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บทที ่2 
ทฤษฎ ีแนวคดิ และงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาเร่ือง การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ส าหรับกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในจงัหวดัล าปาง น้ี ผู้
ศึกษาไดแ้นวความคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง  ดงัน้ี  

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 
2.3 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น 
2.4 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น   
2.5 เอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  แนวคิดเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการบัญชี   (ศรัณย ์ชูเกียรติ และ สุชาดา สถาวรวงศ,์  2549) 
   2.1.1  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  หมายถึง  ระบบสารสนเทศประเภทหน่ึงในองคก์รท่ี
ท าหน้าท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัรายการคา้และกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร มาท าการ
ประมวลผลเพื่อให้ไดส้ารสนเทศในการตดัสินใจรวมถึงการจดัให้มีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ
เพื่อรักษาสินทรัพยข์องกิจการและความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ  
  2.1.2  ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  (อุทยัวรรณ จรุงวภิู, 2544) 
 ระบบสารสนเทศไม่วา่จะเป็นระบบสารสนเทศทางการบญัชีหรือระบบสารสนเทศใดก็ตาม
จะมีส่วนประกอบดงัน้ี  1. เป้าหมายและวตัถุประสงค์ (Goals and Objectives) 2. ขอ้มูลเขา้(Inputs) 3. 
ตวัประมวลผล (Processor) 4. ขอ้มูลออกหรือผลลพัธ์ (Output) 5. การป้อนกลบั(Feedback) 6. การเก็บ
รักษาขอ้มูล (Data Storage) 7. ค าสั่งและขั้นตอนการปฏิบติังาน (Instructions)   
 วตัถุประสงค์หลกัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี  คือระบบงานท่ีออกแบบข้ึนมาเพื่อ
ประมวลผลขอ้มูลทางการเงินให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ต่อผูใ้ช ้ทั้งผูบ้ริหารและบุคคลภายนอก  
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีกิจกรรมหลกัท่ีส าคญัคือ การแปลงขอ้มูล (Data) ให้เป็นสารสนเทศ 
(Information) ดงันั้นหนา้ท่ีของระบบสารสนเทศทางการบญัชีมี  5 ประการ ดงัน้ี การรวบรวมขอ้มูล   
การประมวลผลขอ้มูล   การจดัการขอ้มูล  การควบคุมขอ้มูลและรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และ
การจดัท าสารสนเทศ  
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2.1.3  ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชี 
1. ช้ีใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเขา้ไปดูแลจากฝ่ายบริหาร 
2. ช่วยลดความไม่แน่นอนโดยสารสนเทศทางการบญัชีเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ

ตดัสินใจเลือกระหวา่งทางเลือกต่าง ๆ 
3. ให้ข้อมูลยอ้นกลับในการปรับปรุงการตัดสินใจในคร้ังต่อๆไป  โดยจัดเก็บ

สารสนเทศท่ีเป็นผลมากจากการตดัสินใจในคร้ังก่อน ๆ ไวเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 
 2.1.4  ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความส าคัญต่อการด าเนินงานขององค์การดังนี้ (บุญ
ยนื ตนัเยีย่น,  2550) 

1. ช่วยให้ได้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการปฏิบติังานด้านการบญัชีตามท่ีใช้งาน
ตอ้งการ 

2. ช่วยให้ได้สารสนเทศอย่างรวดเร็ว มีความถูกต้อง ครบถ้วน  และทันต่อการ
น าไปใชง้าน 

3. ช่วยลดขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังาน เน่ืองจากระบบจะมีการตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน าเขา้ 

4. ช่วยใหร้ะบบมีความปลอดภยัจากการเขา้ถึงขอ้มูลโดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต 
5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์าร 

 
2.2  แนวคิดเกีย่วกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
 คุณลักษณะของซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ    ตามมาตรฐานนานาชาติ ISO/IEC9126 ก าหนดมี
ดงัน้ี   (กิตติ ภกัดีวฒันะกุลและพนิดา พานิชกุล,  2552)    

1. ประโยชน์ใช้สอย  (Functionality)   ซอฟท์แวร์ต้องมีประโยชน์ตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า การท าให้ซอฟท์แวร์มีประโยชน์ใช้สอยท่ีดีต้องเร่ิมจากการหาให้ได้ว่าลูกค้า
ตอ้งการอะไร 

2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ ลูกค้า
สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ได้อย่างสบายใจ โดยทั่วไปซอฟท์แวร์ท่ีผ่านการใช้งานมากเท่าไหร่
ซอฟทแ์วร์นั้นก็จะผา่นการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์มากข้ึนเท่านั้น  

3. ความสามารถในการใชง้าน (Usability) ซอฟท์แวร์จะตอ้งสะดวกและง่าย ต่อการ
ใชง้านสามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีคู่มือประกอบการติดตั้งและใชง้านท่ีเหมาะสม 
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4. ประสิทธิภาพ  (Efficiency) ซอฟท์แวร์จะต้องก่อให้ เกิดความประหยดั  หรือ
ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆได้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมในระดับท่ีไม่เกินขีด
ความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยู ่ 

5. ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) ซอฟท์แวร์จะตอ้งง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา สามารถเปล่ียนแปลง (Change) ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม  (Adaptive) และตอบสนอง
(Response) ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที โดยปราศจากผลกระทบขา้งเคียง  

6. ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ (Portability) ซอฟทแ์วร์สามารถโอนยา้ยระบบ
ตามเทคโนโลยใีหม่  ซอฟทแ์วร์ท่ีดี ควรยา้ยระบบไดง่้ายโดยไม่ตอ้งเขียนซอฟทแ์วร์ใหม่ 
  
2.3  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้าน  (ส านกังานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ, 2544) 

2.3.1  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ กองทุนท่ีเกิดข้ึนตามนโยบายของรัฐบาลโดย
รัฐบาลไดจ้ดัสรรเงินอุดหนุนให้แก่หมู่บา้นและชุมชนเมือง ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อท าหนา้ท่ีเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวยีนภายในหมู่บา้นและชุมชนเมือง 

2.3.2 วตัถุประสงค์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คือ 
1.   เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวยีนในหมู่บา้นและชุมชนเมือง 
2.   ส่งเสริมและพฒันาหมู่บา้นและชุมชนเมืองให้มีขีดความสามารถในการจดัระบบ 

และบริหารจดัการเงินทุนของตนเอง 
3.   เสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตวัเองของหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
4.   กระตุน้เศรษฐกิจในระดบัฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุม้กนัทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต 
5.   เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ และสังคมของ

ประชาชนในหมู่บา้นหรือชุมชนเมือง 
 2.3.3  ลกัษณะการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1. การประชุม  การประชุมของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น  จะตอ้งมีกรรมการมา
ประชุมอย่างน้อยคร่ึงหน่ึงของกรรมการทั้งหมด  ส าหรับการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียง
ขา้งมากถา้คะแนนเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเป็นเสียงช้ีขาด  ส่วนการประชุมของสมชิ
กกองทุนหมู่บา้น จดัให้มีอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง  จะด าเนินการประชุมในเดือนมกราคมของทุกปี  เพื่อ
พิจารณาผลการบริหารงานและตรวจสอบฐานะการเงินของกองทุน 
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2. การกูย้มืและการช าระคืน  การกูย้ืมเงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง ก าหนดให้
การอนุมติัเงินกูร้ายหน่ึงไม่เกิน  20,000 บาท  ส่วนการช าระคืนเงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  
ให้ผูกู้ช้  าระหน้ีให้แลว้เสร็จภายใน 1  ปี  ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ิดสัญญาไม่ช าระคืนเงินกู ้ ให้ผูก้็เสียเบ้ียปรับ
ตามจ านวนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบ 

3. การออม  (สัจจะสะสม/เงินหุ้น/เงินรับฝาก)    คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถ
ก าหนดระเบียบเก่ียวกบัการส่งเสริม  สนบัสนุนใหส้มาชิกออมเงินผา่นการถือหุน้ของกองทุนหมู่บา้น  
หรือมีการฝากสัจจะหรือเงินรับฝากไวท่ี้กองทุนหมู่บา้น  โดยมีการเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์ว้
รองรับการออมเงินจากสมาชิก 

4. การจดัสรรก าไรและการจดัระบบสวสัดิการ  เม่ือส้ินปีหากปีใดปรากฏว่ามีก าไร  
คณะกรรมการสามารถน าก าไรมาจดัสรรตามหลกัเกณฑ์ท่ีกองทุนหมู่บา้นก าหนด  โดยให้ค  านึงถึง
ประโยชน์ชองประชาชนหมู่บา้น 

2.3.4  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ตามภาพท่ี  2  แสดง
โครงสร้างและอ านาจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง  ตามระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าดว้ยการจดัตั้งและการบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง  พ.ศ.2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่ 1  โครงสร้างและอ านาจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 
 
 

ประชาสมัพนัธ์ 

ผูต้รวจสอบภายใน 

เหรัญญิกกองทุน เลขานุการกองทุน 

ประธานกรรมการกองทุน 

รองประธานกรรมการกองทุน รองประธานกรรมการ

กองทุน 

เจา้หนา้ท่ีบญัชี 
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1. ประธานกรรมการกองทุน  ท าหน้าท่ีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
กองทุนและในท่ีประชุมสมาชิกและควบคุมการประชุมดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ควบคุมดูแลการด าเนินงานทัว่ไปของกองทุนใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและอยูใ่นวตัถุประสงคข์อง
กองทุน  ลงลายมือช่ือในเอกสารต่างๆ  ในนามกองทุนตามท่ีก าหนดไว ้  ตรวจบัญชีเงินฝากท่ี
เหรัญญิกและตรวจสอบท่ีธนาคารเป็นระยะ   ด าเนินการอ่ืนๆ  ตามท่ีคระกรรมการกองทุนมอบหมาย
ให้ภายใตก้ฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติและค าสั่งของกองทุนและ เก็บเอกสารและทรัพยสิ์นท่ี
ส าคญัไวใ้นท่ีปลอดภยั 

2. รองประธานกรรมการกองทุน  จะปฏิบติัหน้าท่ีแทนประธานกรรมการกองทุนใน
กรณีท่ีประธานกองทุนไม่อยู ่ หรือไม่อาจปฏิบติัหนา้ท่ีได ้หรือเม่ือต าแหน่งประธานกรรมกองทุนวา่ง
ลงและปฏิบติัตามท่ีประธานกรรมการกองทุนมอบหมายให้ 

3. เลขานุการกองทุน  ท าหน้ า ท่ี ในการ เต รียมส มุดลงทะเบี ยนการประชุม
คณะกรรมการกองทุนและสมุดทะเบียนการประชุมสมาชิก  บนัทึกการประชุมคณะกรรมการกองทุน
และบนัทึกการประชุมสมาชิก  มีการสรุปการบนัทึกการประชุมทั้งคณะกรรมการกองทุนและการ
ประชุมสมาชิกก่อนปิดการประชุมทุกคร้ัง  และให้บนัทึกลงสมุดลงทะเบียนหลงัเลิกประชุมทนัทีมิ
ชกัช้า  ณ  ท่ีประชุม  ห้ามน าสมุดลงทะเบียนไปบนัทึกนอกสถานท่ีเป็นอนัขาด   จดัท ารายงานการ
ประชุมสมาชิกและรายงานการประชุมคณะกรรมการกองทุน และเป็นผูร้ายงานการประชุมต่อท่ี
ประชุมทุกคร้ังและน ารายงานการประชุมใหห้น่วยเหนือ  (ถา้มี) 

4. เหรัญญิกกองทุน  ท าหน้าท่ีในการควบคุม  ดูแล  ตรวจสอบการรับจ่ายและเก็บ
รักษาเงินสดและทรัพยสิ์นกองทุนให้เป็นไปโดยถูกตอ้ง เรียบร้อย   เก็บรักษาเงินสดไม่เกิน  3,000  
บาท  ท่ีเหลือให้น าฝากธนาคารเขา้บญัชีกองทุน  หากไม่ทนัให้น าฝากวนัรุ่งข้ึน  น าบญัชีเงินฝากมา
แสดงท่ีประชุมสมาชิกและประชุมกรรมการกองทุนทุกคร้ัง   รับผิดชอบต่อเงินกองทุนไม่ว่ารับหรือ
จ่ายทุกประเภททุกบาททุกสตางค์  และเก็บรักษาสมุดบญัชีเงินฝาก แต่ไม่ให้เซ็นร่วมลงช่ือในบญัชี
เงินฝาก 

5. เจา้หน้าท่ีบญัชี  ท าหน้าท่ีในการจดัท าบญัชีรายรับรายจ่ายส าหรับกองทุนหมู่บา้น
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยจดัท าอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ังและแจง้ให้
สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จดัท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ  1  คร้ัง  และจดัท างบ
การเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบตามแบบท่ีคณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผูต้รวจสอบบญัชีท่ี
คณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา  120  วนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชีของทุกปี    
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6. ผู้ตรวจสอบภายใน ท าหน้าท่ีตรวจรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ด าเนินการกองทุน  บญัชีใบส าคัญรับ-จ่ายเงิน  ทะเบียน  และตรวจสอบค่าใช้จ่ายส านักงาน  เข้า
ตรวจสอบบญัชีเงินฝากกบัเหรัญญิกและตรวจสอบบญัชีในธนาคารเป็นระยะๆ  ว่าตรงกนัหรือไม่  
ตรวจสอบการกูเ้งินของสมาชิกท่ีคณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาอนุมติัและสอดส่องดูแลหาขอ้มูลจาก
สมาชิกท่ีกูเ้งินวา่น าเงินไปใชต้ามวตัถุประสงคห์รือไม่  ประเมินผลการด าเนินงานของกองทุน เสนอ
คณะกรรมการด าเนินการกองทุนเพื่อความกา้วหนา้ของกองทุน 

7. ประช าสั มพัน ธ์   ท าหน้ า ท่ี ให้ ค วาม ช่ วย เห ลื อท างวิช าก ารแ ก่สม าชิ ก  
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข่าวสารความรู้เก่ียวกบัลกัษณะประโยชน์รวมทั้งผลงานของกองทุนให้
สมาชิกและบุคคลภายนอกไดรั้บทราบ  ให้การศึกษาอบรมและเผยแพร่ขอ้มูลแก่สมาชิก  ศึกษาและ
ติดตามข่าวความเคล่ือนไหวด้านการด าเนินงานของกองทุนอ่ืน  เพื่อน าตวัอย่างท่ีดีมาน าเสนอให้
คณะกรรมการกองทุนน ามาเป็นแนวทางในการบริหาร  ท าประวติัสมาชิกกองทุนทุกคนโดยละเอียด  
ด าเนินการจดัพิมพข์อ้บงัคบั  แบบฟอร์มต่างๆ เอกสาร และอุปกรณ์ส านกังาน  ประสานกบักลุ่มต่างๆ 
ภายในหมู่บา้นใหมี้ความเขา้ใจอนัดีต่อกนั 

2.3.5  การบัญชีและการตรวจสอบของกองทุนหมู่บ้าน (ส านักงานคณะกรรมการกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ,   2551)   ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
แห่งชาติ  วา่ดว้ยการจดัตั้งและบริหารกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  ไดมี้แนวทางเก่ียวกบั
การจดัท าบญัชี  การตรวจสอบและการประเมินผลงานของกองทุนหมู่บา้นท่ีใหท้างกองทุนหมู่บา้นได้
ถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑข์อ้ก าหนด  ดงัน้ี 

1.   ตามข้อ 46  ให้จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี
คณะกรรมการก าหนด และจดัท ารายการรับ – จ่ายเงินกองทุนหมู่บา้นอยา่งน้อยเดือนละ  1  คร้ังและ
แจง้ให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จดัท าสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
นอ้ยปีละ  1  คร้ัง  คณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นตอ้งจดัใหมี้การตรวจสอบภายในเก่ียวกบัการบริหาร
จดัการการเงิน การบญัชี และการพสัดุ  มีการจดัส่งผลประกอบการและงบการเงินให้ส านกังาน และ
แสดงความเห็นภายใน  60  วนันบัแต่วนัส้ินปีบญัชี (วนัท่ี 31 ธนัวาคมของทุกปี) 

2.   ตามข้อ  47    ให้จัดท างบการเงินพร้อมทั้ งรายละเอียดประกอบตามแบบท่ี
คณะกรรมการก าหนด และส่งให้ผูต้รวจสอบบญัชีท่ีคณะกรรมการก าหนดภายในระยะเวลา  120  วนั
นบัแต่วนัส้ินปีบญัชีของทุกปี   โดยให้ผูต้รวจสอบบญัชีแสดงความคิดเห็นเป็นขอ้วิเคราะห์วา่การใช้
จ่ายดังกล่าวเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ประหยดั และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด และให้ท าบนัทึก
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รายงานผลการสอบบญัชีต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้น พร้อมทั้งจดัพิมพเ์ผยแพร่ต่อสมาชิก และ
สาธารณชน 

3.   ตามขอ้ 48  การจดัสรรก าไรสุทธิบญัชีท่ี 1 ให้ค  านึงถึงประโยชน์ของประชาชน 
หมู่บ้าน และชุมชน  โดยให้จดัสรรเป็นเงินสมทบกองทุน  เงินประกันความเส่ียง และเงินอ่ืนตาม
ระเบียบกองทุนหมู่บา้น  

 
2.4   ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน  (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร,  2555)    
 โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  ได้พฒันาข้ึนโดย  ธ.ก.ส. ร่วมกบั ส านักงานกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ  เพื่อช่วยในการท างานของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชน
เมือง ในการจดัท าบญัชีไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบท่ีก าหนดและเป็นปัจจุบนั  ช่วยให้กองทุนสามารถ
น าขอ้มูลท่ีได้ไปใช้ในการบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมความพร้อมในการยก
ฐานะเป็นสถาบนัการเงินชุมชนในโอกาสต่อไปตามเจตนารมณ์แรกเร่ิมของการจดัตั้งกองทุนหมู่บา้น
และชุมชนเมือง   โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นแบ่งออกเป็น  12 เมนู  ตามภาพท่ี  2  แสดง
เมนูและกิจกรรมต่างๆ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่ 2  แสดงเมนูและกจิกรรมต่างๆ 
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2.4.1  เมนูข้อมูลสมาชิก  ท าหนา้ท่ีในการจดัเก็บขอ้มูลทัว่ไปของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น เช่น  
ช่ือ-สกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ท่ีอยู่ เป็นตน้ ท าให้ทราบขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิกและเป็น
ฐานขอ้มูลในการท ากิจกรรมต่างๆ  ของกองทุนหมู่บา้น  ประกอบดว้ย 

1.   การบนัทึกขอ้มูลสมาชิกใหม่  เม่ือมีผูต้อ้งการสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนหมู่บา้น
จะมีการสร้างขอ้มูลของสมาชิกใหม่ในเมนูน้ีและหลงัจากท่ีท าการสมคัรสมาชิกรายใหม่ จะมีแบบ
พิมพเ์พื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

2.   การค้นหาข้อมูลสมาชิก  เม่ือผูใ้ช้งานโปรแกรมต้องการค้นหาข้อมูลสมาชิก
สามารถค้นหาได้จากเมนูน้ี  โดยสามารถสืบค้นได้จากรหัสสมาชิก  เลขบัตรประชาชน  ช่ือ  
นามสกุล  เป็นตน้ 

3.   การบนัทึกสมาชิกพน้สภาพ  เม่ือมีสมาชิกคนใดท่ีพน้สภาพจะท าการบนัทึกใน
เมนูน้ีโดยท่ีผูใ้ชง้านโปรแกรมตอ้งระบุสาเหตุในการพน้สภาพไวด้ว้ย 

4.   ทะเบียนคุมสมาชิก  คือเมนูท่ีมีไวใ้ชคุ้มวา่กองทุนแต่ละกองทุนมีจ านวนสมาชิก
ทั้งหมดเท่าไหร่, มีเพศชายก่ีคน , เพศหญิงก่ีคน และวนัท่ีคิดค่าตอบแทนล่าสุดเป็นวนัไหน เป็นตน้  
ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลออกเป็นไฟล ์PDF ได ้

2.4.2  เมนูข้อมูลเงินฝาก  ท าหนา้ท่ีในการท าธุรกรรมเงินฝากต่างๆ  ท าให้ทราบขอ้มูลการ
ท าธุรกรรมเงินฝากท่ีเกิดข้ึนของสมาชิกกองทุนหมู่บา้น  อีกทั้งยงัสามารถพิมพร์ายการเคร่ืองไหว
เงินฝากของแต่ละบญัชีไดอี้กดว้ย  ประกอบดว้ย 

1.   การเปิดบญัชีเงินฝาก  เม่ือสมาชิกตอ้งการเปิดบญัชีเงินฝากจะท าการสร้างบญัชี
เงินฝากให้สมาชิกได้จากเมนูน้ี  ซ่ึงเลขท่ีบัญชีสามารถก าหนดให้ระบบสร้างให้อตัโนมติัหรือ
สามารถก าหนดเองไดต้ามตอ้งการ  

2.   การฝากถอน  เม่ือสมาชิกน าเงินมาฝากถอนจะท าการบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนใน
เมนูน้ี  ถา้เป็นรายการฝากเงินนั้นสมาชิกจะไดรั้บใบเสร็จรับเงิน จากกองทุนหมู่บา้น  ส่วนรายการ
ถอนเงินนั้นสมาชิกจะไดรั้บใบส าคญัรับเงิน  

3.   การฝากกลุ่ม  เม่ือผูใ้ชง้านโปรแกรมตอ้งการฝากเงินให้สมาชิกพร้อมกนัมากกวา่  
1  รายการ   จะบนัทึกรายการฝากเงินในเมนูน้ี  เพื่อด าเนินการฝากไดร้วดเร็วข้ึน 

4.   การปิดบญัชีเงินฝาก  เม่ือสมาชิกตอ้งการปิดบญัชีเงินฝากสามารถท าการปิดบญัชี
ให้ไดใ้นเมนูน้ี  ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถก าหนดให้ค  านวณดอกเบ้ียหรือไม่ก็ไดต้ามขอ้ตกลงท่ีไดต้กลง
กนัไว ้
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5.   การค านวณดอกเบ้ีย  เม่ือสมาชิกตอ้งการทราบยอดดอกเบ้ียท่ีจะไดรั้บ  สามารถ
เรียกดูไดจ้ากเมนูน้ี  ซ่ึงขอ้มูลสามารถน าออกเป็นไฟล ์PDF ไดอี้กดว้ย 

6.   ทะเบียนคุมบญัชีเงินฝาก  คือเมนูท่ีมีไวใ้ช้คุมวา่กองทุนมีเงินฝากแต่ละประเภท
จ านวนก่ีบญัชี  ยอดเงินฝากทั้งส้ินของสมาชิก  เป็นตน้  ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลออกเป็นไฟล์ PDF  ได ้

7.   การคน้หาบญัชีเงินฝาก  เม่ือผูใ้ชง้านโปรแกรมตอ้งการคน้หาบญัชีเงินฝากเพื่อท า
การแกไ้ขรายการให้สมาชิกสามารถคน้หาไดจ้ากเมนูน้ี  โดยสามารถสืบคน้ไดจ้ากรหสัสมาชิก  เลข
บตัรประชาชน  ช่ือ  นามสกุล  เป็นตน้ 

8.   การแกไ้ข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  เม่ือผูใ้ช้โปรแกรมพบว่า  มีการบนัทึกรายการ
ฝากถอนไม่ถูกตอ้ง  ตอ้งการยกเลิกหรือแกไ้ขใบส ำคญัรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน  สามารถแก้ไข
หรือยกเลิกไดจ้ากเมนูน้ี  โดยท าการสืบคน้หาไดจ้ากเลขท่ีใบส าคญัรับเงินหรือใบเสร็จรับเงิน  โดย
การแกไ้ขหรือยกเลิกน้ีตอ้งมีการป้อนรหัสผ่านของผูมี้อ  านาจทุกคร้ัง  และเมนูน้ีสามารถแกไ้ขได้
เฉพาะการฝาก ถอนเท่านั้น ในการเปิดบญัชีถ้าตอ้งการแก้ไขและยกเลิก จะตอ้งทาการปิดบญัชี
เท่านั้น 

9.   การพิมพร์ายการเคล่ือนไหวเงินฝาก  เม่ือสมาชิกตอ้งการรายการเคล่ือนไหวของ
บญัชีเงินฝากของตนเอง  ผูใ้ช้โปรแกรมสามารถใช้เมนูน้ีด าเนินการพิมพร์ายการเคล่ือนไหวของ
บญัชีเงินฝากใหส้มาชิก 

2.4.3  เมนูข้อมูลเงินกู้   ท าหน้าท่ีในการบนัทึกขอ้มูลการกู้ยืมของสมาชิก  ท าให้ทราบ
ประวติัการกู้ยืมของสมาชิกแต่ละราย และสามารถอนุมติัวงเงินไดโ้ดยผ่านรหัสของผูมี้อ านาจใน
การกูย้มืรับรองความถูกตอ้งไดอี้กดว้ย  ประกอบดว้ย 

1.   การสร้างสัญญาเงินกู้  เม่ือสมาชิกต้องการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้าน  ผูใ้ช้งาน
สามารถสร้างสัญญาเงินกู้ได้จากเมนู น้ี   ซ่ึงสามารถก าหนดประเภทการกู้ยืม   อายุสัญญา  
วตัถุประสงคใ์นการกูย้ืมและจ านวนเงินในการกูย้มืได ้ และเม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลสัญญาเงินกู ้ จะมี
การแสดงสัญญาเงินกูใ้ห้ตรวจสอยก่อนว่าถูกตอ้งหรือไม่  และท าการพิมพส์ัญญาเก็บไวก่้อน  รอ
การอนุมติัจากกองทุนหมู่บา้นต่อไป 

2.   การอนุมติัเงินกู ้ ตอ้งมีการอนุมติัสัญญาจากผูมี้อ  านาจเท่านั้นโดนระบบจะบงัคบั
ให้ด าเนินการได้ผ่านรหัสของผูมี้อ  านาจ  และเม่ือท าการอนุมติัแลว้  จะมีการก าหนดวนัท่ีรับเงิน
และแกไ้ขสัญญาตามท่ีผูมี้อ  านาจเห็นควรตามระเบียบกองทุนหมู่บา้น 

3.   การช าระหน้ีเงินกู้  เม่ือสมาชิกท่ีมีการกู้เงินจากกองทุนหมู่บ้านต้องการช าระ
เงินกูด้งักล่าวสามารถด าเนินการไดผ้่านเมนูน้ี  โดยสมาชิกจะไดรั้บใบเสร็จจากการช าระหน้ีเงิน
กูย้มืจากกองทุนหมู่บา้น  
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4.   ทะเบียนคุมเงินกู้  คือเมนูท่ีมีไวใ้ช้คุมว่ากองทุนมีสัญญาเงินกู้แต่ละประเภท
จ านวนก่ีสัญญา  ยอดเงินกูท้ ั้งส้ินของสมาชิก  เป็นตน้  ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลออกเป็นไฟล์ PDF ได ้

5.   การแกไ้ข/ยกเลิกใบเสร็จรับเงิน  เม่ือผูใ้ช้โปรแกรมพบว่า  มีการบนัทึกรายการ
รับช าระหน้ีไม่ถูกตอ้ง  ตอ้งการยกเลิกหรือแกไ้ขใบเสร็จรับเงิน  สามารถแกไ้ขหรือยกเลิกไดจ้าก
เมนูน้ี  โดยท าการสืบคน้หาไดจ้ากเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงการแกไ้ขหรือยกเลิกน้ีตอ้งมีการป้อน
รหสัผา่นของผูมี้อ  านาจทุกคร้ัง   

2.4.4  เมนูข้อมูลหุ้น  ท าหน้าท่ีในการบนัทึกขอ้มูลการซ้ือหุ้นและการปันผลค่าหุ้นของ
สมาชิก  ท าให้ทราบว่า สมาชิกแต่ละคนมีหุ้นเท่าไร เพื่อใช้ในการพิจารณาการกู้เงินของสมาชิก 
ประกอบดว้ย 

1.   การซ้ือหุ้น  เม่ือสมาชิกน าเงินมาซ้ือหุน้จะท าการบนัทึกรายการท่ีเกิดข้ึนในเมนูน้ี  
ซ่ึงสมาชิกสามารถเลือกประเภทหุ้นและจ านวนหุ้นท่ีตอ้งการซ้ือได้  เม่ือมีการบนัทึกขอ้มูลจะมี
ประวติัการซ้ือหุน้แสดงให้เห็นทุกคร้ังและสมาชิกจะไดรั้บใบเสร็จสมาชิกจะไดรั้บใบเสร็จจากการ
ซ้ือหุน้จากกองทุนหมู่บา้น   

2.   การปันผลค่าหุ้น  เม่ือสมาชิกตอ้งการทราบยอดเงินปันผลท่ีจะได้รับ  สามารถ
เรียกดูไดจ้ากเมนูน้ี  ซ่ึงขอ้มูลสามารถน าออกเป็นไฟล ์PDF ไดอี้กดว้ย 

3.   ทะเบียนคุมหุน้   คือเมนูท่ีมีไวใ้ชคุ้มวา่กองทุนมีขอ้มูลการซ้ือหุน้เป็ฯอยา่งไร  มีก่ี
ประเภท แต่ละประเภทมีจ านวนเท่าใด    เป็นตน้  ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลออกเป็นไฟล์ PDF ได ้

4.   การแกไ้ข/ยกเลิกใบเสร็จจากการซ้ือหุ้น  เม่ือผูใ้ช้โปรแกรมพบวา่  มีการบนัทึก
รายการซ้ือหุ้นไม่ถูกต้อง  ต้องการยกเลิกหรือแก้ไขใบเสร็จจากการซ้ือหุ้น  สามารถแก้ไขหรือ
ยกเลิกได้จากเมนูน้ี  โดยท าการสืบคน้หาได้จากเลขท่ีใบเสร็จจากการซ้ือหุ้น  ซ่ึงการแก้ไขหรือ
ยกเลิกน้ีตอ้งมีการป้อนรหสัผา่นของผูมี้อ  านาจทุกคร้ัง 

2.4.5  เมนูการบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย  ท าหน้าท่ีในการบันทึกรายการรายได้และ
ค่าใช้จ่ายของกองทุนหมู่บา้นท่ีได้เกิดข้ึนในแต่ละวนั  เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ประมวลผลออกมาใน
รูปแบบของรายงานทางการเงินต่อไป  ประกอบดว้ย 

1.   รายการรับจ่าย  เม่ือกองทุนมีรายรับอ่ืนๆ  เขา้มา  เช่น  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
เป็นตน  จะสามารถน ามาบนัทึกไดใ้นเมนูน้ี  โดยบนัทึกในบญัชีรับระบุสาเหตุท่ีมาของรายไดทุ้ก
คร้ัง  และเม่ือกองทุนมีรายจ่ายเกิดข้ึนเช่น  ค่าวสัดุ  เป็นตน้ จะบันทึกรายการในบัญชีจ่าย ระบุ
สาเหตุท่ีจ่าย บนัทึกเลขท่ีอา้งอิงหรือเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน ทุกคร้ังเม่ือมีการบนัทึก รายการบญัชีจ่าย 

2.   การแกไ้ขรายการรับจ่าย  เม่ือผูใ้ชโ้ปรแกรมพบวา่  มีการบนัทึกรายการรับจ่ายไม่
ถูกตอ้ง  ตอ้งการยกเลิกหรือแกไ้ขใบเสร็จรับเงิน  สามารถแกไ้ขหรือยกเลิกไดจ้ากเมนูน้ี  โดยท าการ
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สืบคน้หาได้จากเลขท่ีใบเสร็จรับเงิน  ซ่ึงการแก้ไขหรือยกเลิกน้ีตอ้งมีการป้อนรหัสผ่านของผูมี้
อ  านาจทุกคร้ัง 

2.4.6  เมนูรายงานงบการเงิน  ท าหน้าท่ีในการออกรายงานทางการเงินท่ีตอ้งการ  ทั้ งน้ี
เพื่อให้รายงานทางการเงินของกองทุนหมู่บา้น  มีรูปแบบเดียวกนั ถูกตอ้ง ครบถว้นตามท่ีก าหนด  
ซ่ึงประธานกองทุนหมู่บา้นสามารถเรียกขอ้มูลในส่วนน้ีไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ  เพื่อน าไปใช้ใน
ก า ร บ ริ ห า ร ก อ ง ทุ น แ ล ะ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ตั ด สิ น ใ จ ไ ด้ อี ก ด้ ว ย  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย
งบทดลอง  งบก าไรขาดทุน  งบดุล  บญัชีรายรับกองทุน  บญัชีรายจ่ายกองทุน  สมุดรายวนัทัว่ไป  
และสมุดบญัชีแยกประเภท 

2.4.7  เมนูข้อมูลกองทุน  ท าหน้าท่ีในการบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้นให้
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั  เช่น  ขอ้มูลเก่ียวกบับญัชีย่อย  ขอ้มูลรายการเงินกู ้ ขอ้มูลหุ้น  ขอ้มูลเงิน
ฝาก  เป็นตน้  เพื่อท าให้กิจกรรมของกองทุนหมู่บา้นได้ด าเนินไปตามรูปแบบท่ีกองทุนหมู่บา้น
ก าหนด สามารถเรียกดูขอ้มูลพื้นฐานต่างๆ  ของกองทุนได ้ เพื่อน าไปวางแผนการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บา้นใหป้ระสบความส าเร็จละสามารถยกระดบัเป็นสถาบนัการเงินได ้
 2.4.8  เมนูดาวน์โหลด  ท าหนา้ท่ีส าหรับดาวน์โหลดขอ้มูลเก่ียวการใชง้านโปรแกรม   เพื่อ
ใช้ในการท ากิจกรรมของกองทุน  ประกอบดว้ย  คู่มือการใช้โปรแกรม  แบบฟอร์มสมคัรสมาชิก  
แ บ บ ฟ อ ร์ม ค าข อ กู้ เ งิ น   แ บ บ ฟ อ ร์ม ห นั ง สื อ ค ้ าป ระ กัน   แ บ บ ฟ อ ร์ม สั ญ ญ า เงิน กู้

2.4.9  เปลี่ยนรหัสผ่าน  ใช้ในการเปล่ียนรหัสผ่าน   เพื่อให้ง่ายส าหรับผูใ้ชง้าน ให้เปล่ียน
รหสัผา่นเขา้ใชใ้ชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น เป็นรหสัท่ีจ าง่ายและบุคคลอ่ืนไม่รู้ 

2.4.10  ติดต่อ ธ.ก.ส.  ใชใ้นเขา้เวปไซด์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
กรณีท่ีตอ้งการทราบขอ้มูลต่างๆ  ของ ธ.ก.ส. 

2.4.11  ปิดบัญชีส้ินปี  ใช้เม่ือตอ้งการปิดบญัชีสรุปผลการด าเนินงานส้ินปีบญัชี  และยก
ยอดรายการบญัชีไปในงวดบญัชีถดัไป  ซ่ึงปกติปีบญัชีจะเร่ิมตน้  1  มกราคม  และส้ินสุดวนัท่ี  31  
ธนัวาคม  ของทุกปี  ในกิจกรรมน้ีจะตอ้งใชร้หสัผา่นของผูมี้อ  านาจอนุมติัปิดบญัชีดว้ย  เพื่อเป็นการ
รับรองความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีปิดบญัชี 

2.4.12  ออกระบบ  ใชเ้ม่ือตอ้งการจบการท างานของโปรแกรม 
 ส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาเมนูการใชง้านทั้งส้ิน  11  เมนู ไดแ้ก่   เมนู
ขอ้มูลสมาชิก,  เมนูขอ้มูลเงินฝาก,  เมนูขอ้มูลเงินกู,้  เมนูขอ้มูลหุ้น,  เมนูการบนัทึกบญัชีรายรับ-
รายจ่าย,  เมนูรายงานงบการเงิน,  เมนูขอ้มูลกองทุน,  เมนูดาวน์โหลด,  เมนูเปล่ียนรหัสผ่าน,  เมนู
ติดต่อ ธ.ก.ส.  และเมนูปิดบญัชีส้ินปี  ในส่วนของเมนูออกระบบ  จะไม่ท าการศึกษาเน่ืองจาก  เมนู
น้ีใชใ้นการออกจากการใชง้านโปรแกรมเท่านั้น     
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2.5  เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
 วิทิดา เชยสวรรค์  (2554)  ไดศึ้กษาเร่ือง  การประเมินผลการใช้โปรแกรมอินโฟโปรใน
งานสารสนเทศทางการบัญชี  ณ  มหาวิทยาลัยพายพั  โดยใช้แบบสอบถามจากพนักงานท่ีใช้
โปรแกรมอินโฟโปรของมหาวิทยาลัยพายพั   จงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 30 คน  พบว่า  ผูต้อบ
แบบสอบถามโดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูปบญัชีอินโฟโปรใน
ระดบัมาก ดา้นคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 6 ดา้น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึง
พอใจเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  โดยในดา้นประโยชน์ใชส้อยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั
ปานกลาง   ดา้นความน่าเช่ือถือมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก   ดา้นประสิทธิภาพมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัน้อย   ด้านความสามารถในการใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง  ด้าน
ความสามารถในการบ ารุงรักษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  และดา้นความสามารถใน
การโอนยา้ยระบบมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
  นันทิดา เครือวิยะ  (2554)  ไดศึ้กษาเร่ือง   การประเมินผลการใชโ้ปรแกรมบญัชีพีชทรีใน
บริษัท  เอ.เอฟ .เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์   (ไทยแลนด์)  จ  ากัด   โดยเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม
พนักงานท่ีใช้โปรแกรมบญัชีพีชทรีในบริษทั  เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์   (ไทยแลนด์)  จ ากัด 
จ านวน 36 คน พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก   โดยใน
ดา้นประโยชน์ใชส้อยมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด   ส่วนดา้นความสามารถในการโอนยา้ย
ระบบ  ด้านความน่าเช่ือถือ  ด้านความสามารถในการใช้งาน   ด้านประสิทธิภาพ  และด้าน
ความสามารถในการบ ารุงรักษามีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 
 เจริญพร  เรืองฤทธ์ิ   (2551)ได้ศึกษาเร่ือง  การใช้โปรแกรมบัญชี  Formula 4  ของ
ส านักงานบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่  โดยใช้แบบสอบถามเก็บขอ้มูลจากผูท้  าบญัชีของส านักงาน
บญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่  จ  านวน  38  ราย  พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม  Formula 4 น้อยกว่า 1 ปี  
และไม่เคยไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการใช้โปรแกรม  Formula 4 แต่ผูท้  าบญัชีในดา้นความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัโปรแกรม Formula 4  อยูใ่นระดบัมาก  ดา้นความคิดเห็นต่อโปรแกรม Formula 4  ใน
การจดัท าบญัชี  พบว่า  สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  ใช้งานง่าย  มีการจ าแนกรายการ
ออกเป็นหมวดหมู่  ประมวลผลได้รวดเร็วและถูกต้อง  อีกทั้ งมีตวัแทนจ าหน่ายคอยให้ความ
ช่วยเหลือ มีคู่มืออธิบายรายละเอียดการใช้งานให้ศึกษาได้เอง  และมีการพฒันาโปรแกรมอย่าง
ต่อเน่ือง   
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