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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษา 

  
 ในการศึกษาเร่ือง  การประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นของธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ส าหรับกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองในจงัหวดัล าปาง  มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ส าหรับกองทุน
หมู่บา้นและชุมชนเมืองในจงัหวดัล าปาง  โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งคือ แนวคิดเก่ียวกบั
ระบบสารสนเทศทางการบญัชี แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  
ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักองทุนหมู่บา้น และขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  
เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่  ประธานกองทุนหมู่บา้น  เจา้หน้าท่ี
บญัชี  และเหรัญญิก  ของกองทุนหมู่บ้านในจงัหวดัล าปาง จ านวน  30  หมู่บ้าน  จ านวน  81 ราย   
โดยไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยค่าสถิติ  ความถ่ี  ร้อยละ  และค่าเฉล่ีย  ซ่ึงในบทน้ีจะไดด้ าเนินการ
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล  ขอ้คน้พบและขอ้เสนอแนะของผูศึ้กษา  ดงัน้ี   
 
5.1   สรุปผลการศึกษา 

การค้นควา้แบบอิสระในคร้ังน้ีสามารถสรุปผลการศึกษาจากการเก็บแบบสอบถาม  
(Questionnaire) โดยแบ่งเป็น  3  ส่วน  ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
2. ขอ้มูลเก่ียวกับความรู้ความเข้าใจของผูใ้ช้งานเก่ียวกับการใช้โปรแกรมระบบบญัชี

กองทุนหมู่บา้น  
3. ขอ้มูลการประเมินผลคุณลักษณะการใช้งานโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บ้าน  

ตามเกณฑ์คุณลักษณะซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพใน   6  ด้าน  คือ ประโยชน์ใช้สอย ความน่าเช่ือถือ 
ความสามารถในการใช้งาน  ประสิทธิภาพความสามารถในการบ ารุงรักษา  ความสามารถในการ
โอนยา้ยระบบ 
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1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษา  พบว่า  มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด  81  ราย  จากทั้งหมด  90  ราย    
คิดเป็นร้อยละ  90   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุมากกวา่  40  ปี   มีวุฒิการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือ ปวช. อายุการท างาน   1-3  ปี  ส่วนใหญ่ท าหนา้ท่ีในงานบญัชี เคยผา่นการอบรมการ
ใชค้อมพิวเตอร์และการอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  
 

2. ข้อมูลเกีย่วกบัความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน จ า ก
การศึกษา  พบวา่   ผูต้อบแบบสอบถามมีระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชี
กองทุนหมู่บา้นอยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  79.14  แสดงให้เห็นวา่  ผูต้อบแบบสอบถามสามารถ
บนัทึกขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิก  สามารถเปิดบญัชีเงินฝากได ้ สามารถท ารายการฝาก-ถอนเงินได ้ 
สามารถสร้างสัญญาเงินกูใ้นโปรแกรมได ้ มีความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกการรับ-จ่ายเงินจากการ
ด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น  สามารถเรียกดูงบการเงินและบญัชีแยกประเภทของกองทุนหมู่บา้น
ได้   มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ในการบันทึกข้อมูลเก่ียวกับกองทุน   สามารถดาวน์โหลด
แบบฟอร์มต่างๆ  และคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้  สามารถเปล่ียนรหัสผ่านได้ตามต้องการ การ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. และท าการปิดบญัชีส้ินปีไดโ้ดยตอ้งใช้รหัสผ่านของผูมี้อ  านาจใน
การปิดบญัชีทุกคร้ัง  
 ส าหรับการวดัระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  
จ าแนกตามอายงุาน  พบวา่   ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุงานนอ้ยกวา่  3  ปี  มีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  86.45   ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน  4-5  ปี  มีความรู้ความ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  80.70  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามอายท่ีุมีอายงุานมากกวา่  5  
ปี  มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ  65.72 แสดงให้เห็นว่า   ผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจถึงการบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิก  และการคน้หา
ขอ้มูลสมาชิก สามารถเปิดบญัชีเงินฝากได ้ สามารถท ารายการฝาก-ถอนเงินได ้ สามารถสร้างสัญญา
เงินกูใ้นโปรแกรมได ้ สามารถบนัทึกการซ้ือหุน้ของสมาชิกได ้ มีความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกการ
รับ-จ่ายเงินจากการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น  สามารถเรียกดูงบการเงินและบญัชีแยกประเภท
ของกองทุนหมู่บา้นได ้  มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ในการก าหนดประเภทเงินฝากและประเภท
เงินกู้  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  และคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้  สามารถเปล่ียน
รหสัผา่นไดต้ามตอ้งการ การติดตามขอ้มูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. และท าการปิดบญัชีส้ินปีไดโ้ดยตอ้งใช้
รหสัผา่นของผูมี้อ  านาจในการปิดบญัชีทุกคร้ัง และพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่  ยงัไม่เขา้ใจ
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ในเร่ืองการพน้สภาพของสมาชิก  ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการบนัทึกการพน้ของสมาชิกในโปรแกรมระบบ
บญัชีกองทุนหมู่บา้น  มิใช่ด าเนินการโดยการลบขอ้มูลโดยตรง  เร่ืองการปิดบญัชีซ่ึงจะปิดบญัชีตาม
ความตอ้งการของสมาชิกไม่ได ้ การปิดบญัชีจะกระท าไดเ้ม่ือสมาชิกลาออกจากกองทุนเท่านั้น  และ
เร่ืองการแกไ้ขรหสักองทุนซ่ึงจะไม่สามารถท าการแกไ้ขได ้ ในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ
งานน้อยกว่า  1  ปี  ยงัขาดความเข้าใจในเมนูข้อมูลหุ้นและเมนูการเป ล่ียนรหัสผ่าน  ส่วนผูต้อบ
แบบสอบถามท่ีมีอายุงานมากกวา่  5  ปีข้ึนไป  ยงัไม่เขา้ใจในการน าขอ้มูลจากโปรแกรมระบบบญัชี
กองทุนหมู่บา้นออกเป็นไฟล ์PDF  
 ส าหรับในการวดัระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกองทุน
หมู่บา้น  จ าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ี  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งประธานกองทุน  มีความรู้ความ
เขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  78.61  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งบญัชี  มีความรู้ความ
เขา้ใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  80.37  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเหรัญญิก  มี
ความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ  79.86  แสดงให้เห็นวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ ถึงการบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิก  สามารถสามารถเปิดบญัชีและท า
รายการฝาก-ถอนเงินได้  สามารถสร้างสัญญาเงินกูใ้นโปรแกรมได ้ สามารถบนัทึกการซ้ือหุ้นของ
สมาชิกได ้ มีความรู้ความเขา้ใจในการบนัทึกการรับ-จ่ายเงินจากการด าเนินงานของกองทุนหมู่บา้น  
เม่ือมีการบนัทึกรายการผิดพลาดสามารถด าเนินการแก้ไขให้ถูกตอ้งได ้  สามารถเรียกดูงบการเงิน
และบญัชีแยกประเภทของกองทุนหมู่บา้นได ้  มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ในการก าหนดประเภท
เงินฝากและประเภทเงินกู้  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  และคู่มือการใช้งานโปรแกรมได ้
สามารถน าขอ้มูลออกเป็นไฟล์  PDF  ได ้  สามารถเปล่ียนรหสัผา่นไดต้ามตอ้งการ การติดตามขอ้มูล
ข่าวสารของ ธ.ก.ส. และท าการปิดบญัชีส้ินปีไดโ้ดยตอ้งใชร้หสัผา่นของผูมี้อ  านาจในการปิดบญัชีทุก
คร้ัง และพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองการด าเนินการเม่ือสมาชิกพน้สภาพ  
ซ่ึงจะตอ้งด าเนินการบนัทึกการพน้สภาพของสมาชิกในโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  มิใช่
ด าเนินการลบขอ้มูลโดยตรง  ในเร่ืองการปิดบญัชีซ่ึงจะปิดบญัชีตามความตอ้งการของสมาชิกไม่ได ้ 
การปิดบญัชีจะกระท าไดเ้ม่ือสมาชิกลาออกจากกองทุนเท่านั้น  และเร่ืองการแกไ้ขขอ้มูลกองทุนซ่ึง
สามารถแกไ้ขไดทุ้กอยา่ง  ยกเวน้รหสักองทุนซ่ึงไม่สามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ในส่วนของผูต้อบ
แบบสอบถามต าแหน่งบญัชียงัไม่เขา้ใจในการก าหนดเลขท่ีบญัชีเงินฝากซ่ึงสามารถก าหนดให้ระบบ
สร้างเลขท่ีบญัชีเงินฝากอตัโนมติัได ้
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 ส าหรับในการวดัระดับความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการใช้โปรแกรมระบบบัญชีกองทุน
หมู่บา้น  จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  ผูต้อบแบบสอบถาม
ท่ีเคยอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีความรู้ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัมาก  คิด
เป็นร้อยละ  78.96   ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบญัชีกองทุน
หมู่บ้าน   มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก   คิดเป็นร้อยละ   79.69   แสดงให้เห็นว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ ถึงการบนัทึกขอ้มูลพื้นฐานของสมาชิก  สามารถเปิด
บญัชีและท ารายการฝาก-ถอนเงินได ้ สามารถสร้างสัญญาเงินกูใ้นโปรแกรมได ้ สามารถบนัทึกการ
ซ้ือหุ้นของสมาชิกได้  มีความรู้ความเข้าใจในการบันทึกการรับ -จ่ายเงินจากการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บา้น  เม่ือมีการบนัทึกรายการผิดพลาดสามารถด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งได ้  สามารถ
เรียกดูงบการเงินและบญัชีแยกประเภทของกองทุนหมู่บา้นได ้  มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ในการ
ก าหนดประเภทเงินฝากและประเภทเงินกู ้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ  และคู่มือการใชง้าน
โปรแกรมได ้สามารถน าขอ้มูลออกเป็นไฟล์  PDF  ได ้  สามารถเปล่ียนรหสัผา่นไดต้ามตอ้งการ การ
ติดตามขอ้มูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. และท าการปิดบญัชีส้ินปีไดโ้ดยตอ้งใช้รหัสผ่านของผูมี้อ  านาจใน
การปิดบญัชีทุกคร้ัง และพบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่เขา้ใจในเร่ืองการด าเนินการเม่ือ
สมาชิกพน้สภาพ  ซ่ึงจะต้องด าเนินการบนัทึกการพน้สภาพของสมาชิกในโปรแกรมระบบบญัชี
กองทุนหมู่บ้าน  มิใช่ด าเนินการลบข้อมูลโดยตรง  ในเร่ืองการปิดบญัชีซ่ึงจะปิดบญัชีตามความ
ตอ้งการของสมาชิกไม่ได ้ การปิดบญัชีจะกระท าไดเ้ม่ือสมาชิกลาออกจากกองทุนเท่านั้น  และเร่ือง
การแก้ไขข้อมูลกองทุนซ่ึงสามารถแก้ไขได้ทุกอย่าง  ยกเวน้รหัสกองทุนซ่ึงไม่สามารถแก้ไข
เปล่ียนแปลงได ้ในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรมยงัไม่เขา้ใจในการก าหนดเลขท่ีบญัชีเงิน
ฝากซ่ึงสามารถก าหนดใหร้ะบบสร้างเลขท่ีบญัชีเงินฝากอตัโนมติัได ้
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3.  ผลการประเมินคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ทีม่ีคุณภาพ 
 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถาม  เห็นวา่  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีคุณลกัษณะของ
ซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  มีค่าเฉล่ีย  3.76   แสดงใหเ้ห็นวา่  โปรแกรมระบบ
บญัชีกองทุนหมู่บา้นสามารถประยุกตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์รไดง่้ายและตอบสนองความตอ้งการ
ไดอ้ยา่งครบถว้น  มีระบบงานท่ีใชส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย  สามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003 เป็นตน้ไป  
และมีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานยอ้นหลงัได้ มีความแม่นย  าในการ
ประมวลผล  ท าให้ไดร้ายงานท่ีมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเวลา    มีการถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้าย
และครบถ้วนมีระบบส ารองข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ   ส่วนวิธีการน าเขา้ข้อมูลในระบบยงัมีความ
ซับซ้อนท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได้   และเม่ือระบบเกิดปัญหาผูใ้ช้งานไม่
สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง  ยงัตอ้งมีผูดู้แลระบบคอยใหค้วามช่วยเหลือแนะน าแนวทางแกไ้ข   
 ส าหรับการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของโปรแกรมระบบบญัชีกองทุน
หมู่บ้าน  จ  าแนกตามอายุงาน  พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงานน้อยกว่า  3  ปี   เห็นว่า  
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บ้านมีคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย  3.85 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุงาน  4-5  ปี  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของ
ซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.82 ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายงุานมากกวา่  5  
ปีข้ึนไป  มีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.55   
แสดงให้เห็นวา่  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นสามารถ
ประยุกต์ใช้กับระบบงานขององค์กรได้ง่ายและตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน  มี
ระบบงานท่ีใชส้ามารถเขา้ใจไดง่้าย  สามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003 เป็นตน้ไป  และมีการก าหนด
รหัสผูใ้ชง้าน ท าให้สามารถตรวจสอบการท างานยอ้นหลงัได้ มีความแม่นย  าในการประมวลผล  ท า
ให้ไดร้ายงานท่ีมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเวลา    มีการถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้นมี
ระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ   และพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่   เม่ือ
ระบบเกิดปัญหาผูใ้ช้งานไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตวัเอง  ยงัตอ้งมีผูดู้แลระบบคอยให้ความช่วยเหลือ
แนะน าแนวทางแกไ้ข  ในส่วนของผูท่ี้มีอายงุานนอ้ยกวา่  1  ปีและผูท่ี้มีอายุงานมากกวา่  5  ปี  มีความ
คิดเห็นว่า  วิธีการน าเข้าข้อมูลในระบบมีความซับซ้อนท าให้ผู ้ปฏิบัติ งานไม่เข้าใจท าให้เกิด
ขอ้ผิดพลาดได้  และในส่วนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุงานมากกว่า  5  ปี   มีความคิดเห็นว่า  
โปรแกรมยงัมีปัญหาดา้นเครือข่าย การถ่ายโอนขอ้มูล และการส ารองขอ้มูล 
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 ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกับคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  จ  าแนกตามต าแหน่ง
หนา้ท่ี  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งประธานกองทุน  เห็นว่า  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุน
หมู่บ้านมีคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ท่ี มี คุณภาพในระดับมาก  มีค่ าเฉ ล่ีย  3.82   ส่วนผู ้ตอบ
แบบสอบถามต าแหน่งบญัชีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ  อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ีย 3.53   ส่วนผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งเหรัญญิกมีความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะ
ของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96  แสดงให้เห็นว่า   ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นสามารถประยุกตใ์ช้
กับระบบงานขององค์กรได้ง่ายและตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน  มีระบบงานท่ีใช้
สามารถเขา้ใจไดง่้าย  สามารถใชไ้ดก้บั Windows 2003 เป็นตน้ไป  และมีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน ท า
ให้สามารถตรวจสอบการท างานยอ้นหลงัได้ มีความแม่นย  าในการประมวลผล  ท าให้ไดร้ายงานท่ีมี
ความถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเวลา    มีการถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้นมีระบบส ารองขอ้มูล
ท่ีมีประสิทธิภาพ   และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามต าแหน่งบญัชีมีความคิดเห็นว่า  ผูใ้ช้งานใหม่ไม่
สามารถเรียนรู้การใช้งานโปรแกรมไดด้ว้ยตวัเอง  วิธีการน าเขา้ขอ้มูลในระบบยงัมีความซับซ้อนท า
ให้ผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได ้  และเม่ือระบบเกิดปัญหาผูใ้ชง้านไม่สามารถแกไ้ข
ไดด้ว้ยตวัเอง  ยงัตอ้งมีผูดู้แลระบบคอยใหค้วามช่วยเหลือแนะน าแนวทางแกไ้ข   
 ส าหรับความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  จ  าแนกตามคนท่ีเคย
อบรมการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยอบรมการใช้
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  เห็นวา่  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีคุณลกัษณะของ
ซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.65  ส่วนผูต้อบแบบสอบถามท่ีไม่เคยอบรมการใช้
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16  แสดงให้เห็นว่า  
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นสามารถประยุกต์ใช้กบั
ระบบงานขององคก์รไดง่้ายและตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น  มีระบบงานท่ีใช้สามารถ
เข้าใจได้ง่าย  สามารถใช้ได้กับ Windows 2003 เป็นต้นไป  และมีการก าหนดรหัสผูใ้ช้งาน ท าให้
สามารถตรวจสอบการท างานยอ้นหลงัได้ มีความแม่นย  าในการประมวลผล  ท าให้ได้รายงานท่ีมี
ความถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเวลา    มีการถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้นมีระบบส ารองขอ้มูล
ท่ีมีประสิทธิภาพ   และพบวา่ผูท่ี้เคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีความคิดเห็น
วา่  วธีิการน าเขา้ขอ้มูลในระบบยงัมีความซบัซ้อนท าใหผู้ป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได ้  
และเม่ือระบบเกิดปัญหาผูใ้ช้งานไม่สามารถแกไ้ขได้ดว้ยตวัเอง  ยงัตอ้งมีผูดู้แลระบบคอยให้ความ
ช่วยเหลือแนะน าแนวทางแกไ้ข   
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5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
 1.  จากผลการศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นในจงัหวดั
ล าปาง  โดยทดสอบเก่ียวกับความรู้ความเขา้ใจในโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บ้าน สามารถ
อภิปรายผลการศึกษา ไดด้งัน้ี 

 ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุน
หมู่บา้นโดยรวมอยู่ในระดบัมาก  โดยผูใ้ช้งานสามารถใช้งานพื้นฐานได ้ สามารถเรียกดูงบการเงิน
และบัญชีแยกประเภทได้  สามารถจดัพิมพ์รายงานต่างๆ ได้และสามารถเปล่ียนรหัสผ่านได้ตาม
ตอ้งการ  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของเจริญพร  เรืองฤทธ์ิ  (2551)  ท่ีไดศึ้กษาเร่ือง  การใชโ้ปรแกรม
บญัชี  Formula 4  ของส านกังานบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่   พบว่า  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใช้
โปรแกรมบญัชี Formula 4 ของส านกังานบญัชีในจงัหวดัเชียงใหม่   โดยรวมมีความรู้ความเขา้ใจอยู่
ในระดบัมาก  โดยผูใ้ช้งานสามารถใช้โปรแกรมตั้งแต่การบนัทึกรายการจนถึงการออกงบการเงินได้
ดว้ยตนเอง สามารถเรียกพิมพร์ายงานไดแ้ละสามารถก าหนดรหสัผา่นไดด้ว้ยตนเอง    
 2.  จากผลการศึกษาการประเมินผลการใช้โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นในจงัหวดั
ล าปาง  โดยการประเมินผลคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ สามารถอภิปรายผลการศึกษา ได้
ดงัน้ี 

โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นสามารถประยุกตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์รได้
ง่ายและตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วน  มีความแม่นย  าในการประมวลผล  ท าให้ได้
รายงานท่ีมีความถูกตอ้ง รวดเร็ว และทนัเวลา    มีการถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้นมีระบบ
ส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพ    ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนนัทิดา   เครือวิยะ   (2554)  ท่ีได้
ศึกษาเร่ือง   การประเมินผลการใช้โปรแกรมบญัชีพีชทรีในบริษทั  เอ.เอฟ.เอ็ม.ฟลาวเวอร์ซีดส์(ไทย
แลนด์) จ ากดั   พบว่า  ดา้นคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพ  โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบั
มาก  โดยโปรแกรมมีบัญชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถ้วน  มีรูปแบบรายงานท่ีเข้าใจง่าย  
สามารถท างานและประมวลผลได้รวดเร็ว   ช่วยลดเวลาในการท างาน  มีระบบส ารองข้อมูลท่ีมี
ประสิทธิภาพสามารถเรียกใชง้านไดท้นัที     

ความคิดเห็นคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ท่ีมีคุณภาพดา้นประโยชน์ใช้สอย  ในส่วน
ของวิธีการน าเขา้ขอ้มูลในระบบมีวิธีท่ีซับซ้อน  ท าให้ผูป้ฏิบติังานไม่เขา้ใจท าให้เกิดขอ้ผิดพลาดได ้ 
และดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา  ในส่วนของเม่ือโปรแกรมเกิดปัญหาจะตอ้งมีผูดู้แลระบบ
คอยให้การช่วยเหลือ ผูใ้ชง้านโปรแกรมยงัไม่สามารถแกไ้ขไดด้ว้ยตนเอง  สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของวิทิดา เชยสวรรค์  (2554)  ท่ีได้ศึกษาเร่ือง  การประเมินผลการใช้โปรแกรมอินโฟโปรในงาน
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สารสนเทศทางการบญัชี ณ มหาวิทยาลยัพายพั พบวา่  ปัญหาท่ีพบมากท่ีสุด คือ  การน าเขา้ขอ้มูลยงัมี
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ีมีความยุง่ยากซบัซ้อนอยู ่ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง การช่วยเหลือ
เม่ือเกิดปัญหาท่ีระบบ ไม่มีรายการช่วยเหลือในตวัระบบ  ท าให้ตอ้งมีผูดู้แลระบบคอยให้ค  าแนะน า
ช่วยเหลืออยูบ่่อยคร้ัง   
 
5.3  ข้อค้นพบ 
 1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานเมนูขอ้มูลเงินฝาก  ซ่ึง
เมนูขอ้มูลเงินฝากถือเป็นเมนูหลกัท่ีใชด้ าเนินงานประจ าวนั  เป็นล าดบัสุดทา้ย  อยูใ่นระดบัปานกลาง  
ซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียด  พบวา่  ในการใชง้านพื้นฐาน เช่น การฝาก-ถอนเงิน การเปิดบญัชี  ผูต้อบ
แบบสอบถามมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานได้ดี แต่ในส่วนของการใช้งานเสริมท่ีช่วยอ านวย
ความสะดวกในการใชง้าน  เช่น  การสร้างเลขท่ีบญัชีเงินฝากอตัโนมติั  ผูใ้ชง้านมีความรู้ความเขา้ใจ
ในระดบัปานกลางเท่านั้น 
 2. ผู ้ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุงานมากกว่า  5  ปี  มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นน้อยกว่าผูต้อบแบบสอบถามในช่วงอายุอ่ืนๆ  จ านวน  9  เมนู  
ไดแ้ก่  เมนูขอ้มูลสมาชิก  เมนูขอ้มูลเงินฝาก  เมนูขอ้มูลเงินกู ้ เมนูขอ้มูลหุ้น  เมนูการบนัทึกรายรับ-
รายจ่าย  เมนูรายงานงบการเงิน  เมนูขอ้มูลกองทุน  เมนูติดต่อ ธ.ก.ส.  และเมนูการปิดบญัชีส้ินปี  จาก
ทั้งหมด  11  เมนู  โดยเฉพาะในส่วนของการน าข้อมูลจากโปรแกรมระบบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
ออกเป็นไฟล ์ PDF      
 3. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นวา่  โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นมีคุณลกัษณะ
ของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษาเป็นล าดบัสุดทา้ย  ซ่ึงอยูใ่นระดบัเห็น
ดว้ยปานกลาง  เน่ืองจาก เม่ือโปรแกรมเกิดปัญหาผูใ้ชง้านโปรแกรมฯ  ไม่สามารถแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ย
ตนเอง  ยงัตอ้งมีผูดู้แลระบบคอยใหค้วามช่วยเหลือแนะน าแนวทางแกไ้ข   
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5.4  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรจดัการอบรมโปรแกรมระบบบญัชี

กองทุนหมู่บ้านโดยมุ่งเน้นการอบรมในส่วนของการใช้งานเมนูข้อมูลเงินฝากหลังจากท่ีได้น า
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นไปใชใ้นกองทุนหมู่บา้น  เน่ืองจากพบวา่  เมนูขอ้มูลเงินฝากเป็น
เมนูหลักในการด าเนินงานประจ าวนัของกองทุนหมู่บ้านและเป็นเมนูท่ีผูต้อบแบบสอบถามตอบ
ถูกตอ้งเป็นล าดบัสุดทา้ย  ทั้งน้ีเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมไดเ้กิดประโยชน์สูงสุดให้กบักองทุน
หมู่บา้น     

2. เน่ืองจากพบว่า  มีผูใ้ช้งานบางส่วนท่ียงัไม่เคยได้รับการอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์
พื้นฐานและผูใ้ช้งานท่ีมีอายุงานมากกว่า  5  ปี  ยงัไม่เขา้ใจในการน าขอ้มูลออกเป็นไฟล์  PDF ทั้งน้ี
อาจมาจากการท่ีผูมี้อายุงานมากกวา่  5  ปี  ส่วนใหญ่ท าหน้าท่ีประธานกองทุนหมู่บา้นและไม่ไดใ้ช้
งานคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นโดยตรง  ซ่ึงจะสั่งงานผา่นผูท่ี้อยูใ่ตบ้งัคบั
บัญชา   ดังนั้ น   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรจัดการอบรมการใช้งาน
คอมพิวเตอร์พื้นฐานให้แก่คณะกรรมการหมู่บา้น  เพื่อใหส้ามารถใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุน
หมู่บา้นไดเ้กิดประสิทธิภาพมากข้ึน   

3. เน่ืองจาก  ผูต้อบแบบสอบถามมีความเห็นวา่  เม่ือโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น
เกิดมีปัญหา  ผูใ้ช้งานยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง  ท าให้ในด้านความสามารถในการ
บ ารุงรักษา  ผูต้อบแบบสอบถามเห็นด้วยน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ  ดังนั้ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรควรจดัตั้งศูนยใ์ห้ค  าปรึกษาเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชง้านโปรแกรมระบบ
บญัชีกองทุนหมู่บา้น  พร้อมแนะน าวิธีแกไ้ขปัญหา  เพื่อให้ผูใ้ชส้ามารถน าโปรแกรมไปใชไ้ดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรควรมีการประเมินความรู้ความเขา้ใจใน
การใช้งานโปรแกรมกองทุนหมู่บ้าน  และคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้านท่ีมีความเข้าใจมา
แลกเปล่ียนความรู้ในการใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้นระหวา่งคณะกรรมการหมู่บา้น  
ทั้ งน้ีเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้งานมากข้ึน   ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนัดีระหว่างกองทุน
หมู่บา้น  อีกทั้งยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการอบรมและการเดินทางได ้

 
 


