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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดทําบัญชี
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปของกองทุนหมูบาน โดยการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบาน
อบรมใหกลุมตัวอยาง คือ กองทุนหมูบานตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จํานวน 
16 กองทุน โดยใหแตละกองทุนนําโปรแกรมไปทดลองใชจริง และประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม
และการสัมภาษณความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน เปรียบเทียบระหวางการจัดทําบัญชี
ดวยมือและใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Pretest - Posttest) โดยใชสถิติ t – test ในการทดสอบสมมติฐาน 
โดยประเมิน 4 ดาน คือ ดานความสามารถทําตามหนาท่ีที่ตองการได ดานความเช่ือถือไดของระบบ 
ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุน ดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 
 ผลการวิจัยจากการติดตามประเมินผลกองทุนหมูบานท่ีนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป ท่ีไดรับ
จากการอบรมไปใชจริง มีเพียง 10 กองทุน ผลการวิเคราะหความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือและหลังทดลองการนําโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุนหมูบาน (Pretest - Posttest) พบวา จากการทดสอบสมมติฐาน
ทั้ง 4 ดาน ทุกดานยอมรับและเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือคณะกรรมการมีความพึงพอใจ
ในการทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยระบบมือ  
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 นอกจากนั้น ไดทําการประเมินเพิ่มเติมโดยใหสมาชิกผูรับบริการจากกองทุนหมูบานตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจท่ีไดรับบริการจากกองทุนหมูบาน พบวา สมาชิกผูรับบริการจาก
กองทุนหมูบานมีความพึงพอใจท่ีไดรับบริการจากกองทุนมากข้ึน ในการบริการที่รวดเร็วข้ึน และ
การประเมินคุณภาพของโปรแกรมเพื่อนําไปพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของโปรแกรม โดยประเมิน
จากผูใชโดยตรง พบวา คณะกรรมการมีความพึงพอใจระดับมาก เนื่องจากสนับสนุนการทํางาน
ในชีวิตประจําวันของคณะกรรมการใหงายข้ึน และสงผลใหการดําเนินงานของกองทุนหมูบานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง  
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______________________________________________________________________________ 
 
 The aim of this study was to examine accounting efficiency and effectiveness 
empowerment by using software package for village and urban community fund in Chiang Khong 
district, Chiang Rai province. The sample group receiving the training on using accounting software 
package was 16 village funds from Sathan subdistrict, Chiang Khong district, Chiang Rai province. 
The research methods were that all 16 village funds committee members involved in actual 
implementing the accounting software package and evaluating the satisfaction towards the software by 
responding to the questionnaire and interview. The manual accounting and automated accounting 
using software package were compared based on pre- and posttest scores using t-test for hypothesis 
testing in regard to 4 domains of use including system capacity, system reliability, efficiency and 
effectiveness of the fund’s accounting software package, efficiency on achieving objectives. The 
results indicated that the use of automated accounting software package promoted better efficiency and 
effectiveness than that of the manual accounting. 
 The results showed that only 10 village funds actually implemented the accounting 
software. Regarding the comparison of satisfaction mean scores (pre- and posttest) of the village funds 
committee towards manual accounting versus automated accounting software package against the 4 
domains, the results agreed with the set hypothesis in that the village funds committee held higher 
satisfaction towards the automated accounting software package than that of the manual accounting. 
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 In addition, the questionnaire responses from village funds members showed that the village 
funds members held higher satisfaction towards the service of the village funds due to the faster 
service. The quality evaluation results of the software for a capacity enhancement of the software from 
the users showed that the funds committee held high satisfaction because the software could facilitate 
their daily routine jobs and thus promote efficiency and effectiveness of the village funds 
management. 
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บทท่ี 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เปนนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล สําหรับมุงแกไขปญหา
ความยากจนของประชาชน โดยรัฐบาลไดจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แหงละ 1 ลาน
บาท เพื่อเปนแหลงเงินทุนสําหรับประชาชน ในการสรางอาชีพ สรางรายได ลดรายจาย และบรรเทา
เหตุฉุกเฉินและความจําเปนเรงดวนโดยใหประชาชนในหมูบานบริหารจัดการกันเองซ่ึงนโยบายดัง
กลาว จึงเปนเสมือนเคร่ืองมือในการพัฒนา“คน” และ”การเรียนรู” เพื่อนําไปสูการเสริมสราง“ความเขม
แข็ง” ของหมูบานและชุมชนการบริหารกองทุนหมูบานจะดําเนินการตามระเบียบที่สมาชิกในชุมชนรวม
กันกําหนดขึ้น ภายใตกรอบของระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวา
ดวยการจัดต้ังและบริหารกองทุนหมูบานชุมชนเมืองแหงชาตโิดยมีคณะกรรมการท่ีมาจากการเลือก
สรรของสมาชิกทําหนาท่ีเปนตัวแทนในการบริหารกองทุนใหเปนไปตามระเบียบ ซ่ึงนอกจาก
ความรูความสามารถในการจัดการแลวส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงคือความโปรงใสเพื่อเปนเคร่ืองมือชี้
ใหเห็นถึงความชัดเจน ตรวจสอบได กอใหเกิดความเช่ือถือไววางใจจากสมาชิก ซ่ึงเคร่ืองมือที่ใช
บริหารจัดการเงินของกองทุนคือการจัดทําบัญชีเพราะสามารถแสดงถงึฐานะทางการเงินของกองทุนวากาว
หนาทรงตัวหรือตกตํ่าและจะเปนหลักฐานสามารถใหผูที่เก่ียวของตรวจสอบไดตลอดเวลา (สํานัก
งานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง,
http://www.villagefund.or.th/index.aspx?pageid=469&parent=433
&directory=1964&pagename=content, 2558)

กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมีกองทุนกวา79,255กองทุนท่ัวประเทศมีกลไกการบริหาร
จัดการแบงออกเปน4 ระดับไดแกระดับชาติระดับจังหวัดระดับอําเภอระดับหมูบานหรือชุมชนเมือง
(สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง, http://www.villagefund.or.th/index.aspx?pageid=469
&parent=433&directory =1964&pagename=content, 2558) และในจังหวัดเชียงรายมีจํานวนกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง1,796กองทุนประกอบดวยกองทุนหมูบาน1,750 กองทุนกองทุนชุมชนเมือง
46 กองทุน

อยางไรก็ตามปญหาในการบริหารจัดการกองทุนในสวนการจัดทําบัญชียังประสบกับปญหา
เชน กองทุนมีรายไดนอยสงผลใหการจางคนท่ีมาจัดทําบัญชีเพราะไมคอยมีความรูทางดานการจัดทํา
บัญชีไดถูกตองและครบถวนสงผลกระทบตอคุณภาพของขอมูลและการใชขอมูลเพื่อการบริหารกองทุน
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เพราะมีการเปล่ียนแปลงคนท่ีทํางานในกองทุนบอยรวมถึงคณะกรรมการบริหารกองทุนดวยทําใหการ
ทํางานในระบบบัญชีไมมีความตอเน่ืองและเปนระบบท่ีดีสงผลตอการบริหารจัดการกองทุน

จากการสํารวจกองทุนหมูบานกลุมเปาหมายคือ กองทุนหมูบานตําบลสถานอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงรายมีกองทุนทั้งหมด16กองทุนเบ้ืองตนพบวาทุกกองทุนทําบัญชีดวยมือทําใหเกิดความลาชาและ
ผิดพลาด คณะกรรมการกองทุนไมมีความรูดานบัญชีเทาท่ีควร และเม่ือเปล่ียนคนก็ตองพัฒนาองค
ความรูกับคนท่ีเขามาใหมทําใหระบบบัญชไีมคอยมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากตองทํารายงาน งบการ
เงินตอจังหวัด2 คร้ังตอป (สวาน ทาเหล็ก, สัมภาษณ, 2558) ซ่ึงปญหาดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ชัชรินทร จุลกะเสวี(2553 : 2) ไดศึกษาถึงระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน: กรณีศึกษาอําเภอ
อุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษพบวาผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานสวนใหญไมมีพื้นฐานและ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงินซ่ึงในเบ้ืองตนตองมีการเขา
รับการอบรมเก่ียวกับการจัดทําบัญชีและศึกษาจากคูมือการทําบัญชีดวยตนเองประกอบนั้น พบวา ยัง
ไมเพียงพอตอการจัดทําบัญชีและรายงานทางการเงินไดอยางถูกตองและครบถวน และ กัญญา
รัตน โพธิขํา(2557 : 38) ไดศึกษาถึงสภาพปญหาของระบบบัญช:ี กรณีศึกษากองทุนหมูบานปาบงหมู
ที่ 1 ตําบลสันมหาพนอําเภอแมแตงจังหวัดเชียงใหมผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ยังขาดความรูความเขาใจในดานการบริหารจัดการและดานการจัดทําบัญชี ที่เพียงพอไม
มีระบบการทํางานท่ีดมีีผังการจัดองคกรแคในนามการทํางานจึงเปนหนาท่ีของบุคคลเพียงคนเดียว

จากสภาพปญหาการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จากการสํารวจกองทุนเก่ียวกับการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชี พบวา แต
ละกองทุนยังไมมีโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปในการจัดทําบัญชผูีวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จ
รูปใหกองทุนทดลองใช ซ่ึงจะสามารถแกไขปญหาดังกลาวขางตนไดเปนอยางดี ในดานของ
การพัฒนาการจัดทําบัญชีของกองทุนใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึนเน่ืองจากโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปท่ีใชในการทดลองมีระบบคลายกับธนาคารท่ีมีทั้งระบบการฝากออมทรัพยการปลอยกูการ
บันทึกรายไดและคาใชจายที่เกิดข้ึน การจายเงินปนผล ตลอดจนการรับชําระหนี้จากสมาชิกที่กู การนํา
เสนองบการเงินเปนตน

จากการไดศึกษางานวิจัยของวัฒนา ยืนยง (2555 : 52) เร่ืองการขยายโปรแกรมผลตอยอด
ซอฟทแวรระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุนหมูบานลงสูชุมชนพบวาการสรางเคร่ืองมือเพื่อจัดการ
ขอมูลในการบริหารกองทุนหมูบานในระดับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุงเนน
ตอบสนองการใชงานกองทุนหมูบานท่ีมีศักยภาพนอยในการจัดการขอมูลกองทุนหมูบาน

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะตอยอดงานวิจัยชิ้นน้ี เน่ืองจากเปนโปรแกรมสําหรับกองทุนหมูบาน
โดยเฉพาะ และสําหรับผูที่ไมมีความรูทางดานบัญชีสามารถเรียนรูการใชโปรแกรมไดงาย เพราะ
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ระบบไมซับซอน และสอดคลองกับความตองการพ้ืนฐานของกองทุนที่ดําเนินงานกันอยูโดยทั่วไป
โดยทําการเปรียบเทียบการใชงานโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปแบบคูขนานไปกับการทําบัญชีดวยมือ เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนหมูบานจากการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป

คําถามการวิจัย

การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวย
ระบบมือหรือไมอยางไร

วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยเปรียบเทียบกับการทําดวยมือและการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป

2. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปกองทุนหมูบานเพื่อใหไดขอมูล
การวิจัยตอยอดในการพัฒนาขีดความสามารถของโปรแกรม

3. เพื่อถายทอดเทคโนโลยีระบบบัญชีของโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีสําหรับกองทุน
หมูบาน

ประโยชนของการวิจัย

1. กองทุนหมูบานมีเทคโนโลยีในการสงเสริมการบริหารจัดการระบบบัญชีใหมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล จากการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ทําให
ขอมูลมีความถูกตอง (Accuracy) ตรงตอความตองการของผูใช (Relevance) รวดเร็ว (Speed)
มีความ ยืดหยุนในการออกรายงานสามารถทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของ
กองทุนหมูบาน

2. ทําใหกองทุนมีความย่ังยืนในระบบการบริหารกองทุนหมูบานท่ีโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบได และลดตนทุนในการบริหารจัดการ โดยเฉพาะขอมูลดานการเงินที่ไดจากโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูปท่ีมีความถูกตอง แมนยํานําไปสูการเติบโตของกองทุนที่จะเปนแหลงเงินทุนใหกับ การ
สรางรายไดในชุมชนใหมีความเขมแข็งภายใตการจัดการกันเองในชุมชน
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3. นําไปใชเปนนโยบายสาธารณะในการคัดเลือกกองทุนที่มีระบบการบริหารจัดการท่ีได
มาตรฐานเพื่อเปนชองทางในการเพิ่มวงเงินทุนใหกับกองทุนที่ไดมาตรฐานเพื่อเปนการกระตุนเศรษฐกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ขอบเขตของการวิจัย

กองทุนหมูบานตําบลสถานอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
การเลือกประชากร

กลุมตัวอยางคือคณะกรรมการกองทุนหมูบานท่ีมีหนาท่ีจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน
ตําบลสถานอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจํานวน 16 กองทุน

ขอบเขตดานระยะเวลา
การศึกษาคร้ังนี้ ใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลและการดําเนินการ ประมาณ 4

เดือนตั้งแตธันวาคม2558 – มีนาคม2559

ตัวแปร

ตัวแปรท่ีใชในงานวิจัยประกอบดวย
ตัวแปรอิสระกอนทดลอง(Pretest) คือ การทําบัญชีดวยมือของกองทุนหมูบานกอนการนํา

โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใช4 ดาน ดังน้ี
1. ความสามารถทําตามหนาท่ีที่ตองการได (Function Ability) หมายถึงความเหมาะสม

ในงาน(Suitability)การทํางานท่ีถูกตอง(Accuracy)ตรวจสอบไดและมีระบบความปลอดภัย(Security)
2. ความเช่ือถือไดของระบบ(Reliability)หมายถึงมีความแนนอนมีอัตราความผิดพลาด

ตํ่าสามารถบริหารจัดการบัญชีใหเปนไปตามระบบท่ีวางไว
3. ประสิทธิภาพในดานการบริหารจดัการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน (Efficiency)

หมายถึงการลดขอผิดพลาดในการดําเนินงานการปฏิบัติงานท่ีถูกตองรวดเร็วเชื่อถือไดการดําเนินการ
เปนไปอยางประหยัดเชนระยะเวลาทรัพยากรแรงงานรวมทั้งส่ิงตาง ท่ีๆตองใชในการดําเนินการนั้นใๆห
เปนผลสําเร็จ

4. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหมายถึงกระบวนการทํางานที่ทํา
ใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายหรือนโยบายที่กําหนดไว



5

ตัวแปรตามกอนทดลอง(Pretest) ไดแก ผลของการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน

ตัวแปรอิสระหลังทดลอง(Posttest) คือ การจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกอง
ทุนหมูบาน

ผูวิจัยไดตระหนักถึงปญหาในดานการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบานตําบลสถานอําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงรายจึงนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปใหกองทุนทดลองใชโดยทําการทดลองแบบคูขนาน
เปรียบเทียบการจัดทําบัญชีดวยมือ วาหลังจากการทดลองใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปแลว สงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการทางดานบัญชีของกองทุนหมูบานมากนอยเพียงใด
และสามารถวัดการทําบัญชีโดยใชโปแกรมสําเร็จรูป4 ดาน ดังน้ี

1. ดานความสามารถทําตามหนาท่ีที่ตองการได(Function Ability)หมายถึงความเหมาะสม
ในงาน (Suitability) การทํางานท่ีถูกตอง (Accuracy) สามารถทํางานรวมกันในหลายกิจกรรม
การปฏิบัติงาน(Interoperation Ability) ตรวจสอบไดและมีระบบความปลอดภัย(Security)

2. ดานความเชื่อถือไดของระบบ(Reliability)หมายถึงมีความแนนอนมีอัตราความผิดพลาดต่ํา
สามารถกูคืนระบบไดเมื่อเกิดปญหา

3. ดานประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน(Efficiency)
หมายถึงใชเวลาและทรัพยากรนอยในการปฏิบัติงานประสิทธิภาพของการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป
สําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองมาใชคือ การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการทางดานบัญชีของกองทุนมากข้ึนเชนประหยัดเวลาและประหยัดทรัพยากรเปนตน

4. ดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคคือ กระบวนการทํางานท่ีทํา
ใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายหรือนโยบายที่กําหนดไว

ตัวแปรตามหลังทดลอง(Posttest) ไดแกผลของการวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน

สมมติฐานของการวิจัย
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เพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมู
บานไปใชในการจัดการดานบัญชีวาดีกวาการทําบัญชีดวยมือหรือไมอยางไรเชนชวยลดความยุงยากและ
ซับซอนของกระบวนการบัญชใีหมีความถูกตองรวดเร็วตรงตอความตองการของผูใชขอมูลและกอง
ทุนหมูบานสามารถนําขอมูลไปตัดสินใจในการดําเนินงานบริหารจัดการกองทุนใหดีข้ึน

การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน จะวัดจาก
ความพึงพอใจของผูใชหลังทดลองใชจริงวาการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยระบบมือหรือไมดังน้ันจึงต้ังสมมติฐานดังน้ี

สมมติฐานท่ี 1 ความสามารถทําตามหนาท่ีที่ตองการได (Function Ability) วัดจากระดับ
ความเหมาะสมในงาน การทํางานท่ีถูกตอง สามารถทํางานรวมกันในหลายกิจกรรมการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบไดและมีระบบความปลอดภัยโดยการใชระบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ

สมมติฐานท่ี2 ความเช่ือถือไดของระบบ(Reliability) สามารถวัดไดจากระดับความแน
นอนมีอัตราความผิดพลาดตํ่าสามารถกูคืนระบบไดเมื่อเกิดปญหาโดยการทําบัญชีดวยระบบ
คอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ

สมมติฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน
(Efficiency) สามารถวัดไดโดยคํานึงถึงการใชเวลาและทรัพยากรนอยในการปฏิบัติงาน โดยการทํา
บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ

สมมติฐานท่ี4 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค(Effectiveness)
กระบวนการทํางานท่ีทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายหรือ นโยบายที่กําหนดไว โดยการทําบัญชี ดวย
ระบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ

นิยามศัพทเฉพาะ

กองทุนหมูบาน หมายถึง กองทุนหมูบานในเขตเทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย เปนกองทุนหมูบาน ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนดเปนหมูบาน ตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาตวิาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาตพิ.ศ.2547

ประสิทธิภาพหมายถึงการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปโดยมีสิ่งมุงหวังถึงผลสําเร็จการ
ดําเนินการเปนไปอยางประหยัด เชน ระยะเวลา ทรัพยากร แรงงาน รวมทั้งส่ิงตางๆ ที่ตองใช ใน
การดําเนินการนั้นๆใหเปนผลสําเร็จและถูกตองเชื่อถือได
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ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่พึงปรารถนา หรือ
เปน ไปตามท่ีคาดหวังไวเชน การครบถวนของขอมูลการยืดหยุนของโปรแกรม

โปรแกรมสําเร็จรูปหมายถึงโปรแกรมระบบบัญชีสําเร็จรูปเพื่อการบริหารกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองในกิจกรรมดานการปลอยกูการรับฝากเงินและการรายงานงบการเงินในภาพรวม

กรอบแนวคิดการวิจัย

กอนทดลอง

หลังทดลอง

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

การจัดทําบัญชีของกอง
ทุนหมูบาน
ดวยระบบมือ

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทําบัญชี

ของกองทุนหมูบาน

เปรียบเทียบ (t – test)
และประเมินผล

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจัดทําบัญชี

ของกองทุนหมูบาน

การใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปจัดทําบัญชี
ของกองทุนหมูบาน



บทท่ี 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาคร้ังนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาเร่ืองการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดทําบัญชี
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลอําเภอ เชียงของ จังหวัด
เชียงราย โดยมีแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

1. ขอมูลของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบาน 
2. แนวคิดเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
3. แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับขอดีของการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร 
5. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบัญชี 
6. แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
7. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
8. แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผล 
9. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
ขอมูลของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบาน 
 
 วัฒนา  ยืนยง (2555 : 9) ไดกลาวถึง โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานไววา 
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานจะประกอบดวยชุดยอยๆ (Modules) ทําหนาท่ี
ในแตละหนาท่ีเพื่อการเก็บขอมูลประมวลผล และรายงานขอมูลใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูใชในการประมวลผลขอมูลเพื่อการบริหารกองทุนหมูบาน (ดังภาพท่ี 2 และ 3 ประกอบ) เชน ขอมูล
สมาชิก ยอดลูกหนี้คงคาง รายได คาใชจาย เงินสด และเงินฝากธนาคาร ขอมูลเกี่ยวกับการรับฝากเงิน
ประเภทตางๆ เชน หุน เงินฝาก เงินฝากสัจจะ แลวนําไปสูการประมวลผลขอมูลแบบบูรณาการเพ่ือ
จัดทํารายงานทางการเงิน เชน งบกําไรขาดทุน และงบแสดงฐานะทางการเงิน เพื่อนําเสนอตอหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของ ปละ 2 คร้ัง ดังนี้ 

1. ชุดเงินฝาก ทําหนาท่ีเปดบัญชีเงินฝากซ่ึงมีหลายประเภท เชน เงินฝาก เงินฝากสัจจะ หุน
และเงินฝากจากรัฐบาล การรับเงินฝากจากสมาชิก การบันทึกจายถอนเงินฝาก ขอมูลที่ไดจากชุด
โปรแกรมเงินฝาก เชน รายงานการรับเงินฝาก แสดงการรับเงินในชวงเวลาใดเวลาหน่ึงท่ีตองการสรุป
การรับเงินฝากตามชวงเวลาท่ีตองการรายงานการจายถอนเงินฝาก หมายถึงการรายงานการจายเงินจาก
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การถอนเงินฝากของสมาชิกในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง เพื่อใหทราบการถอนเงินของสมาชิก รายงานยอด
คงเหลือของบัญชีเงินฝากแตละบัญชีวามียอดปจจุบันคงเหลือเทาใด  

2. ชุดสินเชื่อ ทําหนาท่ีเปดบัญชีเงินปลอยกูใหแกสมาชิก การจายเงินใหกับสมาชิก การรับ
ชําระหนี้จากสมาชิก ขอมูลท่ีไดจากชุดโปรแกรมสินเช่ือ เชน รายการรับชําระหนี้ในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง
เพื่อใหทราบการรับชําระหนี้จากสมาชิกใดบาง และยอดรวมรับชําระหน้ีเทาใด รายงานการจายเงิน
ปลอยกูใหสมาชิกในชวงเวลาใดเวลาหนึ่งวามีการจายใหลูกหนี้รายใดบาง รวมเปนจํานวนเทาใด 
รายงานยอดคงเหลือใหบัญชีปลอยกูจนถึงปจจุบันวามีบัญชีใดบางและมีหนี้คงคางจํานวนเทาใด 
รายงานการเปลี่ยนแปลงบัญชีเงินกูรายบัญชี แสดงการชําระหนี้ของลูกหนี้ในแต ละราย ท้ังเงินตน 
ดอกเบ้ียและคาปรับในกรณีมีการชําระหนี้เกินกวากําหนดเวลา 

3. ชุดบันทึกรายได คาใชจายอ่ืนๆ และสินทรัพยถาวร มีหนาท่ีในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับ
รายไดอ่ืนๆ ท่ีไมใชรายไดจากดอกเบี้ยรับจากการปลอยกูแกสมาชิกหรือคาปรับ เชนเงินบริจาค ดอกเบ้ีย
เงินฝากธนาคาร การขายสินคาท่ีระลึก การขายเศษวัสดุ เปนตน บันทึกคาใชจายตางๆ ในการดําเนินงาน
ของกองทุน เพื่อนําไปสรุปเปนคาใชจายของกองทุนตอไป ตลอดจนการบันทึกสินทรัพยถาวร เชน 
เคร่ืองใชสํานักงาน เปนตน ชุดโปรแกรมน้ีใหขอมูลโดยการรายงานคาใชจายและสินทรัพยถาวรของ
กองทุนในชวงเวลาใดเวลาหน่ึง รายงานรายไดอ่ืนๆ ท่ีไดรับในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง นอกจากนั้นยังมี
เมนูสําหรับการเพ่ิมทุน และการจัดสรรกําไรของกองทุนอีกดวย 

4. ชุดขอมูลสมาชิก มีหนาท่ีในการเก็บบันทึกเลขทะเบียนสมาชิก ช่ือ ท่ีอยูและขอมูลอ่ืนๆ 
ของสมาชิกแตละคน บันทึกการลาออกของสมาชิก รายงานขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสมาชิก การรายงาน
การจายเงินเฉล่ียคืนดอกเบ้ียแกสมาชิก รายงานการจายเงินปนผลจากหุนคืนแกสมาชิก  

5. ชุดบัญชีแยกประเภท มีหนาท่ีในการบันทึกขอมูลท่ีไมสามารถบันทึกขอมูลเกี่ยวกับ
กองทุนที่ไมสามารถบันทึกในชุดตางๆ ที่กลาวแลวขางบนได การสรางรหัสบัญชี การรวมขอมูล
ในการออกงบการเงินแบบสรุป รายงานการบันทึกในสมุดรายวันท่ัวไป รายงานบัญชีแยกประเภท 
แตละบัญชี รายงานงบการเงิน เชน งบทดลอง กําไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน 

6. ชุดเงินฝากธนาคาร ถอนเงินจากธนาคาร และการโอนบัญชีเงินฝากธนาคารระหวาง
บัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชหีนึ่ง มีหนาท่ีในการบันทึกในการถอนเงินจากธนาคารการฝากเงินสดเขาบัญชี
เงินฝากธนาคาร และบันทึกขอมูลการโอนจากบัญชีหนึ่งไปเขาอีกบัญชีหนึ่ง ชุดโปรแกรมนี้รายงาน
ขอมูลการนําเงินสดฝากธนาคาร ถอนเงินจากบัญชีธนาคาร และการโอนเงินระหวางบัญชีในชวงเวลาใด
เวลาหน่ึง 
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7. ชุดขอมูลระบบ มีหนาท่ีบันทึกช่ือหนวยงานกองทุน รอบระยะเวลาบัญชี กําหนดรหัส
คงท่ี เชน รหัสเงินฝาก รหัสเงินสดเงินฝากธนาคารเพื่อเช่ือมขอมูลทุกชุดเขาหากันเพื่อนําขอมูลไปออก
งบการเงิน การลบขอมูล การสํารองขอมูล การเปล่ียนช่ือผูใชและรหัสผาน 
 โดยสรุปแลวการเร่ิมตนการติดต้ังขอมูลเขาในโปรแกรมระบบบัญชีกองทุน จะเริ่มจาก
การติดต้ังโปรแกรมจากซีดีสําเร็จรูปเขาสูคอมพิวเตอร จากน้ันจะเร่ิมการปอนขอมูล ช่ือกองทุน ท่ีอยู
ท่ีเมนูขอมูลระบบแลวจึงปอนขอมูลสมาชิก เพื่อกําหนดเลขที่ทะเบียนสมาชิกเสียกอน จากน้ันจึงนํา
เลขทะเบียนนี้ไปใชในการเปดบัญชีปลอยกูในชุดสินเช่ือ ปอนยอดคงเหลือในบัญชีลูกหนี้คงเหลือยก
มากอนการติดต้ังระบบ แลวกระทบยอดใหตรงกันระหวางการรายงานโดยโปรแกรมกับยอดรวมของ
ลูกหนี้ในสมุดบัญชีหรือเอกสารท่ีเปนกระดาษ การเปดบัญชีเงินฝากในชุดดวยเลขทะเบียนสมาชิก 
และปอนขอมูลยอดคงเหลือแตละบัญชี แลวกระทบยอดท่ีรายงานจากโปรแกรมระบบบัญชีกับยอด
ในเอกสารเดิมตองตรงกัน (วัฒนา  ยืนยง, 2555 : 10) ดังนั้นจะเห็นไดวาการไหลของขอมูลเปนไปตาม
ผังในภาพท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2  แสดงรูปแบบของโปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมูบาน 
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ภาพท่ี 3  แสดงผังการทํางานระบบยอยของโปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมูบาน 

ชุดขอมูลระบบ 
การปรับแตงระบบเช่ือมตอในแตละชุด (Set up) ระบบเปล่ียนรหัสผาน สํารองขอมูล  

ขอมูลช่ือและท่ีอยูกองทุน

ชุดสินเชื่อ 
 รับชําระหนี้

เงินกู 
 จายเงินปลอยกู

แกสมาชิก 
 เปดบัญชีเงิน

ปลอยกู 
 รายงานตางๆ 

ชุดรายไดอ่ืน 
คาใชจาย 

และสินทรัพย
ถาวร 

การเพิ่มทุน 
การจัดสรร

กําไร 
และรายงาน 

ชุดเงินฝาก 
 รับเงินฝากจาก

สมาชิก 
 จายเงินถอน

เงินฝาก 
 เปดบัญชีเงิน

ฝาก 
 รายงานตางๆ 

 

ชุดนาํเงินสดฝาก
ธนาคาร 

การถอนเงิน 
การโอนเงินใน
บัญชีเงินฝาก
ธนาคาร 

และรายงาน
ตางๆ 

ชุดบัญชีแยกประเภท 

งบการเงิน 
งบทดลอง งบกําไรขาดทุน งบแสดงฐานะทางการเงิน 

ชุดขอมูลสมาชิก 
 บันทึกรับสมาชิก 
 บันทึกสมาชิกลาออก 
 รายงานตางๆ การจายเงินปนผล เฉล่ียคืนดอกเบ้ีย 
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แนวคิดเก่ียวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  
 
 สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง (http://www.villagefund.or.th/index.aspx?pageid 
=469&parent=433&directory=1964&pagename=content, 2558) ไดใหความหมายเกี่ยวกับกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองไววา เปนกองทุนท่ีเกิดข้ึนจากนโยบายเรงดวนของรัฐบาล โดยจัดสรรเงินกองทุน
ใหหมูบานและชุมชุนเมืองท่ัวประเทศแหงละ 1 ลานบาท เพื่อใหประชาชนในทองถ่ินชนบทไดใชเปน
แหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง ใหประชาชนไดกูเงินกองทุนไวใชจายเพื่อเสริมสราง
อาชีพและสรางรายได ลดคาใชจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและจําเปนเรงดวน และสําหรับนําไปสู
การสรางกองทุนสวัสดิภาพท่ีดีแกประชาชนในหมูบานและชุมชนเมือง สงเสริมพัฒนาใหมีขีด
ความสามารถในการจดัระบบและบริหารจดัการการเงินกองทุนหมูบานของตนเอง เสริมสรางกระบวนการ
พึ่งตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในการเรียนรู การสรางและพัฒนาความคิดริเร่ิมเพื่อแกปญหา
และมีศักยภาพสงเสริมเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากของประเทศ นโยบายดังกลาวจะสําเร็จได
ควรประกอบดวยหลัก 4 ประการดังนี ้ 

1. ความพรอมของหมูบานและชุมชนเมือง ทั้งความพรอมของคนและครัวเรือน 
การควบคุมดูแลกันเองในหมูบานและชุมชนเมือง ประสบการณในการบริหารจัดการกองทุนทาง
สังคมของหมูบาน เชน กลุมออมทรัพย ธนาคาร หมูบาน กลุมวิสาหกิจชุมชน  

2. การบริหารจัดการเงินกองทุนหมุนเวียนของหมูบาน ท้ังในสวนเงินอุดหนุนจากกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ กับกองทุนทางสังคมของชุมชนและกองทุนท่ีหนวยราชการจัดต้ังข้ึน 
เพื่อใหกองทุนดังกลาวมีการบริหารจัดการใหสอดคลองและเกื้อกูลกัน  

3. การปฏิรูประบบราชการมีแนวทางใหหมูบานและชุมชนเมืองเปนศูนยในการพัฒนา 
ซ่ึงการพัฒนาเปนหนาท่ีของหมูบานและชุมชนเมือง โดยสวนราชการเปนผูสนับสนุนในดาน วิชาการ
และการจัดการกองทุน  

4. การติตามประเมินผลโดยมีตัวช้ีวัดประสิทธิภาพของกองทุนท้ังในดานเศรษฐกิจสังคม
และการพึ่งพาตนเอง เพื่อความโปรงใสมีประสิทธิภาพ  
 
แนวคิดเก่ียวกับบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 
 พีระพงษ  สุดประเสริฐ (http://www.edu.buu.ac.th/vesd/year5_1-2/article1_2552_1-2.pdf, 
2558) ไดกลาววา ในป พ.ศ. 2548 - พ.ศ. 2551 กองทุนหมูบานไดมีการปรับระบบบัญชีเพื่อจดทะเบียน
นิติบุคคลระยะนี้กองทุนหมูบานตองปรับรูปแบบ และวิธีการดําเนินงานกองทุนหมูบานตาม พรบ.
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หมูบานและชุมชนเมืองพ.ศ. 2547 ซ่ึงใชบังคับ ต้ังแต วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนตนไป และมีบทบัญญัติ
ใหกองทุนหมูบานที่ตั้งขึ้นแลวตองขอจด ทะเบียนยกฐานะเปนนิติบุคคลภายใน 3 ป นับแต
วันพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับการขอจดทะเบียน กองทุนหมูบานเปนนิติบุคคลกองทุนหมูบานตอง
จัดทํางบการเงินของปท่ีผานมาพรอมรายละเอียด ประกอบการขอจดทะเบียนนิติบุคคลจึงตองทําบัญชี
ตามแบบที่กําหนดแทนการทําบัญชีแบบงายๆ ตามที่ชาวบานเขาใจโดยมีเครือขายกองทุนหมูบาน
ระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด เปนกลไกเรงรัด ติดตามการจดทะเบียนนิติบุคคล  
 ระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ การดําเนินงานของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมืองแหงชาติสวนใหญเปนการดําเนนิงานเก่ียวกบักจิกรรมทางการเงิน โดยแยกออกเปน 2 สวน 
คือ กิจกรรมเงินออม และ เงินกองทุน 1 ลานบาท นอกจากนี้บุคลากรที่มีหนาท่ีในการบันทึกบัญชีของ
กองทุน โดยสวนใหญมิไดจบการศึกษาทางดานการบัญชีโดยตรง ทําใหระบบบัญชีกองทุนหมูบาน
และชุมชนเมืองแหงชาติตามคูมือการทําบัญชีและรายงานสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองจึง
ตองมีการปรับเปล่ียน เพื่อความเหมาะสมและความสะดวกของผูท่ีมีหนาท่ีบันทึกบัญชีดังนั้นระบบ
บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติจึงมีสวนประกอบสําคัญ 2 สวน คือ  

1. สมุดบัญชีและเอกสารที่ใชในการบันทึกบัญชีมีดังนี้  
1.1 สมุดบัญชีรายรับ ในการรับเงินทุกกรณีจะตองนํามาลงบัญชีในสมุดบัญชีรายรับ 

เพื่อบันทึกควบคุมการรับเงินทุกประเภทเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย 
1.2 สมุดบัญชีรายจาย การจายเงินทุกกรณีจะตองนํามาลงบัญชีในสมุดบัญชีรายจาย 

เพื่อบันทึกควบคุมการจายเงินสดและการจายเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือการโอน เงินจากบัญชี
เงินฝากธนาคารของกองทุนใหกับผูรับหรือผูมีสิทธิ 

1.3 ทะเบียนคุมคําขอกู ใชบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนผูมายื่นคําขอกู (ตามแบบ
ท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานกําหนด) เพื่อสรุปวงเงินที่ขอกูและวงเงินท่ีคณะกรรรมการกองทุน
อนุมัติใหกูในแตละเดือนหรือแตละป 

1.4 ทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัว ใชบันทึกควบคุมลูกหนี้เงินกูรายตัวเพื่อประโยชน
ในการควบคุมและติดตามหนี้โดยแสดงรายละเอียดตางๆ ของลูกหนี้ เชน วงเงินใหกูการรับชําระหนี้
และยอดเงินคงเหลือ 

1.5 ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ/คาหุน/เงินรับฝากรายตัว ใชบันทึกควบคุมเงิน 
ท่ีสมาชิกนํามาฝากไวกับกองทุนหมูบาน เพื่อเปนเงินออกตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการกองทุนกําหนด 
เพื่อประโยชนในการควบคุมและตรวจสอบกับยอดเงินฝากธนาคารและการจายคืนใหสมาชิก 
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1.6 ทะเบียนคุมทรัพยสินที่รับเปนคาหุน/บริจาค ใชบันทึกรายละเอียดทรัพยสิน 
ที่สมาชิกขอชําระเปนคาหุนแทนเงิน แตจะไมมีการบันทึกรับในสมุดรายรับ จนกวาจะมีการจําหนาย
ทรัพยสินนั้นจริงๆ หรือทรัพยสินท่ีไดจากการรับบริจาคโดยปราศจากภาระผูกพัน 

1.7 ใบเสร็จรับเงิน เปนหลักฐานท่ีกองทุนออกใหแกสมาชิกเม่ือมีการรับเงินทุกกรณี
ไมวาจะรับเปนเงินสดหรือเงินฝากธนาคาร เชน การชําระหนี้เงินกูฝากธนาคาร สมาชิกตองนําสําเนา
ใบนําฝากเงินมามอบใหแกกองทุน เพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินแทนใบนําฝากเงิน 

1.8 ใบสําคัญจาย เปนหลักฐานแสดงการจายเงินใหแกผูรับเงิน กรณีที่ผูรับเงิน
ไมสามารถออกใบเสร็จรับเงินใหแกกองทุนได เชน การจายคาใชจายเบ็ดเตล็ดตางๆ 

1.9 สัญญาเงินกูและคําขอกู เปนเอกสารที่ใชประกอบการลงบัญชี เม่ือมีสมาชิกขอ
ก็เงินจากกองทุนหมูบาน รวมท้ังใหรายละเอียดเกี่ยวกับการชําระหนี้เงินกูของสมาชิก 

2. วิธีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงิน ในการจัดทําบัญชีและรายงานของกองทุน
หมูบาน ใหจัดทําบัญชีและรายงานแยกเปน 2 ชุด ตามกิจกรรมของกองทุน คือกิจกรรมกองทุน 1 ลานบาท 
และกิจกรรมเงินออมของสมาชิกกองทุน ทุกคร้ังท่ีมีการรับจายเงินใหบันทึกบัญชีควบคุมใหถูกตอง
ควบถวน เพื่อประโยชนดังนี้ 

2.1 เพื่อใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองท่ีรับผิดชอบบริหารจัดการ
เงินกองทุนใชควบคุมการรับ – จายเงิน ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกองทุน  

2.2 เพื่อรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงินประจําเดือนและรายละเอียด 
ที่เกี่ยวของใหสมาชิกและสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานแหงชาติใชในการ ติดตามผลการ
ดําเนินงาน  

2.3 เพื่อจัดทํารายงานการเงินประจําป แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของ
กองทุน สงใหผูตรวจสอบบัญชีท่ีคณะกรรมการกําหนด ตรวจสอบและรายงานผลใหคณะกรรมการ
ทราบ พรอมกับประกาศเปดเผยใหประชาชนและสมาชิกทราบ 
 
แนวคิดเก่ียวกับขอดีของการจัดทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร 
 
 บุตรี  บุญโรจนพงศ (http://www.hu.ac.th/academic/article/Ac/ModernInAccount.html, 2558) 
กลาววา ในอดีตที่ผานมาความเจริญทางดานวัตถุและเทคโนโลยียังมีไมมาก จึงทําใหการทํางาน 
สวนใหญข้ึนอยูกับแรงงานมนุษย ตอมามนุษยไดมีพัฒนาการในทุกๆดาน กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ทางสังคมอยางมากมายและเกิดความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสมัยใหม นอกจากนั้นยังเกิด
การขยายตัวขององคการตาง ๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สิ่งเหลานี้กอใหเกิดการผลิตวัตถุและ
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เคร่ืองมือเคร่ืองจักรตางๆข้ึนมาใชงานแทนแรงงานของมนุษยและกอใหเกิดความตองการเคร่ืองมือ
ท่ีจะนํามาชวยในการเพิ่มผลผลิต ชวยในการลดตนทุน ชวยเก็บรักษาขอมูล ชวยในการประมวลผล
ขอมูลท่ีดี และสามารถใชเคร่ืองมือนั้นในการวิเคราะหงานขององคการ ตาง ๆ ซ่ึงนับวันจะเจริญเติบโต
และมีความซับซอนมากข้ึนกอใหเกิดผลกําไรสูงข้ึน 
 คอมพิวเตอรเปนเคร่ืองมือชนิดหนึ่งท่ีถูกผลิตข้ึนมาเพื่อชวยแบงเบาภาระของมนุษย และ
ปจจุบันคอมพิวเตอรไดกลายเปนส่ิงสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษยและธุรกิจตาง ๆ โดยเฉพาะ
ธุรกิจท่ีตองมีการจัดเก็บขอมูลปริมาณมาก ๆ และธุรกิจท่ีตองการความถูกตองแมนยํา ในการตัดสินใจ
และดําเนินงาน ในอดีตการจัดทําบัญชีจะถูกจัดทําโดยนักบัญชี รูปแบบการจัดทําบัญชีเปนการจัดทํา
ดวยมือ ผูทําบัญชีจะทําการบันทึกรายการคาลงในสมุดบัญชี รวมถึงการจัดทําบัญชีแยกประเภทดวย
ตนเองกอนท่ีจะออกมาเปนรายงานทางการเงินของกิจการ ปญหาท่ีเกิดข้ึน คือ บางคร้ังพบขอผิดพลาด
ในการบันทึกบัญชี และหรือเกิดความลาชาในการเสนองบการเงิน คอมพิวเตอรจึงเขาไปมีบทบาทเปน
สวนใหญ เม่ือพูดถึงขอดีของการใชคอมพิวเตอรในงานบัญชี สามารถเปรียบเทียบไดดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1  การเปรียบเทียบขอดีของการใชคอมพวิเตอรในงานบัญชี  
 

การทําบัญชดีวยมือ 
การทําบัญชดีวยระบบ

คอมพวิเตอร 

ประโยชนท่ีไดรับจาก 
การทําบัญชดีวย
คอมพวิเตอร 

1. ตองใชบุคลากรจํานวนมาก 1. ไมตองใชบุคลากรจํานวน
มาก 

1. ประหยัดคาใชจาย 

2. บุคลากรมโีอกาสเหนื่อยลา ทําให
เกดิขอผิดพลาดไดงาย 

2. คอมพวิเตอรทํางานได
แมนยํารวดเร็วและถูกตอง 

2. ประหยัดเวลา ไดงาน 
ท่ีรวดเร็วและถูกตอง 

3. ลายมือไมสมํ่าเสมอ ทําใหมี
โอกาสผิดพลาดโดยเฉพาะทาง
ตัวเลข 

3. คอมพวิเตอรไมสับสนเร่ือง
ตัวเลขและขอความ เก็บ
ขอมูลไดมากตามเนื้อท่ี 

3. แสดงรายงานได
รวดเร็ว อานงาย และ
ชัดเจน 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

การทําบัญชดีวยมือ 
การทําบัญชดีวยระบบ

คอมพวิเตอร 

ประโยชนท่ีไดรับจาก 
การทําบัญชดีวย
คอมพวิเตอร 

4. ข้ันตอนในการผานบัญชีทําใหมี
โอกาสผิดพลาดสูง ทําใหงบ
ทดลองไมเทากันการแกไขตัวเลข
ยุงยาก และเสียเวลาเนื่องจากตอง
ตรวจสอบตัวเลขยอนหลัง 

4. ขณะทํารายการ ถาจํานวน 
เงินดานเดบิตและเครดิตไม
เทากนัโปรแกรมจะไม 
บันทึกให การแกไขตัวเลข
โปรแกรมจะแกไขตัวเลข
ปจจุบันใหทันที 

4. การผานบัญชีทําได
โดยอัตโนมัติ และไม 
เสียเวลาในการแกไข
ตัวเลขเปนปจจุบัน
ตลอดเวลา 

5. ตองลงรายการใหครบทุกรายการ
กอนจึงจะสามารถออกรายงาน 
ตางๆได การออกรายงานภาษซ้ืีอ
ขายตองตรวจสอบใหถูกตอง 

5. สามารถออกรายงานไดทันที
ท้ังรายงานปจจุบัน และ
รายงานยอนหลังก็ได 

5.ทันตอการสงรายงาน
ใหหวัหนางานทันตอ
การสงให
กรมสรรพากร  

6. ตองบันทึกยอดยกมากอน จึงจะมา
บันทึกรายการรายวนัได 

6. บันทึกรายวนัได โดยไมตอง
รอยอดยกมา เพราะยอด ยก
มาสามารถบันทึกทีหลังได 

6. ไมเสียเวลารอคอย
ยอดยกมา ในกรณีท่ี
ปดบัญชีไมได 

7. งบการเงินลาชา ไมทันตอ 
เหตุการณไมทันตอความตองการ
ของฝายบริหาร 

7. สามารถขอดูงบการเงินได
ทันทีท่ีมีขอมูลหลัก และ
ขอมูลรายวนัทันตอความ
ตองการของผูบริหาร 

7. ไดรูปแบบงบการเงนิ
ตรงตามความตองการ
ของผูใชงาน 

8. การเปรียบเทียบตัวเลขหรือขอมูล
ยอนหลังทําไดยุงยาก หากการเก็บ
เอกสารไมดพีอ 

8. สามารถเปรียบเทียบขอมูล
ยอนหลังไดถึง 5 ป ท้ังขอมูล
จริงและงบประมาณ 

8. เปนประโยชนในการ
ตัดสินใจของฝาย
บริหาร ซ่ึงมี
ผลกระทบตอผลกําไร
ของกจิการ 
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ตารางท่ี 1  (ตอ) 
 

การทําบัญชดีวยมือ 
การทําบัญชดีวยระบบ

คอมพวิเตอร 

ประโยชนท่ีไดรับจาก 
การทําบัญชดีวย
คอมพวิเตอร 

9. ไมสามารถกําหนดรหัสผานใน
การทาํบัญชีได 

9. สามารถกําหนดรหัสผานของ
แตละบุคคลไดไมจํากัด
จํานวน 

9. ทําใหเกิดความ
ปลอดภยัตอขอมูล  
กิจการไมร่ัวไหล 

10. ตองเสียเวลาในการนําขอมูล
สรางกราฟ 

10.สามารถโอนขอมูลในสวน
ของกระดาษทําการและงบ 
ทดลองไปยังโปรแกรมเพ่ือ
สรางกราฟได 

10. ทําใหฝายบริหาร
ตัดสินใจไดงาย 

 
 ในภาวะท่ีมีการแขงขันกันอยางรุนแรงเชนปจจุบัน ความสามารถในการแขงขันอยางหนึ่ง
ท่ีจะชวยเพิม่ประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ คือ ระบบบัญชีท่ีรวดเร็ว ถูกตอง และ มีประสิทธิภาพ 
ระบบบัญชีจึงเปนระบบหนึ่งท่ีตองไดรับการพัฒนาอยางเรงดวน เพื่อใหสอดคลองกับความตองการ
และความจําเปนขององคกร ดังนัน้ รูปแบบการจัดทําบัญชีจึงไดมีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงไปโดยมี
การนําระบบคอมพิวเตอรและระบบโปรแกรมบัญชีมาประยุกตใชกับงานบัญชี เพื่อชวยใหขอมูล
ท่ีผูบริหารไดรับมีความถกูตองและเช่ือถือได รวมทัง้รวดเร็วทันตอเหตุการณและนําไปใชในการตัดสินใจ
ดานตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแหลงท่ีมาของซอฟตแวรคอมพิวเตอรมีท่ีมาจาก 3 แหลงดวยกัน คือ 
 1.  พัฒนาข้ึนเอง 
 2.  วาจางบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวรจากภายนอก 
 3.  จัดหาโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
 สรุปคือ โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปท่ีนํามาใชจึงตองพิจารณาถึงความเหมาะสมและความสามารถ
ในการตอบสนองไดตรงตามความตองการของผูใช รองรับความตองการใชขอมูลตาง ๆ ท่ีมีความถูกตอง
เช่ือถือได และเพิ่มประสิทธิภาพงานดานบัญชีไดอยางแทจริง ตลอดจนมีระบบควบคุม ตรวจสอบ
ไดงายและปองกันความผิดพลาดได  
 ดังนั้น จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงต้ังสมมติฐานไดดังนี้  
 สมมติฐานท่ี 1 ความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได (Function Ability) คือ วัดจากระดับ
ความเหมาะสมในงาน การทํางานท่ีถูกตอง สามารถทํางานรวมกันในหลายกิจกรรมการปฏิบัติงาน 
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ตรวจสอบได และมีระบบความปลอดภัย โดยการใชระบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 
 สมมติฐานท่ี 2 ความเช่ือถือไดของระบบ (Reliability) สามารถวัดไดจากระดับความแนนอน 
มีอัตราความผิดพลาดตํ่า สามารถกูคืนระบบไดเม่ือเกิดปญหา โดยการทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 
 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบบัญช ี
 
 กัญญารัตน  โพธิขํา (2557 : 17) ไดกลาวถึง ระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไววา 
ระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน แบงไดเปน 3 ระบบ คือ  

 1.  ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับเงิน  
  1.1  โอนเงินจัดสรรจากกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ  
  1.2  การรับเงินคาหุนจากสมาชิก  
  1.3  การรับชําระหนี้เงินกูจากสมาชิก  
  1.4  การรับรายไดจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคาร  
 2.  ระบบบัญชีเกี่ยวกับการจายเงิน  
  2.1  การจายเงินกูยืมแกสมาชิก  
  2.2  การจายคาใชจายในการดําเนินงาน  
  2.3  การจายเงินคืนใหแกสมาชิกท่ีลาออก  
 3.  ระบบบัญชีเกี่ยวกับการรับสินทรัพยเปนการชําระคาหุนหรือรับบริจาค 

 ลําใย  เทียมมล (http://www.krutechnic.com/files/unit1.pdf, 2558) ไดกลาวถึงการวางระบบ
บัญชีที่ดีไววา ผูวางระบบบัญชีจะตองจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของระบบทั้งหมดใหแกกิจการ 
เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนํามาใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน หากเห็นวามีข้ันตอนใดไมเหมาะสม
ก็สามารถแกไขโดยผูปฏิบัติงาน และผูวางระบบบัญชีจะตองปรึกษากันเพื่อแกไขและนําไปใช
ในการปฏิบัติงานตอไป  
 ดังนั้น สรุปไดวา ระบบบัญชีท่ีชวยใหกิจการสามารถปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ คือ 
การจัดเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงินท่ีเปนเอกสารตางๆ ทางดานบัญชีเพื่อเปนหลักฐาน จัดทําคูมือ
การปฏิบัติงานของระบบบัญชีท้ังหมดใหแกกิจการ เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนํามาใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติงานไดถูกตอง และขอมูลทางการเงินนั้นเช่ือถือได ทันตอเวลา สามารถนําไปใชในการ
ตัดสินใจในการบริหารกิจการ 
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ระบบบัญชีใหมจะตอง 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4  ระบบบัญชีใหม 
(ท่ีมา : ลําใย  เทียมมล, http://www.krutechnic.com/files/unit1.pdf, 2558) 
 
แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมภายใน  
 
 ธัญญา  หยาดพรม (http://tanya-nps.blogspot.com/2014/09/coso.html, 2559) ไดให
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในวา เพื่อชวยใหผูปฏิบัติงานบรรลุเปาหมาย ทั้งเรื่องของ
การปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ความถูกตองครบถวนของรายงาน และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงเปนแมแบบสากลของการควบคุมภายใน  
 จิณหระพีร  พุมสงวน (https://www.gotoknow.org/posts/447878, 2558) ไดสรุปการควบคุม
ภายในตามแนวทางของ COSO ไววา ตามวัตถุประสงคของระบบการควบคุมภายในมีดังนี้  

1. เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทําใหการใชทรัพยากร
เปนไปอยางประหยัดและคุมคา โดยลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีซํ้าซอนหรือไมจําเปน ลดความเส่ียง
หรือผลเสียหายดานการเงินหรือดานอ่ืนๆ ท่ีอาจมีข้ึนในหนวยงาน ซ่ึงจะชวย ลดตนทุนการดําเนินงาน
แกหนวยงานในท่ีสุด  

2. เพื่อใหมีขอมูลและรายงานทางการเงินท่ีถูกตองครบถวนและเช่ือถือได สรางความม่ันใจ
แกผูบริหารในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงานและ บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวของ  

3. เพื่อใหบุคลากรมีการปฏิบัติตามนโยบายกฎหมาย เงื่อนไขสัญญาขอตกลงระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ของหนวยงานอยางถูกตองและครบถวนระบบการควบคุมภายใน ประกอบดวยนโยบาย
และวิธีปฏิบัติงานท่ีกําหนดขึ้นในองคกรเพื่อใหความมั่นใจ อยางสมเหตุสมผลวา กิจการจะบรรลุ
วัตถุประสงคดานตางๆ ตอไปนี้  

3.1 ดานการดําเนินงาน (Operation) โดยมุงหมายใหการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและคุมคาดวยการกํากับการใชทรัพยากรทุกประเภทใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุ

 

ทําใหมีการควบคุมการ
ทํางานใหรัดกมุยิ่งข้ึน 

ลดตนทุนของการจด
บันทึกและรายงานขอมูล

ใหตํ่าลง 

 

แกปญหาความลาชาใน
การรายงานขอมูล 
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เปาหมายท่ีผูบริหารกําหนดไวและใหปลอดจากการกระทําทุจริตของพนักงาน หรือผูบริหารและหาก
มีความเสียหายเกิดข้ึนก็ชวยใหทราบถึงความเสียหายนั้นไดโดยเร็วท่ีสุด  

3.2 ดานการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting) รายงานทางการเงินหรืองบ
การเงิน เปนรายงานท่ีใชภายในหรือภายนอกองคกรตองมีความเช่ือถือไดและทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสม
สําหรับการนําไปใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณา ตัดสินใจทาง ธุรกิจของนักบริหาร เจาหนี้ ผูถือหุน 
และผูลงทุนท่ัวไป  

3.3 ดานการปฏิบัติใหเปนไปตาม กฎ ระเบียบ และนโยบาย (Compliance with 
Application Laws and Regulations) การปฏิบัติงานหรือดําเนินธุรกิจใหสอดคลอง หรือเปนไปตาม
บทบัญญัติขอกําหนดของกฎหมาย นโยบายขอบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน หรือ
การดําเนินธุรกิจนั้น เพื่อปองกันมิใหเกิดผลเสียหายใดๆ จากการละเวนการปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎระเบียบเหลานั้น 
 นพรัตน  พรหมนารท (2553 : 6) กลาววา ไดกําหนดแนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ไวได 3 ลักษณะ ไดแก 
 1.  การควบคุมเปนกระบวนการท่ีแทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ  
 2.  การควบคุมเกิดข้ึนโดยบุคลากรทุกระดับขององคกร  
 3.  การควบคุมใหความเช่ือม่ันอยางสมเหตุสมผล วาจะบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 
 ลักษณะของการควบคุมภายใน (นพรัตน  พรหมนารท, 2553 : 8) 
 การควบคุมท่ีมองเห็นได (Hard Controls)  
 1.  โครงสรางองคกร 
 2.  นโยบาย  
 3.  ระเบียบวิธีปฏิบัติ 
 การควบคุมท่ีมองไมเห็น (Soft Controls)  
 1.  ความซ่ือสัตย 
 2.  ความโปรงใส  
 3.  การมีภาวะผูนาํท่ีดี 
 4.  ความมีจริยธรรม 
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ภาพท่ี 5  หลักการควบคุมภายใน 
(ท่ีมา : นพรัตน  พรหมนารท, 2553 : 7) 
 
 จากความหมายขางตนสรุปไดวา การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับ
ดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีข้ึน เพื่อสรางความม่ันใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด
ความเสียหาย การร่ัวไหล การส้ินเปลือง หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ ดานความเชื่อถือไดของ
รายงานการทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับและมติคณะรัฐมนตรี 
 
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิภาพ  
 
 วัชริน  ขวัญพะงุน (https://www.gotoknow.org/posts/226830, 2558) กลาววาประสิทธิภาพ 
คือ ความสัมพันธระหวางปริมาณทรัพยากรที่ใชไปกับปริมาณผลผลิตท่ีเกิดจาก กระบวนการ กลาวคือ 
ประสิทธิภาพแสดงถึงความสามารถในการผลิต และความคุมคาของการลงทุน เกิดตนทุนสําหรับ
ทรัพยากรต่ําสุด ซ่ึงเปนการกระทําส่ิงหนึ่งท่ีถูกตอง (Doing Things Right) โดยคํานึงถึงวิธีการ (Means) 
ใชทรัพยากร (Resources) ใหเกิดการประหยัดหรือส้ินเปลืองนอยท่ีสุด 
 อนันท  งามสะอาด (http://www.kat.ac.th/index.php/81-2011-12-30-02-36-17/2584-28aaa., 
2558) อธิบายวา ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึงกระบวนการดําเนินงานท่ีมีลักษณะดังนี้  

1. ประหยัด (Economy) ไดแก ประหยัดตนทุน (Cost) ประหยัดทรัพยากร (Resources) และ
ประหยัดเวลา (Time)  
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2. เสร็จทันตามกําหนดเวลา (Speed)  
3. คุณภาพ (Quality) โดยพิจารณาท้ังกระบวนการต้ังแตปจจัยนําเขา (Input) หรือวัตถุดิบ

มีการคัดสรรอยางดีมีกระบวนการดําเนินงาน กระบวนการผลิต (Process) ท่ีดีและมีผลผลิต (Output) 
ท่ีดีดังนั้น การมีประสิทธิภาพจึงตองพิจารณากระบวนการดําเนินงานวา ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ
ของงานซ่ึงเปน กระบวนการดําเนินงานท้ังหมด 
 จากการศึกษาความหมายของประสิทธิภาพ สามารถสรุปไดวา ประสิทธิภาพ หมายถึง 
ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร โดยคํานึงถึงความประหยัด
ทรัพยากรในทุก ๆ ดานแตกอใหเกิดผลผลิตสูงสุด ประหยัดท้ังเวลา แรงงาน วัสดุส่ิงของและอ่ืน ๆ 
หากกองทุนหมูบานสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จะสงผลท่ีดีตอเศรษฐกิจของประเทศ
และชุมชน แตจะสงผลดีในระยะยาวอยางยั่งยืนหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับการบริหารจัดการ กองทุนท่ีคน
ในชุมชนตองรวมมือชวยกันบริหารจัดการ เพื่อใหสมาชิกทุกคนรับรูดวยความรูสึกของ การเปน
เจาของกองทุนรวมกัน ซ่ึงจะกอใหเกิดการเรียนรูในชุมชนอยางเปนระบบ เกิดการแลกเปล่ียน เรียนรู 
มีความสามัคคี กอใหเกิดเปนพลังเครือขายทางการเงินและสังคมขับเคล่ือนใหชุมชนเขมแข็ง และ
พึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนตอไป  
 ดังนั้น จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงต้ังสมมติฐานไดดังนี้  
 สมมติฐานท่ี 3 ประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน 
(Efficiency) สามารถวัดไดโดยคํานึงถึงการใชเวลาและทรัพยากรนอยในการปฏิบัติงาน โดยการทํา
บัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ  
 
แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผล 
 
 ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา คือ ตัวการสําคัญท่ีจะเปนเคร่ือง
ตัดสินใจขั้นสุดทายวาการบริหารและองคการประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใด มีผูใหความหมาย
เกี่ยวกับประสิทธิผล ไวดังนี้ 
 วัชริน  ขวัญพะงุน (https://www.gotoknow.org/posts/226830, 2558) ไดกลาววา ประสิทธิผล 
(Effectiveness) หมายถึง แนวทางหรือวิธีการกระบวนการหรือตัววัดนั้นสามารถตอบสนองจุดประสงค
ท่ีต้ังไวไดดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผลตองประเมินวาสามารถบรรลุความตองการไดดีเพียงใด
ดวยการใชแนวทางที่เลือกการนําไปปฏิบัติ 
 อนันท  งามสะอาด (http://www.kat.ac.th/index.php/81-2011-12-30-02-36-17/2584-28aaa., 
2558) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึงผลสําเร็จของงานที่เปนไปตามความมุงหวัง 
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(Purpose) ท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค (Objective) หรือเปาหมาย (Goal) และเปาหมายเฉพาะ (Target) 
ไดแก 

1. เปาหมายเชิงปริมาณ จะกําหนดชนิดประเภทและจํานวนของผลผลิต สุดทายตองการ
ท่ีไดรับเม่ือการดําเนินงานเสร็จส้ินลง 

2. เปาหมายเชิงคุณภาพ จะแสดงถึงคุณคาของผลผลิตท่ีไดรับจากการดําเนนิงานนัน้ ๆ 
3. มุงเนนที่จุดสิ้นสุดของกิจกรรมหรือการดําเนินงานวาไดผลตามที่ตั้งไวหรือไมและ

ท่ีสําคัญตองมีตัวช้ีวัด (Indicator) ท่ีชัดเจน 
 วรัท  พฤกษากุลนันท (http://peenet.blogspot.com/2008/07/efficiency-effectiveness administrator. 
html, 2558) กลาววา ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือ
เปาหมายท่ีต้ังไว (Effectiveness is to do right things) หรือความสามารถในการดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีวางไว จุดสําคัญของประสิทธิผลอยูท่ีความสัมพันธระหวางผลผลิตท่ีถูกคาดหวังตาม 
วัตถุประสงคท่ีวางไวและผลผลิตจริงท่ีมีข้ึน 
 จากการศึกษาความหมายของประสิทธิผล สามารถสรุปไดวา ประสิทธิผล คือกระบวนการ
ทํางานท่ีทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายหรือ นโยบายท่ีกําหนดไว  
 ดังนั้น จากเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน จึงต้ังสมมติฐานไดดังนี้  
 สมมติฐานท่ี 4 ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (Effectiveness) 
คือ กระบวนการทํางานท่ีทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายหรือ นโยบายท่ีกําหนดไว โดยการทําบัญชี 
ดวยระบบคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 ยุวพาพร  พลเวียง (2550 : 2) ศึกษาเร่ือง “การประเมินการใชโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภท
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณในพื้นท่ีรับผิดชอบ สตท.7 (เชียงใหม)” โดยศึกษาการประเมินและปญหา
ของสหกรณในการใชโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
สตท.7 (เชียงใหม) ผลการศึกษาพบวา สหกรณไดรับประโยชน และมีความพึงพอใจในการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีแยกประเภทมาก โปรแกรมชวยลดข้ันตอน ลดเวลา และขอผิดพลาดในการจัดทําบัญชีของ
สหกรณ สามารถใชขอมูลรายงานงบทดลอง รายงานงบการเงิน และรายงานตาง ๆ จากโปรแกรมมาใช
ในการบริหารงานของสหกรณไดดี การจัดทําบัญชีเรียบรอยเปนปจจุบัน การออกรายงานงบทดลอง 
รายงานงบการเงิน และรายงานตาง ๆ จากโปรแกรมไดถูกตอง รวดเร็ว ทันตอความตองการของสหกรณ 
ปญหาในการใชโปรแกรมสวนใหญผูใชตองการใหมีรายงานตาง ท่ีเพิ่มเติม เชน รายงานหมายเหตุ
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ประกอบงบการเงิน สามารถออกเทียบกับปกอน การใหบริการสําหรับกรมตรวจบัญชีสหกรณมีบุคลากร
คอยแนะนํา แกไขปญหาและใหบริการโปรแกรมยังไมเพียงพอและขาราชการควรมีความพรอมในการ
ใหคําแนะนําการใชโปรแกรม 
 จิตตอารีย  กนกนิรันดร (2551 : 6) ไดทําการศึกษาหัวขอ “การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในสวนงานงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชี กรณีศึกษา หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม” โดยมีวัตถุประสงคเพือ่การออกแบบและเขียนโปรแกรม โดยใชโปรแกรม Microsoft Visual 
Basic เช่ือมโยงกับ Microsoft Excel การทดสอบระบบและนําระบบมาใช เพื่อชวยลดข้ันตอนการทํางาน 
ถูกตอง สะดวกตอการใชงาน และสามารถเปนแหลงขอมูลในการตัดสินใจของผูบริหารไดรวดเร็วทัน
ตอเวลา และมีคูมือการใชโปรแกรมสําหรับการใชงาน จากการศึกษาพบวา โปรแกรมระบบบัญชี
ดังกลาวได ออกแบบไดตรงกบความตองการของผูใชงาน และชวยลดข้ันตอนการทํางาน ทําใหงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
 สุพรรษา  สุยะโรจน (2552 : 17) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการใชโปรแกรมสําเร็จรูป BC 
Account Version 5.5 Standard สําหรับงานสารสนเทศทางการบัญชีของเชียงใหมไนทซาฟารี” โดย
ศึกษา ผลจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูป BC Account Version 5.5 Standard สําหรับงานสารสนเทศ
ทางการบัญชีของเชียงใหมไนทซาฟารี ผลการศึกษาพบวา โปรแกรมมีความสามารถในการเช่ือมโยง
ขอมูลของแตละระบบงาน สงผลทําใหการประยุกตใชโปรแกรมชวยใหผูใชสามารถบันทึกขอมูลของ
วงจรรายการคาตาง ๆ ไดสอดคลองกับลักษณะขององคกร ผูใชสามารถบันทึกขอมูลดานรายไดท่ีมี
รูปแบบท่ีหลากหลายได บันทึกรายการเบิกจายเงินงบประมาณ รายงานสินทรัพยถาวรและสินทรัพย
ชีวภาพ รวมท้ังจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามรูปแบบบัญชีภาครัฐได สวนทางดานกระบวนการทํางาน 
พบวา ผูใชสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถลดข้ันตอนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
โดยตนทุนจากการนําโปรแกรมมาใชนอยกวาตนทุนที่คาดไว และทางดานรายงานบริหารจาก
การประยุกตใชโปรแกรมฯ สามารถจัดทํารายงานไดหลากหลายรูปแบบตามความตองการของผูบริหาร
ในทุกวงจรรายการคา เชน รายงานวิเคราะหการขายแบบแจกแจงวันท่ี และรายงานการรับเงินสําหรับ
รายงานดานการขาย รายงานการซ้ือสินคาแบบแจกแจงตามแผนก สําหรับรายงานดานงบประมาณ 
รายงานรายการสินคาแบบมี Serial Number สําหรับรายงานดานสินทรัพย และงบแสดงฐานะทาง
การเงินสําหรับรายงานทางการเงิน  
 ชัชรินทร  จุลกะเสวี (2553 : 2) ทําการศึกษาถึงระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน : กรณีศึกษา
อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ พบวา ผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานสวนใหญไมมีพื้นฐาน
และความรูความเขาใจ เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีและการจัดทํารายงานทางการเงิน ซ่ึงในเบ้ืองตนตองมี
การเขารับการอบรมเกี่ยวกับการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน และมีการศึกษาจากคูมือการทําบัญชีและ
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รายงานสําหรับกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติดวยตนเอง ประกอบ กับการขอคําปรึกษาจาก
เจาหนาท่ีพัฒนาชุมชนและพนักงานเครือขายของกองทุนหมูบาน แตการอบรมและการศึกษาจากคูมือนั้น 
พบวา ยังไมเพียงพอตอการจัดทําบัญชีและรายงานทางการ เงินไดอยางถูกตองและครบถวน จึงเปน
สาเหตุทําใหผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีกองทุนหมูบานไมสามารถจัดทํา บัญชีและรายงานตามรูปแบบสําหรับ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไดถูกตองและครบถวนและรายงานทางการเงินไดถูกตอง 
 กรรณิการ  มอญแกว (2554 : 42) ศึกษาเร่ือง “การประเมินผลการใชโปรแกรมสําเร็จรูป
บัญชีบีซีท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม” โดยศึกษาการประเมินผลการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปบัญชีบีซีท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใช แนวคิด
เกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของซอฟทแวรท่ีมีคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพของ
ซอฟทแวร คุณสมบัติของโปรแกรมทางการบัญชีท่ีดีและคุณสมบัติของโปรแกรมทางการบัญชีท่ีไมมี
คุณภาพ ผลการศึกษา พบวา โปรแกรมมีระบบควบคุมภายในท่ีดี ท้ังควบคุมการนําเขาขอมูล ควบคุม
การประมวลผลและควบคุมผลลัพธที่ไดจากการประมวลผล มีการกําหนดรหัสผูใชงาน หนาจอ
โปรแกรมสวยงาม เขาใจงาย วิธีการนําเขาขอมูลในระบบทําไดงายไมยุงยาก สามารถสรางรายงานได
เองตามท่ีตองการและสรางแบบฟอรมใหตรงกับเอกสารของสถาบันฯได การประมวลผลทําไดถูกตอง 
รวดเร็ว ทันเวลา โมดูลของระบบฯแตละโมดูลสามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันไดถูกตอง สามารถ
ปรับเปล่ียนไดตามความตองการที่เปล่ียนแปลงของกิจการ ชวยลดเวลาในการทํางาน โปรแกรมใช
ระบบ Multi Document สามารถเปดหลาย ๆ หนาจอพรอมกันได สามารถ Import/Export ขอมูลไปยัง
โปรแกรมอ่ืน ๆ ได โปรแกรมสามารถใชไดกับเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกยี่หอและทุกรุน โดยไมเกิด
ปญหาการใชงาน โปรแกรมแยกเปนแตละโมดูลอยางชัดเจน กระบวนการทางานในแตละโมดูลแยก
ออกจากกันอยางชัดเจนและโปรแกรมสามารถตรวจสอบการใชงานยอนหลังของผูใชงานแตละคนได  
 วัฒนา  ยืนยง (2555 : 16) ศึกษาเร่ือง “การขยายโปรแกรมผลตอยอดซอฟทแวรระบบบัญชี
เพื่อการบริหารกองทุนหมูบานลงสูชุมชน : กรณีศึกษา กองทุนหมูบานในจังหวัดเชียงราย” พบวา 
การสรางเคร่ืองมือ (ระบบซอฟตแวรระบบบัญชีเพื่อการบริหารกองทุนหมูบาน) เพื่อจัดการขอมูล
ในการบริหารกองทุนหมูบานในระดับชุมชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุงเนนตอบสนอง
การใชงานกองทุนหมูบานท่ีมีศักยภาพนอยในการจัดการขอมูลกองทุนหมูบาน ซ่ึงระบบท่ีสรางข้ึน
จากการวิจัยนี้จะอํานวยความสะดวกในการเก็บขอมูลสมาชิก การปลอยกู การติดตามการเก็บหนี้ 
รายงานเกี่ยวกับลูกหนี้รายคน การสรุปลูกหนี้ในภาพรวม ระบบการเปดบัญชีเงินฝาก ซ่ึงอาจแตกตางกันไป
ตามลักษณะความตองการของแตละหมูบานจะรวมกันกําหนด และรายไดอ่ืนนอกเหนือจากดอกเบ้ีย
จากการปลอยกูกับสมาชิก ตลอดจนการรายงานงบการเงินในภาพรวม คืองบกําไรขาดทุน งบดุล 
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(งบแสดงฐานะการเงิน) และหมายเหตุประกอบงบการเงิน เปนตน ซ่ึงสอดคลองกับความตองการ
พื้นฐานของกองทุนท่ีดําเนินงานกันอยูโดยท่ัวไป 
 กัญญารัตน  โพธิขํา (2557 : 38) ศึกษาสภาพปญหาของระบบบัญชี : กรณีศึกษากองทุน
หมูบานปาบง หมูท่ี 1 ตําบลสัน มหาพน อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม การวิจัยในคร้ังนี้มีลักษณะ
เปนการสอบถามปญหาและแกไขปญหาในดานระบบบัญชีของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
โดยการแนะนําการจัดระบบบัญชีและการทํางานภายในกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง โดยมี
คณะกรรมการและสมาชิกของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนประชากร โดยเลือกกลุมเปาหมาย
แบบเจาะจง คือคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง จํานวน 5 คน และสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองจํานวน 15 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาใช แบบสอบถามแบบปลายเปด
ในการบันทึกขอมูล โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอมูลภูมิหลังและลักษณะ
สวนบุคคล สวนท่ี 2 ความคิดเห็นตอกองทุนหมูบาน และตอนท่ี 3 ปญหา การดําเนินงานของ
คณะกรรมการกองทุน ผลการวิจัยพบวาคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ยังขาดความรู
ความเขาใจใน ดานการบริหารจัดการและดานการจัดทําบัญชีที่เพียงพอ ไมมีระบบการทํางานที่ดี 
มีผังการจัดองคกรแคในนาม การทํางานจึงเปนหนาที่ของบุคคลเพียงคนเดียว และสมาชิกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ยังไมเขาใจถึงวัตถุประสงคท่ีแทจริงของกองทุนหมูบาน 
 



บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปของกองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลตําบลสถานอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาตามข้ัน
ตอนดังตอไปนี้

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
4. การจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล

ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรในการศึกษางานวิจัยคือ คณะกรรมการที่มีหนาท่ีจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน
ตําบลสถานอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายจํานวน 16 กองทุน

โดยใชเกณฑการเลือกกลุมตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปน (Non – Probability
Sampling) เปนการเลือกตัวอยางโดยเปดโอกาสใหทุกๆ หนวยมีสิทธ์ิที่จะไดรับเลือกข้ึนมาเปนตัวแทน
เทา ๆ กัน การเลือกตัวอยางโดยวิธีการนีม้ีหลักประกันทางสถิติที่จะเช่ือไดวาตัวอยางท่ีไดรับเลือกข้ึน
มานั้นเปนตัวแทนของมวลประชากรน้ัน ๆ วิธีการเลือกตัวอยางโดยไมใชทฤษฎีความนาจะเปนที่
นิยมกันโดยทั่วไปมีดังน้ี คือ

1. การเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) เปนการเลือกตัวอยางโดย
ผูวิจัยพยายามเก็บตัวอยางเทาท่ีจะทําไดตามท่ีมีอยูหรือที่ไดรับความรวมมือตัวอยางท่ีไดจึงเปนกรณีที่
เผอิญหรือยินดีใหความรวมมือหรืออยูในสถานท่ีหรือตกอยูในสภาวะดังกลาวตามจํานวนท่ีตองการ

2. การเลือกแบบกําหนดโควตา (Quota Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางโดยผูวิจัย
กําหนดไดลวงหนาเพ่ือแกไขขอบกพรองขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยบังเอิญ เชน ผูวิจัยตองการกลุม
ตัวอยางจํานวน 50 คน เปนชาย 30 คน เปนหญิง 20 คน แลวก็เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ
ประชาชนที่รอลงเรือที่ทาเรือใหไดครบจํานวนท่ีตองการ

3. การเลือกแบบมีจุดมุงหมายหรือการเลือกแบบจําเพาะเจาะจง(Purposive Sampling) เปน
การเลือกกลุมตัวอยางใหตรงตามหลักเกณฑหรือจุดมุงหมายของผูวิจัย เชน เลือกนักศึกษาท่ีมีผล
การเรียนตั้งแต3.00 ข้ึนไป เลือกสัมภาษณนักกรีฑาท่ีเปนตัวแทนทีมชาติไทยเปนตน
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4. การเลือกแบบตามสะดวก(Convenience Sampling) เปนการเลือกกลุมตัวอยางท่ีผูวิจัย
กําหนดหนวยตัวอยางข้ึนเองโดยคํานึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลคือผูวิจัยเลือกสัมภาษณผูที่
อยูในหมูบานใกลเคียงกับภูมิลําเนา

ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เน่ืองจาก
ผูวิจัยคํานึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนหมูบานภูมิลําเนาของผูวิจัย

การศึกษาขอมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกผูรับบริการจากกองทุนหมูบานตําบลสถานอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงรายมีจํานวนทั้งสิ้น2,344 คนกลุมตัวอยางสมาชิกที่ใชในการศึกษาคือ 349คนโดยการสุม
ตัวอยางสมาชิกใชทฤษฎีของTaro Yamaneนํามาหาคาเฉล่ียระหวางคาตามตารางและใชคํานวณตามสัด
สวนของประชากรดังตารางท่ี2

ตารางที่2 การสุมตัวอยางจํานวนสมาชิกแตละหมูบานตามทฤษฎีของTaro Yamane

หมูท่ี ช่ือกองทุนหมูบาน จํานวนสมาชิกท้ังหมด กลุมตัวอยาง
1 บานสถาน 229 34
2 บานทุงง้ิว 214 32
3 บานนํ้ามา 140 21
4 บานเชียงคาน 206 31
5 บานแฟน 167 25
6 บานทุงอาง 121 18
7 บานใหมทุงหมด 123 18
8 บานเตน 65 10
9 บานศรีดอนมูล 166 25
10 บานนํ้ามาใต 214 23
11 บานทุงง้ิวเหนือ 140 21
12 บานสถานใต 206 25
13 บานนํ้ามาเหนือ 167 16
14 บานเชียงคานใหม 134 20
15 บานทุงอางใหม 104 15
16 บานใหมธาตุทอง 103 15
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จากคาในตารางของTaro Yamaneหาคาเฉล่ียไดดังนี้

ตัวอยางการคํานวณหาสัดสวนของกองทุนหมูบานสถาน

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย

ในการศึกษาคร้ังนี้หลังจากการอบรมใหความรูและฝกปฏิบัติในการใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานแลวในแตละกองทุนไดทดลองใชประมาณ2 เดือนจึงทําการสัมภาษณแบบ
มีโครงสราง (Structured Interview) โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือชวยในการเก็บรวบรวม
ขอมูลการสัมภาษณแบบปลายเปด(Open-Ended Question) เพื่อใหผูตอบสามารถตอบไดอยางอิสระ
ตามความเหมาะสมในแตละกรณีโดยลักษณะของเคร่ืองมือโดยแบงออกเปน3 สวน ไดแก

สวนท่ี1 ขอมูลภูมิหลังและลักษณะสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ
ไดแก เพศ อายุ สถานภาพระดับการศึกษาอาชีพ รายไดตอครัวเรือนหนาท่ีที่เก่ียวของกับกองทุนหมู
บานของผูใหสัมภาษณ

สวนท่ี2 เปนการประเมินการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบาน
หมายถึง การวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยการเปรียบเทียบกับการจัดทําบัญชีดวยมือ(Pretest - Posttest) มี 4 ดานดังนี้

1. ความสามารถทําตามหนาที่ที่ตองการได (Function ability) หมายถึงความเหมาะสมใน
งาน(Suitability)การทํางานท่ีถูกตอง(Accuracy)สามารถทํางานรวมกันในหลายกิจกรรมการปฏิบัติงาน
(Interoperation Ability) ตรวจสอบไดและมีระบบความปลอดภัย(Security)

2. ความเชื่อถือไดของระบบ(Reliability)หมายถึงมีความแนนอนมีอัตราความผิดพลาดตํ่า
สามารถกูคืนระบบไดเมื่อเกิดปญหา

3. ประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน (Efficiency)
หมายถึงใชเวลาและทรัพยากรนอยในการปฏิบัติงาน

4. ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค(Effectiveness) คือกระบวนการทํา
งานท่ีทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมายหรือนโยบายที่กําหนดไว

333 + 364
= 349 คน

2

229 x 349
= 34 คน

2,344
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ในตอนท่ี2 นี้ เปนแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา(Rating Scale) โดยใหน้ําหนัก
คะแนนเปน5 ระดับดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2553: 45)

ระดับความพึงพอใจมากที่สุด ไดคะแนน5 คะแนน
ระดับความพึงพอใจมาก ไดคะแนน4 คะแนน
ระดับความพึงพอใจปานกลาง ไดคะแนน3 คะแนน
ระดับความพึงพอใจนอย ไดคะแนน2 คะแนน
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด ไดคะแนน1 คะแนน
นําคะแนนท่ีไดไปหาคาเฉล่ีย(Mean) แลวกําหนดเกณฑในการแปลคาเฉล่ียดังน้ี (บุญชม ศรี

สะอาด, 2553 : 121)
คะแนน4.51-5.00หมายถึงระดับความพึงพอใจมากที่สุด
คะแนน3.51-4.50หมายถึงระดับความพึงพอใจมาก
คะแนน2.51-3.50หมายถึงระดับความพึงพอใจปานกลาง
คะแนน1.51-2.50หมายถึงระดับความพึงพอใจนอย
คะแนน1.00-1.50หมายถึงระดับความพึงพอใจนอยที่สุด
สวนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดทําบัญชีดวย

โปรแกรมสําเร็จรูปของกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองในเขตเทศบาลอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย
เปนการแสดงความคิดเห็นในลักษณะปลายเปด

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาจากขอมูลที่รวบรวมจากแหลงตางดๆังน้ี
ขอมูลปฐมภูม(ิPrimary Data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสอบสัมภาษณแบบเจาะลึก

(Depth Interview)ของคณะกรรมการกองทุนหมูบานผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีและผูที่เก่ียวของกับการทดลองใช
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบาน

ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนการศึกษาและรวบรวมขอมูลโดยท่ัวไปและขอมูล
ดานการจัดการงานบัญชีของกองทุนหมูบานหรือขอมูลที่ไดจากแหลงท่ีรวบรวมไวแลวเชน จํานวน
ประชากรที่เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน
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การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองไดดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

การจัดทํากับขอมูลและวิเคราะหขอมูล

ดําเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ โดยนําขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิ ที่ไดจาก
การสัมภาษณในการทดลองใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานมาทําการวิเคราะหใหอยู
ในเชิงพรรณนา(Descriptive Method) ดวยการบรรยายและรายงานผลการศึกษาการนําโปรแกรมบัญชี

สํารวจความตองการทดลองใช
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับ
กองทุนหมูบาน

ลงพื้นที่สัมภาษณคณะกรรมการผูจัดทําบัญชี
กอนทดลองใชโปรแกรม และแจกแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจใหกับสมาชิกผูรับบริการ

จากกองทุนหมูบาน

จัดอบรมการใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป ใหกับกลุมตัวอยาง

ที่ทําการวิจัย

ใหกลุมตัวอยางนําโปรแกรม ท่ี
ไดจากการอบรมไปใช
จริง ประมาณ 2 เดือน

ลงพ้ืนที่ เพื่อสัมภาษณกลุมตัวอยางหลังทดลองใชโปรแกรมฯ และแจกแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจใหกับสมาชิกผูรับบริการจากกองทุน

สรุปผลการทดลอง
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สําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานไปใชในพื้นที่จริงทุกกองทุนหมูบานตําบลสถานอําเภอเชียงของจังหวัด
เชียงราย

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อการทดสอบสมมติฐาน
1. คาเฉล่ีย (Mean)
2. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานStandard Deviation (S.D)
3. เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียโดยใชสถิติT–TestแบบDependent คือการทดสอบ

การเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียจากขอมูลกอน– หลัง จากกลุมตัวอยางเดียวกันที่มีจํานวน
ประชากรนอยกวา30 โดยจะใชทดสอบในสวนกลุมของคณะกรรมการผูจัดทําบัญชีกองทุนหมู
บานฯจํานวน 16หมูบาน (ศิริชัย กาญจนวาส,ี ทวีวัฒน ปตยานนทและดิเรก ศรีสุโข, 2551 : 56 - 57)
โดยนํามาวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป



 
 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
 การวิจัยเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในเขตเทศบาลอําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ผูวิจัยไดดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามของคณะกรรมการกองทุนหมูบานและสมาชิกกองทุนหมูบาน เขต
เทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยกลุมตัวอยางท่ีคัดเลือกมาศึกษา คือ คณะกรรมการ
ผูมีหนาที่จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน 1 ตําบล จํานวน 16 หมูบาน และสมาชิกผูรับบริการจาก
กองทุนหมูบาน จํานวน 342 คน นํามาวิเคราะหขอมูลดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
เพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียดวย
สถิติ T - Test แบบ Dependent คือการวิจัยเชิงทดลองท่ีตองการเปรียบเทียบผลระหวางกอนทดลองกับ
หลังทดลองในกลุมตัวอยางเดียวกัน ดังนี้  

1. การวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการการจัดทําบัญชีดวยมือ กอนใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน (สําหรับคณะกรรมการผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีของกองทุน
หมูบาน)  

2. การวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการการจัดทําบัญชี หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป
มาใชในการจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน (สําหรับคณะกรรมการผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีของกองทุน
หมูบาน)  

3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบาน ดวยสถิติ T - Test แบบ Dependent ระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือและหลังทดลอง
การนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุนหมูบาน  

4. วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม  
4.1 การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกจากการไดรับบริการจากกองทุนหมูบาน 

ระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือและหลังทดลองการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชี
กองทุนหมูบาน 

4.2 การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เปนการทดสอบวาโปรแกรม
มีขอบกพรองอะไรบาง เพื่อจะไดทําการปรับปรุงพัฒนาแกไขใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการของกองทุนหมูบานตอไป 
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การวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการการจัดทําบัญชีดวยมือ กอนใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปในการ
จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน (สําหรับคณะกรรมการผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน)  
 

1. สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม จากการสัมภาษณคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน 
  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ และสถานภาพทางสังคม รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางท่ี 3  แสดงจาํนวนรอยละ จําแนกสถานภาพตามบุคคล (Pretest)  
  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน (คน)  

(n = 10) 
รอยละ 

1. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม   
 ผูมีหนาท่ีทําบัญชี 10 100 
2. เพศ   
 ชาย 
 หญิง 

6 
4 

60.00 
40.00 

3. อาย ุ   
 อายุต้ังแต 30 – 39 ป 
 อายุต้ังแต 40 – 49 ป 
 อายุต้ังแต 50 – 59 ป 

3 
5 
2 

30.00 
50.00 
20.00 

4. การศึกษา   

 ไมเกินช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ปริญญาตรีข้ึนไป 

1 
3 
4 
2 

10.00 
30.00 
40.00 
20.00 

5. สถานภาพ   
 อยาราง/แยกกันอยู 
 สมรส  

1 
9 

10.00 
90.00 

 



35 
 

ตารางท่ี 3  (ตอ)  
  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน (คน)  

(n = 10) 
รอยละ 

6. อาชพี   
 เกษตรกร 
 รับจางท่ัวไป 
 คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 
 ลูกจางหนวยงานรัฐ 

5 
1 
3 
1 

50.00 
10.00 
30.00 
10.00 

7. สถานภาพทางสังคม   
 กรรมการหมูบาน 
 สมาชิกกลุมแมบาน 

8 
2 

80.00 
 20.00 

 
  จากตารางท่ี 3 พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ท่ีเขารับการอบรมอยางตอเนื่องและนําโปรแกรมไปใชจริง จาก 16 กองทุน เหลือเพียง 10 กองทุน
เทานั้น ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนคณะกรรมการที่มีหนาท่ีจัดทําบัญชีโดยตรง จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 100 เพศชาย จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 60 มีอายุตั้งแต 40 – 49 ป จํานวน 5 คน 
คิดเปนรอยละ 50 ระดับการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 
40 สถานภาพสมรสจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 90 มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 50 
สถานภาพทางสังคม เปนกรรมการหมูบาน จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 80 

2. ผลการวิเคราะหการบริหารจัดการระบบบัญชีดวยมือของกองทุนหมูบานตําบลสถาน 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย กอนการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใช โดยวิเคราะหเปนรายดาน 
ไดแก ดานความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได ดานความเชื่อถือได ดานประสิทธิภาพในดาน
การบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน ดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 – 7 
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ตารางท่ี 4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานความสามารถทําตามหนาท่ี
ท่ีตองการได โดยภาพรวม (Pretest) 

 

ความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได 
ระดับของความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ระบบบัญชีกองทุนท่ีใชอยูสามารถ
บริหารจัดการดานการจดัทําบัญชีได
เปนอยางด ี

2.70 0.67 ปานกลาง 

2. สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง
ทางการบัญชีได 

3.10 0.83 ปานกลาง 

3. การทาํงานท่ีถูกตองตามระบบระเบียบ
ข้ันตอนของกองทุนหมูบานและชุมชน
เมืองแหงชาต ิ

2.70 0.44 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.83 0.65 ปานกลาง 

 
  จากตารางที่ 4 พบวา โดยภาพรวมของความสามารถทําตามหนาที่ที่ตองการได 
คณะกรรมการกองทุนหมูบาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x = 2.83, S.D. = 0.65) เม่ือพิจารณา
ความสามารถทําตามหนาที่ที่ตองการไดเปนรายขอ พบวา สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง
ทางการบัญชีไดของกองทุนหมูบาน เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากกวาขออ่ืน (x = 3.10, 
S.D. = 0.83) 
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ตารางท่ี 5 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานความเช่ือถือได โดยภาพรวม 
(Pretest) 

 

ความเชื่อถือได 
ระดับของความเชื่อถือได 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. มีการทาํงานท่ีผิดพลาดตํ่า มีความถูกตอง 
แมนยํา 

2.60 0.87 ปานกลาง 

2. มีความสามารถในการแกไขขอมูลไดเม่ือ
เกดิปญหา อยางเปนระบบ 

2.70 0.97 ปานกลาง 

3. การแสดงขอมูลตามความเปนจริง เชน 
งบการเงินแสดงขอมูลท่ีถูกตองตามควร
เกีย่วกบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน 

3.00 0.50 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.77 0.78 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 5 พบวา โดยภาพรวมของความเช่ือถือได คณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x = 2.77, S.D. = 0.78) เม่ือพิจารณาดานความเช่ือถือได เปนรายขอ 
พบวา การแสดงขอมูลตามความเปนจริง เชน งบการเงินแสดงขอมูลท่ีถูกตองตามควรเกี่ยวกับฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงานของกองทุนหมูบานฯ เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากกวาขออ่ืน 
(x = 3.00, S.D. = 0.50) 
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ตารางท่ี 6 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานประสิทธิภาพในดานการบริหาร
จัดการระบบบัญชีของกองทุนฯ โดยภาพรวม (Pretest) 

 

ประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ
ระบบบัญชขีองกองทุนหมูบาน 

ระดับของประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการ 
ระบบบัญชขีองกองทุนหมูบาน 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ข้ันตอนการทํางานประหยดัเวลา เสร็จ
ทันตามเวลาท่ีกําหนด 

2.50 0.73 ปานกลาง 

2. การใชคาใชจายและแรงงาน ในการ
จัดทําบัญชีอยูในระดับตํ่า 

2.56 0.73 ปานกลาง 

3. ความสามารถของบุคลากรในการจดัทํา
บัญชีมีขีดความสามารถสูง 

2.78 0.67 ปานกลาง 

4. การจัดการงานบัญชีใหเปนระบบได
เปนอยางดี มีประสิทธิภาพ 

3.00 0.50 ปานกลาง 

5. มีความพึงพอใจในระบบปฏิบัติงานท่ี
ทําอยูในระดับปานกลาง 

2.89 0.93 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.75 0.71 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 6 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการระบบบัญชี
ของกองทุนหมูบาน คณะกรรมการกองทุน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x = 2.75, S.D. = 0.71) 
เม่ือพิจารณาดานประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนฯ เปนรายขอ พบวา 
การจัดการงานบัญชีใหเปนระบบไดเปนอยางดี มีประสิทธิภาพ และมีความพึงพอใจในระบบปฏิบัติงาน
ท่ีทําในระดับปานกลางของกองทุนหมูบาน เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากกวาขออ่ืน 
(x = 3.00, S.D. = 0.51) 
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ตารางท่ี 7 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยภาพรวม (Pretest) 

 

ประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานเกิดผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค 

ระดับของประสิทธิผลในการปฏิบัตงิานเกิดผลสําเร็จ
ตามวัตถุประสงค 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานการปลอยกู และเก็บชําระหนี้
สามารถทําไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3.00 0.87 ปานกลาง 

2. ดานการเก็บเงินออมทรัพยไดตาม
เปาหมายทีก่ําหนด 

3.11 0.78 ปานกลาง 

3. สามารถจัดทํารายงานทางการเงิน 
เชน งบกําไรขาดทุน และงบดุลได
อยางถูกตอง และทันเวลา 

2.89 0.93 ปานกลาง 

4. การใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

3.00 0.71 ปานกลาง 

5. กระบวนการทํางานเกดิผลลัพธตาม
เปาหมาย 

2.89 0.78 ปานกลาง 

ภาพรวม 2.98 0.81 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 7 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค คณะกรรมการกองทุนฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x = 2.98, S.D. = 0.81) เม่ือ
พิจารณาประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค เปนรายขอ พบวา ดานการเก็บ
เงินออมทรัพยไดตามเปาท่ีกําหนด เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากกวาขออ่ืน (x = 3.11, 
S.D. = 0.78) 

3. ขอมูลปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบัญชีดวยมือ 
(จากการสัมภาษณคณะกรรมการกองทุนหมูบาน) 
  ระบบการจัดทําบัญชีดวยมือของทุนหมูบานไมเปนระบบระเบียบ เม่ือเกิดความผิดพลาด
และตองการแกไขขอมูลท่ีเกี่ยวกับตัวเลข ก็ตองหาหลักฐานเพ่ือประกอบการแกไข และตองปริ้นส
เอกสารใหมบอยๆ ทําใหส้ินเปลืองทรัพยากรและใชเวลานาน  
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การวิเคราะหขอมูลการบริหารจัดการการจัดทําบัญชี หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใชในการ
จัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน (สําหรับคณะกรรมการผูมีหนาท่ีจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน)  
 

1. สถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม จากการสัมภาษณคณะกรรมการกองทุน
หมูบานฯ 
  ผลการวิเคราะหสถานภาพสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม (จากการสัมภาษณ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานกลุมเดิม) รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางท่ี 8  แสดงจาํนวนรอยละ จําแนกสถานภาพตามบุคคล (Posttest) คณะกรรมการชุดเดิม 
  

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
จํานวน (คน)  

(n = 10) 
รอยละ 

1. ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม   
 ผูมีหนาท่ีทําบัญชี 10 100 

  
  จากตารางท่ี 8 พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ท่ีตอบแบบสอบถามเปนคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีจัดทําบัญชีโดยตรง และเปนคณะกรรมการ
ชุดเดิม จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100  
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2. ประเมินการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน หลังการนําโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปมาใช รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 9 - 12 
 
ตารางท่ี 9 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจความสามารถทําตามหนาท่ี

ท่ีตองการได โดยภาพรวม (Posttest)  
 

ความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได 
ระดับระดับความพึงพอใจ 

ของความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. โปรแกรมระบบบัญชีกองทุนท่ีใช
สามารถทําบัญชีไดเปนอยางดี 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

2. มีความถูกตองในการคํานวณใหขอมูล
ถูกตอง แมนยาํสูง 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

3. สามารถเช่ือมโยงขอมูลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

4. มีระบบการรักษาความปลอดภัยของ
ขอมูลเปนอยางด ี

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

5. สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง
ทางการบัญชีได 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางที่ 9 พบวา โดยภาพรวมของความสามารถทําตามหนาที่ที่ตองการได 
คณะกรรมการกองทุน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (x = 4.86, S.D. = 0.36 ) เมื่อพิจารณา
ความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได เปนรายขอ พบวา ความถูกตองในการคํานวณใหขอมูลถูกตอง 
แมนยําสูง มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูลเปนอยางดี สามารถตรวจสอบขอมูลทางการบัญชีได 
เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากกวาขออ่ืน (x = 4.90, S.D. = 0.32) 
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ตารางท่ี 10 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจความเช่ือถือไดของระบบ โดย
ภาพรวม (Posttest) 

 

ความเชื่อถือไดของระบบ 
ระดับของความพงึพอใจความเชื่อถือไดของระบบ 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ระบบมีความแนนอนในการทํางานสูง 4.90 0.32 มากท่ีสุด 
2. ระบบมีการทํางานท่ีผิดพลาดตํ่า 4.90 0.32 มากท่ีสุด 
3. มีความสามารถกูคืนระบบจากการ
สํารองขอมูลไดเม่ือเกดิมีปญหา 

4.80 0.42 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.87 0.35 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 10 พบวา โดยภาพรวมความเช่ือถือไดของระบบคณะกรรมการกองทุน 
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (x = 4.87, S.D. = 0.35 ) เม่ือพิจารณาความเช่ือถือไดของระบบ 
เปนรายขอ พบวา ระบบมีความแนนอนในการทํางานสูง และระบบมีการทํางานท่ีผิดพลาดตํ่า เปนส่ิงท่ี
คณะกรรมการมีความพึงพอใจมากกวาขออ่ืน (x = 4.90, S.D. = 0.32) 
 
ตารางท่ี 11 คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการระบบบัญชีของกองทุน โดยภาพรวม (Posttest) 
 

ดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
ระบบบัญชขีองกองทุน  

ระดับของความพงึพอใจประสิทธิภาพของโปรแกรม 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ใชระบบโปรแกรมทําใหประหยดัเวลา
การจัดทําบัญชีไดมาก 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

2. สามารถลดคาใชจายในการจัดทําบัญชี
ของกองทุนหมูบาน 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 11 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบบัญชีของ
กองทุน (หลังการนําโปรแกรมไปใช) คณะกรรมการกองทุน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
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(x = 4.90, S.D. = 0.32 ) เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพของการใชโปรแกรม เปนรายขอ พบวา ใชระบบ
โปรแกรมทําใหประหยัดเวลาการทําบัญชีไดมาก และสามารถลดคาใชจายในการจัดทําบัญชีกองทุนได 
เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากท่ีสุดท้ัง 2 ขอ (x = 4.90, S.D. = 0.32) 
 
ตารางท่ี 12 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน

เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยภาพรวม (Posttest) 
 

ดานประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
เกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

ระดับของความพงึพอใจ 
ประสิทธิผลของการใชโปรแกรม 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ดานการปลอยกู และเก็บชําระหนี้
สามารถทําไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

2. ดานการเก็บเงินออมทรัพยไดตาม
เปาหมายทีก่ําหนด 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

3. สามารถจัดทํารายงานทางการเงิน เชน 
งบกําไรขาดทุน และงบดุลไดอยาง
ถูกตอง และทันเวลา 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

4. การใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

5. กระบวนการทํางานเกดิผลลัพธตาม
เปาหมาย 

4.90 0.32 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.90 0.32 มากท่ีสุด 

 
  จากตารางท่ี 12 พบวา โดยภาพรวมของประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค (หลังการนําโปรแกรมไปใช) คณะกรรมการกองทุน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
(x = 4.90, S.D. = 0.32 ) เม่ือพิจารณาประสิทธิผลของการใชโปรแกรมเปนรายขอ พบวา คณะกรรมการ
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดทุกขอ (x = 4.90, S.D. = 0.32) 
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3. ขอมูลปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบบัญชีดวย
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
  ดานปญหาและอุปสรรค คณะกรรมการผูจัดทําบัญชีสวนใหญ ไมคุนเคยเคยกับการใช
คอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชี จึงมีความสับสนและการพิมพชา แตเม่ือใชไประยะหนึ่งทําใหเกิด
ความเคยชิน สวนดานการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมนี้ใชไมไดกับ Windows 10 ซ่ึงตอง
อัพเดทโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปใหทันสมัยตลอดเวลา  
  ขอเสนอแนะ ควรเพิ่มขอมูลในโปรแกรมดานสัญญาการกูเงิน สัญญาคํ้าประกัน ใบแจง
ชําระหนี้ เพื่อใหงายตอการจัดการระบบบัญชี 
 
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน ดวยสถิติ T – Test แบบ Dependent ระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือและหลังทดลองการนํา
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุนหมูบาน รายละเอียดดังตารางท่ี 13 – 16 
 
ตารางท่ี 13  ดานความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได (Pretest - Posttest) 
 

*** มีนยัสําคัญทางสถิติระดบั .001 ( p < 0.001) 
 
 จากตารางท่ี 13 ดานความสามารถทําหนาท่ีท่ีตองการได จากการวิเคราะหดวยสถิติ T – Test 
ในภาพรวม พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูป Posttest (Mean = 4.87) เพิ่มข้ึนจากกอนทดลอง คือการจัดทําบัญชีดวยมือ มีความพึงพอใจ 
Pretest (Mean = 2.83) แสดงวายอมรับและเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ดานความสามารถทําหนาท่ีท่ีตองการ
ได 

mean 
Posttest 

mean 
Pretest 

D 
(ผลตาง) 

T - Test P - Value 

1. ระบบบัญชีกองทุนหมูบานท่ีใช
สามารถบริหารจัดการดานการจัดทํา
บัญชีไดเปนอยางด ี

4.80 2.70 2.10 9.00 0.000*** 

2. ขอมูลมีความถูกตอง แมนยําสูง 4.90 2.70 2.20 16.50 0.000*** 
3. สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลัง
ทางบัญชีได 

4.90 3.10 1.80 7.22 0.000*** 

ภาพรวม 4.87 2.83 2.03 10.91 0.000*** 
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p < .001 ( t = 10.91 ) คือกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวา
การจัดทําบัญชีดวยมือ  
 
ตารางท่ี 14  ดานความเช่ือถือได (Pretest - Posttest) 
 

*** มีนยัสําคัญทางสถิติระดบั .001 (P < 0.001) 
 
 จากตารางท่ี 14 ดานความเช่ือถือได จากการวิเคราะหดวยสถิติ T – Test ในภาพรวม
พบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
Posttest (Mean = 4.87) เพิ่มข้ึนจากกอนทดลอง คือการจัดทําบัญชีดวยมือ มีความ พึงพอใจ Pretest 
(Mean = 2.77) แสดงวายอมรับและเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติ p < .001 
(t = 9.48) คือกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในการทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวาการจัดทํา
บัญชีดวยมือ  
 
 
 
 
 

ดานความเชื่อถือได 
mean 

Posttest 
mean 

Pretest 
D 

(ผลตาง) 
T - Test P - Value 

1. มีการทาํงานท่ีผิดพลาดตํ่า มีความถูก
ตองแมนยํา 

4.90 2.60 2.30 8.84 0.000*** 

2. การจัดทําบัญชีดวยมือมีความสามารถ
ในการแกไขขอมูลไดเม่ือเกดิปญหา 
อยางเปนระบบ เปรียบเทียบกับดาน
โปรแกรมมีความสามารถกูคืนระบบ
จากการสํารองขอมูลไดเม่ือเกดิปญหา 

4.80 2.70 2.10 9.00 0.000*** 

3. การแสดงขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง เชน 
งบการเงินแสดงขอมูลท่ีถูกตอง 

4.90 3.00 1.90 10.59 0.000*** 

ภาพรวม 4.87 2.77 2.10 9.48 0.000*** 
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ตารางท่ี 15 ดานประสิทธิภาพในดานการบริหารจดัการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน (Pretest - Posttest) 
 

*** มีนยัสําคัญทางสถิติระดบั .001 (P < 0.001) 
 
 จากตารางท่ี 15 ดานประสิทธิภาพในดานการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน 
จากการวิเคราะหดวยสถิติ T – Test ในภาพรวมพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจ
ในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Posttest (Mean = 4.90) เพิ่มขึ้นจากกอนทดลอง 
คือการจัดทําบัญชีดวยมือ มีความพึงพอใจ Pretest (Mean = 2.50) แสดงวายอมรับและเปนไปตาม
สมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < .001 (t = 10.85) คือกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจใน
การทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดานประสิทธิภาพในดานการบริหาร
จัดการระบบบญัชีของกองทุนหมูบาน 

mean 
Posttest 

mean 
Pretest 

D 
(ผลตาง) 

T - Test P - Value 

1. ข้ันตอนการทํางานประหยดัเวลา เสร็จ
ทันตามเวลาท่ีกําหนด 

4.90 2.50 2.40 10.85 0.000*** 

2. สามารถลดคาใชจายและแรงงานใน
การจัดทําบัญชีของกองทุนหมูบาน 

4.90 2.50 2.40 10.85 0.000*** 

ภาพรวม 4.90 2.50 2.40 10.85 0.000** 
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ตารางท่ี 16  ดานประสิทธิผลในปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (Pretest - Posttest) 
 

*** มีนยัสําคัญทางสถิติระดบั .001 (P < 0.001) 
 
 จากตารางท่ี 16 ดานประสิทธิผลในปฏิบัติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ของกองทุน
หมูบาน จากการวิเคราะหดวยสถิติ T – Test ในภาพรวมพบวา คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจ
ในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป Posttest (Mean = 4.90) เพิ่มขึ้นจากกอน
ทดลอง คือการจัดทําบัญชีดวยมือ มีความพึงพอใจ Pretest (Mean = 2.96) แสดงวายอมรับและ
เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < .001 (t = 7.51) หรือก็คือกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจในการทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 
 

 
 
 
 
 

ดานประสิทธิผลในปฏิบัตงิานเกิดผล
สําเร็จตามวัตถุประสงค 

mean 
Posttest 

mean 
Pretest 

D 
(ผลตาง) 

T - Test P - Value 

1. ดานการปลอยกูและเก็บชําระหนี้  
ทําไดตามเปาหมายทีก่ําหนด 

4.90 3.00 1.90 6.86 0.000*** 

2. ดานการเก็บเงินออมทรัพยไดตาม
เปาหมายทีก่ําหนด 

4.90 3.10 1.80 7.22 0.000*** 

3. สามารถจัดทํารายงานทางการเงิน เชน 
งบกําไรขาดทุน และงบดุลไดอยาง
ถูกตองและทันเวลา 

4.90 2.80 2.10 7.58 0.000*** 

4. การใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีต้ังไว 

4.90 3.00 1.90 8.14 0.000*** 

5. กระบวนการทํางานเกดิผลลัพธตาม
เปาหมาย 

4.90 2.90 2.00 7.75 0.000*** 

ภาพรวม 4.90 2.96 1.94 7.51 0.000** 
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วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม  
 

1. การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกจากการไดรับบริการจากกองทุนหมูบาน ระหวาง
การจัดทําบัญชีดวยมือและหลังทดลองการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุน
หมูบาน  
 
ตารางท่ี 17 สมาชิกผูรับบริการจากกองทุนหมูบาน ซ่ึงหลังทดลองมีกองทุนท่ีทดลองใชโปรแกรม

บัญชีสําเร็จรูปอยางตอเนื่อง เหลือเพียง 10 กองทุน สมาชิกเหลือตามสัดสวน ดังนี้ 
 

หมูท่ี ชื่อกองทุนหมูบาน จํานวนสมาชิกท้ังหมด กลุมตัวอยาง 

1 บานสถาน 229 44 
2 บานทุงง้ิว 214 41 
3 บานน้าํมา 140 27 
4 บานเชียงคาน 206 40 
5 บานแฟน 167 32 
6 บานทุงอาง 121 23 
7 บานใหมทุงหมด 123 24 
9 บานศรีดอนมูล 166 32 
14 บานเชียงคานใหม 134 26 
16 บานใหมธาตุทอง 103 20 

รวม 1,603 310 

 
 
จากคาในตารางของ Taro Yamane หาคาเฉล่ียไดดังนี ้ 
 
 
ตัวอยางการคํานวณหาสัดสวน ของกองทุนหมูบานสถาน 
 
 
 

286 + 333 
= 310 คน  

2 

229 x 310 
= 44 คน  

1,603 
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ตารางท่ี 18  แสดงจาํนวนรอยละ จาํแนกสถานภาพตามบุคคล 
 

 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) (n = 310) รอยละ 

1. ระยะเวลาการเปนสมาชิกของกองทุนหมูบาน   
 นอยกวา 1 ป 
 1 ปหรือมากกวา 1 ปข้ึนไป 

43 
267 

13.00 
87.00 

2. เพศ   
 ชาย 
 หญิง 

111 
199 

36.00 
64.00 

3. อาย ุ   
 อายุต้ังแต 20 – 29 ป 
 อายุต้ังแต 30 – 39 ป 
 อายุต้ังแต 40 – 49 ป 
 อายุต้ังแต 50 – 59 ป 
 อายุ 60 ปข้ึนไป 

11 
62 
104 
89 
44 

4.00 
20.00 
34.00 
29.00 
14.00 

4. การศึกษา   
 ไมเกินช้ันประถมศึกษาตอนปลาย 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
 ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา 
 ปริญญาตรีข้ึนไป 

89 
147 
31 
24 
19 

 29.00 
 47.00 
 10.00 
 8.00 
 6.00 

5. สถานภาพ   
 โสด 
 อยาราง/แยกกันอยู 
 สมรส 

31 
73 
206 

10.00 
24.00 
66.00 

6. อาชพี   
 เกษตรกร 
 รับจางท่ัวไป 
 คาขาย/ธุรกจิสวนตัว 

212 
66 
32 

69.00 
21.00 
10.00 
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  จากตารางท่ี 18 พบวา การวิจัยในคร้ังนี้สมาชิกผูรับบริการจากกองทุนหมูบาน ซ่ึงหลัง
ทดลอง มีกองทุนหมูบานท่ีทดลองใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปอยางตอเนื่อง เหลือเพียง 10 กองทุน 
สมาชิกเหลือตามสัดสวนท่ีลดลงท้ังหมด 310 คน สวนใหญเปนสมาชิกมาแลว 1 ปหรือมากกวา 1 ป
ข้ึนไป จํานวน 267 คน คิดเปนรอยละ 86 เพศหญิง จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 64 มีอายุต้ังแต 40 – 
49 ป จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 34 ระดับการศึกษา ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 147 คน คิด
เปนรอยละ 47 สถานภาพสมรส จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 66 มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 212 คน 
คิดเปนรอยละ 69  
 



 
 

ตารางที่ 19 เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของสมาชิกจากการ ไดรับบริการจากกองทุนหมูบาน ระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือและหลัง
ทดลองการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุนหมูบาน 

 

ความพอใจจากการใหบริการกองทุน 
กอนทดลอง n = 310 หลังทดลอง n = 310 

t - test p-value 
mean S.D. ระดับ mean S.D. ระดับ 

1. กองทุนสามารถพิจารณาการปลอยกูไดอยางรวดเร็วจากขอมูลบัญชีที่มี
อยูในระบบ 

3.60 0.59 มาก 4.51 0.55 มากที่สุด 19.02 0.000*** 

2. กองทุนสามารถรายงานขอมูลที่เปนขอมูลการฝาก ถอน และเงินกู ได
อยางถูกตอง ครบถวน 

3.84 0.53 มาก 4.55 0.51 มากที่สุด 18.69 0.000*** 

3. ขอมูลทางการบัญชีเงินฝากและเงินกูของกองทุนสามารถตรวจสอบได
สะดวกและรวดเร็ว 

3.85 0.56 มาก 4.91 0.29 มากที่สุด 31.06 0.000*** 

4. กองทุนสามารถรายงานงบการเงินแกสมาชิกไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง 3.81 0.55 มาก 4.94 0.24 มากที่สุด 37.50 0.000*** 
5. ผูทําบัญชีของกองทุนสามารถ ทําบัญชีไดอยางรวดเร็ว 3.78 0.60 มาก 5.00 0.05 มากที่สุด 36.14 0.000*** 
6. ปญหาเกีย่วกับการทําบัญชีของกองทุนหมูบานของทานมีนอยมาก 3.93 0.71 มาก 4.97 0.16 มากที่สุด 26.83 0.000*** 
7. ทานมีความพึงพอใจกับการใหบริการของกองทุนหมูบาน 4.13 0.63 มาก 4.99 0.08 มากที่สุด 24.39 0.000*** 

ภาพรวม 3.85 0.59 มาก 4.84 0.27 มากที่สุด 27.66 0.000** 

*** มีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดบั .001 ( p < .001) 
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  จากตารางที่ 19 ผลการทดสอบสมมติฐานดวยคาสถิติ T-Test โดยภาพรวม พบวา 
ความพึงพอใจของสมาชิกจากการไดรับบริการจากกองทุนหมูบาน กอนทดลองคือการจัดทําบัญชีดวย
มือมีความพึงพอใจในระดับมาก (Mean = 3.85, S.D. = 0.59) และหลังทดลองคือการนําโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (Mean = 4.84, S.D. = 
0.27) หมายความวา สมาชิกมีความพึงพอใจในการทําบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอรสูงกวาการจัดทําบัญชี
ดวยมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < .001 (t = 27.66) เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

1. กองทุนสามารถพิจารณาการปลอยกูไดอยางรวดเร็วจากขอมูลบัญชีท่ีมีอยูในระบบ 
การจัดทําบัญชีดวยมือ (Mean = 3.60, S.D. = 0.59) หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปทดลองมา
ใช (Mean = 4.51, S.D. = 0.55) สรุปคือสมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปมากกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.001 (t = 19.02)  

2. กองทุนสามารถรายงานขอมูลท่ีเปนขอมูลการฝาก ถอน และเงินกู ไดอยางถูกตอง 
ครบถวน การจัดทําบัญชีดวยมือ (Mean = 3.84, S.D. = 0.53) หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไป
ทดลองมาใช (Mean = 4.55, S.D. = 0.51) สรุปคือ สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปมากกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < .001 (t = 18.69)  

3. ขอมูลทางการบัญชีเงินฝากและเงินกูของกองทุนสามารถตรวจสอบไดสะดวกและ
รวดเร็ว การจัดทําบัญชีดวยมือ (Mean = 3.85, S.D. = 0.56) หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปทดลอง
มาใช (Mean = 4.91, S.D. = 0.29) สรุปคือ สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปมากกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < .001 (t = 31.06)  

4. กองทุนสามารถรายงานงบการเงินแกสมาชิกไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง การจัดทํา
บัญชีดวยมือ (Mean = 3.81, S.D. = 0.55) หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปทดลองมาใช (Mean = 
4.94, S.D. = 0.24) สรุปคือ สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมากกวา
การจัดทําบัญชีดวยมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < 0.001 (t = 37.50)  

5. ผูทําบัญชีของกองทุนสามารถทําบัญชีไดอยางรวดเร็ว การจัดทําบัญชีดวยมือ 
(Mean = 3.78, S.D. = 0.60) หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปทดลองมาใช (Mean = 5.00, S.D. = 0.05) 
สรุปคือ สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมากกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < .001 (t = 36.14) 

6. ปญหาเกี่ยวกับการทําบัญชีของกองทุนหมูบานของทานมีนอยมาก การจัดทําบัญชี
ดวยมือ (Mean = 3.94, S.D. = 0.71) หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปทดลองมาใช (Mean = 4.97, 
S.D. = 0.16) สรุปคือ สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมากกวา
การจัดทําบัญชีดวยมือ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < .001 (t = 26.83)  
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7. สมาชิกมีความพึงพอใจกับการใหบริการของกองทุนหมูบาน การจัดทําบัญชีดวยมือ 
(Mean = 4.13, S.D. = 0.63) หลังการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปทดลองมาใช (Mean = 4.99, S.D. = 0.08) 
สรุปคือ สมาชิกมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปมากกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P < .001 (t = 24.39) 

2. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป เปนการทดสอบวาโปรแกรม
มีขอบกพรองอะไรบาง เพื่อจะไดทําการปรับปรุงพัฒนาแกไขใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับความตองการของกองทุนหมูบานตอไป รายละเอียดดังตารางท่ี 20 - 22 
 
ตารางท่ี 20  คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจความสามารถในการใชงานโดย

ภาพรวม (Posttest)  
 

ความสามารถในการใชงานของโปรแกรม 
ระดับของความพงึพอใจความสามารถในการใชงาน 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. สามารถเรียนรูการใชระบบไดงาย 3.70 0.68 มาก 
2. สามารถปฏิบัติงานกับระบบโปรแกรม
ไดไมยาก 

4.40 0.52 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.60 มาก 

 
  จากตารางท่ี 20 พบวา โดยภาพรวมของความสามารถในการใชงานคณะกรรมการกองทุน
หมูบาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (x = 4.05 , S.D. = 0.60 ) เม่ือพิจารณาความสามารถในการใชงาน 
เปนรายขอ พบวา สวนใหญสามารถปฏิบัติงานกับระบบโปรแกรมไดไมยาก (x = 4.40 , S.D. = 0.52) 
สรุปคือสามารถเรียนรูการใชระบบไดงาย และสามารถปฏิบัติ กับระบบโปรแกรมไดไมยาก 
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ตารางท่ี 21 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจการบํารุงรักษา โดยภาพรวม 
(Posttest) 

 

การบาํรุงรักษาโปรแกรม 
ระดับของความพงึพอใจการบํารุงรักษา 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. สามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดกับ
ระบบได 

3.40 0.52 ปานกลาง 

2. สามารถปรับเปล่ียนขอมูลไดอยาง
ยืดหยุน 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

3. ระบบสามารถทดสอบความถูกตอง
ไดอยางนาเช่ือถือ 

4.70 0.48 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.25 0.49 มาก 

 
  จากตารางท่ี 21 พบวา โดยภาพรวมของการบํารุงรักษาโปรแกรม คณะกรรมการกองทุนฯ 
มีความพึงพอใจในระดับมาก (x = 4.25, S.D. = 0.49) เม่ือพิจารณาดานการบํารุงรักษา เปนรายขอ 
พบวา สามารถปรับเปล่ียนขอมูลไดอยางยืดหยุน และระบบสามารถทดสอบความถูกตองไดอยาง
นาเช่ือถือ เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากท่ีสุด (x = 4.70, S.D. = 0.48) สรุปคือสามารถ
วิเคราะหปญหาที่เกิดกับระบบได สามารถปรับเปลี่ยนขอมูลไดอยางยืดหยุน ระบบสามารถทดสอบ
ความถูกตองไดอยางนาเช่ือถือ 
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ตารางท่ี 22 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจความสะดวกในการใช โดยภาพรวม 
(Posttest) 

 

ความสะดวกในการใชงานของโปรแกรม 
ระดับของความพงึพอใจความสะดวกในการใช 

S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. สามารถปรับใชระบบโปรแกรมกบั
กองทุนของตนไดอยางด ี

4.20 0.63 มาก 

2. ระบบใชงานงายและสอดคลองกับ
ความตองการ 

3.90 0.57 มาก 

ภาพรวม 4.05 0.60 มาก 

 
  จากตารางที่ 22 พบวา โดยภาพรวมของความสะดวกในการใชงานของโปรแกรม 
คณะกรรมการกองทุนฯ มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (x = 4.05, S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณา
ความสะดวกในการใช เปนรายขอ พบวา สามารถปรับใชระบบโปรแกรมกับกองทุนของตนไดอยางดี 
เปนส่ิงท่ีคณะกรรมการมีความพึงพอใจมากกวาขออ่ืน (x = 4.20, S.D. = 0.63) สรุปคือสามารถปรับใช
ระบบโปรแกรมกับกองทุนของตนไดอยางดี ระบบใชงานงายและสอดคลองกับความตองการ 

 
 



 
 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดทําบัญชี
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป โดยเปรียบเทียบกับการทําดวยมือ โดยการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไปทดลองใชแบบคูขนานกับการทําบัญชีดวยมือ เพื่อประเมิน
ความถูกตอง ความพึงพอใจ และความสอดคลองกับความตองการของผูใช เพื่อทดสอบการใชโปรแกรม
กับสถานท่ีการใชงานจริง เพื่อใหไดขอมูลการวิจยัตอยอดส่ิงประดิษฐโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับ
กองทุนหมูบานในการเพ่ิมขีดความสามารถของโปรแกรม และเพื่อถายทอดเทคโนโลยีระบบบัญชี
ท่ีเปนโปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชีแกกองทุนหมูบาน โดยทําการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือและหลังทดลอง
การนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุนหมูบานกอนหลัง กลุมประชากรที่ใช
ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ คณะกรรมการกองทุนหมูบาน เขตเทศบาลตําบลสถาน อําเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย จํานวน 16 กองทุน โดยมีกองทุนท่ีนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชจริงเพียง 10 กองทุน 
โดยทําการสรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
สรุปผลการวิจัย 
 
 จากการศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการกองทุนหมูบานตําบลสถาน 
อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือและหลังการทดลองนําบัญชีโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูปไปใชในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน พบวา การจัดทําบัญชีดวยมือทําใหเกิดความลาชา
ของการนําเสนอขอมูล การนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ ความถูกตองครบถวนของขอมูล การทําบัญชี
ในระบบท่ีไมสมบูรณ รวมไปถึงเงินทุนหมุนเวียนท่ีจะใชจางพนักงานบัญชีมีนอย หลังจากการนํา
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปทดลองใช ในการจัดทําบัญชี ซึ่งผลจากการประเมินทั้ง 4 ดาน พบวา 
คณะกรรมการกองทุนมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมากกวาการจัดทํา
บัญชีดวยมือ เพราะเปนระบบท่ีเขาใจงาย สามารถทําบัญชีดวยตนเองไดตามข้ันตอนของระบบ โดย
สามารถจัดเก็บขอมูลการเงินตางๆ และขอมูลของสมาชิกไวในระบบไดท้ังหมด ปองกันขอมูลร่ัวไหล 
ตลอดจนการจัดทํางบการเงิน โปรแกรมสามารถตอบสนองความตองการของผูใช โดยดูจากการนําเสนอ
รายงานทางการเงินอันเปนประโยชนตอกองทุน และยังสนับสนุนการทํางานในชีวิตประจําวันของ
คณะกรรมการใหงายข้ึน และยังสงผลใหการดําเนินงานของกองทุนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
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ประสิทธิผลอยางแทจริง การประเมินขอมูลเพิ่มเติมจากสมาชิกผูรับริการกองทุนหมูบาน พบวา 
สมาชิกมีความพึงพอใจในการรับบริการจากกองทุนเพิ่มข้ึน เพราะไดรับบริการที่รวดเร็วข้ึน สามารถ
ขอดูรายงานสรุปยอดเงินฝาก เงินกู และการชําระหนี้ไดทันทีเม่ือตองการ และการคํานวณถูกตอง
แมนยํา  
 
อภปิรายผล 
 
 ผลการวิจัยในแตละดาน จากการศึกษาการเปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการ
กองทุนหมูบานระหวางการจัดทําบัญชีดวยมือ และหลังการทดลองคือการนําบัญชีโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูปไปใชในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน โดยเปรียบเทียบในดานตางๆ ท่ีสามารถเปรียบเทียบ
กันได ดังนี้ 

1. ดานความสามารถทําตามหนาท่ีท่ีตองการได (Function ability) สมมติฐานท่ี 1 เปนการ
ทํางานเกี่ยวกับความเหมาะสมในงาน (Suitability) ท่ีสอดคลองกับความตองการของผูใช การทํางาน
ท่ีถูกตอง (Accuracy) ตรวจสอบได และระบบมีความปลอดภัย (Security) จากผลการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
(Pretest - Posttest) พบวา กอนการนําบัญชีโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบาน คือการจัดทําบัญชีดวยมือ ระบบบัญชีกองทุนหมูบานยังไมเปนระบบ ไมสามารถตรวจสอบ
ขอมูลทางบัญชีไดครบถวนตามที่ตองการ เชน สมาชิกรายไหน ปลอยกูเมื่อวันที่เทาไหร บางครั้ง
คณะกรรมการกองทุนหมูบานลืมจดบันทึกบาง ซ่ึงทําใหการคํานวณดอกเบ้ียเกิดการผิดพลาด  
  หลังจากทดลองใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป จากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม พบวา 
โปรแกรมสามารถตอบสนองตอความตองการของกิจการไดอยางครบถวนในระดับท่ีนาพอใจ ขอมูล
ทางบัญชีสามารถตรวจสอบยอนหลังไดงายขึ้น เพราะขอมูลที่ตองการจะอยูในโปรแกรมทั้งหมด 
ไมวาจะเปนประวัติการกูเงิน การชําระหนี้ หรือการออม สามารถคํานวณ สรุปผล และรายงานงบ
การเงินไดอยางถูกตอง ระบบมีความปลอดภัยเพราะมีคณะกรรมการผูจัดทําบัญชีเทานั้นท่ีมีรหัสผาน
เขาระบบได ดังนั้นจึงสรุปวาเปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ คณะกรรมการผูจัดทําบัญชีกองทุน
หมูบานมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 

2. ความนาเชื่อถือไดของระบบ (Reliability) สมมติฐานที่ 2 เปนการประเมินเกี่ยวกับ
ความแนนอน มีอัตราความผิดพลาดตํ่า สามารถกูคืนระบบไดเมื่อเกิดปญหา จากผลการวิเคราะห
เปรียบเทียบ (Pretest - Posttest) พบวา กอนการนําบัญชีโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการจัดทําบัญชี
กองทุนหมูบาน คือการจัดทําบัญชีดวยมือ กองทุนหมูบานยังไมเปนระบบ เชน เอกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีบางคร้ังมีไมครบถวนสูญหาย  
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  หลังจากทดลองใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป จากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม พบวา 
โปรแกรมท่ีใชเปนระบบท่ีนาเช่ือถือ แสดงขอมูลท่ีถูกตองเปนจริง มีการทํางานท่ีผิดพลาดตํ่าหรือแทบ
จะไมมีการผิดพลาดเลย สามารถกูคืนขอมูลจากระบบไดเพราะมีการสํารองขอมูลไวอยูเสมอ ดังนั้น
จึงสรุปวายอมรับตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ ระบบมีความนาเช่ือถือในการใชงาน คณะกรรมการผูจัดทํา
บัญชีกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวาการจัดทําบัญชี
ดวยมือ 

3. ดานประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบบัญชีของกองทุนหมูบาน (Efficiency) 
สมมติฐานท่ี 3 เปนการประเมินเกี่ยวกับการใชเวลาและทรัพยากรนอยในการปฏิบัติงาน พบวา กอน
การนําบัญชีโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน คือการจัดทําบัญชีดวยมือ 
ทําใหเกิดปญหาความลาชาของการนําเสนอขอมูล การนําขอมูลไปใชในการตัดสินใจ ความถูกตอง
ครบถวนของขอมูล การจัดทําบัญชียังไมเปนระบบ ส้ินเปลืองทรัพยากร และตองใชเงินทุนของกองทุน
ในการจางพนักงานบัญชีมาจัดทําบัญชี  
  หลังจากใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป จากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม ประมาณจาก
การใชงานมาแลว 2 เดือน พบวา ทําใหประหยัดเวลาในการทําบัญชี เชน โปรแกรมสามารถคํานวณได
โดยอัตโนมัติและทราบผลทันที สามารถออกงบการเงินหรือทราบผลการดําเนินงานไดทุกเวลาท่ี
ตองการ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของ อนันท  งามสะอาด (http://www.kat.ac.th/index.php/81-
2011-12-30-02-36-17/2584-28aaa., 2558) ท่ีกลาววา ประสิทธิภาพท่ีมีกระบวนการดําเนินงานท่ีดีมี
ลักษณะตางๆ เชน ประหยัด คือ ประหยัดตนทุน ประหยัดทรัพยากร ประหยัดเวลา เสร็จทันตามเวลา
ท่ีกําหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ ยุวพาพร  พลเวียง (2550 : 48) เร่ืองการประเมินการใชโปรแกรม
ระบบบัญชีแยกประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณในพื้นท่ีรับผิดชอบ สตท.7 (เชียงใหม) ผลการศึกษา
ท่ีวา โปรแกรมบัญชีชวยลดข้ันตอน ลดเวลา และขอผิดพลาดในการจัดทําบัญชีของสหกรณ การจัดทํา
บัญชีเรียบรอยเปนปจจุบัน การรายงานงบการเงิน ถูกตอง รวดเร็ว ทันตอความตองการของสหกรณ 
ดังนั้นจึงสรุปวา ยอมรับตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ คณะกรรมการผูจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน
มีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวาการจัดทําบัญชีดวยมือ 

4. ประสิทธิผลในการปฏบัิติงานเกิดผลสําเร็จตามวัตถุประสงค (Effectiveness) สมมติฐาน
ท่ี 4 เปนการประเมินกระบวนการทํางานท่ีทําใหเกิดผลลัพธตามเปาหมาย หรือนโยบายท่ีกําหนดไว 
พบวา กอนการนําบัญชีโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการจัดทําบัญชีกองทุนหมูบาน คือการจัดทํา
บัญชีดวยมือ คือวัดจากดานการปลอยกู การเก็บชําระหนี้ และการออม ยังไมเปนไปตามวัตถุประสงค
ท่ีต้ังไว เชน สมาชิกรายไหน ปลอยกูเม่ือวันท่ีเทาไหร บางคร้ังคณะกรรมการกองทุนหมูบานลืมจด
บันทึกบาง ซ่ึงทําใหการคํานวณดอกเบ้ียเกิดการผิดพลาด สวนงบการเงิน ตัวอยางเชน งบแสดงฐานะ
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ทางการเงินบางคร้ังทําไมสมดุล ไมถูกตอง จึงจําเปนตองจางผูมีความรูความสามารถมาทําให จึงทําให
ไมเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด  
  หลังจากใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป จากการสัมภาษณผูใชโปรแกรม ประสิทธิผลดาน
การปลอยกูและเก็บชําระหนี้ การออมทรัพย โปรแกรมสามารถคํานวณไดโดยอัตโนมัติ ไมผิดพลาด
และทราบผลทันที ประหยัดเวลา ประหยัดทรัพยากร และรวดเร็ว สามารถออกงบการเงินหรือทราบผล
การดําเนินงานไดทันที ทําใหกระบวนการทํางานเกิดผลลัพธตามเปาหมายท่ีวางไว ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดเห็นของ วรัท  พฤกษากุลนันท (http://peenet.blogspot.com/2008/07/efficiency- effectiveness 
administrator.html, 2558) ท่ีกลาววา การปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายที่ต้ังไว หรือ
ความสามารถในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีวางไว จุดสําคัญของประสิทธิผลอยูท่ีวัตถุประสงค
ท่ีวางไวเกิดผลท่ีเปนจริงข้ึนมา ดังนั้นจึงสรุปวา ยอมรับตามสมมติฐานท่ีต้ังไว คือ คณะกรรมการผูจัดทํา
บัญชีกองทุนหมูบานมีความพึงพอใจในการจัดทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปสูงกวาการจัดทําบัญชี
ดวยมือ 
 
อภิปรายปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ จากคณะกรรมการกองทุนหมูบาน 
 
 ในดานปญหา อุปสรรค เบ้ืองตนคณะกรรมการผูจัดทําบัญชีสวนใหญ ไมคุนเคยเคยกับ
การใชคอมพิวเตอรในการจัดทําบัญชี จึงมีความสับสนและการพิมพชา แตเม่ือใชไประยะเวลาหน่ึง
ทําใหเกิดความเคยชิน สวนทางดานการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป โปรแกรมนี้ใชไมไดกับ Windows 10 
ซ่ึงตองมีพัฒนาโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปใหทันสมัยตลอดเวลา  
 ขอเสนอแนะ ควรเพิ่มขอมูลในโปรแกรม ในดานของสัญญาการกูเงิน สัญญาคํ้าประกัน 
ใบแจงชําระหนี้ เพื่อใหงายตอการจัดการจัดทําบัญชีมากข้ึน 
 
อภิปรายผลการวิจัยเพิ่มเติม  
 

1. การประเมินความพึงพอใจของสมาชิกจากการไดรับบริการจากกองทุนหมูบาน ระหวาง
การจัดทําบัญชีดวยมือและหลังทดลองการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไปใชในการทําบัญชีกองทุน
หมูบาน 

1.1 ดานกองทุนสามารถพิจารณาการปลอยกูไดอยางรวดเร็วจากขอมูลท่ีมีอยูในระบบ 
พบวา กอนการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใช สมาชิกพึงพอใจในการพิจารณาการปลอยกูของ
คณะกรรมการกองทุนหมูบานอยูแลว เพียงแตวาอาจลาชาบาง เนื่องจากตองกลับไปคนหาเอกสาร
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ประวัติการกูของสมาชิก หลังจากการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป สมาชิกมีความพึงพอใจมากขึ้น 
เนื่องจากสามารถสามารถคนประวัติและดูยอดเงินกูในโปรแกรมไดรวดเร็วกวา 

1.2 กองทุนสามารถรายงานขอมูลท่ีเปนขอมูลการฝาก ถอน และเงินกู ไดอยางถูกตอง 
ครบถวน พบวา กอนการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใช สมาชิกพึงพอใจอยูแลว เพียงแตวาอาจลาชาบาง 
เนื่องจากตองกลับไปคนหาเอกสารประวัติการฝาก การกูของสมาชิก หลังจากการใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป สมาชิกมีความพึงพอใจมากข้ึน เนื่องจากสามารถสามารถคนประวัติและดูยอดเงินกูในโปรแกรม
ไดรวดเร็วกวา และคณะกรรมการกองทุนสามารถรายงานสรุปใหไดทันทีท่ีตองการ 

1.3 ขอมูลทางการบัญชีเงินฝากและเงินกูของกองทุนสามารถตรวจสอบไดสะดวก
รวดเร็ว พบวา กอนการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใช สมาชิกพึงพอใจอยูแลว เพียงแตวาอาจลาชาบาง 
เนื่องจากตองกลับไปคนหาเอกสารประวัติการฝาก การกูของสมาชิก หลังจากการใชโปรแกรมบัญชี
สําเร็จรูป สมาชิกมีความพึงพอใจมากข้ึน เนื่องจากสามารถสามารถคนประวัติและดูยอดเงินกูในโปรแกรม
ไดรวดเร็วกวา และคณะกรรมการกองทุนสามารถรายงานสรุปใหไดทันทีท่ีตองการ 

1.4 กองทุนสามารถรายงานงบการเงินแกสมาชิกไดอยางรวดเร็ว และถูกตอง พบวา 
กอนการนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใช สมาชิกพึงพอใจอยูแลว เพียงแตวาอาจลาชาบาง เนื่องจาก
ตองรอคณะกรรมการกองทุนสรุปผลกอนถึงจะทราบได จะขอดูทุกเมื่อที่ตองการไมได หลังจาก
การใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป สมาชิกมีความพึงพอใจมากข้ึน เพราะสามารถรายงานงบการเงินใหได
ทันทีท่ีตองการทราบ 

1.5 ผูทําบัญชีของกองทุนหมูบานสามารถทําบัญชีไดอยางรวดเร็ว พบวา กอนการนํา
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใช สมาชิกพึงพอใจอยูแลว เพียงแตวาอาจลาชาบาง หลังจากการใชโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูป สมาชิกมีความพึงพอใจมากข้ึน เนื่องจากสามารถทําบัญชีไดรวดเร็วข้ึน และสรุปเปน
รายบุคคลไดทันที  

1.6 ปญหาเกี่ยวกับการทําบัญชีของกองทุนหมูบานของทานมีนอยมาก พบวา กอน
การนําโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใช สมาชิกพึงพอใจอยูแลว เพราะสมาชิกไมไดเขาไปคลุกคลี
ในการทําบัญชี เพียงแตรอทราบผลการดําเนินงานท่ีตองการทราบเทานั้น หลังจากการใชโปรแกรม
บัญชีสําเร็จรูป สมาชิกมีความพึงพอใจมากข้ึน เนื่องจากคณะกรรมการทํางานไดเปนระบบมากข้ึน 
ถูกตอง แมนยํา โปรงใส  

1.7 ทานมีความพึงพอใจกับการใหบริการของกองทุนหมูบาน พบวา กอนการนํา
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปมาใช สมาชิกพึงพอใจอยูแลว หลังจากการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
สมาชิกมีความพึงพอใจมากข้ึน เนื่องจากคณะกรรมการทํางานไดเปนระบบมากข้ึน ถูกตอง แมนยํา 
รวดเร็ว และโปรงใส 
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2. การประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูป 
2.1 ดานความสามารถในการใชงานของโปรแกรม (Usability) พบวา คณะกรรมการ

กองทุนหมูบานมีความพึงใจในระบบโปรแกรม เพราะสามารถเรียนรูการใชระบบโปรแกรมไดเร็ว 
เขาใจงาย ไมซับซอน  

2.2 ดานการบํารุงรักษาโปรแกรม (Maintainability) พบวา คณะกรรมการกองทุน
หมูบานยังไมสามารถวิเคราะหปญหาท่ีเกิดข้ึนไดกับระบบทุกปญหา เนื่องจากยังไมมีความรูในการ
แกปญหาของระบบ แตสามารถปรับเปล่ียนขอมูลตางๆที่บันทึกไวในระบบไดอยางยืดหยุน เชน 
สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังได แกไขขอมูลไดตลอดเวลาเม่ือเกิดการผิดพลาด และสามารถ
ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลไดอยางนาเช่ือถือ  

2.3 ความสะดวกในการใชงานของโปรแกรม (Portability) พบวา คณะกรรมการพอใจ
ในระบบของโปรแกรมท่ีสามารถใชงานไดงาย ติดต้ังงาย มีความสอดคลองกันในการทํางาน ระบบ
บัญชีมีการใชงานสะดวกกวาการทําบัญชีจากเครื่องมืออ่ืนๆ ท่ีเคยทํา เชน ทําจากโปรแกรม Excel ซ่ึง
ตองใชสูตรในการคํานวณ แตโปรแกรมสําเร็จรูปนี้ เพียงแตปอนขอมูลท่ีถูกตองในแตละกิจกรรมของ
กองทุน ระบบก็สามารถประมวลผล และจัดทํารายงานไดโดยอัตโนมัติ 
 
ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใช 
 

1. ผูท่ีสนใจในการนําระบบโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานนี้ไปใช ควร
จะมีการใชงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเขาใจข้ันตอนในการใชงาน เม่ือมีการใชงานโปรแกรม
อยางตอเนื่องก็จะทําใหเกิดความเคยชินและคลองแคลวมากข้ึน 

2. ควรศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปใหชัดเจนกอนนําไปใช วาเหมาะสม
ตอการท่ีจะนําไปใชงานสําหรับกองทุนหรือไม  

3. โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบานนี้ไดมีการพัฒนาซอฟตแวรอยูตลอด 
และงานวิจัยนี้ใช เวอรช่ัน 1.0 (2555) ซ่ึงเหมาะกับคอมพิวเตอรท่ีสามารถรองรับได คือ Windows XP 
และ Windows 7 
 
ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 
 
 การวิจัยอยางตอเนื่องสําหรับกองทุนหมูบานท่ีมีความสนใจในงานวิจัยนี้ ตองการตอยอด
งานวิจัย ผูวิจัยมีความเห็นวาโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชีมีความสําคัญและจําเปนในการจัดทําขอมูล



62 
 

ของกองทุนหมูบานเปนอยางมาก โดยโปรแกรมนี้ออกแบบใหงายตอการใชงานสําหรับผูท่ีไมมีความรู
ทางดานบัญชี มุงเนนใหนําขอมูลที่เกิดจากการดําเนินงานบันทึกอยางเปนระบบเพื่อใหทราบผล
การดําเนินงาน และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีมีมากข้ึนในปจจุบัน อาจจะสงผลใหวิธีการหรือคุณสมบัติ
ของโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปไมเปนปจจุบันซ่ึงตองมีการพัฒนาตอเนื่อง ตามยุคสมัย  
 อยางไรก็ดี เนื่องจากกองทุนหมูบานมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถมีขอมูลในการดําเนินงาน
เปนประโยชนในการบริหารจัดการบัญชีใหเปนระบบ ระบบบัญชีท่ีพัฒนาจึงตองเปนระบบบัญชีอยางงาย 
ท่ีสะดวกตอการใชงานและเรียนรูทําความเขาใจ 
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ภาคผนวก ก
คูมือการใชโปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปสําหรับกองทุนหมูบาน

บทท่ี 1
การติดต้ังระบบ และการเขาใชงานโปรแกรม

1. นําแผนซีดีติดต้ังซอฟตแวรระบบบัญชีกองทุนหมูบานใสเขาชองอานซีดี
2. แลวคลิกเขาไปในโฟลเดอร InstallVF จะเห็นดังภาพตอไปขางลาง

ใหคลิกโฟลเดอร VillageFUND

3. ใหคลิกเลือกไฟล setup ระบบขางลางท่ีวงไว
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4. พบฟอรมดังภาพขางลางใหกดปุม Continue

5. ใหใสชื่อผูใชและหนวยงานที่ใชดังแลวคลิกปุม OK ตามในรูปตอไป

6. มีการเปล่ียนโฟลเดอรการเก็บโปรแกรมหรือไมสามารถทําไดดังรูปตอไป ติดต้ังตอคลิก OK
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7. ใหคลิกปุมใหญที่วงเอาไวดานบนเพ่ือทําการติดต้ังระบบ

8. แลวก็ทําการติดตั้งจนเสร็จสมบูรณแลวไปเปดใชงานท่ีเมนูของวินโดว ในกลุม VillageFUND
Accounting Systems
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9. เปดใชงานไดที่เมนู Start ของวินโดว ให All program > VillageFUND Accounting Systems
(การเร่ิมใชงานใหใสชื่อผูใช ac รหัสผาน 2553 แลวเปล่ียนในภายหลังในเมนูระบบ)



71

1. ระบุชื่อผูใชและรหัสผานใหถูกตอง ดังภาพภาพที่ 1.1
2. เมื่อระบุรหัสผานเรียบรอยแลว โปรแกรมจะพรอมเขาสูการทํางาน ดังภาพท่ี 1.2

ภาพท่ี 1.1 ระบุชื่อผูใช และรหัสผาน

ภาพท่ี 1.2 รูปแบบโปรแกรมท่ีพรอมสูการทํางาน
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บทท่ี 2
ชุดเมนูสมาชิก

ชุดเมนูสมาชิกจัดทําเพื่อเก็บขอมูลตางๆของสมาชิกแลวนําไปใชในชุดเมนูๆตางๆใหมีความ
สะดวกรวดเร็วข้ึนประกอบดวยการปอนรับสมาชิกใหมเพื่อใหมีขอมูลสมาชิกในระบบแลวสามารถ
ทํางานในชุดขอมูลตางๆไดงายและรวดเร็วข้ึน สมาชิกลาออก รายงานรายชื่อสมาชิกปจจุบัน
รายงานสมาชิกลาออก รายงานเงินปนผล และรายงาน เฉลี่ย เงินปนผล เปนตน โปรแกรมจะจัดเก็บ
ขอมูลตางๆของสมาชิกไวทั้งหมด การรับสมาชิกใหมจัดทําไดดังนี้

ขั้นตอนการเพิ่มสมาชิกใหม

1. เร่ิมจาก การเพิ่มขอมูลสมาชิก คลิก รับสมาชิกใหม ที่เปนแถบสีนํ้าเงินดังภาพท่ี 2.1
2. สามารถใชเมนูลัดไดจาก ปุมเมนูลัดตางๆ ดังภาพ ท่ี 2.2
3. จากนั้นชุดขอมูลที่ใชสําหรับระบุรายช่ือสมาชิกใหมจะแสดงข้ึนเพื่อใหบันทึกขอมูล

สมาชิกใหม ดังภาพที่ 2.3
4. จากนั้นระบุขอมูลตางๆใหกับสมาชิกใหมที่เพิ่มข้ึน
5. ข้ันตอนการระบุขอมูลสมาชิก การบันทึกเลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ ที่อยูและขอมูลทั่ว

ไปในเมนูขอมูลสมาชิกโดยท่ีโปรแกรมจะกําหนดเลขท่ีใหโดยอัตโนมัติถาไมตองการเลขท่ี
โปรแกรมจัดทําข้ึนสามารถระบุหมายเลขเองได

6. หลังจากระบุขอมูลเรียบรอยแลวตองทําการเก็บขอมูลโดยการ คลิก ที่ปุมเก็บขอมูล
7. ขอมูลหมูบาน ตําบล อําเภอและจังหวัด โปรแกรมจดจําไวในการบันทึกเพื่อจัดทําคร้ัง

ตอไปขอมูลที่ระบุไวแสดงอัตโนมัติแตถาไมใชขอมูลเดิมก็สามารถแกไขได
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ภาพท่ี 2.1 การเพ่ิมขอมูลสมาชิก

ภาพท่ี 2.2 เมนูลัด ปุมเพิ่มสมาชิก ตามสัญลักษณลูกศร
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ภาพท่ี 2.3 แบบฟอรมสําหรับระบุขอมูลสมาชิกรายใหม

ปุมตางๆในโปรแกรม

คือปุมสําหรับการเก็บขอมูล

คือปุมสําหรับยกเลิกรายการในขณะกําลังจัดทํา

คือปุมปดฟอรมเม่ือจบการทํางานทุกครั้ง

คือปุมสําหรับคนหาจากชื่อและเลขสมาชิก

คือปุมสําหรับแสดงรายการรายช่ือทั้งหมดของสมาชิก
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ภาพท่ี 2.4 แบบฟอรมสําหรับการเพ่ิมคํานําหนาช่ือ

การเพิ่มคํานําหนาของชื่อ

เน่ืองจากคํานําหนาของชื่อสมาชิกอาจมีคํานําหนาชื่อ ตําแหนง ยศ เน่ืองจากโปรแกรมอาจจัดทํา
ไวซ่ึงอาจไมครบแตก็สามารถเพ่ิมไดดังน้ี

คลิก เลือกปุมน้ีไดจากแบบฟอรมบันทึกขอมูลสมาชิกใหม จากนั้นจะแสดงแบบฟอรม
ดังภาพท่ี 2.4

คลิกปุม เพิ่ม จากนั้นระบุ คํานําหนา ยศตําแหนง ตางๆที่ตองการ

ปุมบันทึก เม่ือระบุรายการเสร็จ เพื่อเปนการจัดเก็บขอมูลที่ระบุขางตน

สามารถเล่ือนซายขวา เพื่อดูวามีรายการใดบาง

ปุมลบ สามารถลบคํานําหนาท่ี

ปุมปดฟอรม เม่ือจัดทํารายการเสร็จ เพื่อจบการทํางานของเมนูการเพิ่มคํานําหนาหรือ
ปดฟอรมในเมนูตางๆ
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สมาชิกลาออก

เมื่อสมาชิกทําการลาออกเพื่อใหรายชื่อของสมาชิกเปนปจจุบัน จัดทําดังนี้ ใหเขาไปยังเมนู
ขอมูลสมาชิกดังภาพท่ี 2.1

1. เร่ิมจากใหคนหาหมายเลขสมาชิกที่ตองการลาออก แตถาไมทราบให คลิก ปุม แสดง
รายช่ือดังตัวอยางปุมตางๆที่กลาวไปขางตน

2. ใหเลือกชื่อที่สมาชิกที่ตองการลาออกดังภาพท่ี2.5 ใหดับเบ้ิลคลิกรายช่ือสมาชิกที่ตอง
การลาออก

3. จากนั้นแบบฟอรมจะแสดงข้ึนใหคลิกเลือกตรงชองส่ีเหลี่ยมคําวาลาออกเช็คเครื่อง
หมายถูกดังภาพท่ี 2.6 จากนั้นคลิกบันทึกขอมูล

ภาพท่ี 2.5 แบบฟอรมสําหรับคนหารายชื่อสมาชิก
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ภาพท่ี 2.6 แสดงรายการลาออกของสมาชิกตามสัญลักษณลูกศร

การดูรายงานของสมาชิก

การดูรายงานสมาชิกเพื่อสามารถนํารายงานเพ่ือนํามาตรวจสอบความถูกตองและเก็บไว
เปนหลักฐานตางๆซ่ึงประกอบดวย ขอมูลสมาชิกปจจุบัน สมาชิกที่ลาออก โดยเร่ิมจาก ขอมูล
สมาชิก รายงานรายช่ือสมาชิกปจจุบัน สมาชิกลาออก รายงานเงินปนผล

1. เร่ิมจาก เลือกขอมูลสมาชิก แสดงดังภาพท่ี 2.7 คลิก เลือกแถบสีน้ําเงิน หลังจากนั้น
จะแสดงดังภาพท่ี 2.8 สามารถเลือกใหแสดง รายงานทางจอภาพ พิมพออกจากเครื่องพิมพ และเก็บ
ไวในแฟมมูลชื่อ เปนตน จากนั้น คลิก ตกลง

2. จากภาพตัวอยางเลือกแสดงรายงานทางจอภาพจากนั้นรายงานจะแสดงขึ้นดังภาพท่ี2.9

ภาพท่ี 2.7 เมนูแสดงรายงานรายชื่อสมาชิก
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ภาพท่ี 2.8 แบบฟอรมสําหรับแสดงรายงานสมาชิก

ภาพท่ี 2.9 แสดงรายงานของรายช่ือสมาชิก
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ปุมเมนูตัวชวย

เพื่อเล่ือนขอมูลใหไปหนาแรก และหนาสุดทาย และคลิกเล่ือนไปทีละหนา

คลิกเพื่อระบุตองการดูรายงานหนาท่ีเทาไหร สามารถระบุหมายเลข

เพื่อปดฟอรม เม่ือจบการทํางานทุกคร้ัง

เพื่อพิมพรายงาน
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บทท่ี 3
ชุดสินเชื่อ

หลังจากไดบันทึกขอมูลสมาชิกเรียบรอยแลวขอมูลของสมาชิกสามารถจัดทําการกูเงินได
โดยไมตองเสียเวลาในการระบุขอมูล ซ่ึงสามารถจัดทําการเปดบัญชีปลอยกูใหแกสมาชิกไดอยาง
รวดเร็ว เน่ืองจากมีขอมูลสมาชิกที่ไดจัดทําเรียบรอยแลว

ชุดสินเชื่อประกอบดวย

เมนูเปดบัญชีใหม-เงินปลอยกู จัดทําเมื่อมีสมาชิกรายใหมที่ตองการกูเงิน เปรียบเสมือน
การทําสัญญาเงินกู เมนูการจายปลอยกู เพ่ือบันทึกขอมูลแสดงการจายเงินใหแกสมาชิกเรียบรอย
แลว เมนูรับชําระหน้ี เพื่อ บันทึกรับชําระหน้ีของสมาชิกที่ครบกําหนดชําระ

เมนูเปดบัญชีใหม-เงินปลอยกู

1. เร่ิมจาก เลือก สินเชื่อ เล่ือนไปท่ี เปดบัญชีใหม-เงินปลอยกู
ข้ึนแถบสีน้ําเงิน ดังภาพที่ 3.1 หรือสามารถเขาเมนูลัดไดจาก ภาพที่ 3.2 ตามสัญลักษณลูกศร

2. คลิก เลือกจากนั้นชุดฟอรมสําหรับการเปดบัญชี-ปลอยกูแสดงดังภาพที่ 3.3 เมื่อจดัทํา
ใหแกสมาชิกคนแรกแบบฟอรมสําหรับบันทึกไมตองคลิก เพิ่ม แตถาจัดทําใหแกสมาชิกคนถัดไป
ตองคลิกปุมเพิ่ม จากแบบฟอรม

3. เร่ิมจากการเปดบัญชีปลอยกู แบบฟอรมการเปดบัญชีแสดงดังภาพ จากนั้นใหระบุ
เลขบัญชีเงินกูแตโปรแกรมจะแสดงเลขบัญชีใหอัตโนมัติแตถาไมใชสามารถระบุเองได

4. เลขทะเบียนสมาชิก คือ เลขที่เพิ่มสมัครใหมดังชุดเพ่ิมสมาชิกดังกลาวขางตนไป
แลว ถาทราบเลขทะเบียนสามารถระบุไดทันที แตถาไมทราบสามารถคนหาไดโดยใชปุมคนหา คลิ
ก แลวพิมพอักษรตัวหนาของชื่อ แลว Enter ชื่อก็จะปรากฏดังภาพท่ี 3.4 คลิกเลือกชื่อที่ตองการดัง
ภาพโดยเล่ือนจากแถบสีนํ้าเงิน จากนั้นคลิก ตกลง

5. ระบุวันที่ หมายถึง วันที่ ที่ไดจัดทําสัญญาข้ึน
6. ระบุอัตราดอกเบ้ียตอป หรือตามสัญญาท่ีจัดทําข้ึน
7. จํานวนเงินกูตามสัญญา หมายถึง จํานวนวงเงินท่ีขอกูทั้งส้ิน
8. เงินคงคาง ระบบของโปรแกรมจะคํานวณใหอัตโนมัติ
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9. จํานวนงวด หมายถึง มีการชําระก่ีงวดตอการทําสัญญา
10. ระยะเวลาที่ชําระงวดละหมายถึง ระยะเวลาท่ีชําระงวดละก่ีเดือน
11. วิธีคิดออกเบ้ีย หมายถึง คิดดอกเบ้ียคงท่ี หรือตนลดดอกลด
12. วันที่ชําระงวดแรกวันที่หมายถึง วันที่ครบกําหนดชําระงวดแรก
13. เลขทะเบียนผูคํ้าประกัน ใหระบุหมายเลขทะเบียนสมาชิกแตถาไมทราบสามารถคน

หาจากรายชื่อไดจากปุม คนหาคลายวิธีที่กลาวไปขางตน
14. หมายเหตุ สามารถระบุอื่นๆได
15. เมื่อระบุขอมูลครบถวนแลวให เลือก คลิก เก็บขอมูล

ภาพท่ี 3.1 เปดบัญชีใหม-เงินปลอยกูใหแกสมาชิก

ภาพท่ี 3.2 เมนูลัดสําหรับการเปดบัญชีปลอยกู ตามสัญลักษณลูกศร
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ภาพท่ี 3.3 แบบฟอรมเปดบัญชีเงินกูแกสมาชิก

ภาพท่ี 3.4 การคนหาสมาชิกจากอักษรตัวหนาของช่ือ
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เมนูการจายปลอยกู

เมื่อเปดบัญชีปลอยกูใหแกสมาชิกแลว จึงตองมีการจายปลอยกูเพื่อเปนหลักฐานวามีการ
จายเงินใหแกสมาชิกเรียบรอยแลวโดยสามารถเลือกระบุการจายเปนเงินสด หรือจายเปนเงิน
โอน เปนตน แบบฟอรมที่ตองระบุแสดงดังภาพท่ี 3.5

1. เร่ิมจาก ลําดับท่ี โปรแกรมขึ้นใหอัตโนมัติ
2. เลขท่ีบัญชีเงินกูสามารถคนหาไดเหมือนกับวิธีการเปดบัญชีปลอยกูโดยใชปุมคนหา

หรือระบุเลขที่บัญชีเงินกูได และชื่อผูกูจะแสดง ข้ึน
3. ระบุวันที่ ณ วันที่จายปลอยกู
4. เงินตน ดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ีย จํานวนงวดท่ีชําระและชําระงวดละเทาไหรโปรแกรมจะ

คํานวณ ใหอัตโนมัติเน่ืองจากไดจัดทําการเปดบัญชีแลว
5. จายจาก คลิกแลวเลือกจายเปนเงินสดหรือเงินโอน
6. ถาเปนเงินโอนใหระบุวาโอนเขาบัญชีผูกูเลขท่ี ใหระบุเลขบัญชีธนาคาร
7. เลขท่ีเอกสาร ระบุหรือไมก็ไดถามี
8. เมื่อจัดทํารายการครบถวนแลว ใหจัดเก็บขอมูล
9. เมื่อตองการจัดทําใหแกสมาชิกคนถัดไป ให คลิกเพิ่มจากแบบฟอรม

ภาพท่ี 3.5 แบบฟอรมจายเงินปลอยกู
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เมนูการชําระเงินกู

เมื่อทําการจายปลอยกูเรียบรอยแลว จึงตองการรับชําระเงินที่จายปลอยกูออกไปตอเม่ือมี
สมาชิกมาชําระเงินกู แบบฟอรมแสดงดังภาพที่ 3.6

1. เร่ิมจาก เลขที่บัญชีเงินกู ใหระบุเลขสมาชิกหรือถาไมทราบ คลิก ปุมคนหาดังท่ีกลาว
ไวขางตน และ ตรวจสอบชื่อสมาชิกได

2. รับเขาบัญชี คือ การรับชําระเงินโดยวิธีใด เชน เงินสด เงินฝากธนาคาร เปนตน
3. โดย คลิกปุม แลวเลือกแลวตรวจสอบจาก ชื่อบัญชีที่แสดงดานลาง
4. วันที่ชาํระ จายเงินตน/ดอกเบ้ีย วันที่ชําระลาสุด ชําระเงินตนคร้ังนี้และ ดอกเบ้ียงวดน้ี

ระบบของโปรแกรมจะแสดงข้ึนทันทีท่ีระบุเลขบัญชีเงินกู สามารถปรับเปล่ียนไดตามท่ีสมาชิกมา
ชําระ จายคาปรับถามีการปรับสามารถระบุได

5. สามารถตรวจความถูกตอง ของจํานวนเงินที่สมาชิกมาชําระไดโดยดูที่ชอง รวมชําระทั้ง
ส้ิน

6. แตถาชําระงวดสุดทายให คลิก เลือก ชําระปดบัญชีงวดสุดทาย จากนั้น คลิก เก็บขอมูล
7. การพิมพใบเสร็จ คลิก พิมพใบเสร็จจะแสดงดังภาพท่ี 3.7
8. รายงานประวัติการชาํระ โดยเลือกจากแบบฟอรมระบุรับชําระเงินกูจากสมาชิก สามารถ

พิมพเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกตองได โดยคลิกปุม จากนั้นรายงานประวัติการ
ชําระแสดงดังภาพที่ 3.8
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ภาพท่ี 3.6 แบบฟอรมสําหรับการรับชําระหน้ีเงินกูจากสมาชิก

ภาพท่ี 3.7 ใบเสร็จรับเงิน
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ภาพท่ี 3.8 รายงานประวัติการชําระของสมาชิก

วิธีการแสดงรายงานตางๆของชุดสินเชื่อ
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รายงานของสมาชิกการชําระหนี้รายวัน
รายงานของสมาชิกการชําระหนี้รายวัน เพื่อแสดงยอดการชําระเงินในชวงเวลาท่ีตองการ

แสดงรายงาน บัญชีเงินกูที่ไดรับชําระทั้งหมด แสดงเฉพาะยอดท่ีไดรับชําระและดอกเบ้ีย ดังภาพภาพ
ที่ 3.9 ตองการแสดงรายงานรับชําระหนี้เงินปลอยกูรายวันคลิกเลือก เมนูสินเชื่อ และเล่ือนแถบสี
น้ําเงินดังภาพท่ี 3.9 จากนั้น คลิกเลือก จะแสดงรายงานการรับรับชําระหนี้เงินกู ใหเลือกวัน
ที่ หรือ ปุม ตรงดานขวาของชองเลือกวันที่เพื่อคลิกเลือกวันที่ไดสะดวกและรวดเร็ว จากนั้นคลิก
ตกลง เพื่อแสดงรายงาน

จากนั้นแสดงดังภาพท่ี 3.9 สามารถเลือกการแสดงผลของรายงาน รายงานผานจอ
ภาพ พิมพออกเคร่ืองพิมพ และเก็บไวในแฟมขอมูลเปนตน จากนั้นคลิก ตกลง แสดงรายงาน ดัง
ภาพท่ี 3.10

ภาพท่ี 3.9 แบบฟอรมรายงานรับชําระเงินกูรายวัน

ภาพท่ี 3.10 รายงานการชําระหนี้เงินกูของสมาชิก
รายงานของสมาชิกการจายปลอยกูรายวัน
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รายงานของสมาชิกการจายปลอยกูรายวัน เพื่อแสดงยอดการจายเงินใหแกสมาชิกในชวง
เวลาท่ีตองการแสดงรายงาน บัญชีเงินกูที่ไดจายปลอยกูใหแกสมาชิกทั้งหมด แสดงเฉพาะยอดท่ีได
จายเงินปลอยกู จากภาพท่ี 3.11 ตองการดูรายงานจายเงินปลอยกูรายวันคลิกเลือก เมนูสินเชื่อ และ
เล่ือนแถบสีน้ําเงินดังภาพท่ี 3.11 จากนั้น คลิกเลือก แสดงรายงานจายเงินปลอยกูรายวัน ใหเลือกวัน
ที่ ที่ตองการแสดงรายงาน หรือ ปุม ตรงดานขวาของชองเลือกเพ่ือคลิกเลือกวันที่ไดสะดวกและรวด
เร็ว จากนั้นคลิก ตกลง เพื่อแสดงรายงาน

จากนั้นจะปรากฏดังภาพท่ี 3.11 สามารถเลือกการแสดงผลของรายงาน รายงานผานจอ
ภาพ พิมพออกเคร่ืองพิมพ และเก็บไวในแฟมขอมูลเปนตน จากนั้นคลิก ตกลง แสดงรายงาน ดัง
ภาพท่ี 3.12

ภาพท่ี 3.11 แบบฟอรมรายงานจายเงินปลอยกูรายวัน

ภาพท่ี 3.12 รายงานการจายปลอยเงินกูของสมาชิก
รายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินกูของสมาชิก
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รายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินกูของสมาชิก เพื่อแสดงยอดของสมาชิกทั้งหมดวาสมาชิกมี
การกูเงินและชําระเงินไปก่ีงวดแลว และจะสรุปยอดเงินตนคงคางวาสมาชิกคางยอดหนี้เปนจํานวน
เทาไหร และยังสามารถดูสมาชิกที่ไมเหลือยอดคางชําระได โดยเลือกเมนูสินเชื่อ เล่ือนแถบสีน้ําเงิน
ไปยังรายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินกูของสมาชิก ดังภาพที่ 3.13 คลิกเลือก จากนั้นแบบฟอรมแสดง
ข้ึนใหระบุวาตองการดูเลขท่ีบัญชีถึงเลขบัญชีที่เทาไหรสามารถระบุไดแตโปรแกรมข้ึนให
อัตโนมัติ และจะมีกลองสี่เหล่ียมใชเชค็เคร่ืองหมายถูก เมื่อตองการดูบัญชีที่มียอดเทากับศูนย กด
เคร่ืองหมายเช็คถูกตรงกลองส่ีเหล่ียมดังสัญลักษณลูกศรดังภาพท่ี 3.13 จากนั้นเลือกวาตองการดู
รายงานแบบใด สามารถคลิกเลือกเพื่อดูรายงานได จากนั้น กดปุมตกลง รายงานแสดงดังภาพที่ 3.14

ภาพท่ี 3.13 แบบฟอรมรายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินกูของสมาชิก

ภาพท่ี 3.14 รายงานการยอดคงเหลือบัญชีเงินกูของสมาชิก
รายงานบัญชีเงินกูแตละบัญชี
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รายงานบัญชีเงินกูแตละบัญชีสามารถแสดงรายงานบัญชีเงินกูแตละบัญชีได จากบัญชี
ของสมาชิกที่กูและยอดท่ีชําระวามียอดคงเหลือเทาไหรของแตละบัญชีของสมาชิก สามารถแสดง
รายงานไดเปนรายบุคคล โดยเร่ิมจาก สินเชื่อ เล่ือนแถบสีน้ําเงิน ไปยังรายงานบัญชีเงินกูแตละบัญชี
ดังภาพท่ี 3.15
จากนั้น คลิก เลือกและยังสามารถระบุเลขบัญชีเงินกูไดหรือถาไมทราบให คลิกปุม จะข้ึนเมนู
การคนหาจากรายชื่อ ดังเมนูที่กลาวขางตน จากนั้น เลือกสมาชิกที่ตองการแสดงรายงานแลว คลิก
ตกลง รายงานจะแสดงดังภาพที่ 3.16

ภาพท่ี 3.15 แบบฟอรมรายงานบัญชีเงินกูแตละบัญชี

ภาพท่ี 3.16 รายงานการบัญชีเงินกูแตละบัญชีของสมาชิก
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รายงานลูกหน้ีคางครบกําหนดชําระตามสัญญา

รายงานลูกหน้ีคางชําระและครบกําหนดชําระตามสัญญา เพื่อแสดงรายงานดูยอดคงคางของ
สมาชิกที่ครบกําหนดสัญญา โดยเร่ิมจากเมนูสินเชื่อ เล่ือนแถบสีน้ําเงินไปยังรายงานลูกหนี้คางครบ
กําหนดชําระตามสัญญาคลิกเลือก จากนั้นแบบฟอรมสําหรับระบุจะแสดงดังภาพท่ี 3.17 จากนั้นระบุ
วันที่ที่ตองการแสดงรายงาน ใชปุม เพื่องายตอการระบุสามารถเลือกวันที่ไดงายและสะดวก
ข้ึน ดังภาพที่ 3.17 จากนั้น คลิก ตกลง รายงานแสดงดังภาพ 3.18

ภาพท่ี 3.17 แบบฟอรมรายงานลูกหนี้คางครบกําหนดชําระตามสัญญา

ภาพท่ี 3.18 รายงานลูกหน้ีคางครบกําหนดชําระตามสัญญา
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ขอมูลการค้ําประกันเงินกู

ถาหากตองการคนหาผูคํ้าประกันเน่ืองจากอาจจะมีการค้ําประกันซํ้าเกินเน่ืองจากกองทุนจะ
ใหสมาชิก 1 คนสามารถคํ้าประกันเงินกูใหสมาชิกไดไมเกิน 2 คน สามารถตรวจสอบได ดังน้ี

1. โดยเลือกเมนูสินเช่ือเล่ือนแถบสีน้ําเงินไปยังขอมูลการคํ้าประกันเงินกูดังภาพท่ี3.19
2. จากนั้นแบบฟอรมสําหรับระบุ ชื่อสมาชิกที่ตองการใหแสดงรายงาน เชน เกษม เมือง

มา ระบุแลวคลิก ตกลง ดังภาพท่ี 3.20
3. จากนั้นรายงานของสมาชิกที่คํ้าจะแสดงดังภาพท่ี 3.21
4. นายเกษม เมืองมา ไดคํ้าใหกับ วาทินี ดวงต๊ิบ และพรรัตน เสนา ดังรายงาน

ภาพท่ี 3.19 แสดงรายงานแสดงการค้ําประกันของสมาชิก

ภาพท่ี 3.20 แบบฟอรมสําหรับคนหาสมาชิก



93

ภาพท่ี 3.21 รายงานขอมูลการคํ้าประกันเงินกูใหแกสมาชิก
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บทท่ี 4
ชุดเงินฝาก

ชุดเงินฝากประกอบไป 3 เมนู ดังน้ี การเปดบัญชีเงินฝาก/หุน การฝากเงิน/หุน และ การ
ถอนเงินฝาก/หุน เมื่อสมาชิกตองการฝากเงินหรือหุนน้ัน ตองจัดทําการเปดบัญชีใหแกสมาชิกราย
ใหมทุกคร้ัง และขอมูลของสมาชิกทั้งหมดระบบจะมีการเก็บไวโดยการรับสมาชิกใหม เมื่อเปด
บัญชีเงินฝาก/หุน จะมีเลขบัญชีเงินฝากซ่ึงสามารถใชหมายเลขบัญชีมาจัดทําการฝากเงินในคร้ังตอๆ
ไป จัดทําไดดังนี้

1. เร่ิมจาก เมนูเงินฝาก เล่ือนแถบสีน้ําเงิน ไปยัง เปดบัญชีใหม-เงินฝากหรือบัญชี

หุน หรือ ปุมเมนูลัด สามารถเปดแบบฟอรมของเมนูเปดบัญชีนี้ไดเชนเดียวกัน
2. จากนั้น คลิก ที่แถบสีน้ําเงิน จะแสดงแบบฟอรมของเมนูข้ึน ดังภาพท่ี 4.1
3. กดเพิ่ม เพื่อ ระบุขอมูล แบบฟอรมสําหรับระบุขอมูลจะแสดงดังภาพท่ี4.1 แลวใหระบุ

ขอมูลดังนี้
 ประเภทเงินฝาก ประกอบดวย เงินฝากสัจจะ / หุน
 เลขบัญชีเงินฝาก ระบบของโปรแกรมระบุหมายเลขบัญชีใหใหมโดยอัตโนมัติ

และสามารถแกไขไดโดยระบุหมายเลขใหมที่ตองการได
 เลขทะเบียนสมาชิก สามารถระบุไดและสามารถคนหาไดจากปุมลัด โดยการคน

หาผานช่ือของสมาชิก
 เมื่อระบุเลขทะเบียนสมาชิกเรียบรอยแลวนั้นชื่อสมาชิกจะแสดงข้ึน ควรตรวจ

สอบช่ือสมาชิกถูกตองหรือไม
 วันที่ ระบุวันที่เปดบัญชีใหแกสมาชิก
 ยอดเงินฝากเม่ือเปดบัญชีสมาชิกรายใหมจะไมมียอดเงินฝากยกมาจึงยังไมตองระบุ
 จากนั้น คลิก จัดเก็บขอมูล

4. ปุมแสดงรายการ แสดงดังภาพท่ี 4.2 เพื่อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลที่ได
บันทึก และ สามารถดับเบ้ิลคลิก ตรงแถวท่ีตองการเปด เม่ือดับเบ้ิลคลิกแลวนั้น จะแสดง เหมือน
เรากําลังระบุขอมูลเปดบัญชีใหแกสมาชิกสามารถแกไขได จากนั้น จัดเก็บขอมูล ทุกคร้ังท่ีทําการ
แกไข

5. สวนปุมตัวชวยตางๆ เชนปุมยกเลิก พิมพ และปดฟอรม ใชงานดังหัวขอที่ไดกลาวไว
ขางตน



95

ภาพท่ี 4.1 แบบฟอรมเปดบัญชีเงินฝาก

ภาพท่ี 4.2 แสดงรายการของบัญชีเงินฝากของสมาชิก
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รับเงินฝาก/หุน

ชุดรับฝาก/หุน เม่ือไดทําการเปดบัญชีใหแกสมาชิกเรียบรอยแลว เม่ือมีการเพิ่มหุน หรือ
ฝากเงินออมตางๆสามารถจัดทําโดยใชชุดเมนูรับฝาก โดยใชเลขบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีใน
ระบบ โดยเร่ิมท่ีเมนูเงินฝาก แลวเลือกบันทึกเงินรับฝากเล่ือนแถบสีนํ้าเงินดังภาพท่ี 4.3 จากนั้น คลิก
หรือสามารถเขาปุมเมนูลัดตามสัญลักษณลูกศรดังภาพจากนั้นให คลิกเลือกแบบฟอรมจะแสดงดัง
ภาพท่ี 4.3 จากนั้นระบุขอมูลดังนี้

1. แบบฟอรมสําหรับรับเงินฝาก ดังภาพที่ 4.3 จากนั้นกดเพิ่ม ระบุวันที่ ที่สมาชิกไดนํา
เงินมาฝากหรือเพิ่มหุน

2. เลขท่ีเอกสาร โปรแกรมขึ้นใหเองอัตโนมัติ
3. เลขบัญชีเงินฝาก/หุน สามารถระบุเลขบัญชีของสมาชิกไดแตถาไมทราบสามารถคน

หาไดจากชื่อตัวแรกโดยเลือกปุมตัวชวยท่ีเปนรูปกลองคือปุมสําหรับคนหา คลิก จากนั้นแบบฟอรม
สําหรับคนหาแสดงดังภาพที่ 4.4 ระบุอักษรตัวแรกของชื่อที่ตองการคนหาแลวกด Enter จากนั้นชื่อ
ทั้งหมดแสดงข้ึนแลวเลื่อนแถบสีนํ้าเงินใหตรงกับช่ือสมาชิกที่ตองการ คลิกเลือกดังภาพที่ 4.4

4. รับเขา เปนเงินสด บัญชีเงินฝาก โดย เล่ือนจากแถบสีน้ําเงิน คลิกเลือก
5. จํานวนเงิน คือจํานวนเงินที่สมาชิกนําฝากใหระบุจํานวนเงิน
6. ยอดคงเหลือ เปนจํานวนเงินรวมของโปรแกรมอัตโนมัติ ไมสามารถปรับเปลี่ยนได
7. เมื่อระบุขอมูล ครบและถูกตองแลวให เก็บขอมูล
8. สําหรับปุม คนหาสามารถคนหาไดจากเลขบัญชีหรือเลขที่เอกสาร เม่ือระบุเลขที่ตอง

การคนหา ใหคลิกปุมตกลงดังภาพท่ี 4.5
9. ปุมแสดงรายการคือ แสดงรายการท่ีไดจัดทําไปขางตนเพ่ือตรวจสอบความถูกตองของ

การบนัทึกขอมูลตางๆถาหากขอมูลเชน จํานวนเงินไมถูกตองสามารถดับเบ้ิลคลิกที่แสดงรายการ
ตามเลขสมาชิกนั้นๆแบบฟอรมสําหรับรับฝากเงิน/หุนจะแสดงข้ึนสามารถแกไขจํานวนเงินที่ผิด วัน
ที่ แตเลขบัญชีของสมาชิกไมสามารถแกไขไดดังภาพที่ 4.6

10. ประวัติการฝากหมายถึง สมาชิกนําเงินมาฝากวันที่ใดจํานวนเทาใดของแตละบัญชีของ
สมาชิกนั้นๆ ดังภาพท่ี 4.7
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ภาพท่ี 4.3 แบบฟอรมรับเงินฝาก/หุน

ภาพท่ี 4.4 แสดงการคนหาชื่อในแบบฟอรมรับฝากเงิน/หุน

ภาพท่ี 4.5 การคนหาเลขท่ีบัญชีหรือเอกสารเงินฝาก/หุน
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ภาพท่ี 4.6 แสดงรายการรับฝากเงิน/หุน

ภาพท่ี 4.7 รายงานประวัติการฝากของสมาชิก

เมนูการจายถอนเงินฝาก/หุน
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เมื่อสมาชิกมีการลาออกและถอนเงินฝาก ถอนหุนจากการเปนสมาชิกน้ันจึงมีการถอน
เงินฝากตางๆโดยเร่ิมจากเมนูเงินฝาก เล่ือนแถบสีน้ําเงินไปท่ี บันทึกถอนเงินคลิกเลือก แบบฟอรม
แสดงดังภาพที่ 4.8 หรือสามารถเขาเมนูลัดไดจาก โดยคลิกแบบฟอรมสําหรับจายถอน
เงินฝาก/หุนดังภาพที่ 4.8 จากนั้นระบุขอมูลดังนี้

1. เลขท่ีเอกสาร โปรแกรมจัดทําใหโดยอัตโนมัติ
2. เลขท่ีบัญชีเงินฝาก/หุน สามารถระบุเลขบัญชีของสมาชิกและถาไมทราบเลขบัญชีใช

ปุมคนหาท่ีเปนรูปกลอง คลิก และระบุอักษรตัวหนาของชื่อจากนั้น Enter จากนั้น ชื่ออักษรตัวที่
ตองการคนหาท้ังหมด และเลือกชื่อสมาชิกที่ตองการจายถอน โดยใชแถบสีน้ําเงินเล่ือนดูแลว คลิก
ดังภาพที่ 4.9 จากนั้นตรวจสอบวาเปนประเภทเงินฝากประเภทใด เม่ือเลือกเรียบรอยแลว ชื่อ
สมาชิกจะแสดงตรงดานขวา

3. ถอนเงินฝากประเภท เมื่อเลือกประเภทถูกตองจะแสดงชื่อของประเภทเงินฝาก/หุน
4. วันที่ระบุตรงกับวันที่ถอนเงินฝาก/หุน
5. จายเปน คือ สามารถเลือกไดวาจายเปนเงินสด เงินฝากธนาคาร
6. จํานวนเงินที่ตองการถอนเงินฝาก/หุน
7. ยอดเงินคงเหลือ จะข้ึนโดยอัตโนมัติหมายถึงยอดเงินของสมาชิกที่ไดทําการฝากไวทั้ง

หมด
8. จากนั้น ให คลิก จัดเก็บขอมูล

ปุม บัญชีเงินฝากหมายถึง ปุมที่แสดงรายงานที่มีการฝาก ถอน ยอดคง
เหลือ ของสมาชิกแตละบัญชี ดังภาพท่ี 4.10 ปุม คนหา เพื่อคนบัญชีตางๆของสมาชิกและเลข
เอกสาร พิมพใบสําคัญ หมายถึงใบสําคัญจายเมื่อมีการจายเงินเพื่อเก็บไวเปนหลักฐานในการจายเงิน



100

ภาพท่ี 4.8 แบบฟอรมถอนเงินฝาก/หุน

ภาพท่ี 4.9 แสดงการคนหาชื่อแบบฟอรมถอนฝากเงิน/หุนแสดงการคนหาสมาชิก
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ภาพท่ี 4.10 แสดงรายงานการถอนเงินฝาก/หุน

รายงานการฝากเงินประจําวัน
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เมื่อจัดทําการเปดบัญชี ใหม รับเงินฝาก/หุน หรือมีการถอนเงินฝาก/หุน เพื่อตรวจสอบ
ยอดเงิน ชื่อสมาชิก รายละเอียดตางๆวาถูกตองครบถวนหรือไม สามารถจัดทําไดโดย เลือกเงินฝาก
แลวใชแถบสีน้ําเงินคลิกเล่ือนไปท่ีรายงานการรับฝากเงินประจําวัน เพื่อดูยอดที่รับฝาก ณ วันนั้น ที่
ตองการแสดงรายงาน ดังภาพที่ 4.11

1. เมื่อแบบฟอรมรายงานข้ึน ใหระบุวันที่ตามชองวันที่ ระบุวันที่ตองการดูรายงานตั้งแต
วันที่ สามารถเลือกจากปุม
แลวเลือก ถึงวันที่จากภาพปฏิทินที่ตองการดูรายงานไดดังภาพที่ 4.12

2. เลือก ประเภทเงินฝาก เงินประเภทใด เชน เงินฝาก เงินฝากสัจจะ หุนและกองทุนจาก
รัฐบาลดังภาพที่ 4.13

3. เมื่อเลือกขอมูลครบถวนแลว คลิก ตกลง รายงานแสดงดังภาพที่ 4.1

ภาพท่ี 4.11 ข้ันตอนแสดงรายงานรายการรับฝากเงินประจําวัน
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ภาพท่ี 4.12 ปฏิทินระบุวันที่

ภาพท่ี 4.13 ข้ันตอนเลือกประเภทเงินฝาก

ภาพท่ี 4.14 รายงานการฝากเงินของสมาชิก
รายงานรายการการจายถอนเงินประจําวัน
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เมื่อจัดทําการเปดบัญชี ใหม รับเงินฝาก/หุน หรือมีการถอนเงินฝาก/หุน เพื่อตรวจสอบ
ยอดเงิน ชื่อสมาชิก รายละเอียดตางๆวาถูกตองครบถวนหรือไม สามารถจัดทําไดโดย เลือกเงินฝาก
แลวใชแถบสีน้ําเงินคลิกเล่ือนไปท่ีรายงานการถอนเงินประจําวัน เพื่อดูยอดที่ถอน ณ วันนั้น ที่ตอง
การแสดงรายงาน ดังภาพท่ี 4.15

1. เมื่อแบบฟอรมรายงานแสดง ใหระบุวันที่ตามชองวันที่ ระบุวันที่ตองการดูรายงาน
ตั้งแตวันที่ สามารถเลือกจากปุม แลวเลือก ถึงวันท่ีจากภาพปฏิทินที่ตองการดูรายงานไดดัง
ภาพท่ี 4.16

2. เลือก ประเภทเงินฝาก วาเปนเงินประเภทใด เชน เงินฝาก เงินฝากสัจจะ หุนและกอง
ทุนจากรัฐบาลดังภาพท่ี 4.17

3. เมื่อเลือกขอมูลครบถวนแลว คลิก ตกลง รายงานแสดงดังภาพที่ 4.18

ภาพท่ี 4.15 ข้ันตอนเขาดูรายงานรายการถอนเงินประจําวัน
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ภาพท่ี 4.16 ปฏิทินระบุวันที่

ภาพท่ี 4.17 ข้ันตอนเลือกประเภทเงินฝาก

ภาพท่ี 4.18 รายงานการถอนเงินของสมาชิก

รายงานยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากของสมาชิก


