
HDP1-1 

การศึกษาสภาพปัญหา และความเป็นไปได้การพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้การท าบัญชีครัวเรือน 
A Study of Problems and Possibility in Developing of Know-how Transferring  

Model for Doing Household Account 
 

วรวธุ ปล้ืมจิตร (Worawut Plumchit)* ดร.สกัรินทร์ อยูผ่อ่ง (Dr.Sakarin Yuphong)** 
 

บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาในการถ่ายทอดความรู้การท าบญัชีครัวเรือน และศึกษาความ
เป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้การท าบญัชีครัวเรือน   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ประชากรในการศึกษาคือผูอ้  านวยการส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 1-10 จ านวน  10 แห่ง โดยมีผูต้อบ
แบบสอบถามทั้งส้ิน 9 แห่ง ผลการวจิยัพบวา่ ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ทั้ง 9 แห่ง มีจ านวนอาสาสมคัรเกษตรดา้น
บญัชีในชุมชน หรือหมู่บา้นไม่เพียงพอ ซ่ึงปัญหาน้ีส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการติดตาม การวิเคราะห์ และการสอนท าบญัชี
ครัวเรือนของอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี  นอกจากน้ีอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีสงักดัส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ทั้ง 
9 แห่ง มีความรู้ ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ และการเป็นวิทยากรไม่เพียงพอ และส่ือท่ีใชใ้นการถ่ายทอดความรู้ไม่
กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้การท าบญัชีครัวเรือน และส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์  8 แห่ง  หรือ ร้อยละ 88.89 ไม่มี
การก าหนดสมรรถนะ หรือก าหนดสมรรถนะอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีอยา่งไม่ละเอียด ความคิดเห็นของส านกังาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ทั้งหมด 9 แห่ง   เห็นดว้ยต่อความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้การท าบญัชี
ครัวเรือนของทุกกิจกรรม สรุปไดว้า่การพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้การท าบญัชีครัวเรือนน้ี มีความเป็นไปไดใ้น
การด าเนินการพฒันาการถ่ายทอดความรู้การท าบญัชีครัวเรือนต่อไป 
 

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. 
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บทน า 
 ความยากจนเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและสงัคมท่ี
ส าคัญของประเทศไทย จากผลการศึกษาภาวะความ
ยากจนของครัวเรือนเกษตรในภาคเกษตรปีเพาะปลูก 
2551/2552 พบวา่ครัวเรือนร้อยละ 29.76 หรือประมาณ 
7.211 ลา้นคนมีรายไดต้  ่ากวา่ระดบัเส้นยากจน สาเหตุ
ส าคัญของความยากจนในภาคเกษตรของไทย คือ 
เกษตรกรส่วนใหญ่ยงัขาดความรู้ และการบริหาร
จดัการ ปัญหาเร่ืองทุน และโครงสร้างพ้ืนฐาน อยา่งไรก็
ตาม การพัฒนาประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาลได้
มุ่งเน้นการสร้างความเขม้แข็งให้เศรษฐกิจระดบัฐาน
รากในเร่ืองขจดัความยากจนระดบับุคคล ซ่ึงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้เน้นยึดหลกัการสร้างกระบวนการเรียนรู้ (Learing 
Process) เพ่ือให้เกษตรได้เขา้ถึงขอ้มูล ข่าวสาร ความรู้ 
ปัญญา เพ่ือแกไ้ขปัญหาความยากจนตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจ พอเพียง เน้นการฝึกอบรมภาคปฏิบติั (Skill 
Practice) เพ่ือให้ เกษตรกรรู้จักการลดรายจ่ายเพ่ิม
รายได้  และเข้าถึงโอกาสใหม่ๆ  (ส านักงานวิจัย
เศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 
2555) การท าบญัชี เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีถูกน ามาใชใ้น
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปัจจุบันนอกจากการ
จัดท าบัญชีเพ่ือประโยชน์ทางธุรกิจแล้ว ยงัสามารถ
จดัท าบญัชีเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคลได้ โดยมีการน า
การบัญชีเขา้มาประยุกต์ใช้กบัเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง 
ซ่ึงเรียกว่า “บัญชีครัวเรือน”  (ส านักแผนงานและ
โครงการพิเศษ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์, 2556)   
 “บัญชีครัวเรือน” เป็นการบันทึกรายรับและ
รายจ่ายท่ีเกิดข้ึนในครัวเรือน วตัถุประสงค์เพื่อให้ผู ้
บัน ทึกทราบถึงราย รับและรายจ่ายของตนและ
ครอบครัว สามารถวางแผนการใช้จ่ายต่อไปได้อย่าง
รอบคอบ และเม่ือท าการวิเคราะห์รายรับและรายจ่าย
ของตนท่ีได้บันทึกไว้ จะสามารถลดรายจ่ายท่ีไม่
จ าเป็น ท าให้เกิดการประหยดัและการออม และหากมี
การใชจ่้ายเท่าท่ีมีก็จะไม่ก่อให้เกิดหน้ีสิน จึงสามารถ
แก้ไขปัญหาหน้ี สินได้อย่างย ั่งยืน  และก่อให้ เกิด

ภูมิคุม้กนัท่ีดีรองรับการเปล่ียนแปลงทางการเงินท่ีอาจ
เกิด ข้ึนในอนาคต  จึงถือได้ว่าบัญชีครัวเรือนเป็น
เคร่ืองมืออย่างหน่ึงท่ีถูกน ามาใช้ในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ภทัรา, 2555) จากโครงการความร่วมมือเพ่ือ
การแก้ปัญหาความยากจน การพฒันาสังคม และสุข
ภาวะระยะท่ี 2 (สิงหาคม 2550-สิงหาคม 2553) ไดใ้ช ้
“บัญชีครัวเรือน” เป็นเคร่ืองมือแก้ปัญหาความยากจน
พบว่าช่วยให้ชาวบ้านท่ีท าบัญชีครัวเรือนช าระหน้ีได้
เฉล่ีย 62,742.28 บาท ต่อคนต่อปี และจากการติดตาม
เกษตรกรท่ีผ่านการอบรมการท าบัญชีครัวเรือนและ
บญัชีตน้ทุนประกอบ อาชีพอยา่งต่อเน่ืองพบวา่สามารถ
วิเคราะห์หาแนวทาง ปรับลดต้นทุนการผลิตได้ด้วย
ตนเอง และสามารถลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น (ส านกังาน
กองทุ นสนับสนุนการวิจัย , 2553) การท าบัญ ชี
ครัวเรือนถือว่ามีความส าคญัอย่างยิ่งต่อแนวทางการ
ปฏิบติัสู่ความพอเพียง การประมาณตนเอง มีการวาง
แผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบ ฉัตรมณี  (2552) และ 
สุคนธ์ (2551) พบวา่การจดัท าบญัชีครัวเรือนช่วยในการ
บริหารจดัการครอบครัว ลดรายจ่ายท่ีไม่จ าเป็น สุพรรณี 
(2551) และฉัตรมณี  (2552) การท าบัญชีครัวเรือน
ส่งผลใหมี้เงินออมมากข้ึน 
 ซ่ึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมาย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีภารกิจตามกฏหมายในการ
ถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดท าบัญชี และได้
ก าหนดยทุธศาสตร์ในการเสิรมสร้างองค์ความรู้ และ
ขีดความสามารถในการจดัท าบญัชีครัวเรือนแก่สมาชิก
สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร เยาวชน และ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ด าเนินการโครงการ
เสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกร ตั้ งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 เพ่ือให้มีความรู้พ้ืนฐานใน
เร่ืองบญัชีรายรับ-รายจ่ายในครัวเรือนและบญัชีตน้ทุน
ประกอบอาชีพ ส าหรับการเสริมสร้างความรู้  และ
ความสามารถในการจัดท าบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554-2556
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ตารางที ่1 การสอนแนะอบรมใหค้วามรู้จดัท าบญัชี 
หน่วย : คน 

 2554 2555 2556 
เป้าหมาย 400,000 300,000 300,000 
ใหก้ารอบรม
ความรู้และความ
เขา้ใจ 

402,000 303,971 301,837 

สามารถจดัท า
บญัชีได ้

51,494 39,206 36,860 

คิดเป็นร้อยละของ
เป้าหมาย 

12.87 13.07 12.29 

ลดตน้ทุน/เพ่ิม
รายได ้ 

22,211 38,219 33,516 

ทีม่า รายงานประจ าปี กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ประจ าปี 
2554-2556 

 จากตารางท่ี 1 พบว่า จ านวนเกษตรกร เยาวชน 
และประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดรั้บการสอนแนะอบรม
ให้ความรู้จัดท าบัญชี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
จ านวน 400,000 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2555-
2556 จ านวนเป้าหมายปีละ 300,000  คน ซ่ึงในแต่ละปี 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้สอนแนะและอบรมให้
ความรู้เป็นไปตามเป้าหมาย จากการติดตามผลพบว่าใน
แต่ละปีมีผูส้ามารถจัดท าบัญชีได้เพียงร้อยละ 12-13 
ของเป้าหมายท่ีได้รับการสอนแนะ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554-2556 มีผูส้ามารถจดัท าบญัชีได ้51,494  คน 
39,206 คน และ 36,860 คน ตามล าดบั  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 โดยการด าเนินการถ่ายทอดความรู้ดงักล่าว กรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์จ าเป็นตอ้งมีผูแ้ทนของชุมชนหรือผู ้
มีจิตอาสาในแต่ละชุมชนใหเ้ป็นอาสาสมคัรเกษตรดา้น
บัญชี ซ่ึงผ่านการอบรมความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับบัญชี
รายรับ-รายจ่ายในครัวเรือน บัญชีต้นทุนประกอบ
อาชีพ ในการท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในการถ่ายทอด
ความรู้เก่ียวกบัการจัดท าบัญชีแก่ประชาชนในแต่ละ
ชุมชน ซ่ึงอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีจะเป็นกลไกท่ี
ส าคัญในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกร 
ประชาชน และเยาวชน  
 จากข้อมูลรายงานประจ าปีกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ในปี พ.ศ.2556 มีอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี
ปฏิบัติหน้าท่ี ในการสอนแนะน าการจัดท าบัญ ชี
ครัวเรือน และบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ กระตุ ้น 
ติดตามการจดัท าบญัชีของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 9,821 
คน มีการจัดชั้นคุณภาพของอาสาสมัครเกษตรด้าน
บัญชี  3 ระดับ ซ่ึงได้แก่ ระดับดีมาก (สามารถเป็น
วทิยากรหลกัในการถ่ายทอดความรู้) ระดบัดี (สามารถ
เป็นวิทยากรผูช่้วยในการถ่ายทอดความรู้) และ ระดบั
ต ่ากว่าดี(ตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติม)

ระดบัดมีาก

20.52%
ระดบัต ่ากว่าดี

27.66%

ระดบัดี

51.82%

ภาพที ่1  การจดัชั้นคุณภาพของอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี ประจ าปี พ.ศ.2556 
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 จากภาพ ท่ี  1  แสดงให้ เห็ น ถึ งคุณภาพของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ประจ าปี พ.ศ.2556 มีเพียง
ร้อยละ 20.52 เป็นอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีมีคุณภาพ
ระดบัดีมากท่ีสามารถเป็นวิทยากรหลกัในการถ่ายทอด
ความรู้ และอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีส่วนใหญ่ร้อยละ 
51.82 มีคุณภาพในระดับดีสามารถเป็นเพียงวิทยากร
ผูช่้วยในการถ่ายทอดความรู้ และอาสาสมคัรเกษตรดา้น
บัญชีร้อยละ 27.66 มีคุณภาพต ่ ากว่าระดับดีซ่ึงต้อง
พฒันาความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ การ
เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เพ่ิมเติม จากสภาพ
ปัจจุบนัพบวา่อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีท่ีเป็นกลไก
ท่ีส าคัญในการถ่ายทอดความรู้บัญชีท่ีสามารถเป็น
วิทยากรได้มีเพียงร้อยละ 20.52 หรือประมาณ 2,015 
คน ในปี พ.ศ.2556 ซ่ึงอัตราอาสาสมัครเกษตรด้าน
บญัชี 1 คน ต่อกลุ่มเป้าหมายประมาณ 2,779 คน ท าให้
ขาดการติดตาม ดูแล ให้ความรู้อยา่งต่อเน่ือง และขาด
การกระตุ ้นหรือจูงใจในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
ส่งผลใหก้ารท าบญัชีไม่ต่อเน่ืองและไม่บนัทึกบญัชีใน
ท่ีสุด ผูว้จิยัจึงสนใจสภาพปัญหาในการถ่ายทอดความรู้
บัญชีครัวเรือน และความเป็นไปได้ของการพัฒนา
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือน 
 
วตัถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาในการถ่ายทอดความรู้
บญัชีครัวเรือน 
 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือน 
 
ขอบเขตของการวจิยั 
 1. การศึกษาสภาพปัญหาในการถ่ายทอดความรู้
บญัชีครัวเรือนของส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 1-
10 ไดแ้ก่ การก าหนดสมรรถนะอาสาสมคัรเกษตรดา้น
บัญชี ความรู้และทักษะในการถ่ายทอดความรู้ของ
อาสาสมคัรเกษตรด้านบัญชี ส่ือท่ีใช้ในการถ่ายถอด
ความรู้บัญชีครัวเรือน ความเพียงพอของอาสาสมคัร
เกษตรดา้นบญัชีในชุมชน  

 2. การพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้บัญชี
ครัวเรือน เป็นกระบวนการจดักิจกรรมต่างๆ ไดแ้ก่ การ
ก าหนดคุณสมบติั สมรรถนะ ของอาสาสมคัรเกษตรดา้น
บัญชี การสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ และแบบ
ประเมินสมรรถนะในการพัฒนาสมรรถนะ ของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ด้านความรู้ ทักษะการ
ถ่ายทอดความรู้ และการสร้างส่ือ การจัดฝึกอบรม 
พฒันาสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี การจัด 
กิจกรรม ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ในชุมชนของ
อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี ตามภาพท่ี 2 
 3 . ก าร เก็ บ รวบ รวม ข้ อ มู ล ก ารวิ จั ย  โ ด ย
แบบสอบถามทางไปรษณียจ์ากส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ท่ี 1-10 จ านวน 10 แห่ง ในช่วงเดือนตุลาคม 
2558 
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ภาพที ่2 การพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือน 
 
วธีิการด าเนินการวจิยั 
 การด าเนินการวิจัยเร่ืองการศึกษาสภาพปัญหา 
และความเป็นไปได้การพฒันารูปแบบการถ่ายทอด
ความรู้บญัชีครัวเรือน มีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 
 1. ก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากร ได้แก่ ผูอ้  านวยการส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 จ านวน 10 ท่าน ซ่ึงส านักงาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี 1-10 มีหนา้ท่ีดูแล รับผิดชอบการ
ด าเนินการของส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์จงัหวดัทั้ง 
77 จงัหวดั 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
 1. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือ
การวิจัยคร้ังน้ี  ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็น 
แบ่งเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่  
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพปัญหา
ในการถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือน จ านวน 5 ข้อ 
เกณฑ์การประเมินความคิดเห็น 2 ระดับ คือ ใช่ และ

ไม่ใช่ และข้อเสนอแนะ ลักษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นความ
เป็นไปไดก้ารพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้บญัชี
ครัวเรือน จ านวน 5 ข้อ เกณฑ์การประเมินความ
คิดเห็น  2 ระดับ คือ เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย และ
ขอ้เสนอแนะ ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายเปิด 
 2. การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผูว้จิยัหาค่า
ความเท่ี ยงตรงเชิ งเน้ื อหา (Content Validity) โดย
ผูเ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน และหาค่าสัมประสิทธ์ิความ
สอดคล้อง  (Index of Item-Objective Congruence: IOC) 
โดยก าหนดค่าความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งเกิน 0.5 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลสภาพปัญหาในการถ่ายทอด
ความรู้บญัชีครัวเรือนและความเป็นไดข้องการพฒันา
รูปแบบ ใช้ส ถิ ติค่ าร้อยละ (Percentage) และการ
วิเคราะห์ข้อเสนอแนะจากแบบสอบถามปลายเปิด 
ผูว้จิยัใชว้ธีิการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และ
สรุปเป็นความถ่ี (Frequency) 
 
 
 

ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 จากการสอบถามผูอ้  านวยการส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ท่ี 1-10 จ านวน 10 ท่าน ซ่ึงส านักงาน
ตรวจบัญ ชีสหกรณ์ ท่ี  1-10 มีห น้ า ท่ี ก ากับ ดู แล
รับผิดชอบการด าเนินการของส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ทั้ ง 77 จังหวดั โดยมีผูอ้  านวยการส านักงาน
ตรวจบญัชีสหกรณ์ตอบแบบสอบถาม จ านวน  9  ท่าน 
คิ ด เป็ น ร้อ ยละ  90  ขอ งแบบสอบถามทั้ งห มด 
ปรากฏผลดงัตาราง 
 

ตารางที ่2 สภาพปัญหาในการถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือน  
สภาพปัญหาในการถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือน ความคิดเห็น 

ใช่ ร้อยละ ไม่ใช่ ร้อยละ 
1. การก าหนดสมรรถนะอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีอยา่งไม่ละเอียด
หรือไม่มีการก าหนดสมรรถนะ 

8 88.89 1 11.11 

2. อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีมีฐานความรู้ และทกัษะในการ                
ถ่ายทอดความรู้ การเป็นวทิยากรไม่เพียงพอ 

9 100   

3. ส่ือท่ีใชใ้นการถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือนของอาสาสมคัรเกษตรดา้น
บญัชีไม่กระตุน้ใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ 

9 100   

4. จ านวนอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีไม่เพียงพอเป็นอุปสรรส่งผลต่อ
ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปติดตามผลการท าบญัชีครัวเรือน การวเิคราะห์ 
การสอนแนะของอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี 

9 100   

5. อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีในชุมชน หรือ หมู่บา้นมีจ านวน                     
ไม่เพียงพอ 

9 100   

 
 จากตารางท่ี 2 พบวา่ ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 
8 แห่ง หรือ ร้อยละ 88.89 ก าหนดสมรรถนะอาสาสมคัร 
เกษตรดา้นบญัชีอยา่งไม่ละเอียดหรือไม่มีการก าหนด
สมรรถนะ ซ่ึงอาสาสมคัรเกษตรส่วนใหญ่ ร้อยละ 100 
ของส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ 9 แห่ง มีความรู้ และ
ทักษะในการถ่ายทอดความรู้    การเป็นวิทยากรไม่
เพียงพอ ซ่ึ งสอดคล้องกับ  มัท รี (2548) สาเหตุ ท่ี
อาสาสมคัรเกษตรด้านบัญชีไม่ท าหน้าท่ีเน่ืองจากไม่
สามารถสอนได้ โดยส่ือท่ีใช้ในการถ่ายทอดความรู้
บัญชีครัวเรือนของอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีไม่

กระตุ ้น ให้ ผู ้เรียน เกิดการ เรียน รู้  ร้อยละ100 ของ
ส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์  9  แห่ง จ านวน 
 อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีของส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 100 ของส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์   9  แห่ง มีไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็น
อุปสรรค และส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการ ติดตามผลการท า
บัญชีครัวเรือน การวิ เคราะห์  และสอนแนะ  ของ
อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี   และอาสาสมคัร เกษตร
ดา้นบัญชีในชุมชน หรือหมู่บ้านของส านักงานตรวจ
บญัชีสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ 100 ของส านักงาน
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ตรวจบัญชีสหกรณ์  9  แห่ง มีจ านวน  ไม่เพียงพอ 
สอดคลอ้งกบั มุทิตา (2554) ปัญหาของเกษตรกรท่ีท า
บัญชีครัวเรือนแลว้ไม่มีความต่อเน่ืองพบว่าการขาด
การใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าเม่ือเกิดปัญหาในการท า
บญัชีครัวเรือนของหน่วยงาน    ท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อการ
ท าบัญชีครัวเรือน สุพรรณี  (2551) ปัญหาท่ีส าคญัใน
การจัดท าบัญชีครัวเรือนคือการขาดการช่วยเหลือ 
แนะน า จากเจ้าหน้าท่ี เม่ือมี ปัญหาในการท าบัญชี
ครัวเรือน  
 อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีของส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ส่วนใหญ่ร้อยละ 100 ของส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์   9  แห่ง มีไม่เพียงพอ ซ่ึงเป็น
อุปสรรค และส่งผลต่อค่าใชจ่้ายในการ ติดตามผลการท า
บัญชีครัวเรือน การวิ เคราะห์  และสอนแนะ  ของ
อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี   และอาสาสมคัร เกษตร
ด้านบัญชีในชุมชน หรือหมู่บ้านของส านังานตรวจ
บญัชีสหกรณ์ท่ีรับผิดชอบ ร้อยละ 100 ของส านักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์  9 แห่ง มีจ านวน      ไม่เพียงพอ 
สอดคลอ้งกบั มุทิตา (2554) ปัญหาของเกษตรกรท่ีท า
บัญชีครัวเรือนแลว้ไม่มีความต่อเน่ืองพบว่าการขาด
การใหค้  าปรึกษาและค าแนะน าเม่ือเกิดปัญหาในการท า
บญัชีครัวเรือนของหน่วยงาน    ท่ีเก่ียวขอ้งมีผลต่อการ
ท าบัญชีครัวเรือน สุพรรณี  (2551) ปัญหาท่ีส าคญัใน
การจัดท าบัญชีครัวเรือนคือการขาดการช่วยเหลือ 
แนะน า จากเจ้าหน้าท่ี เม่ือมี ปัญหาในการท าบัญชี
ครัวเรือน
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ตารางที ่3 ความเป็นไปไดข้องการพฒันารูปแบบการถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือน 
 

รายการประเมินความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ความคิดเห็น 
เห็นดว้ย ร้อยละ ไม่เห็นดว้ย ร้อยละ 

1. การก าหนดสมรรถนะอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชีอยา่ง
เหมาะสม  

9 100   

2. การสร้างหลกัสูตรฝึกอบรม และแบบประเมินสมรรถนะ 9 100   

3. การฝึกอบรมพฒันาสมรรถนะอาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี 9 100   
4. การสร้างวสัดุฝึกอบรม ส่ือ กิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้โดย
อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี 

9 100   

5. การจดักิจกรรม ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ในชุมชนของ
อาสาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี 

9 100   

 

 จากตารางท่ี3 พบว่า ความคิดเห็นของผูอ้  านวยการ
ส านักงานตรวจบญัชีสหกรณ์ทั้งหมด 9 แห่ง หรือ ร้อย
ละ 100 เห็นด้วยต่อความเป็นไปได้ของการพัฒนา
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือน ของทุก
กิจกรรมได้แก่ การก าหนดคุณสมบัติอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชี การก าหนดสมรรถนะอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญชีอย่างเหมาะสม การสร้างหลักสูตร
ฝึกอบรม และแบบประเมินสมรรถนะ สอดคร้ังกับ 
สถาบันด ารงราชานุภาพ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (2553) สมรรถนะเป็นเคร่ืองเม่ือในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลท าให้องค์กรสามารถก าหนด
แนวทางพฒันาบุคลากรยงัท าให้ทราบวา่บุคลากรคน
ท่านใดยงัขาดสมรรถนะในเร่ืองใด ซ่ึงองคก์รสามารถ
น าขอ้มูลเหล่าน้ีมาวา่งแผนพฒันาบุคลากรให ้
 สอดคลอ้งกบัความคาดหวงั ซ่ึงจะท าใหบุ้คลากร
ท างานบรรลุวตัถุประสงคเ์พ่ิมมากยิง่ข้ึนเพราะสามารถ
พฒันาคนให้ตรงกับงาน และกิจกรรมการฝึกอบรม
พัฒนาสมรรถนะอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี ซ่ึง
สอดคล้องกับ  ศิ ริพร (2554) ความต้องการของ
อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชีท่ีต้องการให้กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์สนับสนุนการ  จัดฝึกอบรมหลักสูตร
วทิยากรให้กบัอาสามาสมคัรเกษตรดา้นบญัชี เพ่ือเพ่ิม
ทกัษะในการถ่ายทอดความรู้ การสร้างวสัดุฝึกอบรม 

ส่ือ กิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้โดยอาสาสมัคร
เกษตรด้านบัญ ชี  และการจัด กิจกรรมฝึกอบรม 
ถ่ายทอดความรู้ในชุมชนของอาสาสมคัรเกษตรดา้น
บญัชี สอดคลอ้งกบั ศิริพร (2554) กลุ่มคนในชุมชนมี
พ้ืนฐานจากความคุน้เคย ซ่ึงจะมีการชกัชวนกนัเพ่ือเขา้
ร่วมปฏิบติังาน จากความสนใจในประเด็นของการท า
บญัชีครัวเรือน ซ่ึงจุดส าคญัความเป็นชุมชนนั้น คือการ
มีป ฏิสัมพัน ธ์จน เกิดความสัมพัน ธ์ ร่วมกัน  ร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ และเพ่ือเป็นแนวทางแก้ปัญหาของ
เกษตรกรท่ีท าบญัชีครัวเรือนไม่มีความต่อเน่ืองสาเหตุ
จากการขาดการให้ค  าปรึกษาและค าแนะน าเม่ือเกิด
ปัญหาในการท าบญัชีครัวเรือน  
 ดังนั้ น จึงส รุปได้ว่าการพัฒนารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือนท่ีสังเคราะห์ข้ึนจาก
แนวคิด ทฤษฎีมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ
พัฒนาการถ่ายทอดความรู้บัญ ชีครัวเรือน ผู ้วิจัย
สามารถด าเนินการวิจยัเร่ือง “การพฒันารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้บญัชีครัวเรือน” ไดต้่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัคร้ังน้ีควรจะน าการพฒันารูปแบบการ
ถ่ายทอดความรู้บัญชีครัวเรือนไปทดลองใช้เพ่ือจะได้
ประเมินผลและพฒันาใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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