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บทคดัย่อ 
 
 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบ
บญัชีกองทุนหมู่บา้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ส าหรับกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมืองในจังหวดัล าปาง โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องคือ  แนวคิดเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศทางการบญัชี แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ  ความรู้
ทัว่ไปเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  เก็บ
รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจาก  ประธานกองทุนหมู่บา้น  เจา้หนา้ท่ีบญัชี  และเหรัญญิก  ของ
กองทุนหมู่บา้นในจงัหวดัล าปาง จ านวน  30  หมู่บา้น  รวมทั้งส้ิน  81  คน  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี  ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  
 ผลการศึกษาพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุมากกวา่  40  ปี   มีวุฒิ
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. อายุการท างาน   1-3  ปี  ส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีในงาน
บญัชี เคยผา่นการอบรมการใชค้อมพิวเตอร์และการอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 
 ในการวดัระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บ้าน  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดับมาก  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองต่อไปน้ีอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ได้แก่  เมนูข้อมูลหุ้น  เมนูการบนัทึกบญัชี
รายรับ-รายจ่าย   เมนูรายงานงบการเงิน  เมนูดาวน์โหลด  และเมนูการปิดบญัชีส้ินปี  รองลงมาคือ  
ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองต่อไปน้ีอยูใ่นระดบัมาก  ไดแ้ก่  เมนูขอ้มูลสมาชิก  เมนู
ขอ้มูลเงินกู ้  เมนูขอ้มูลกองทุน   เมนูเปล่ียนรหสัผา่น  และเมนูติดต่อ ธ.ก.ส.   ผูต้อบแบบสอบถามมี
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ความรู้ความเข้าใจเร่ืองต่อไปน้ีอยู่ในระดับปานกลาง  ได้แก่   เมนูข้อมูลเงินฝาก  โดยผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถใช้งานพื้นฐานของโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นได้  และ
สามารถเรียกดูงบการเงินของกองทุนหมู่บา้นได ้  
 เม่ือแยกตามกลุ่มอายุงาน  พบวา่   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุงานนอ้ยกวา่  3  ปีและอายงุาน  
4-5  ปี    มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายงุานมากกวา่  5  ปี  
มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง  เม่ือแยกตามกลุ่มต าแหน่งหน้าท่ี   พบว่า   ผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีบัญชี  มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด  ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งประธานกองทุนและเหรัญญิก  มีความรู้ความเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก  เม่ือแยก
ตามกลุ่มคนท่ีเคยอบรมการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  พบวา่   ผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งท่ีเคยและไม่เคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบั
มาก  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจถึงการใชง้านพื้นฐานของโปรแกรมระบบ
บญัชีกองทุน  และสามารถบนัทึกการรับ-จ่ายเงินจากการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น   
 ส่วนความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ  ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก   พบว่า  ในด้านความน่าเช่ือถือ  มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ด้าน
ประสิทธิภาพ    ดา้นความสามารถในการใช้งาน   ดา้นประโยชน์ใช้สอย   ดา้นความสามารถในการ
โอนยา้ยระบบ   และดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นสามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบงานของกองทุนหมู่บา้นไดง่้ายและ
ตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น     
 เม่ือแยกตามกลุ่มอายุงาน  พบว่า   ผูต้อบแบบสอบถามทุกช่วงอายุงาน   มีความเห็นว่า  
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก  เม่ือ
แยกตามกลุ่มต าแหน่งหน้าท่ี  พบว่า   ผูต้อบแบบสอบถามทั้งต าแหน่งประธานกองทุน   เจา้หน้าท่ี
บญัชีและเหรัญญิก  มีความเห็นวา่ โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์
ท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก เม่ือแยกตามกลุ่มคนท่ีเคยอบรมการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุน
หมู่บา้น  พบว่า   ผูต้อบแบบสอบถามทั้งท่ีเคยและไม่เคยอบรมการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุน
หมู่บา้น  มีความเห็นวา่  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ
อยู่ในระดบัมาก  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น
สามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์รไดง่้าย    
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ABSTRACT 

 The study aimed to evaluate the usage of village fund software of Bank for Agriculture and 
Agricultural Co-operatives for village and urban community fund in Lampang province using 
involved concepts and theories, including concepts of accounting information systems, concepts to 
assess the quality of valuable village fund software, general knowledge about village fund, and 
general information about village fund accounting system software. All data were collected by 
questionnaire method and required responding information was obtained from interview the 81 
village fund staff members, including presidents, accounting officers, and treasurers from 30 village 
funds in Lampang province. Data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, 
percentage, and mean. 
 The results found that the majority of respondents were female, older than 40 years with 
high school or vocational educational background, and had their net working life about 1-3 years, 
mainly worked in accounting operation with having been trained the use of computer and village 
fund software.  
   In measure the level of cognitive understanding about the village fund accounting system 
software, high-level of cognitive understanding in the majority of the respondents had been found, 
showing firstly that the highest-level of cognitive understanding of the respondents in “Share 
information”, “Revenue–expense accounts posting”, “Financial statements reporting”, “Download 
transactions”, and “Year-end ledgers closing” function menus, had been represented. Secondly, the 
cognitive understanding of the respondents in “Members data”, “Loans data”, “Village fund data”, 
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“Changing passwords”, and “BAAC contact” function menus had been obtained at higher-level.  
Thirdly, the moderate-level of cognitive understanding of the respondents had been derived from 
“Deposit data” menu. Most of the respondents could easily operate basic program application of the 
village fund accounting software, and access the financial statements and accounts function menus.   
 When sorting on multiple of work experiences, the results found that respondents with 
work experience less than 3 years and 4-5 years had a highest-level of cognitive understanding, but 
the respondents with work experience more than 5 years indicated a medium deep understanding on 
the software applications. When separating by groups of work responsibility, its results showed 
respectively that the respondents from village fund accounting officer position presented a highest-
level work cognitive understanding and the respondents from president and treasurer positions 
presented cognitive knowledge and understanding at higher-levels. When separating by groups of 
staff who had been trained to apply village fund accounting system software, the results offered that 
the respondents who had not been trained to use the village fund accounting system software had a 
higher-levels of work understanding. Moreover, the majority of respondents showed a higher-level 
of their deep understanding on fundamental work of village fund accounting system software, and 
they could post operating transactions of revenue and expenditure accounts.  
    Moreover, for their attitudes about the necessary features of qualify software, the 
respondents revealed a highest-average-level of its reliability, followed by efficiency, usability, 
functionality, portability and maintainability. Most of respondents agreed that the software can be 
easily applied to their village fund accounting system.   
    When sorting on multiple fields of work experiences, the respondents of all levels of work 
experience showed their opinion about qualified features of village fund accounting system software 
at higher-level. Moreover, when separating by various groups of work positions, it was found that 
the respondents in all positions of village fund presidents, accounting officers and treasurers showed 
a higher-level of their impression on the village fund accounting system software’s quality.  When 
basing on the respondents who used to be trained of fund accounting system software, both of them 
whether achieve any training program or not, the required quality of village fund accounting system 
software features was at higher-level. Finally, the majority of respondents agreed that the village 
fund accounting system software can be easily applied to their organization system. 


