานักงาน
ตรวจบัญ ชี สหกรณ์ 9 แห่ ง มี จานวน ไม่ เพี ยงพอ
สอดคล้องกับ มุทิตา (2554) ปั ญหาของเกษตรกรที่ ทา
บัญ ชี ครั วเรื อนแล้วไม่ มีความต่ อเนื่ อ งพบว่าการขาด
การให้คาปรึ กษาและคาแนะนาเมื่อเกิดปั ญหาในการทา
บัญชีครัวเรื อนของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมีผลต่อการ
ทาบัญชี ครั วเรื อน สุ พรรณี (2551) ปั ญหาที่ สาคัญใน
การจัด ท าบั ญ ชี ค รั ว เรื อนคื อ การขาดการช่ ว ยเหลื อ
แนะน า จากเจ้ าหน้ าที่ เมื่ อ มี ปั ญหาในการท าบั ญ ชี
ครัวเรื อน
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HDP1-8
ตารางที่ 3 ความเป็ นไปได้ของการพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อน
รายการประเมินความเป็ นไปได้ของรู ปแบบ
1. การกาหนดสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีอย่าง
เหมาะสม
2. การสร้างหลักสูตรฝึ กอบรม และแบบประเมินสมรรถนะ
3. การฝึ กอบรมพัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
4. การสร้างวัสดุฝึกอบรม สื่ อ กิจกรรมในการถ่ายทอดความรู ้โดย
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี
5. การจัดกิจกรรม ฝึ กอบรม ถ่ายทอดความรู ้ในชุมชนของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี

เห็นด้วย
9

ความคิดเห็น
ร้อยละ ไม่เห็นด้วย ร้อยละ
100

9
9
9

100
100
100

9

100

สื่ อ กิ จ กรรมในการถ่ ายทอดความรู ้ โ ดยอาสาสมัค ร
เกษตรด้ า นบั ญ ชี และการจั ด กิ จ กรรมฝึ กอบรม
ถ่ายทอดความรู ้ในชุ มชนของอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชี สอดคล้องกับ ศิ ริพร (2554) กลุ่มคนในชุมชนมี
พื้นฐานจากความคุน้ เคย ซึ่งจะมีการชักชวนกันเพื่อเข้า
ร่ วมปฏิ บตั ิงาน จากความสนใจในประเด็นของการทา
บัญชีครัวเรื อน ซึ่งจุดสาคัญความเป็ นชุมชนนั้น คือการ
มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ จ นเกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ร่ วมกั น ร่ วม
กิ จ กรรมต่ าง ๆ และเพื่ อ เป็ นแนวทางแก้ปั ญ หาของ
เกษตรกรที่ทาบัญชีครัวเรื อนไม่มีความต่อเนื่ องสาเหตุ
จากการขาดการให้ ค าปรึ ก ษาและคาแนะน าเมื่ อ เกิ ด
ปั ญหาในการทาบัญชีครัวเรื อน
ดั ง นั้ นจึ ง สรุ ปได้ ว่ า การพั ฒ นารู ปแบบการ
ถ่ า ยทอดความรู ้ บัญ ชี ค รั ว เรื อ นที่ สั ง เคราะห์ ข้ ึ น จาก
แนวคิ ด ทฤษฎี มี ค วามเป็ นไปได้ใ นการด าเนิ น การ
พั ฒ นาการถ่ า ยทอดความรู ้ บั ญ ชี ค รั ว เรื อน ผู ้วิ จั ย
สามารถดาเนิ นการวิจยั เรื่ อง “การพัฒ นารู ป แบบการ
ถ่ายทอดความรู ้บญั ชีครัวเรื อน” ได้ต่อไป
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ครั้งนี้ ควรจะนาการพัฒนารู ปแบบการ
ถ่ายทอดความรู ้ บัญชี ครั วเรื อนไปทดลองใช้เพื่ อจะได้
ประเมินผลและพัฒนาให้มีประสิ ทธิภาพต่อไป

จากตารางที่ 3 พบว่า ความคิดเห็ นของผูอ้ านวยการ
สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ท้ งั หมด 9 แห่ ง หรื อ ร้อย
ละ 100 เห็ น ด้ว ยต่ อ ความเป็ นไปได้ข องการพัฒ นา
รู ป แบบการถ่ ายทอดความรู ้ บัญ ชี ค รั วเรื อ น ของทุ ก
กิ จ กรรมได้ แ ก่ การก าหนดคุ ณ สมบั ติ อ าสาสมัค ร
เกษตรด้านบัญ ชี การก าหนดสมรรถนะอาสาสมัคร
เกษตรด้านบั ญ ชี อ ย่างเหมาะสม การสร้ างหลัก สู ต ร
ฝึ กอบรม และแบบประเมิ น สมรรถนะ สอดครั้ งกับ
สถาบัน ด ารงราชานุ ภ าพ ส านั ก งานปลัด กระทรวง
มหาดไทย (2553) สมรรถนะเป็ นเครื่ อ งเมื่ อ ในการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลทาให้องค์กรสามารถกาหนด
แนวทางพัฒนาบุ คลากรยังทาให้ทราบว่าบุคลากรคน
ท่านใดยังขาดสมรรถนะในเรื่ องใด ซึ่ งองค์กรสามารถ
นาข้อมูลเหล่านี้มาว่างแผนพัฒนาบุคลากรให้
สอดคล้องกับความคาดหวัง ซึ่งจะทาให้บุคลากร
ทางานบรรลุวตั ถุประสงค์เพิ่มมากยิง่ ขึ้นเพราะสามารถ
พัฒ นาคนให้ต รงกับ งาน และกิ จ กรรมการฝึ กอบรม
พัฒ นาสมรรถนะอาสาสมัค รเกษตรด้านบั ญ ชี ซึ่ ง
สอดคล้ อ งกั บ ศิ ริ พร (2554) ความต้ อ งการของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญ ชี ที่ ต ้อ งการให้กรมตรวจ
บัญ ชี สหกรณ์ สนับ สนุ น การ จัด ฝึ กอบรมหลักสู ต ร
วิทยากรให้กบั อาสามาสมัครเกษตรด้านบัญชี เพื่อเพิ่ม
ทักษะในการถ่ายทอดความรู ้ การสร้างวัสดุ ฝึกอบรม
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HDP1-9
รายงานประจาปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปี พ.ศ.
2554. กรุ งเทพมหานคร: กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์; 2554.
รายงานประจาปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปี พ.ศ.
2555. กรุ งเทพมหานคร: กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์; 2555.
รายงานประจาปี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในปี พ.ศ.
2556. กรุ งเทพมหานคร: กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์; 2556.
ศิริพร โกมลเปลิน. การจัดการเครื อข่ายเพื่อการเรี ยนรู ้
และปฏิบตั ิบญั ชีครัวเรื อนของครู บญั ชี
อาสากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ [ภาคนิพนธ์
รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หาร
จัดการสาธารณะ] คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์; 2554
สถาบันดารงราชานุภาพ สานักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย. Competency: เครื่ องมือในการ
บริ หารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ [เอกสารความรู ้
สดร.] กรุ งเทพมหานคร. 2553
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั . สกว. โชว์
โครงการ “บัญชีครัวเรื อน” แก้จน ช่วย
ชาวนาปลดหนี้ 6.5 หมื่นบาท/ปี
[ออนไลน์] 2553 [อ้างเมื่อ 18 กันยายน
2558]. จาก http://www.trf.or.th/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=2648:2010-09-16-17-2110&catid=36&Itemid=360
สานักงานวิจยั เศรษฐกิจการเกษตร. การศึกษาสภาพ
ครัวเรื อนเกษตรกรยาจนในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือตอนล่าง. เอกสารวิจยั
เศรษฐกิจการเกษตร เลขที่ 102.
กรุ งเทพมหานคร: สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;
2555

เอกสารอ้ างอิง
ฉัตรมณี กลางสวัสดิ์. การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้าน
การเงินของประชาชนที่จดั ทาบญชี
ครัวเรื อน กรณี ศึกษาในเขตพื้นที่ ต.
อ่างทอง อ.เมือง จ.กาแพงเพชร
[วิทยานิพนธ์บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต].
มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2552.
แผนกลยุทธ์กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (พ.ศ.2556-2559)
ปรับปรุ งครั้งที่ 2 มีนาคม 2556.
กรุ งเทพมหานคร: สานักแผนงานและ
โครงการพิเศษ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์;
2556.
ภัทรา เรื องสิ นภิญญา. บัญชีครัวเรื อน เรื่ องใกล้ตวั ที่ถูก
มองข้าม. ว. วารสารวิทยาการจัดการและ
สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรสวร
2555; 7(1): 20.
ภาวะความยากจนของครัวเรื อนเกษตร. สานักวิจยั
เศรษฐกิจการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์;
2556.
มัทรี เพ่งชัด. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู
บัญชีเกษตรกรอาสา: กรณี ศึกษาในจังหวัด
สระบุรี [ปั ญหาพิเศษ ปริ ญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สหกรณ์] โครงการบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.
มัทรี เพ่งชัด. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของครู
บัญชีเกษตรอาสา : กรณี ศึกษาในจังหวัด
สระบุรี [ปริ ญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์]
มหาวิทยาลัยแม่โจ้; 2548.
มุทิตา ซิงห์. ปั จจัยที่มีผลต่อเกษตรกรอาเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ ในการทาบัญชีครัวเรื อน
[การค้นคว้าแบบอิสระปริ ญญาบัญชี
มหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี] บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2554.
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สุคนธ์ เหลืองอิงคะสุต. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู ้
ความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดาริ กบั การบันทึกบัญชี
ครัวเรอืนของประชาชนในเขตพื้นที่ตาบล
หนองไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์และการ
พัฒนา] มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ;
2551.

สุพรรณี ต้อนรับ. การทาบัญชีครัวเรื อนของเกษตรกร
ลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ [การค้นคว้า
แบบอิสระวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาส่งเสริ ม
การเกษตร] บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.
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