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             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาและความตองการโปรแกรมสำเร็จรูป
ทางการบัญชีของกลุมกองทุนหมูบานและเพื่อสรางกระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี  โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวม การรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดวย การประชุมกลุม (Focus Group)
การใหความรูรายบุคคลและแบบกลุม ผูเขารวมการวิจัยคือคณะกรรมการและเจาหนาท่ีของกองทุน
หมูบาน ตำบลสันโคง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย การวิเคราะหในหัวขอน้ีเปนการตรวจสอบ
ขอมูลเบ้ืองตนดวยสถิติพ้ืนฐาน ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลท่ีเก่ียวของกับขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในตอนท่ี 2 เปนขอมูล เก่ียวกับการบรรลุวัตถุประสงคของกระบวน
การจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี ตอนท่ี
3 ขอมูลเกี่ยวกับวิทยากร และตอนที่ 4 ขอมูลเกี่ยวกับดานการฝกปฏิบัติอบรม เปนการหาคา
ระดับการบรรลุวัตถุประสงคทำการวิเคราะหโดยหาคาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation : S.D.)   
             ผลการวิจัย พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 56 - 65 ป การศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี มีอาชีพหลักขาราชการบำนาญ สวนกระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
             1. ปญหาของการบันทึกบัญชีของกลุมกองทุนหมูบาน คณะกรรมการและเจาหนาท่ีมี
ปญหาเก่ียวกับการบันทึกบัญชีไมถูกตอง บันทึกชา ทำบัญชีไมทัน  สมาชิกบางรายตองการทราบ
ขอมูล ไมสามารถรายงานไดทันทีตามความตองการของสมาชิก ไมสามารถทำขอมูลใหเปนปจจุบัน
ได มีปญหาในเร่ืองการติดตามหน้ี การเก็บเงิน ออกใบเสร็จใหกับสมาชิก ปจจุบันยังคงใชแบบฟอรม
ของธนาคารออมสิน กลุมกองทุนหมูบานฯ จึงมีความตองการใหมีการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู
และทักษะในการบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติงานเพื่อ
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เพื่อใหกอประโยชนและประสิทธิภาพและนำความรูไปใชในการบันทึกบัญชีได
                  2. การสรางกระบวนการจัดการฝกอบรม ใหขอมูลความรู ความเขาใจการบันทึก
บัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ไดทำการศึกษาขอมูลพ้ืนฐาน การเตรียมกระบวนการ
ฝกอบรม ดำเนินการฝกอบรมและประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรมเพ่ือปรับปรุง
กระบวนการอบรมโดยไดผลประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในแตละดานดังนี้ 
1) ดานวิทยากร รายการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก สามารถอธิบายเน้ือหาไดชัดเจนและตรงประเด็น
รองลงมา ไดแก การตอบคำถามของวิทยากร 2) ดานสถานท่ี ระยะเวลา อาหาร รายการท่ีมีคา
เฉล่ียสูงสุด ไดแก อาหาร มีความเหมาะสม รองลงมา ไดแก สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม
3) ดานการนำความรูไปใช รายการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกต
ใชในการปฏิบัติงานได  รองลงมา ไดแก ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้หลังการอบรม 4) ดาน
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกองทุนหมูบาน รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก โปรแกรมฯ
ใชภาษาถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงาย  รองลงมา ไดแก โปรแกรมฯมีลำดับขั้นตอนในการทำ
ใหสามารถเขาใจไดดวยตนเองได  
                  จากการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยและผูเกี่ยวของไดพัฒนากระบวนการอบรมโดย
ดำเนินการดังนี้
                 1. การสรางความคุนเคยเพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางผูวิจัยกับคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ 
                 2. การใหขอมูลเพื่อใหมีความรูที่ถูกตองนั้นควรดำเนินการโดยอาจารยที่มีความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งการอภิปรายกลุม (Group Discussion) 
                 3. การสรางความมุงม่ันท่ีจะดำเนินการพัฒนาการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

คำสำคัญ : กระบวนการจัดการฝกอบรม การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โปรแกรม

              สำเร็จรูปทางบัญชี

Abstract

               The objectives of this research are to study the problems and the 
needs for accounting software of the village fund group and to establish process
to organize participatory workshop on accounting software. Data collection was
conducted through Focus group meeting, individual and group training. Committees 
and staffs of the San Khong Village fund, Muang district, Chiang Rai Province had 
participated in this research.
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               Results found that, majority of the respondents are male, aged 
between 56-65 years old, with education level of Bachelor degree, occupation
of government officer with pension benefit.  Details on the process to organize
participatory workshop on accounting softwarecan be described as follows:
              1. Problems on accounting record of the village fund group – committees
and staffs account incorrectly, delayed on recording, and could not finish in time.
There are cases where some members would make inquiries but the staffs could
not report as fast as wanted by the members. Information was not updated.
There are problems on debt collection, payment collection,  and receipt issuance
to the members. Forms of the Government Saving Bank are still being used. 
Therefore, the village fund group would like to have some training to improve 
their knowledge and skills on accounting with accounting software which will 
benefit effectiveness of their operation byutilizing this accounting knowledge.
              2. Establishment of training process – In order to instill knowledge and
understanding on the accounting software, researcher studied general information,
prepared training process, conducted the training and evaluated the effectiveness
of the process to further improve the training process. Satisfactory score of the
participants on several aspects are described as follows 1) Trainers – the highest
mean score was ‘ability to give clear explanation and direct to the point’ followed
by  ‘trainer’s answers on the questions asked’. 2) Venue, duration, food – the 
highest mean score was ‘food was appropriate’ followed by ‘cleanliness and 
appropriateness of the venue’. 3) Applicability of the knowledge – the highest 
mean score was ‘ability to apply the knowledge in their operation’ followed by
‘knowledge and understanding after the training’. 4) Village fund accounting 
software – the highest mean score was ‘the software uses correct, clear, and 
easy to understand language’ followed by ‘the software has simple steps for 
users to understand by themselves’.
              From the research, training process was developed by the researchers 
and related persons, as follows:
                  1. Make acquaintance to form good relationship between the 
researchers, committees, and staffs.
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                  2. Training should be conduct best by expert teachers as well
as Group Discussion.
                  3. Commitment to develop the accounting software

Keywords : Training Process, Participatory Workshop, Accounting Software

บทนำ

               นับจาก พ.ศ. 2504 ประเทศไทยไดกำหนดใหมีแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
เพื่อเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 8 ความตอเน่ืองของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 ไดมีกระบวนทัศนการพัฒนาใหมโดยใหความ
สำคัญตอการพัฒนาคน ท้ังในฐานะ ผูมีบทบาทสำคัญในการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนาและ
เปนผูไดรับประโยชน หรือผลกระทบโดยตรงจากการพัฒนาจึงมุงเนนการพัฒนาแบบองครวม
ที่มี "คนเปนศูนยกลางการพัฒนา" และมีกระบวนการบูรณาการทุกดานในการเชื่อมโยงกัน 
สวนการพัฒนาเศรษฐกิจเปนเครื่องมือในการพัฒนาคน ใหมีความสามารถหรือประสิทธิภาพ
ตอการสรางความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อนำไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย (สำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหง
ชาติ. 2558)
                 นโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในการเสริมสรางสำนึกความเปนชุมชน
และทองถ่ิน โดยชุมชนเปนผูกำหนดอนาคตและจัดการหมูบานและชุมชนดวยคุณคาและภูมิปญญา
ของตนเอง และเกื้อกูลประโยชนตอผูดอยโอกาสในหมูบานและชุมชน เสริมสรางการเชื่อมโยง
กระบวนการเรียนรูรวมกันระหวางชุมชน ราชการ เอกชนและประชาสังคม รวมถึงการกระจาย
อำนาจ ใหทองถิ่นและเปนการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐานและวัตถุประสงคการจัดตั้งกองทุน
1 ลานบาท เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมือง สำหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนา
อาชีพ สรางงาน สรางรายไดหรือ เพ่ิมรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉิน จำเปนเรง
ดวน สำหรับการนำไปสูการสรางกองทุน สวัสดิการท่ีดีแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน สงเสริม
และพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบการบริหารจัดการเงิน
ทุนของตนเอง
                 โครงการจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ซึ่งอยูภายใตความรับผิดชอบของ
หลายหนวยงาน คือ กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมุงหวัง
ที่จะใหเปนเงินทุนหมุนเวียนใหเกิดการผลิตและจำหนายอันสงผลไปถึงการเพิ่มอำนาจซื้อใน
ระดับทองถิ่น การพิจารณาอนุมัติการใชเงินกองทุนหมูบานจะพิจารณาจากโครงการตางๆ ที่
สมาชิกนำเสนอเพ่ือขอกูยืมจากเงินกองทุน เน่ืองจากกองทุนมีการดำเนินกิจกรรมหลายกิจกรรม 
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เชน กิจกรรมเงินกองทุนท่ีไดรับการจัดสรรจากรัฐบาล หมูบานละ 1 ลานบาท เพ่ือเปนแหลงเงิน
ทุนในการลงทุนสรางอาชีพเสริม และสรางรายไดใหแกประชาชนในชนบทและวิสาหกิจขนาดเล็ก
ในครัวเรือน กิจกรรมดานการออมของสมาชิกในหมูบาน เชน เงินฝากสัจจะ เงินคาหุน เงินรับฝาก 
เงินรับบริจาค เงินสมทบจากกลุมหรือจากสมาชิกและดอกเบี้ยผลประโยชนอื่นที่กองทุนไดรับ
ดังนั้นเพื่อใหการควบคุมการดำเนินงานกองทุนเปนไปตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับตางๆ เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน
การควบคุมการตรวจสอบ ใหคณะกรรมการกองทุนจึงมีความจำเปนตองจัดทำบัญชีและเก็บ
หลักฐานในการลงบัญชีในทุกกิจกรรม
                 จากการทบทวนวรรณพบวา ผูทำบัญชีกองทุนหมูบานสวนใหญมีปญหาจากการ
ปฏิบัติงานตามระบบบัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ดานวิธีการจัดทำบัญชี ดานบุคลากร
ท่ีปฏิบัติงาน และดานเคร่ืองจักรอุปกรณในการปฏิบัติงานทุกดาน (นันทนภัส ธีระอกนิษฐ และ
อรวรรณ นิ่มตลุง. 2556 : บทคัดยอ) ไดพบปญหานี้เชนเดียวกันนี้ที่ชุมชนสันโคงซึ่งชุมชนนี้มี
กองทุนเงินลานกองทุนออมทรัพยสัจจะ มีปญหาเก่ียวกับการบันทึกบัญชีและทางสำนักวิชาบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเล็งเห็นถึงความจำเปนและความสำคัญ สำหรับการเผยแพรและ
การถายทอดความรู กระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมนี้และยังเปน
การพัฒนานักศึกษาโดยใหนักศึกษาไดรับประสบการณในการลงพื้นที่จัดกิจกรรม 
                 ทางสำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผูบริหารหมูบาน และคณะ
กรรมการกองทุนหมูบานสันโคง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงรายจึงไดรวมกันทำการศึกษากระบวน
การจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี และ
หาแนวทางในการพัฒนาและสรางกระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี นำมาประยุกตใชและชวยในการทำบัญชี ตรวจสอบ 
และการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานใหถูกตองและเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรอง
ทั่วไป

วัตถุประสงคของการวิจัย

                   1. เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีของกลุม
กองทุนหมูบานตำบลสันโคง  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย
                   2. เพ่ือสรางกระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนา
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี กรณีศึกษา กองทุนหมูบานสันโคง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
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วิธีการวิจัย

ผลการวิจัย

                  วิจัยครั้งนี้ทำการเก็บรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของผานแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของเปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research:
PAR) โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
                   1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนคัดเลือกกลุมเปาหมาย การพัฒนาโครงการวิจัย 
สรางความเขาใจระหวางทีมงาน และวางแผนวิจัยรวมกับชุมชน 
                   2. ขั้นดำเนินงาน แบงเปน 2 สวน คือการดำเนินงานของทีมวิจัย และการ
ดำเนินงานในพื้นที่
                   3. ขั้นสรุปและจัดทำขอเสนอแนะ
                   การวิจัยคร้ังน้ี ดำเนินการวิเคราะหขอมูลจากการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในพ้ืนท่ี 
โดยการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Method) สำหรับการประเมินผลจากแบบประเมินผล
กระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
บัญชีใชแบบสอบถาม โดยใชระยะเวลา 6 เดือนคือ มกราคม 2558 ถึง มิถุนายน 2558
                   กลุมเปาหมายท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ  คือ คณะกรรมการและเจาหนาท่ีของ
กองทุนหมูบานตำบลสันโคง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 9  คน

                  จากผลการวิเคราะหขอมูลสรุปผลดังนี้
                  สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 56 - 65 ป การศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี
มีอาชีพหลักเปนขาราชการบำนาญ สวนการกระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมี
สวนรวมเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี มีรายละเอียดดังนี้
                  1. การวิเคราะหรวมกันถึงปญหาและความตองการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีของกลุมกองทุนหมูบานระหวางทีมวิจัยและคณะกรรมการและเจาหนาที่

                   การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน
ตอไปนี้
                   กรณีเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
 1. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมาย
 2. เก็บรวบรวมแบบสอบถามพรอมตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลใน
การศึกษา
 3. นำขอมูลมาแจกแจงความถี่พรอมกับวิเคราะหขอมูล

การเก็บรวบรวมขอมูล
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                 ผูวิจัยและคณะกรรมการและเจาหนาท่ีไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเนนการพูดคุย
ช้ีแจงและแสดงความคิดเห็น  ใหคณะกรรมการและเจาหนาท่ีมีสวนรวมในการใหขอมูลขอเท็จ
จริงและความคิดเห็นเพื่อเขาถึงการมีสวนรวม การตระหนักถึงปญหาของคณะกรรมการและ
เจาหนาท่ีในการวิเคราะหสถานการณจริงตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกบัญชีและยอม
รับปญหาที่เกิดขึ้น วาเปนปญหาที่ตนเองจะตองแกไขไดแก 
                 (1) รับรูปญหาท่ีเกิดข้ึน   พบวาคณะกรรมการและเจาหนาท่ีมีปญหาเก่ียวกับการ
บันทึกบัญชีไมถูกตอง บันทึกชา ทำบัญชีไมทัน  สมาชิกบางรายตองการทราบขอมูล บางครั้ง
ไมสามารถรายงานไดทันทีตามความตองการของสมาชิก ไมสามารถทำขอมูลใหเปนปจจุบันได 
มีปญหาในเรื่องการติดตามหนี้ การเก็บเงิน ออกใบเสร็จใหกับสมาชิก 
                 (2) ตระหนักและยอมรับปญหาที่เกิดขึ้น พบวา คณะกรรมการและเจาหนาที่ที่
เก่ียวของตระหนักถึงปญหาท่ีเกิดข้ึนเร่ืองความลาชาในการบันทึกบัญชี บันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน 
                 (3) มีความตองการที่จะอบรมเพื่อพัฒนาการบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบัน และ
ตองการโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีเพ่ือชวยในการบันทึกบัญชีใหมีความสะดวกและรวดเร็ว
ข้ึนในการรวบรวมขอมูลเพ่ือแสดงผลการดำเนินงานและตองการใหมีวิทยากรมาจัดกระบวนการ
อบรมให
                  2. การสรางกระบวนการจัดการฝกอบรม ใหขอมูลความรู ความเขาใจการบันทึก
บัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี 
                  ผูวิจัยไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อใหความรูเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีกองทุน
หมูบานดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี และไดสรางกระบวนการจัดการฝกอบรม ใหขอมูล
ความรู ความเขาใจการบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีไดแบงเปน 4 สวนคือ
                        (1) ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ในการบันทึกบัญชีของกลุมกองทุนหมูบานตำบล
สันโคง วาแตเดิมบันทึกบัญชีแบบใด และทำการสังเคราะห วาควรเพ่ิมเติมความรูในสวนใดให
กับกลุมไดมีความเขาใจมากข้ึน  คณะกรรมการและเจาหนาท่ียังทำบัญชีไดชาเน่ืองจากปจจุบัน
ยังคงใชแบบฟอรมของธนาคารออมสิน 
                        (2) การเตรียมกระบวนการฝกอบรม ผูวิจัยและคณะกรรมการและเจาหนาท่ี
ที่เกี่ยวของไดรวมกันออกแบบกระบวนการฝกอบรม โดยชวยกันจัดเตรียมตั้งแตวัตถุประสงค
ของการอบรม ระยะเวลาการฝกอบรม ผูเขารับการอบรม สถานท่ีหรือบรรยากาศในการอบรม 
เน้ือหาสาระวิธีการฝกอบรม ส่ือเคร่ืองมืออุปกรณและการประเมินผล รวมถึงเอกสารท่ีจะใชใน
การฝกอบรม เพ่ือใหผูเขารับการอบรมไดรับความรูในการบันทึกบัญชี ต้ังแตพ้ืนฐานในการบันทึก
เพื่อใหเปนไปตามการทำบัญชีกองทุน ผูเขารับการอบรมสามารถเพิ่มพูนความรูและทักษะใน
การบันทึกบัญชี ซ่ึงสามารถนำไปปฏิบัติงานเพ่ือใหกอประโยชนและประสิทธิภาพ ผูเขารับการ
อบรมไดรับความรูนำไปใชในการบันทึกบัญชีได
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                 (3) ดำเนินการฝกอบรมโดยใชรูปแบบฝกอบรมกับคณะกรรมการและเจาหนาที่
โดยมีการทดสอบการใชคอมพิวเตอรและโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกับผูเขารับการอบรม
โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกองทุนหมูบาน
               การดำเนินฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
บัญชีบางครั้งเครื่องคอมพิวเตอรไมสามารถดำเนินการไดตอเนื่องมีการเขาออกโปรแกรมไมได
เปนบางครั้ง ทำใหตองเริ่มตนเปดเครื่องใหมทำใหเสียเวลา และตองทำการบันทึกบอยๆ เพื่อ
ปองกันไมใหเสียเวลาตองลงบัญชีซ้ำอีก นอกจากนี้บางครั้งคณะกรรมการและเจาหนาที่ไมมี
ความชำนาญในการบันทึกบัญชี 
                 (4) ประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการฝกอบรม
               ผูวิจัยไดดำเนินการประเมินประสิทธิภาพและไดติดตามผล เพื่อปรับปรุงกระบวน
การอบรมโดยไดผลประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในแตละดานดังนี้
                   1. ดานวิทยากรในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวา 
รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สามารถอธิบายเนื้อหาไดชัดเจนและตรงประเด็น รองลงมา 
ไดแก การตอบคำถามของวิทยากร 
                   2. ดานสถานที่ ระยะเวลา อาหาร ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
แตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก อาหาร มีความเหมาะสม รองลงมา ไดแก 
สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม  
                   3. ดานการนำความรูไปใช ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละ
รายการพบวา รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สามารถนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได  รองลงมา ไดแก ความรู ความเขาใจในเรื่องนี้หลังการอบรม  
                   4. ดานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกองทุนหมูบาน ในภาพรวมอยูในระดับ
มาก เม่ือพิจารณาแตละรายการพบวา รายการท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก โปรแกรมฯใชภาษาถูกตอง 
ชัดเจน และเขาใจงาย  รองลงมา ไดแก โปรแกรมฯมีลำดับขั้นตอนในการทำใหสามารถเขาใจ
ไดดวยตนเองได  
               จากการดำเนินการวิจัย ผูวิจัยและผูเกี่ยวของไดจัดเวทีใหเกิดการพูดคุยเพื่อแลก
เปล่ียนเรียนรูระหวางผูวิจัย คณะกรรมการและเจาหนาท่ีเพ่ือใหมีกระบวนการจัดการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีทำกิจกรรมรวมกันทำให
กลุมไดมีเสริมการบันทึกบัญชีใหถูกตอง ไดแก การบันทึกตามเอกสาร เพื่อติดตามหนี้ จัดการ
ปญหาการบันทึกบัญชีใหเปนปจจุบันโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีและผูวิจัยยังไดพัฒนา
กระบวนการอบรมโดยดำเนินการดังนี้
               1. การสรางความคุนเคยเพ่ือใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางผูวิจัยกับคณะกรรมการ
และเจาหนาที่ 
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                  2. การใหขอมูลเพ่ือใหมีความรูท่ีถูกตองน้ันควรดำเนินการโดยอาจารยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งการอภิปรายกลุม (Group Discussion) 
                  3. การสรางความมุงมั่นที่จะดำเนินการพัฒนาการใชโปรแกรมสำเร็จรูปทาง
การบัญชี

                จากผลการวิจัย ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
                    1. หนวยงานองคกรท่ีเก่ียวของสามารถนำขอมูลท่ีไดจากการวิจัยคร้ังน้ีไปเปน
แนวทางสำหรับจัดทำกระบวนการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนา
โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี กรณีศึกษา กองทุนหมูบานและเนื้อหาสำหรับการฝกอบรมเพื่อ
พัฒนาชุมชนของตนเองตอไป

                 จากการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลแตละดานไดดังนี้
                 1. ปญหาของการบันทึกบัญชีของกลุมกองทุนหมูบาน คณะกรรมการและเจาหนาท่ี 
มีปญหาเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีไมถูกตอง บันทึกชา ทำบัญชีไมทัน  สมาชิกบางรายตองการ
ทราบขอมูล ไมสามารถรายงานไดทันทีตามความตองการของสมาชิก ไมสามารถทำขอมูลให
เปนปจจุบันได  มีปญหาในเร่ืองการติดตามหน้ี การเก็บเงิน ออกใบเสร็จใหกับสมาชิก ซ่ึงปญหา
ที่พบนี้ไดมาจากการประชุมกลุม ซึ่งสอดคลองกับยุวดี เสรีพิทยารัตน (2549) ที่วาปญหาใน
หนวยงานควรมีการเรียนรู รับรู  การแบงปนความรูและประสบการณรวมกัน  และสอดคลอง
กับนันทนภัส ธีระอกนิษฐและอรวรรณ นิ่มตลุง (2556) วาผูทำบัญชีกองทุนหมูบานมีปญหา
ดานเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชี 
                 2. จากการประเมินผลกระบวนการจัดการฝกอบรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
อบรมโดยไดผลประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการอบรมในดานวิทยากร รายการท่ีมีคาเฉล่ีย
สูงสุด ไดแก สามารถอธิบายเน้ือหาไดชัดเจนและตรงประเด็น รองลงมา ไดแก การตอบคำถาม
ของวิทยากร  ดานการนำความรูไปใช รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก สามารถนำความรูที่ได
รับไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานได  รองลงมา ไดแก ความรู ความเขาใจในเร่ืองน้ีหลังการอบรม 
และดานโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีกองทุนหมูบาน รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก 
โปรแกรมฯใชภาษาถูกตอง ชัดเจน และเขาใจงาย  รองลงมา ไดแก โปรแกรมฯมีลำดับขั้นตอน
ในการทำใหสามารถเขาใจไดดวยตนเองได  ทั้งนี้เปนเพราะวาผูวิจัยเปนผูมีความเชี่ยวชาญใน
การสอนบัญชีและสำนักวิชาบัญชีไดมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีสำหรับกองทุนหมูบาน ทำให
สามารถตอบคำถามและอธิบายไดชัดเจนและตรงตามความตองการของกลุมกองทุนหมูบานสันโคง
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               2. กองทุนหมูบานไดเขาใจถึงวิธีการบันทึกบัญชีดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี 
ชวยในการทำบัญชี ตรวจสอบ และการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานได
               3. กองทุนหมูบานสามารถนำขอมูลที่ไดจากการวิจัยครั้งนี้ โดยนำแนวคิด เทคนิค 
หลักการไปปรับใช ชวยในการบันทึกบัญชีและยังสามารถนำขอมูลไปใชในพัฒนาการบริหารจัด
การของกองทุนหมูบานใหยั่งยืนตอไป

               ในการวิจัยครั้งนี้พบประเด็นที่นาสนใจ คือ  คณะกรรมการและเจาหนาที่ไดฝก
ปฏิบัติจริง จึงนาจะนำไปประยุกตใชไดแตตองคำนึงถึงบริบทของแตละกลุมกองทุนและชวงเวลา
จึงควรมีการศึกษาวิจัยตอไป ดังนี้
               1. การจัดกิจกรรมในรูปแบบอื่นๆ ที่สามารถนำมาชวยในการพัฒนากลุมกองทุน
หมูบานเพ่ือใหไดความรูเก่ียวกับการบันทึกบัญชี และสามารถนำมาประยุกตใชไดจริง ในการทำ
บัญชี ตรวจสอบ และการควบคุมภายในของกองทุนหมูบานได
               2. การทำการวิจัยเก่ียวกับการติดตามในการพัฒนากลุมกองทุนหมูบานวาสามารถ
นำความรูที่ไดรับจากการอบรมไปประยุกตใชไดจริง
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