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บทที ่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  หลกักำรและเหตุผล 
 ภายใตส้ภาวะแวดล้อมในปัจจุบนั โลกได้กา้วเขา้สู่ยุคขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศจึงเขา้มามี
บทบาทและเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพดา้นการบริหารจดัการ ไม่วา่จะเป็นดา้นการตดัสินใจ การด าเนินงาน การวางแผน และ
การควบคุมการท างานดา้นต่างๆ ภายในองคก์ร ทั้งน้ีตอ้งอาศยัขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น เช่ือถือไดแ้ละ
ทันต่อเวลา รวมถึงรายงานท่ีสะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงานท่ีแท้จริง  ซ่ึงปัจจุบันการน า
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาช่วยในการปฏิบติังาน มีความส าคญัต่อองคก์รเป็นอยา่งมาก เพื่อท่ีองคก์ร
จะสามารถประมวลผลขอ้มูลไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ถูกตอ้ง รวดเร็ว  เป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ
ของผูบ้ริหารและก่อประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ท าให้สามารถด าเนินงานขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
 ปี  2544  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายเร่งด่วน  ให้มีการการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองแห่งชาติข้ึน  โดยให้เงินสนับสนุนกองทุนหมู่บา้นละ 1 ล้านบาทและให้สมาชิกหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองได้มีโอกาสในการบริหารและจดัการเงินทุนด้วยตนเอง  เพื่อเป็นแนวทางในการท าให้
ชุมชนเกิดความเขม้แข็งทางเศรษฐกิจและน าไปสู่ความเขม้แข็งทางสังคม  ท าให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองไดแ้บบยัง่ยืน  ซ่ึงจะส่งผลถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศชาติต่อไปในอนาคต  (ส านกังาน
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ, 2544) 
 รัฐบาลได้จดัตั้งส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นหน่วยงาน
หลกัในการขบัเคล่ือนงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านโดยท าหน้าท่ีโอนเงิน
จดัสรรให้แก่กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง และการสนบัสนุนสินเช่ือแก่กองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองกรณีเงินทุนไม่เพียงพอ นอกจากการด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ธ.ก.ส. ในฐานะเป็นธนาคาร
พฒันาชนบท ยงัไดด้ าเนินการสนบัสนุนงบประมาณในการสร้างความเขม้แข็งให้เกิดแก่ชุมชนผ่าน
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองโดยสร้างองคค์วามรู้ให้แก่คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุน
ในดา้นการบริหารจดัการเงินทุน หลกัการบญัชี การบริหารสินเช่ือ การจดัท าแผนธุรกิจ และการทศันะ
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ศึกษาดูงาน  เพื่อน าไปสู่การบริหารจดัการกองทุนอย่างมีประสิทธิภาพและย ัง่ยืน ตั้ งแต่ปี 2547 
ต่อเน่ืองจนปัจจุบนั  (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,  2555) 
 ปี  2555  ธ.ก.ส. ร่วมกบั ส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ท าการพฒันา
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นข้ึน เพื่อช่วยการท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและ
ชุมชนเมือง ในการจดัท าบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั  ช่วยใหก้องทุนสามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้
ในการบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการยกฐานะเป็นสถาบัน
การเงินชุมชนในโอกาสต่อไปตามเจตนารมณ์แรกเร่ิมของการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
ซ่ึง ธ.ก.ส. ไดมี้แผนในการมอบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นปีละ  2,500  
เคร่ือง  (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,  2555) 
 โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บ้าน ได้เร่ิมใช้คร้ังแรกทัว่ประเทศเม่ือเดือนพฤศจิกายน  
2555  โดยมีการจดัพนักงานเข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมเป็นวิทยากรการใช้งานโปรแกรม
ระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นก่อน  แลว้จึงส่งพนกังานท่ีไดผ้่านการอบรมน้ีไปเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน
ต่อไป  โปรแกรมน้ีท าหน้าท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักองทุน  สมาชิกกองทุน  การเปิดบญัชีเงิน
ฝากประเภทต่างๆ การกู้ยืม การซ้ือขายหุ้นในชุมชน  การท ารายการฝากถอน-ช าระเงินกู้ยืม  การ
บนัทึกบญัชีประจ าวนั  ตลอดจนการออกรายงานทางการเงินมีรูปแบบเดียวกนัถูกตอ้งตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ว่าดว้ยการจดัตั้งและบริหารกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมืองแห่งชาติ  และการปิดบญัชีประจ าปี  มีเมนูการใชง้านท่ีง่าย ไดผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งแม่นย  า 
สามารถทราบสถานะการเงินของตนเองไดท้นัที   ผูท้  างานจะไดรั้บความสะดวกจากการท างานยิ่งข้ึน 
ท าให้สามารถวางแผนการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นให้ประสบผลส าเร็จได้มากข้ึน และมีการ
ยกระดับ เป็นสถาบันการเงินชุมชนมากข้ึนอีกด้วย  ทั้ งน้ีโปรแกรมสามารถท างานภายใต้
ระบบปฏิบติัการ Windows  XP ข้ึนไป (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,  2555) 
 ในการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาได้เลือกท่ีจะศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชี
กองทุนหมู่บา้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ส าหรับกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองในจงัหวดัล าปาง    เน่ืองจากจงัหวดัล าปางไดรั้บมอบหมายให้ส่งเสริมการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น
ใหมี้ประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการยกฐานะเป็นสถาบนัการเงินชุมชน  ซ่ึงในปี  2555  ได้
มีการขยายวงเงินกูผ้า่นธนาคารต่างๆ  จ  านวน 174  ลา้นบาท ซ่ึงเป็นเงินกูจ้าก ธ.ก.ส. จ  านวน  91  ลา้น
บาท  ถือเป็นสัดส่วนมากถึงร้อยละ  52  (กรมพฒันาชุมชน, 2555)  มีกองทุนหมู่บ้านท่ีได้รับการ
สนบัสนุนจาก ธ.ก.ส.  โดยไดรั้บเคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  เพื่อ
น ามาใชใ้นการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้นในการให้บริการทางการเงินแก่คนในชุมชนทั้งส้ิน  30  
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กองทุน  (ส านักงาน ธ.ก.ส. จงัหวดัส าปาง,  2556)  การด าเนินงานของกองทุนหมู่บ้านในการน า
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมาใช ้ถือวา่ประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง  แต่อยา่งไรก็ตาม 
ในหลายพื้นท่ีพบว่า ยงัมีปัญหาในการน าโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมาใช้อยู่พอสมควร   
เน่ืองจาก ผูใ้ชง้านโปรแกรมมิไดมี้พื้นฐานการใชค้อมพิวเตอร์ในงานบญัชี  ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจ
ในการใชง้านโปรแกรม  แมว้า่จะมีการอบรมการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นแลว้  แต่
การอบรมในเบ้ืองต้นมีระยะเวลาจ ากัด ผูเ้ข้ารับการอบรมไม่เขา้ใจการใช้งานโปรแกรมเท่าท่ีควร  
(สงดั  ศรีชุมภู,  สัมภาษณ์,  2556) 
 ดงันั้นผูท้  าการศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชี
กองทุนหมู่บา้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ส าหรับกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมืองในจงัหวดัล าปาง  ในด้านความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ช้ในการใช้งานโปรแกรมและประเมินผล
คุณลกัษณะการใช้งานโปรแกรม  6  ดา้น  ไดแ้ก่  ดา้นประโยชน์ใช้สอย  ดา้นความน่าเช่ือถือ   ดา้น
ความสามารถในการใช้งาน  ด้านประสิทธิภาพ   ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา และด้าน
ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ   เพื่อให้ทราบสมรรถนะการใช้งานของผูใ้ช้งานโปรแกรมและ
สมรรถนะของโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น และน าผลการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นขอ้มูลส าหรับ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ในการพฒันาโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ให้
สามารถใชง้านบรรลุวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้าน  
 
1.2  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร  ส าหรับกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในจงัหวดัล าปาง 
 
1.3  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 1.  ท าให้ทราบถึงสมรรถนะของการใช้งานของผูใ้ชโ้ปรแกรมและสมรรถนะของโปรแกรม
ระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นในจงัหวดัล าปาง 
 2.    เพื่อเป็นข้อมูลในการพฒันาโปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้สามารถใช้งาน
บรรลุวตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้าน 
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1.4   นิยำมศัพท์ 
 กำรประเมินผลกำรใช้โปรแกรม  หมายถึง การทบทวนระบบเพื่อวิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการท างาน  โดยการวดัความรู้ความเข้าใจของผูใ้ช้โปรแกรม และวดัจาก
คุณลกัษณะการใช้งานโปรแกรม  6  ดา้น  ไดแ้ก่  ประโยชน์ใชส้อย ความน่าเช่ือถือ ความสามารถใน
การใชง้าน ประสิทธิภาพ  ความสามารถในการบ ารุงรักษา และความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  
 โปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้ำน หมายถึง  ซอฟแวร์ท่ีพฒันาโดยธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรร่วมกบัส านักงานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ   เพื่อให้กองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง  ใช้ในการบันทึกรายการทางบัญชีท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงาน   และ
ประมวลผลรายการทางบญัชีใหอ้อกมาในรูปของบญัชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน 
 กองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมือง  หมายถึง  กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ในจงัหวดัล าปาง  
ท่ีจดัตั้งข้ึนตามเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นหมู่บา้นตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ย
คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2544 
 


