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บทคัดย่อ  
 การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีและศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน
ต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้านดอนคันจ านวน  
4 ราย เครื่องมอืในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structural Interview) ใช้การตั้ง
ค าถามแบบปลายเปิด และแบบสอบถาม (Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ปฏิบัติของกลุ่มออมทรัพย์ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี
อย่างเป็นระบบ ใช้การจดบันทึกข้อมูลอย่างง่าย เน้นการบันทึกข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงยอดเงินสด
คงเหลือ และก าไรขาดทุนเพียงเท่านั้น รูปแบบของสมุดบัญชีและทะเบียนคุมไม่ครอบคลุมส าหรับ 
การจดบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีไม่เพียงพอต่อการจัดท างบการเงิน ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนา
ระบบบัญชีให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ 
ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ 1) ระบบบัญชีด้านการรับเงิน 2) ระบบบัญชีด้านการจ่ายเงิน 3) ระบบ
ปิดบัญชีและจัดท างบการเงิน รวมถึงมีการพัฒนาด้านเอกสารบัญชี ทะเบียนคุม สมุดบัญชีและ
รูปแบบงบการเงิน นอกจากนี้ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น 
พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบัญชีที่ พัฒนาขึ้น ผู้ปฏิบัติงานมี
ความพึงพอใจต่อระบบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62 เมื่อพิจารณาความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชีรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน
เช่นเดียวกัน มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 - 4.75 
 
ค าส าคัญ: กลุ่มออมทรัพย์, การพัฒนาระบบบัญชี 
 

ABSTRACT 
 The purpose of this study was to develop the accounting system and to 
study the satisfaction of the practitioners towards the development of the 
accounting system of Don Khan village savings group, Khu Khut sub-district, Sathing 
Phra district, Songkhla Province. The research instruments used were structural 
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เงินทุน จึงต้องกู้ยืมจากนายทุนนอกระบบ ส่งผลให้ประสบปัญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินจริง และ
ชาวบ้านไม่นิยมน าเงินไปฝากธนาคาร เนื่องจากเมื่อย้อนกลับไป 10 ปีที่แล้ว การเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านกับธนาคารไม่สะดวกมากนัก ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเริ่มท าการศึกษา เรียนรู้การออมรูปแบบ
ต่างๆ จนเกิดแนวความคิดจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่มีชื่อว่า “กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน” ก่อตั้งใน
ปี 2550 เริ่มจากการชักชวนชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก จนปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 550 คน 
มีการแต่งตั้งกรรมการกลุ่มเพ่ือท าหน้าที่ดูแลและบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์  กิจกรรมของกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ประกอบด้วย การบริการรับฝากเงินสะสมประจ าเดือน การให้สินเชื่อเงิน
กู้ยืมเพ่ือให้สมาชิกน าไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ เมื่อสิ้นปีทางกลุ่มออมทรัพย์จะมีการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ด้านสวัสดิการอ่ืนๆ ได้แก่ การให้สินเชื่อ
แบบไม่คิดดอกเบ้ียส าหรับสมาชิก เพ่ือใช้ในกรณีจัดงานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ โดยก าหนด
ช าระคืนภายใน 10 วัน รวมถึงมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นต้น 
ทางด้านระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ใช้วิธีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีการจัดท าสมุดจดบันทึกอย่างง่าย
เพ่ือใช้จดรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากสมาชิก ระบบการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไม่เหมาะสม 
รูปแบบงบการเงินไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ซึ่งเมื่อกลุ่มออมทรัพย์มีการเติบโตมากขึ้น จ านวน
สมาชิกและความซับซ้อนของรายการหรือกิจกรรมของกลุ่มมากขึ้น ระบบบัญชีดังกล่าวจึงไม่สามารถ
รองรับรายการที่มีความซับซ้อนได้ การไม่มีระบบบัญชีตามหลักการบัญชี ไม่เข้าใจคุณค่าของการท า
บัญชี ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลด้านการเงินและบัญชี เพ่ือจะขอเสนองบประมาณสนับสนุนเงินทุนจาก
หน่วยงานราชการ หรือใช้ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงไม่สามารถแบ่งปันผลก าไรให้กับ
สมาชิกได้ เนื่องจากไม่ทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แท้จริง (ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว, 2558) 
นอกจากนั้นหากกลุ่มอาชีพไม่สามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ขาดข้อมูลในการวางแผน
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานได้ทันท่วงที น าไปสู่การเลิกด าเนินงาน (พิมพ์พิศา วรรณวิจิต 
และ ปวีนา กองจันทร์, 2560) ข้อผิดพลาดในการแสดงข้อมูลทางการเงินดังกล่าว สะท้อนถึงความ
น่าเชื่อถือในการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ ดังนั้น การออกแบบระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้การจัดท า
บัญชีเป็นระบบ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ (อนุธิดา ประเสริฐศักด์ิ และคณะ , 
2558) การจดบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีถูกต้องครบถ้วน การด าเนินงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพและ
เกิดความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ (มัลลิกา  คงแก้ว, 2559) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากทางกลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายที่
ต้องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและต้องการมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการเติบโตใน
อนาคต ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ให้สามารถจัดท า
บัญชีที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง รวมถึงระบบบัญชีดังกล่าว สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ที่มีลักษณะการด าเนินงานรูปแบบเดียวกันต่อไปได้ 
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interview with open-ended questionnaires and questionnaire. Data were analyzed 
using descriptive statistics; percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that the practitioners of the savings groups lacked 
knowledge and understanding of systematic accounting, using simple data recording, 
the format of the accounting report as well as the registration statement was not 
comprehensive enough for information recording which resulted in insufficient 
accounting data for the preparation of financial statements. The researcher has 
studied and developed the accounting system to be suitable and consistent with the 
operational characteristics of the savings group, consisting of 3 systems, namely; 1) 
Cash receipt accounting system 2) Cash disbursement accounting system 3) 
Accounting system and financial statement preparation, including the development 
of accounting documents, registration controls, book of account and financial 
statement formats. In addition, the results of the study on the satisfaction of the 
practitioners towards the developed accounting system found that the opinions on 
the satisfaction of the practitioners towards the developed accounting system were 
that the practitioners were satisfied with the overall accounting system at the highest 
level, with an average value of 4.62 When considering, the opinion on the satisfaction 
towards the development of accounting systems was at the highest level in all 
aspects as well with an average value of 4.50 - 4.75 
 
Keywords: savings group, accounting system development 
 
บทน า   
 ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าในหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐมีการสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกัน 
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคม โดยใช้เงินทุนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน (อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต และ ฐิติมา เวชพงศ์, 2557) เพ่ือให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ รวมถึงเงินทุนในการด ารงชีพ ทั้งนี้ก็เพ่ือมุ่งหวังให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตั้งแต่ฐานราก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการ
บริหารจัดการและสามารถพ่ึงตนเองได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน ต้องเริ่มมา
จากการสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง เปลี่ยนแนวคิดจากการพ่ึงพาทุนภายนอกมาสู่การพ่ึงพาทุนที่เกิดขึ้น
จากการจัดการของชุมชนเอง แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อจัดท ากองทุนสวัสดิการชุมชน 
น าหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ เป็นกระบวนการ
สร้างโอกาสใช้เงินเป็นเครื่องพัฒนาคน ชุมชนเกิดการเกื้อกูล เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
ซึ่งเงินที่ได้รับเป็นเงินที่คนในชุมชนร่วมกันท า ดอกผลของเงินที่ได้มาจากการจัดด าเนินการของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ของชาวบ้าน (อรทัย แสงทอง และคณะ, 2558) ชาวบ้านในหมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คือ ท านาข้าว บางรายขาดแหล่ง
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เงินทุน จึงต้องกู้ยืมจากนายทุนนอกระบบ ส่งผลให้ประสบปัญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สูงเกินจริง และ
ชาวบ้านไม่นิยมน าเงินไปฝากธนาคาร เนื่องจากเมื่อย้อนกลับไป 10 ปีที่แล้ว การเดินทางระหว่าง
หมู่บ้านกับธนาคารไม่สะดวกมากนัก ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเริ่มท าการศึกษา เรียนรู้การออมรูปแบบ
ต่างๆ จนเกิดแนวความคิดจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่มีชื่อว่า “กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน” ก่อตั้งใน
ปี 2550 เริ่มจากการชักชวนชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิก จนปัจจุบันมีจ านวนสมาชิก 550 คน 
มีการแต่งตั้งกรรมการกลุ่มเพ่ือท าหน้าที่ดูแลและบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์  กิจกรรมของกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ประกอบด้วย การบริการรับฝากเงินสะสมประจ าเดือน การให้สินเชื่อเงิน
กู้ยืมเพ่ือให้สมาชิกน าไปเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ เมื่อสิ้นปีทางกลุ่มออมทรัพย์จะมีการ
จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการฝากเงิน ด้านสวัสดิการอ่ืนๆ ได้แก่ การให้สินเชื่อ
แบบไม่คิดดอกเบี้ยส าหรับสมาชิก เพ่ือใช้ในกรณีจัดงานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพ โดยก าหนด
ช าระคืนภายใน 10 วัน รวมถึงมีการจ่ายเงินสงเคราะห์ให้แก่ทายาท ในกรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นต้น 
ทางด้านระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์ใช้วิธีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง มีการจัดท าสมุดจดบันทึกอย่างง่าย
เพ่ือใช้จดรายละเอียดการรับจ่ายเงินจากสมาชิก ระบบการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไม่เหมาะสม 
รูปแบบงบการเงินไม่ถูกต้องตามหลักการบัญชี ซึ่งเมื่อกลุ่มออมทรัพย์มีการเติบโตมากขึ้น จ านวน
สมาชิกและความซับซ้อนของรายการหรือกิจกรรมของกลุ่มมากขึ้น ระบบบัญชีดังกล่าวจึงไม่สามารถ
รองรับรายการที่มีความซับซ้อนได้ การไม่มีระบบบัญชีตามหลักการบัญชี ไม่เข้าใจคุณค่าของการท า
บัญชี ส่งผลให้ไม่มีข้อมูลด้านการเงินและบัญชี เพ่ือจะขอเสนองบประมาณสนับสนุนเงินทุนจาก
หน่วยงานราชการ หรือใช้ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน รวมถึงไม่สามารถแบ่งปันผลก าไรให้กับ
สมาชิกได้ เนื่องจากไม่ทราบผลการด าเนินงานและฐานะการเงินที่แท้จริง (ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว, 2558) 
นอกจากนั้นหากกลุ่มอาชีพไม่สามารถจัดท าบัญชีได้อย่างถูกต้อง ส่งผลให้ขาดข้อมูลในการวางแผน
เพ่ือแก้ไขข้อผิดพลาดจากการด าเนินงานได้ทันท่วงที น าไปสู่การเลิกด าเนินงาน (พิมพ์พิศา วรรณวิจิต 
และ ปวีนา กองจันทร์, 2560) ข้อผิดพลาดในการแสดงข้อมูลทางการเงินดังกล่าว สะท้อนถึงความ
น่าเชื่อถือในการบริหารงานกลุ่มออมทรัพย์ ดังนั้น การออกแบบระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้การจัดท า
บัญชีเป็นระบบ สามารถเปรียบเทียบข้อมูลในอดีตกับปัจจุบันได้ (อนุธิดา ประเสริฐศักดิ์ และคณะ , 
2558) การจดบันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีถูกต้องครบถ้วน การด าเนินงานของกลุ่มมีประสิทธิภาพและ
เกิดความโปร่งใส่สามารถตรวจสอบได้ (มัลลิกา  คงแก้ว, 2559) 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นในการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นกรณีศึกษา เนื่องจากทางกลุ่มออมทรัพย์ดังกล่าว มีจุดมุ่งหมายที่
ต้องการสร้างความเข้มแข็งในชุมชนและต้องการมีระบบบัญชีท่ีเหมาะสม เพ่ือรองรับการเติบโตใน
อนาคต ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาพัฒนาปรับปรุงระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ให้สามารถจัดท า
บัญชีที่ถูกต้องได้ด้วยตัวเอง รวมถึงระบบบัญชีดังกล่าว สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบ
บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ที่มีลักษณะการด าเนินงานรูปแบบเดียวกันต่อไปได้ 
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interview with open-ended questionnaires and questionnaire. Data were analyzed 
using descriptive statistics; percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that the practitioners of the savings groups lacked 
knowledge and understanding of systematic accounting, using simple data recording, 
the format of the accounting report as well as the registration statement was not 
comprehensive enough for information recording which resulted in insufficient 
accounting data for the preparation of financial statements. The researcher has 
studied and developed the accounting system to be suitable and consistent with the 
operational characteristics of the savings group, consisting of 3 systems, namely; 1) 
Cash receipt accounting system 2) Cash disbursement accounting system 3) 
Accounting system and financial statement preparation, including the development 
of accounting documents, registration controls, book of account and financial 
statement formats. In addition, the results of the study on the satisfaction of the 
practitioners towards the developed accounting system found that the opinions on 
the satisfaction of the practitioners towards the developed accounting system were 
that the practitioners were satisfied with the overall accounting system at the highest 
level, with an average value of 4.62 When considering, the opinion on the satisfaction 
towards the development of accounting systems was at the highest level in all 
aspects as well with an average value of 4.50 - 4.75 
 
Keywords: savings group, accounting system development 
 
บทน า   
 ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าในหลายปีที่ผ่านมา ภาครัฐมีการสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกัน 
จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้น เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคม โดยใช้เงินทุนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาคน (อิสรนันท์ ทรงเนติเชาวลิต และ ฐิติมา เวชพงศ์, 2557) เพ่ือให้เกิดการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ รวมถึงเงินทุนในการด ารงชีพ ทั้งนี้ก็เพ่ือมุ่งหวังให้
ชุมชนเกิดความเข้มแข็งตั้งแต่ฐานราก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีศักยภาพเพียงพอในการ
บริหารจัดการและสามารถพ่ึงตนเองได้ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ยั่งยืน ต้องเริ่มมา
จากการสร้างรากฐานที่เข้มแข็ง เปลี่ยนแนวคิดจากการพ่ึงพาทุนภายนอกมาสู่การพ่ึงพาทุนที่เกิดขึ้น
จากการจัดการของชุมชนเอง แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อจัดท ากองทุนสวัสดิการชุมชน 
น าหลักการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ เป็นกระบวนการ
สร้างโอกาสใช้เงินเป็นเครื่องพัฒนาคน ชุมชนเกิดการเกื้อกูล เสียสละ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในชุมชน 
ซึ่งเงินที่ได้รับเป็นเงินที่คนในชุมชนร่วมกันท า ดอกผลของเงินที่ได้มาจากการจัดด าเนินการของกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์ของชาวบ้าน (อรทัย แสงทอง และคณะ, 2558) ชาวบ้านในหมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร คือ ท านาข้าว บางรายขาดแหล่ง
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   ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อระบบบัญชีของกรรมการผู้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคันต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี้ 
   ด้านการพัฒนาระบบบัญชี วัดจากความพึงพอใจต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น 
ไม่ซับซ้อน ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการบันทึกบัญชี ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ระบบช่วย
ลดเวลาในการบันทึกบัญชี และสามารถแสดงผลการด าเนินงานได้โปร่งใส 
   ด้านเอกสารบัญชี วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท าเอกสารบัญชี 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบเอกสารที่พัฒนาขึ้น กรอกข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลในเอกสารบัญชี 
ครบถ้วนสามารถน าไปบันทึกในสมุดบัญชีได้ เอกสารมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของกลุ่ม  
ออมทรัพย์  
   ด้านสมุดบัญชี วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท าสมุดบัญชี ความพึง
พอใจต่อสมุดบัญชี การกรอกข้อมูลท าได้ง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลจากสมุดบัญชีสามารถน าไปใช้ในการ
จัดท างบการเงินได้ สมุดบัญชีช่วยลดเวลาในการจัดท างบการเงิน  
   ด้านทะเบียนคุมต่างๆ วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท าทะเบียนคุม 
ความพึงพอใจต่อทะเบียนคุมต่างๆ การกรอกข้อมูลท าได้ง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลจากทะเบียนคุมต่างๆ 
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้ และใช้ในการสอบทาน ลดความผิดพลาดในการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชี 
   ด้านการพัฒนารูปแบบงบการเงิน วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท า
งบการเงิน ความพึงพอใจต่อรูปแบบงบการเงิน ความตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท างบการเงิน 
รูปแบบงบการเงินไม่ซับซ้อน เข้าได้ง่าย ขั้นตอนการจัดท างบการเงินไม่ยุ่งยาก รูปแบบงบการเงินช่วย
ให้ทราบผลการด าเนินงานและสถานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ได้ 
   การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยสร้างและพัฒนา
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามและความครอบคลุมของเนื้อหาของการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะห์ 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.809 - 
0.868 ซึ่งเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) และทดสอบค่าอ านาจแจกแจง 
(Discrimination) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item – Total 
Correlation) คัดเลือกข้อค าถามที่มีอ านาจแจกแจง (r) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.02 ข้ึนไป พบว่า ค่าอ านาจแจกแจง
ข้อค าถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยอยู่ระหว่าง 0.492 - 0.870 จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ได้แก่ กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการและการจัดท า
บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) (Creswell & Plano Clark, 2018) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้อง
กับการวิจัย ดังนี้  
  2.1  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การรวบรวมโดยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structural Interview) โดยเป็นการตั้งค าถามแบบปลายเปิด ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบ
ข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะท่ีจะน ามาปรับปรุงระบบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่ง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ลักษณะการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
   ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ รูปแบบเอกสาร
บัญชี สมุดบัญชี ทะเบียนคุม ขั้นตอนการบันทึกบัญชี การจัดท างบการเงิน 
  2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบัญชีที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
ดอนคัน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานในหน้าที่ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีค าถามแบบตรวจสอบ 
(Checklist) 
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   ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อระบบบัญชีของกรรมการผู้ปฏิบัติงาน
ในกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคันต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ดังนี้ 
   ด้านการพัฒนาระบบบัญชี วัดจากความพึงพอใจต่อระบบบัญชีท่ีพัฒนาขึ้น 
ไม่ซับซ้อน ช่วยให้เข้าใจขั้นตอนการบันทึกบัญชี ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ระบบช่วย
ลดเวลาในการบันทึกบัญชี และสามารถแสดงผลการด าเนินงานได้โปร่งใส 
   ด้านเอกสารบัญชี วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท าเอกสารบัญชี 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบเอกสารที่พัฒนาขึ้น กรอกข้อมูลได้ง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลในเอกสารบัญชี 
ครบถ้วนสามารถน าไปบันทึกในสมุดบัญชีได้ เอกสารมีความสอดคล้องกับการด าเนินงานของกลุ่ม  
ออมทรัพย์  
   ด้านสมุดบัญชี วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท าสมุดบัญชี ความพึง
พอใจต่อสมุดบัญชี การกรอกข้อมูลท าได้ง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลจากสมุดบัญชีสามารถน าไปใช้ในการ
จัดท างบการเงินได้ สมุดบัญชีช่วยลดเวลาในการจัดท างบการเงิน  
   ด้านทะเบียนคุมต่างๆ วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท าทะเบียนคุม 
ความพึงพอใจต่อทะเบียนคุมต่างๆ การกรอกข้อมูลท าได้ง่ายไม่ซับซ้อน ข้อมูลจากทะเบียนคุมต่างๆ 
ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได้ และใช้ในการสอบทาน ลดความผิดพลาดในการ
บันทึกข้อมูลทางบัญชี 
   ด้านการพัฒนารูปแบบงบการเงิน วัดจากการตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท า
งบการเงิน ความพึงพอใจต่อรูปแบบงบการเงิน ความตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท างบการเงิน 
รูปแบบงบการเงินไม่ซับซ้อน เข้าได้ง่าย ขั้นตอนการจัดท างบการเงินไม่ยุ่งยาก รูปแบบงบการเงินช่วย
ให้ทราบผลการด าเนินงานและสถานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ได้ 
   การสร้างเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ โดยสร้างและพัฒนา
แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบของผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 
Validity) ภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามและความครอบคลุมของเนื้อหาของการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ผลการวิเคราะห์พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.67 – 1.00 จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) โดยทดลองใช้ (Try Out) กับกรรมการกลุ่ม
ออมทรัพย์ที่มีหน้าที่จัดท าบัญชี จ านวน 30 คน ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ การวิเคราะห์ 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) พบว่า ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามตอนที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.809 - 
0.868 ซึ่งเป็นระดับที่น่าพึงพอใจ (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2549) และทดสอบค่าอ านาจแจกแจง 
(Discrimination) โดยใช้วิธีสหสัมพันธ์ของคะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Corrected Item – Total 
Correlation) คัดเลือกข้อค าถามที่มีอ านาจแจกแจง (r) ที่มีค่าตั้งแต่ 0.02 ขึ้นไป พบว่า ค่าอ านาจแจกแจง
ข้อค าถามผ่านเกณฑ์ทุกข้อโดยอยู่ระหว่าง 0.492 - 0.870 จากนั้นน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง 
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วัตถุประสงค์การวิจัย  
 1. เพ่ือพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา 
 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) ได้แก่ กรรมการกลุ่มออมทรัพย์ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการด าเนินการและการจัดท า
บัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
 
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด 
อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยการศึกษาใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) (Creswell & Plano Clark, 2018) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยสร้างขึ้นให้สอดคล้อง
กับการวิจัย ดังนี้  
  2.1  ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การรวบรวมโดยเทคนิคการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกแบบมี
โครงสร้าง (Structural Interview) โดยเป็นการตั้งค าถามแบบปลายเปิด ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบ
ข้อซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะที่จะน ามาปรับปรุงระบบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติ โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ต าแหน่ง หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ส่วนที่ 2 ข้อมูลทั่วไปกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ลักษณะการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
   ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ ได้แก่ รูปแบบเอกสาร
บัญชี สมุดบัญชี ทะเบียนคุม ขั้นตอนการบันทึกบัญชี การจัดท างบการเงิน 
  2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบัญชีที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีที่ได้จาก
การศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกรอบการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้าน
ดอนคัน ซึ่งแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ท างานในหน้าที่ปัจจุบันของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยมีค าถามแบบตรวจสอบ 
(Checklist) 
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การเป็นหนี้นอกระบบของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิก กรรมการที ่ท าหน้าที ่ในการด าเนินงานของกลุ ่มออมทรัพย์มีจ านวน 4 ราย 
ประกอบด้วย ประธาน รองประธานและเหรัญญิกจากสมาชิกหมู่ที่ 7 และ 8 หมู่บ้านละ 1 ราย 
ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์ ทุกวันที่ 9  
- 10 ของเดือน บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ได้แก่ เงินกู้ทั่วไป เงินกู้ยืมฉุกเฉินโดยไม่คิดดอกเบี้ยกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน รวมถึงให้การสงเคราะห์กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต  ส าหรับการจัดท าบัญชีของกลุ่ม
ออมทรัพย์ พบว่า  
  1) ด้านความรู้ ความเข้าใจด้านระบบบัญชี พบว่า กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคันจัดท า
บัญชีด้วยมือ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่มีความรู้ในกระบวนการจัดท าบัญชีมาก่อน ใช้การจดบันทึกข้อมูล
แบบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก โดยบันทึกยอดรับฝาก ถอนเงินจากสมาชิก และการจ่ายเงินกู้เพ่ือให้
ทราบถึงยอดเงินสดคงเหลือ และก าไรขาดทุนเพียงเท่านั้น  
  2) ด้านเอกสารประกอบการท าบัญชี พบว่า การใช้เอกสารด้านการรับฝาก ถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์ จัดท าสมุดคู่ฝากให้กับสมาชิกเพ่ือบันทึกข้อมูลการเงิน ด้านการกู้ยืมเงินไม่มีการจัดท า
เอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงิน และด้านรายจ่ายไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่าย ทะเบียนคุม ทางกลุ่มออม
ทรัพย์ใช้เพียงการจดบันทึกข้อมูลในสมุดทั่วไป  
  3) ด้านการบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนคุม พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ใช้การ 
จดบันทึกรายการรับฝาก ถอนเงินออมทรัพย์ การกู้เงินของสมาชิก รวมถึงรายจ่ายต่างๆ ในสมุดทั่วไป 
เพียงเพ่ือให้ทราบยอดเงินสดคงเหลือ และรายรับ รายจ่ายแบบง่ายเท่านั้น ไม่ได้มีการบันทึกรายการ
ลงในสมุดบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ 
  4) ด้านการจัดท างบการเงิน พบว่า กลุ่มออมทรัพย์มีการแจ้งผลการด าเนินงานประจ าปี
โดยการจัดประชุมชี้แจงให้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทราบ ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินไม่ได้
จัดท าในรูปแบบตามหลักการบัญชี เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าบัญชี 
  5) สรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มออมหมู่บ้านดอนคัน อยากให้มีเอกสารที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลระบบบัญชีที่เพียงพอต่อการน าข้อมูลมาจัดท างบการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือให้สมาชิกทุก
คนได้ทราบผลการด าเนินงานที่แท้จริงและถูกต้อง 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน พบว่า  
  1) กรรมการผู้ท าหน้าที่จัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ขาดความรู้ในการจัดท าบัญชี
อย่างเป็นระบบ  
  2) เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดท าบัญชี ไม่ครบถ้วน 
  3) ข้อมูลทางด้านบัญชีไม่เพียงพอต่อการจัดท างบการเงิน เนื่องจากไม่มีการ จดบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ไม่มีการจัดท าสมุดบัญชีและทะเบียนคุม 
  ผลจากการศึกษาข้อมูลลักษณะการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน 
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการรวบรวมจากการเอกสารหลักฐานในการ
จัดท าบัญชี สมุดบันทึกรายการต่างๆ รวมถึงศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยหนังสือ และเอกสาร ต าราท่ี
เกี่ยวข้อง  
  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ และใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้านดอนคัน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ซ่ึงใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปในการ
ด าเนินงานของทางกลุ่มออมทรัพย์ นโยบายของทางกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ 
   2) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ
ระบบบัญชีที่ถูกพัฒนาขึ้น 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ได้น ามาวิเคราะห์  สรุป
ประเด็นปัญหา จุดอ่อนของกระบวนการจัดท าบัญชี เพ่ือน าไปพัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการของทางกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
  4.2 ข้อมูลเชิงปริมาณ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ
ระบบบัญชีท่ีถูกพัฒนาข้ึน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive)  ได้แก่ ค่าร้อยละ 
(Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  โดยมีการก าหนด
เกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามเกณฑ์การแปลความหมายของ บุญชุม ศรีสะอาด (2543)  ดังนี้ 
   4.51 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   3.51 – 4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
ผลการวิจัย  
 1. การศึกษาพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิง
พระ จังหวัดสงขลา  
  จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มออมทรัพย์ พบว่า สถานที่ตั้งเลขที่ 111 หมู่ที่ 8 
หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2536 มี
สมาชิกทั้งหมดจ านวน 550 คน ประกอบด้วยสมาชิกที่อาศัยในหมู่บ้านดอนคัน หมู่ที่ 7 จ านวน 200 คน 
และหมู่ที่ 8 จ านวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน แก้ไขปัญหา
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การเป็นหนี้นอกระบบของสมาชิก ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการช่วยเหลือตนเอง ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ระหว่างสมาชิก กรรมการที ่ท าหน้าที ่ในการด าเนินงานของกลุ ่มออมทรัพย์มีจ านวน 4 ราย 
ประกอบด้วย ประธาน รองประธานและเหรัญญิกจากสมาชิกหมู่ที่ 7 และ 8 หมู่บ้านละ 1 ราย 
ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ให้บริการรับฝากเงินออมทรัพย์ ทุกวันที่ 9  
- 10 ของเดือน บริการสินเชื่อแก่สมาชิก ได้แก่ เงินกู้ทั่วไป เงินกู้ยืมฉุกเฉินโดยไม่คิดดอกเบี้ยกรณีที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน รวมถึงให้การสงเคราะห์กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต  ส าหรับการจัดท าบัญชีของกลุ่ม
ออมทรัพย์ พบว่า  
  1) ด้านความรู้ ความเข้าใจด้านระบบบัญชี พบว่า กลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคันจัดท า
บัญชีด้วยมือ ผู้มีหน้าที่จัดท าบัญชีไม่มีความรู้ในกระบวนการจัดท าบัญชีมาก่อน ใช้การจดบันทึกข้อมูล
แบบง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก โดยบันทึกยอดรับฝาก ถอนเงินจากสมาชิก และการจ่ายเงินกู้เพ่ือให้
ทราบถึงยอดเงินสดคงเหลือ และก าไรขาดทุนเพียงเท่านั้น  
  2) ด้านเอกสารประกอบการท าบัญชี พบว่า การใช้เอกสารด้านการรับฝาก ถอนเงินฝาก
ออมทรัพย์ จัดท าสมุดคู่ฝากให้กับสมาชิกเพ่ือบันทึกข้อมูลการเงิน ด้านการกู้ยืมเงินไม่มีการจัดท า
เอกสารหลักฐานการกู้ยืมเงิน และด้านรายจ่ายไม่มีการจัดท าใบส าคัญจ่าย ทะเบียนคุม ทางกลุ่มออม
ทรัพย์ใช้เพียงการจดบันทึกข้อมูลในสมุดทั่วไป  
  3) ด้านการบันทึกรายการในสมุดบัญชีและทะเบียนคุม พบว่า กลุ่มออมทรัพย์ใช้การ 
จดบันทึกรายการรับฝาก ถอนเงินออมทรัพย์ การกู้เงินของสมาชิก รวมถึงรายจ่ายต่างๆ ในสมุดทั่วไป 
เพียงเพ่ือให้ทราบยอดเงินสดคงเหลือ และรายรับ รายจ่ายแบบง่ายเท่านั้น ไม่ได้มีการบันทึกรายการ
ลงในสมุดบัญชีและทะเบียนคุมต่างๆ 
  4) ด้านการจัดท างบการเงิน พบว่า กลุ่มออมทรัพย์มีการแจ้งผลการด าเนินงานประจ าปี
โดยการจัดประชุมชี้แจงให้แก่สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ทราบ ในการจัดท ารายงานผลการด าเนินไม่ได้
จัดท าในรูปแบบตามหลักการบัญชี เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าบัญชี 
  5) สรุปข้อเสนอแนะจากกลุ่มออมหมู่บ้านดอนคัน อยากให้มีเอกสารที่ใช้ในการบันทึก
ข้อมูลระบบบัญชีที่เพียงพอต่อการน าข้อมูลมาจัดท างบการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เพ่ือให้สมาชิกทุก
คนได้ทราบผลการด าเนินงานที่แท้จริงและถูกต้อง 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปประเด็นปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน พบว่า  
  1) กรรมการผู้ท าหน้าที่จัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ขาดความรู้ในการจัดท าบัญชี
อย่างเป็นระบบ  
  2) เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดท าบัญชี ไม่ครบถ้วน 
  3) ข้อมูลทางด้านบัญชีไม่เพียงพอต่อการจัดท างบการเงิน เนื่องจากไม่มีการ จดบันทึก
ข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ไม่มีการจัดท าสมุดบัญชีและทะเบียนคุม 
  ผลจากการศึกษาข้อมูลลักษณะการด าเนินการของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน 
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ผู้วิจัยได้ท าการปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีที่เหมาะสมกับกลุ่มออมทรัพย์ โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 
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 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1  ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท าการรวบรวมจากการเอกสารหลักฐานในการ
จัดท าบัญชี สมุดบันทึกรายการต่างๆ รวมถึงศึกษาค้นคว้าจากงานวิจัยหนังสือ และเอกสาร ต าราที่
เกี่ยวข้อง  
  3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของกลุ่มออมทรัพย์ และใช้แบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ หมู่บ้านดอนคัน โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลมีรายละเอียดดังนี้ 
   1)  ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ซ่ึงใช้ค าถามแบบปลายเปิด เพ่ือรวบรวมข้อมูลของกลุ่ม
ออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปในการ
ด าเนินงานของทางกลุ่มออมทรัพย์ นโยบายของทางกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ข้อมูลเกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ 
   2) ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามในการรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อ
ระบบบัญชีที่ถูกพัฒนาขึ้น 
 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  4.1 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ได้น ามาวิเคราะห์  สรุป
ประเด็นปัญหา จุดอ่อนของกระบวนการจัดท าบัญชี เพ่ือน าไปพัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินการของทางกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
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ภาพที่ 2  ตัวอย่างสมุดบัญชีรายรับ – รายจ่าย  
 
  การพัฒนารูปแบบงบการเงิน ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนารูปแบบงบการเงินให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ สามารถเข้าใจได้ง่าย สะท้อนให้เห็นถึงผลการด าเนินงาน 
และแสดงถึงฐานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคันได้ ได้แก่ งบทดลอง งบก าไรขาดทุนและ
งบแสดงฐานะการเงิน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2553) 
 
 2. การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออม
ทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
  2.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จ านวน 4 คน 
(ร้อยละ 100) มีอายุมากกว่า 50 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 50) และอายุระหว่าง จ านวน 46 – 50 ปี 
2 คน (ร้อยละ 50) ด้านระดับการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 2 คน 
(ร้อยละ 50) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จ านวน 
2 คน (ร้อยละ 50) ด้านประสบการณ์ท างานในต าแหน่งปัจจุบัน ผู้ตอบแบบสอบถามมีประสบการณ์
การท างานมากกว่า 15 ปี จ านวน 2 คน (ร้อยละ 50) และมีประสบการณ์ท างาน 5 – 10 ปี จ านวน 2 คน 
(ร้อยละ 50) 
  2.2 ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น 
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ภาพที่ 1 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มออมทรัพย์ 
 
  ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยใช้การบันทึกด้วยมือ 
เนื่องจากกรรมการกลุ่มออมทรัพย์มีข้อจ ากัดในการใช้คอมพิวเตอร์ ให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 3 ระบบ ได้แก่ ระบบบัญชีด้านรับเงิน ระบบบัญชีด้านการจ่ายเงิน ระบบบันทึกบัญชี
และจัดท างบการเงิน นอกจากนั้นได้มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงานและจัดท าบัญชี เพ่ือใช้เป็น
แนวทางแก่กรรมการผู้ปฏิบัติงาน 
  การพัฒนาด้านเอกสารบัญชี ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาเอกสารท่ีมีความจ าเป็นเพ่ือเป็น
หลักฐานทางกฎหมายและใช้ในการบันทึกบัญชี ได้แก่ สมุดคู่ฝาก ใบรับฝากเงิน ใบถอนเงิน สัญญา
กู้ยืมเงิน และใบส าคัญจ่าย 
  การพัฒนาทะเบียนคุม ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาทะเบียนคุมในการจดบันทึกข้อมูล เพ่ือ
สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการควบคุมภายในและวางแผนการบริหารงานของกลุ่มออมทรัพย์ ทะเบียนคุม 
ได้แก่ ทะเบียนคุมสมาชิก ทะเบียนคุมเงินฝากรายบุคคลและทะเบียนคุมลูกหนี้รายบุคคล  
  การพัฒนาสมุดบัญชี ผู้วิจัยได้ศึกษาพัฒนาสมุดบัญชีให้รูปแบบที่ไม่ซับซ้อน มีจ านวน
ช่องในการกรอกข้อมูลไม่มากนัก และมีการก าหนดหมายเลขช่อง เพ่ือให้ผู้ท าบัญชีสามารถบันทึก
ข้อมูลได้ง่าย สะดวกมากขึ้น และข้อมูลที่ได้มีความเพียงพอต่อการจัดท างบการเงิน สมุดบัญชี ได้แก่ 
สมุดบัญชีเงินสดรับ - จ่ายประเดือน สมุดบัญชีรายรับ สมุดบัญชีรายจ่าย สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป 
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งานวิจัยของ สรินยา สุภัทรานนท์ (2557) การบูรณาการเรียนและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบ
บัญชีกรณีศึกษากลุ่มอาชีพ พบว่า ระบบบัญชีสามารถจัดท าได้อย่างง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก และเหมาะสมกับ
ขนาดของกลุ่มอาชีพ เน้นข้อมูลการวัดผลการด าเนินงานก าไรขาดทุน เพ่ือให้สามารถน าไปวางแผน
งานในอนาคตต่อไป เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว (2558) การพัฒนาระบบบัญชีของ
กลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อ าเภอเมืองตาก พบว่า กิจการขนาดเล็กเน้นข้อมูลที่จ าเป็น ข้อมูลควรมี
ความเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก เน้นการวัดผลการด าเนินงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บันเฉย ศรีแก้ว 
และคณะ (2559) การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่ม 
บ้านหนองหัววัว ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความต้องการรูปแบบบัญชีส่วน
ใหญ่ต้องการรูปแบบง่าย จ านวนช่องไม่ซับซ้อน เป็นการบันทึกบัญชีแบบง่ายๆ 
 ส่วนความพึงพอใจด้านการพัฒนาเอกสารบัญชี สมุดบัญชี และทะเบียนคุมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ช่วยลดเวลาในการบันทึกข้อมูล
บัญชี มีความสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี พูลเกิด (2556) ศึกษาการพัฒนา
ระบบบัญชีส าหรับสถาบันการเงิน การจัดให้มีการจัดท าสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย 
และสมุดบัญชีแยกประเภท จะช่วยให้มีการบันทึกบัญชีที่ครบถ้วน ความพึงพอใจด้านการพัฒนา
รูปแบบงบการเงินอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท างบ
การเงิน รูปแบบของงบการเงินไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย ขั้นตอนในการจัดท างบการเงินไม่ยุ่งยาก รูปแบบ
งบการเงินช่วยให้ทางกลุ่มออมทรัพย์ทราบผลการด าเนินงานและสถานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว (2558) พบว่า ความพึงพอใจด้านรูปแบบงบการเงินอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้ระบบบัญชีเข้าใจ ระบบบัญชี เข้าใจประโยชน์จากการท างบการเงิน และ
ทราบที่มาของตัวเลข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้านดอนคัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ด้าน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามโดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในการจัดท าบัญชี  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่อง ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ หากต้องการน าระบบบัญชีไปใช้กับกลุ่มอาชีพอ่ืน ควรมีการปรับปรุง
ระบบบัญชี เอกสารด้านบัญชี รูปแบบงบการเงินให้เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนั้นๆ 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบัญชีให้มีความเหมาะสม ช่วย
ให้กลุ่มอาชีพนั้นๆ ได้ทราบข้อมูลการด าเนินงานที่น่าเชื่อถือ งบการเงินมีความถูกต้อง สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานของกลุ่มอาชีพได้ 
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ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชี 
 

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชี ค่าเฉลี่ย 
(x ̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการพัฒนาระบบบัญชี 4.60 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านการพัฒนาเอกสารบัญชี 4.75 0.38 มากที่สุด 
3. ด้านการพัฒนาทะเบียนคุม 4.60 0.43 มากที่สุด 
4. ด้านการพัฒนาสมุดบัญชี 4.65 0.44 มากที่สุด 
5. ด้านการพัฒนารูปแบบงบการเงิน 4.50 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.40 มากที่สุด 
 
   จากข้อมูลในตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบ
บัญชีที่พัฒนาขึ้นของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบบัญชีรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาระบบบัญชี จากมากไปหาน้อยคือ ด้านการพัฒนาเอกสารบัญชี (x̄ = 4.75, S.D. = 0.38)  
ด้านการพัฒนาสมุดบัญชี (x̄ = 4.65, S.D. = 0.44) ด้านพัฒนาทะเบียนคุม (x̄ = 4.60, S.D. = 0.43) 
ด้านการพัฒนาระบบบัญชี (x̄ = 4.60, S.D. = 0.37) และด้านการพัฒนารูปแบบงบการเงิน (x̄ = 
4.50, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา พบว่า กรรมการผู้ปฏิบัติของกลุ่มออมทรัพย์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี
อย่างเป็นระบบ ใช้การจดบันทึกข้อมูลอย่างง่าย เน้นการบันทึกข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงยอดเงินสด
คงเหลือ และก าไรขาดทุนเพียงเท่านั้น รูปแบบของสมุดบัญชีและทะเบียนคุมไม่ครอบคลุมส าหรับการ
จดบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีไม่เพียงพอต่อการจัดท างบการเงิน จากประเด็นปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของทางกลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 ระบบ 
ได้แก่ ระบบบัญชีด้านรับเงิน ระบบบัญชีด้านการจ่ายเงิน ระบบบันทึกบัญชีและจัดท างบการเงิน รวมถึง
มีการพัฒนาด้านเอกสารบัญชี ทะเบียนคุม สมุดบัญชี และรูปแบบ งบการเงิน 
 ส าหรับข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น 
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อระบบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
เก่ียวกับความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชีรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นเดียวกัน  
โดยความพึงพอใจด้านการพัฒนาระบบบัญชีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นไม่มีความ
ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอนการบันทึกบัญชี ช่วยลดเวลาใน การปฏิบัติงาน ข้อมูล
ทางด้านบัญชีมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถแสดงผลการด าเนินงานได้ อย่างโปร่งใส่ สอดคล้องกับ
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งานวิจัยของ สรินยา สุภัทรานนท์ (2557) การบูรณาการเรียนและบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาระบบ
บัญชีกรณีศึกษากลุ่มอาชีพ พบว่า ระบบบัญชีสามารถจัดท าได้อย่างง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก และเหมาะสมกับ
ขนาดของกลุ่มอาชีพ เน้นข้อมูลการวัดผลการด าเนินงานก าไรขาดทุน เพ่ือให้สามารถน าไปวางแผน
งานในอนาคตต่อไป เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ยุพรัตน์ จันทร์แก้ว (2558) การพัฒนาระบบบัญชีของ
กลุ่มอาชีพบ้านหนองกะโห้ อ าเภอเมืองตาก พบว่า กิจการขนาดเล็กเน้นข้อมูลที่จ าเป็น ข้อมูลควรมี
ความเข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก เน้นการวัดผลการด าเนินงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ บันเฉย ศรีแก้ว 
และคณะ (2559) การพัฒนารูปแบบบัญชีการเงินวิสาหกิจชุมชนทอผ้าสีธรรมชาติ: กรณีศึกษากลุ่ม 
บ้านหนองหัววัว ต าบลโคกสี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความต้องการรูปแบบบัญชีส่วน
ใหญ่ต้องการรูปแบบง่าย จ านวนช่องไม่ซับซ้อน เป็นการบันทึกบัญชีแบบง่ายๆ 
 ส่วนความพึงพอใจด้านการพัฒนาเอกสารบัญชี สมุดบัญชี และทะเบียนคุมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานสามารถกรอกข้อมูลได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ช่วยลดเวลาในการบันทึกข้อมูล
บัญชี มีความสอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มออมทรัพย์ รวมถึงสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภาวิณี พูลเกิด (2556) ศึกษาการพัฒนา
ระบบบัญชีส าหรับสถาบันการเงิน การจัดให้มีการจัดท าสมุดรายวันทั่วไป สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย 
และสมุดบัญชีแยกประเภท จะช่วยให้มีการบันทึกบัญชีที่ครบถ้วน ความพึงพอใจด้านการพัฒนา
รูปแบบงบการเงินอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักถึงความจ าเป็นในการจัดท างบ
การเงิน รูปแบบของงบการเงินไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย ขั้นตอนในการจัดท างบการเงินไม่ยุ่งยาก รูปแบบ
งบการเงินช่วยให้ทางกลุ่มออมทรัพย์ทราบผลการด าเนินงานและสถานะการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ได้ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุพรัตน์  จันทร์แก้ว (2558) พบว่า ความพึงพอใจด้านรูปแบบงบการเงินอยู่ใน
ระดับมาก เนื่องจากผู้ใช้ระบบบัญชีเข้าใจ ระบบบัญชี เข้าใจประโยชน์จากการท างบการเงิน และ
ทราบที่มาของตัวเลข 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     การศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์
หมู่บ้านดอนคัน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรด าเนินการดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรให้การสนับสนุนการจัดท าบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ด้าน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการติดตามโดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าในการจัดท าบัญชี  เพ่ือ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าบัญชีอย่างต่อเนื่อง ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับลักษณะการ
ด าเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ หากต้องการน าระบบบัญชีไปใช้กับกลุ่มอาชีพอ่ืน ควรมีการปรับปรุง
ระบบบัญชี เอกสารด้านบัญชี รูปแบบงบการเงินให้เหมาะสมกับลักษณะการด าเนินงานของกลุ่มนั้นๆ 
 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  ควรมีการศึกษากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการพัฒนาระบบบัญชีให้มีความเหมาะสม ช่วย
ให้กลุ่มอาชีพนั้นๆ ได้ทราบข้อมูลการด าเนินงานที่น่าเชื่อถือ งบการเงินมีความถูกต้อง สร้างความโปร่งใส
ในการบริหารงานของกลุ่มอาชีพได้ 
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ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อการพัฒนาระบบบัญชี 
 

ความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชี ค่าเฉลี่ย 
(x ̄) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 
ระดับความพึงพอใจ 

1. ด้านการพัฒนาระบบบัญชี 4.60 0.37 มากที่สุด 
2. ด้านการพัฒนาเอกสารบัญชี 4.75 0.38 มากที่สุด 
3. ด้านการพัฒนาทะเบียนคุม 4.60 0.43 มากที่สุด 
4. ด้านการพัฒนาสมุดบัญชี 4.65 0.44 มากที่สุด 
5. ด้านการพัฒนารูปแบบงบการเงิน 4.50 0.50 มากที่สุด 

รวม 4.62 0.40 มากที่สุด 
 
   จากข้อมูลในตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบ
บัญชีที่พัฒนาขึ้นของกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน พบว่า มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชี 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.62, S.D. = 0.40) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจต่อการพัฒนา
ระบบบัญชีรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นเดียวกัน โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อ
การพัฒนาระบบบัญชี จากมากไปหาน้อยคือ ด้านการพัฒนาเอกสารบัญชี (x̄ = 4.75, S.D. = 0.38)  
ด้านการพัฒนาสมุดบัญชี (x̄ = 4.65, S.D. = 0.44) ด้านพัฒนาทะเบียนคุม (x̄ = 4.60, S.D. = 0.43) 
ด้านการพัฒนาระบบบัญชี (x̄ = 4.60, S.D. = 0.37) และด้านการพัฒนารูปแบบงบการเงิน (x̄ = 
4.50, S.D. = 0.50) ตามล าดับ 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ต าบลคูขุด อ าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา พบว่า กรรมการผู้ปฏิบัติของกลุ่มออมทรัพย์ขาดความรู้ ความเข้าใจในการจัดท าบัญชี
อย่างเป็นระบบ ใช้การจดบันทึกข้อมูลอย่างง่าย เน้นการบันทึกข้อมูลเพ่ือให้ทราบถึงยอดเงินสด
คงเหลือ และก าไรขาดทุนเพียงเท่านั้น รูปแบบของสมุดบัญชีและทะเบียนคุมไม่ครอบคลุมส าหรับการ
จดบันทึกข้อมูล ส่งผลให้ข้อมูลทางบัญชีไม่เพียงพอต่อการจัดท างบการเงิน จากประเด็นปัญหาดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้พัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของทางกลุ่มออมทรัพย์ ประกอบด้วย 3 ระบบ 
ได้แก่ ระบบบัญชีด้านรับเงิน ระบบบัญชีด้านการจ่ายเงิน ระบบบันทึกบัญชีและจัดท างบการเงิน รวมถึง
มีการพัฒนาด้านเอกสารบัญชี ทะเบียนคุม สมุดบัญชี และรูปแบบ งบการเงิน 
 ส าหรับข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานต่อระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้น 
ผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใจต่อระบบบัญชีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบบัญชีรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นเดียวกัน  
โดยความพึงพอใจด้านการพัฒนาระบบบัญชีอยู่ในระดับมากท่ีสุด ระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นไม่มีความ
ซับซ้อน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจขั้นตอนการบันทึกบัญชี ช่วยลดเวลาใน การปฏิบัติงาน ข้อมูล
ทางด้านบัญชีมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถแสดงผลการด าเนินงานได้ อย่างโปร่งใส่ สอดคล้องกับ
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ค ำแนะน ำส ำหรับผู้เขียน 
 
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำตีพิมพ์บทควำม  
 1. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องไม่เคยผ่านการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน 
 2. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องไม่อยู่ระหว่างการพิจารณาของวารสารอ่ืน 
 3. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่มีคุณค่าทางวิชาการ เกิดขึ้นจากผู้เขียนได้
ท าการทดลอง สร้างสรรค์ สังเคราะห์ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานโดยตรง หรือเป็นบทความที่เสนอถึง
ความคิด หรือหลักการใหม่ที่เป็นไปได้และมีทฤษฎีสนับสนุนอย่างเพียงพอ มีประโยชน์ต่อการศึกษา
และการวิจัย 
 4. ผลงานที่ส่งมาเพ่ือตีพิมพ์ต้องไม่ได้ลอกเลียนหรือตัดทอนมาจากผลงานวิจัยของผู้อ่ืน 
หรือจากบทความอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือปราศจากการอ้างอิงที่ถูกต้อง 
 5. ผู้เขียนต้องจัดเตรียมต้นฉบับตามรูปแบบตามข้อก าหนดในการส่งต้นฉบับอย่างเคร่งครัด 
 6. ผู้เขียนได้แก้ไขความถูกต้องของบทความที่ส่งตีพิมพ์ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว 
 7. บทความจะต้องผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจากกองบรรณาธิการและการประเมิน
คุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer Review) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์บทความละ 2 ท่าน 
 
กำรเตรียมต้นฉบับ 
 ทางกองบรรณาธิการยินดีรับตีพิมพ์ผลงานวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยใช้
ตัวอักษร TH SarabunPSK พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรสีด า พิมพ์ในกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน 
A4 และไม่มีเส้นบรรทัด การตั้งค่าหน้ากระดาษ เว้นขอบบนและขอบซ้าย 3.81 ซม. ขอบล่างและขอบ
ขวา 2.54 ซม. มีความยาวไม่เกิน 15 หน้า และใช้ระบบการอ้างอิง APA 
 

รูปแบบและขนำดตัวอักษร 
 

ส่วนประกอบบทควำม 
บทควำมภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 

(Font: TH SarabunPSK) 
ขนำดตัวอักษร ลักษณะตัวอักษร 

ชื่อเรื่องภาษาไทย 16 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ 16 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวหนา/ตวัพิมพ์ใหญ่ 
ชื่อผู้เขียน และผู้เขียนร่วม 14 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวปกต ิ
ชื่อหน่วยงานของผู้เขียนบทความ 14 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวปกต ิ
บทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [กึ่งกลางหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาในบทคัดย่อ และ ABSTRACT 16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกต ิ
หัวข้อค าส าคัญ 16 [ชิดซ้ายหน้ากระดาษ] ตัวหนา 
เนื้อหาภายในหัวข้อค าส าคัญ 16 [กระจายแบบไทย] ตัวปกต ิ
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