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จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี  41  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 64 
 การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูติดต่อ  ธ.ก.ส. 
 จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  42  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 65 

การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูการปิดบญัชีส้ินปี 
จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี  43  แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม 66 
ระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
 



 

 

ฑ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี  44  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 68 

การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูขอ้มูลสมาชิก  
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  45  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 70 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูขอ้มูลเงินฝาก  
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  46  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 72 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูขอ้มูลเงินกู ้ 
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  47  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 74 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูขอ้มูลหุน้  
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  48  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 75 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูการบนัทึกรายรับ-รายจ่าย  
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  49  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 76 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูรายงานทางการเงิน  
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  50  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 77 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูขอ้มูลกองทุน  
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  51  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 79 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูดาวน์โหลด    
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  52  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 80 
การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูเปล่ียนรหสัผา่น   
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 



 

 

ฒ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี  53  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 80 
 การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูติดต่อ  ธ.ก.ส. 

 จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 
ตารางท่ี  54  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั 81 

การใชง้านโปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ในเมนูการปิดบญัชีส้ินปี 
จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  55  แสดงจ านวนและร้อยละของระดบัความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการใชโ้ปรแกรม 82 
ระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น  จ าแนกตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบ 
บญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  56  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของ 84 
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ดา้นประโยชน์ใชส้อย 

ตารางท่ี  57  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของ 85 
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ตารางท่ี  58  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของ 87 
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ดา้นความสามารถในการใชง้าน 

ตารางท่ี  59  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของ 88 
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ดา้นประสิทธิภาพ 

ตารางท่ี  60  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของ 89 
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 

ตารางท่ี  61  แสดงจ านวนและร้อยละการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของ 90 
โปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 

ตารางท่ี  62  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพของโปรแกรม 91 
ระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  63  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   92 
ดา้นประโยชน์ใชส้อย  จ  าแนกตามอายงุาน 

ตารางท่ี  64  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ    94 
ดา้นความน่าเช่ือถือ   จ  าแนกตามอายงุาน 



 

 

ณ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี  65  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ     96 

ดา้นความสามารถในการใชง้าน   จ  าแนกตามอายงุาน 
ตารางท่ี  66  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   98 

ดา้นประสิทธิภาพ จ าแนกตามอายงุาน 
ตารางท่ี  67  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ     99 

ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา จ าแนกตามอายงุาน 
ตารางท่ี  68  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   101 

ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  จ าแนกตามอายุงาน 
ตารางท่ี  69  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 103 

จ าแนกตามอายงุาน 
ตารางท่ี  70  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   104 

ดา้นประโยชน์ใชส้อย  จ  าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  71  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ    106 

ดา้นความน่าเช่ือถือ   จ  าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  72  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ     108 

ดา้นความสามารถในการใชง้าน   จ  าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  73  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   110 

ดา้นประสิทธิภาพ จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  74  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ     111 

ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  75  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   112 

ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  76  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 114 

จ าแนกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี  77  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   115 

ดา้นประโยชน์ใชส้อย  จ  าแนกตามตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบ 
บญัชีกองทุนหมู่บา้น 



 

 

ด 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

  หน้า 
ตารางท่ี  78  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ    117 

ดา้นความน่าเช่ือถือ   จ  าแนกตามตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบ 
บญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  79  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ     119 
ดา้นความสามารถในการใชง้าน  จ าแนกตามตามคนท่ีเคยอบรม 
การใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  80  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   121 
ดา้นประสิทธิภาพ จ าแนกตามตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบ 
บญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  81  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ     122 
ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา จ าแนกตามตามคนท่ีเคยอบรม 
การใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  82  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ   123 
ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  จ าแนกตามตามคนท่ีเคยอบรม 
การใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 

ตารางท่ี  83  แสดงค่าเฉล่ียการประเมินคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 125 
จ าแนกตามตามคนท่ีเคยอบรมการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีกองทุนหมู่บา้น 
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สารบัญภาพ  

  หน้า 

ภาพท่ี  1  โครงสร้างและอ านาจของคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง 8 
ภาพท่ี  2   แสดงเมนูและกิจกรรมต่างๆ 11 

 


