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บทคดัย่อ 

 กำรศึกษำมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำรูปแบบบัญชีกำรวำงระบบบัญชี กำรควบคุมภำยใน และเพื่อพัฒนำรูป

แบบระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี 

ให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้นโดยใช้แบบสัมภำษณ์เป็นคสำถำมปลำยเปิดอย่ำงมีโครงสร้ำงใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ข้อมูล

พื้นฐำน 2) ข้อมูลเก่ียวกับกำรจัดทสำบัญชีและรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุน และ 3) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุม

ภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน เก็บข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนใน

ดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 6 คน ซึ่งเป็นผู้มีหน้ำที่ในกำรจัดทสำบัญชีและควบคุมดูแลกำรดสำเนินงำน

ของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงและสังเกตจำกเอกสำรท่ีใช้ประกอบกำรดสำเนินงำนนสำมำวิเครำะห์ลักษณะ

ของระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในรวมไปถึงกำรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหำท่ีเกิดขึ้นจำกระบบบัญชีของกองทุน

ในปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำ ประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลท่ัวไปและอัตรำกำรเกิดปัญหำในกำรทสำ

บัญชีและควบคุมภำยในด้วยสถิติเชิงพรรณนำโดยวิเครำะห์กำรแจกแจงควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ ค่ำเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ซึ่งผลกำรวิจัยพบว่ำ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงมีรูปแบบกำรจัดทสำบัญชีอย่ำงง่ำยและไม่ถูกต้อง

ตำมหลักกำรบัญชีเน่ืองจำกผู้จัดทสำบัญชีกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงไม่มีควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีมำก่อนและ

ไม่จบกำรศึกษำทำงด้ำนบัญชีโดยตรง กำรจัดทสำบัญชีในปัจจุบันใช้ควำมรู้จำกกำรศึกษำในคู่มือจัดทสำบัญชี กำรเข้ำ

รับกำรอบรมจำกเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำน ในส่วนของกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดง 

ไม่มีกำรควบคุมภำยในที่เป็นระบบแต่คณะกรรมกำรกองทุนสำมำรถเข้ำตรวจสอบเอกสำรรำยรับ-รำยจ่ำยทั้งหมด

ได้ แนวทำงในกำรพัฒนำรูปแบบระบบบัญชีจึงเป็นส่วนของกำรพัฒนำรูปแบบของเอกสำรและกำรควบคุมภำยใน

เบือ้งต้นเพือ่ให้เหมำะสมและง่ำยต่อกำรนสำไปใช้งำนได้จรงิในลกัษณะกำรดสำเนนิกำรกองทนุทีมี่คณะทสำงำนจสำนวน

ไม่มำก
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ค�าส�าคญั : กองทุนสวัสดิกำรชุมชน ระบบบัญชี กำรควบคุมภำยใน

Abstract
 This research studied about the accounting format and system of Ban Nai Dong Community Welfare 

Fund, Tha Yang District, Phetchaburi Province and investigate about the internal control and internal audit of Ban 

Nai Dong Community Welfare Fund, Tha Yang District, Phetchaburi Province. 6 Samples used in the study con-

sisting of a committee of village funds that are responsible for accounting and supervising operations of Ban Nai 

Dong Community Welfare Fund, Tha Yang District, Phetchaburi. Samples were specific selected and interviewed 

by open-ended structured questionnaire, include 1) Basic information, 2) Accounting and financial reporting of 

funds, and3) Internal control and internal auditing. Processing and analysis of general data and the rate of problems 

in accounting and internal control using descriptive statistics, such as frequency, percentage, mean and standard 

deviation. The research found that: Ban Nai Dong Community Welfare Fund a simple accounting format because 

of the accountant’s knowledge. Accounting prepared by the knowledge from the village fund network. Ban Nai 

Dong Community Welfare Fund has no internal control, but able to audit all income and expense documents.

Keywords : Community Welfare Fund, Accounting System and Internal Control

บทน�า
 กำรพัฒนำประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยู่

ในห้วงเวลำของกำรปฏิรูปประเทศเพื่อแก้ปัญหำพื้นฐำนหลำยด้ำนที่ส่ังสมมำนำนท่ำมกลำงสถำนกำรณ์โลกท่ี

เปลีย่นแปลงรวดเรว็และเชือ่มโยงกนัใกล้ชดิมำกข้ึน กำรแข่งขันด้ำนเศรษฐกจิจะเข้มข้นมำกขึน้ สงัคมโลกจะมคีวำม

เชื่อมโยงใกล้ชิดกันมำกขึ้นเป็นสภำพไร้พรมแดน กำรพัฒนำเทคโนโลยีจะมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและจะ

กระทบชีวิตควำมเป็นอยู่ในสังคมและกำรดสำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจอย่ำงมำก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจสำกัดของ

ปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์เกือบทุกด้ำนและจะเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำที่ชัดเจนข้ึน ช่วงแผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 

12 นับเป็นจังหวะเวลำท่ีท้ำทำยอย่ำงมำกท่ีประเทศไทยต้องปรับตัวขนำนใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนำวิทยำศำสตร์ 

เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำ และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำในทุกด้ำนเพื่อเพิ่มขีด

ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของประเทศไทยท่ำมกลำงกำรแข่งขันในโลกท่ีรนุแรงขึน้มำกแต่ประเทศไทยมีข้อจสำกดั

หลำยด้ำน อำทิคุณภำพคนไทยยังตส่ำแรงงำนส่วนใหญ่มีปัญหำทั้งในเรื่ององค์ควำมรู้ ทักษะ และทัศนคติ สังคมขำด

คุณภำพและมีควำมเหลื่อมลส้ำสูงที่เป็นอุปสรรคต่อกำรยกระดับศักยภำพกำรพัฒนำ โครงสร้ำงประชำกรเข้ำสู่สังคม

สูงวัยส่งผลให้ขำดแคลนแรงงำน จสำนวนประชำกรวัยแรงงำนลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้ำงประชำกรจะเข้ำสู่

สังคมสูงวัยอย่ำงสมบูรณ์ 

 ท่ำมกลำงปัญหำท้ำทำยหลำกหลำยท่ีเป็นอุปสรรคสสำคัญสสำหรับกำรพัฒนำประเทศในระยะยำวดังกล่ำว 

จึงเป็นที่ตระหนักร่วมกันในทุกภำคส่วนว่ำกำรพัฒนำประเทศไทยไปสู่กำรเป็นประเทศที่พัฒนำแล้ว มีควำมมั่นคง 

มั่งคั่ง และยั่งยืนในระยะยำวได้นั้น ประเทศต้องเร่งพัฒนำปัจจัยพื้นฐำนเชิงยุทธศำสตร์ในทุกด้ำนได้แก่ กำรเพิ่มกำร

ลงทุนเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำ กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งต้องดสำเนินกำรควบคู่กับกำรเร่ง

ยกระดับทกัษะฝีมือแรงงำนกลุม่ทีก่สำลงัจะเข้ำสูต่ลำดแรงงำนและกลุม่ทีอ่ยูใ่นตลำดแรงงำนในปัจจบัุนให้สอดคล้อง
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กับสำขำกำรผลิตและบริกำรเป้ำหมำย และกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี รวมถึงกำรพัฒนำคนในภำพรวมใหเ้ป็น

คนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวัยท่ีสำมำรถบริหำรจัดกำรกำรเปลี่ยนแปลงที่เป็นสภำพแวดล้อมกำรดสำเนินชีวิตได้อย่ำงดี

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรพัฒนำทนุมนุษย์จำกกำรยกระดับคณุภำพกำรศึกษำ กำรเรียนรู้ กำรพัฒนำทกัษะ และยกระดับ

คุณภำพบริกำรสำธำรณสุขให้ทั่วถึงในทุกพื้นที่ พร้อมทั้งต้องส่งเสริมบทบำทสถำบันทำงสังคมในกำรกล่อมเกลำ

สร้ำงคนดี มีวินัย มีค่ำนิยมที่ดีและมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม นอกจำกนั้น ในช่วงเวลำต่อจำกนี้กำรพัฒนำต้องมุ่ง

เน้นกำรพฒันำเชงิพืน้ทีแ่ละเพิม่ศกัยภำพทำงเศรษฐกจิของเมอืงต่ำง ๆ  ให้สูงข้ึน ทัว่ถงึเพือ่เป็นกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกจิ

และรำยได้จำกพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ ซึง่จะช่วยลดควำมเหลือ่มลสำ้ภำยในสงัคมไทยลง โดยแผนพฒันำฯ ฉบับที ่12 ให้ควำม

สสำคัญอย่ำงย่ิงกับกำรต่อยอดจำกควำมเชื่อมโยงเชิงกำยภำพสู่กำรพัฒนำพื้นท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตำมแนวระเบียง

เศรษฐกจิต่ำง ๆ  เพือ่สนบัสนนุกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและกำรกระจำยควำมเจรญิในกำรพฒันำชมุชน 

จงัหวดัและเมืองตำมแนวระเบยีงเศรษฐกจิ รวมถึงพืน้ท่ีเชือ่มโยงอืน่ภำยในประเทศ [1] ซึง่จำกยทุธศำสตร์กำรพฒันำ

ประเทศตำมแผนพัฒนำกสำหนดให้มียุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมลส้ำทำงสังคม โดยมอง

ว่ำกำรพัฒนำในช่วงที่ผ่ำนมำทสำให้สังคมไทยก้ำวหน้ำไปหลำยด้ำน แต่กำรแก้ปัญหำควำมเหลื่อมลส้ำและสร้ำงควำม

เป็นธรรมในสงัคมไทยมคีวำมคบืหน้ำช้ำ ทัง้เรือ่งควำมแตกต่ำงของรำยได้ระหว่ำงกลุม่ประชำกร ควำมแตกต่ำงของ

คุณภำพกำรบริกำรภำครัฐ รวมทั้งข้อจสำกัดในกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกำส

และกลุม่ทีอ่ยูใ่นพื้นที่ห่ำงไกล ดงันั้น กำรพฒันำในระยะต่อไป จงึจสำเป็นต้องมุง่ลดปัญหำควำมเหลือ่มลส้ำด้ำนรำยได้

ของกลุม่คนท่ีมีฐำนะทำงเศรษฐกจิสังคมทีแ่ตกต่ำงกนั แก้ไขปัญหำควำมยำกจน เพิม่โอกำสกำรเข้ำถงึบรกิำรพืน้ฐำน

ทำงสังคมของภำครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภำพชุมชนและเศรษฐกิจฐำนรำกให้มีควำมเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพำตนเอง

และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทำงเศรษฐกิจมำกข้ึน โดยอำศัยแนวทำงกำรพัฒนำสสำคัญ ประกอบด้วย กำรเพิ่ม

โอกำสให้ประชำกรที่มีรำยได้ตส่ำสุดสำมำรถเข้ำถึงบริกำรที่มีคุณภำพของรัฐและมีอำชีพ กำรกระจำยกำรให้บริกำร

ภำครัฐทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และสวัสดิกำรที่มีคุณภำพให้ครอบคลุมและทั่วถึง และกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ

ชุมชน 

 ซ่ึงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพชุมชน รัฐบำลมีแนวคิดให้พัฒนำเศรษฐกิจชุมชนและกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง

กำรเงินฐำนรำกตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสำมำรถพึ่งพำตนเองได้ มีสิทธิในกำรจัดกำร

ทุนที่ดินและทรัพยำกรภำยในชุมชน อำทิ สนับสนุนกำรให้ควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรทำงกำรเงินแก่ชุมชนและ

ครัวเรือน กำรปรับองค์กรกำรเงินของชุมชนให้ทสำหน้ำท่ีเป็นสถำบันกำรเงินในระดับหมู่บ้ำน/ตสำบลที่ทสำหน้ำท่ีทั้ง

กำรให้กู้ยืมและกำรออม และจัดต้ังโครงขำ่ยกำรเงินฐำนรำกโดยมีธนำคำรออมสินและธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ

สหกรณ์เป็นแม่ข่ำย [2] นอกจำกนี้ สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมม่ันคงของมนุษย์ [3] ยังเล็งเห็นถึงควำมสสำคัญ และเดินหน้ำเสริมสร้ำงสนับสนุนศักยภำพชุมชนในด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรภำยในเพื่อให้ประชำชนในพื้นที่มีคุณภำพชีวิตที่ดีผ่ำนกำรจัดตั้งสวัสดิกำรชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือที่

จะสร้ำงควำมเป็นอยู่ที่ดีให้ประชำชนโดยใช้ทุนท่ีมีอยู่ภำยในมำช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เป็นกำรสรำ้งหลักประกันเพื่อ

ควำมม่ันคงของคนในชุมชน เป็นระบบที่เกื้อกูลระหว่ำงคนในท้องถ่ินผ่ำนรูปแบบและวิธีที่หลำกหลำยตลอดวิถี

ชีวิตตัง้แต่เกิด แก่ เจ็บ และตำย ก่อให้เกิดกำรสนับสนุนกำรออม กำรเพิ่มรำยได้ลดรำยจ่ำย และนสำไปสู่กำรแก้ปัญหำ

ควำมยำกจนในทีสุ่ด ท้ังนี ้กำรบรหิำรกองทุนสวัสดกิำรชมุชนจะประสบควำมสสำเรจ็ได้นัน้จสำเป็นต้องอำศัยทัง้ควำม

เข้ำใจและควำมเชื่อมั่นในแนวคิด จสำนวนสมำชิก กำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงด้ำนกำรระดมเงินได้อย่ำงสมส่ำเสมอ รวม

ถึงกำรบริหำรจัดกำรและกำรเปิดเผยที่โปร่งใส ซึ่งจำกคู่มือกำรดสำเนินโครงกำรสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรชุมชน ปี 

2558 โดยสถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ [3] 
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ระบุไว้อย่ำงชัดเจนว่ำกองทุนควรมีระบบบัญชีท่ีถูกต้องทันเวลำและสมำชิกมีส่วนร่วมในกำรดสำเนินกำร เผยแพร่

ข้อมูลข่ำวสำร ผลกำรดสำเนินงำนสู่สมำชิก หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและสำธำรณะอย่ำงต่อเนื่อง

 ตสำบลบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี เป็นตสำบลที่มีวิถีกึ่งเมืองกึ่งชนบท ประชำชนส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพเป็นเกษตรกร จึงมีโครงสร้ำงกำรเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ ส่งผลให้กำรเข้ำถึงสวัสดิกำรของรัฐที่ได้

ในรูปแบบของตัวเงินและส่ิงของช่วยเหลือไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงครอบคลุม

และทัว่ถงึ ประชำชนในชมุชนจึงได้รวมตัวกนัจัดตัง้กองทนุสวสัดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์

จะดูแลซ่ึงกันและกันต้ังแต่เกิดจนตำยบนพื้นฐำนของควำมเอื้ออำทรต่อกันมุ่งพัฒนำกำรจัดกำรกองทุนให้เป็นกำร

พฒันำคุณภำพชวีติท่ีอยูอ่ำศัยและเศรษฐกจิ ให้ควำมสสำคญักบัเอกลกัษณ์ของชุมชนและบริบทควำมเป็นไทยในเรือ่ง

ของวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญำชุมชนวัฒนธรรมชุมชนปรำชญ์ชุมชน ทุนทำงสังคมและทรัพยำกรชุมชนผนวกด้วยกัน

ภำยใต้กำรดูแลขององค์กรกำรบริหำรส่วนตสำบลบ้ำนในดงซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอสำนำจหน้ำที่ตำมพ

ระรำชบญัญตัสิภำตสำบลและองค์กำรบรหิำรส่วนตสำบล พ.ศ. 2537 ในกำรพฒันำตสำบลทัง้ในด้ำนเศรษฐกจิสงัคมและ

วัฒนธรรมส่งเสริม กำรศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม และมีหน้ำที่ต้องทสำให้เขตองค์กรกำรบริหำรส่วนตสำบลในกำร

ส่งเสรมิกำรพฒันำสตร ีเด็ก เยำวชนผูสู้งอำย ุและผูพ้กิำร ปฏบัิติหน้ำท่ีอ่ืนตำมท่ีทำงรำชกำรมอบหมำยโดยจดัสรรงบ

ประมำณหรอืบุคลำกรใหต้ำมควำมจสำเป็นและสมควรจำกอสำนำจหน้ำทีข่ององค์กรบรหิำรส่วนตสำบลเป็นกำรจดักำร

บรหิำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในพืน้ทีซ่ึ่งถอืว่ำเป็นกำรจดัสวสัดิกำรโดยกำรจดับรกิำรสำธำรณะจะต้องถอืปฏบิติั

ตำมกฎหมำยและระเบยีบอย่ำงเคร่งครดัและต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชำชนโดยใช้วธีิกำรบรหิำรกจิกำร

บ้ำนเมืองท่ีดีและคสำนึงถงึกำรมีส่วนร่วมของประชำชน [4] อย่ำงไรกต็ำม ถงึแม้ว่ำกำรบรหิำรจดักำรกองทนุสวสัดิกำร

ชมุชนจะอยูภ่ำยใต้กำรดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แต่กำรดสำเนินงำนและกำรปฏบัิติงำนยังคงเป็นหน้ำทีร่บั

ผิดชอบโดยตัวแทนประชำชนที่ถูกเลือกจำกชุมชนให้มีส่วนร่วมดูแลและบริหำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนซึ่งบุคคล

ที่เข้ำมำเป็นคณะกรรมกำรดูแลกองทุนอำจไม่มีควำมรู้หรือขำดประสบกำรณ์ด้ำนกำรบริหำรทำงด้ำนกำรเงิน กำร

ควบคุมภำยในและกำรจัดทสำบัญชีท่ีถูกต้อง เพื่อบริหำรงำนให้เกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ำยมำกที่สุด รวมไปถึงมีควำม

โปร่งใสตรวจสอบได้ จึงมีควำมจสำเป็นท่ีผู้มีมีหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชนจะต้องมี

ควำมรู้และวิธีท่ีถูกต้องในกำรจัดทสำบัญชีและกำรควบคุมดูแลกองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้มีควำมถูกต้อง โปร่งใส 

และตรวจสอบได้ตำมแนวปฏิบัติที่สถำบันพัฒนำองค์กรชุมชน (องค์กำรมหำชน) [5] ได้ระบุไว้ 

 จำกข้ำงต้นทสำให้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นควำมสสำคัญของกำรบริหำรจัดกำรระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยใน

ของกองทุนสวัสดิกำรบ้ำนในดง จังหวัดเพชรบุรีให้มีมำตรฐำน มีควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ ด้วยกำรปรับปรุงรูป

แบบกำรดสำเนินงำน ขั้นตอน และวิธีกำรให้มีควำมถูกต้องตำมแนวคิดและทฤษฎีทำงวิชำกำร ทสำให้ทรำบถึงปัญหำ

และอปุสรรคในกำรทสำบัญชแีละกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวสัดกิำรชมุชนเพือ่ใช้เป็นแนวทำงในกำรปรบัปรงุ

และพัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนให้มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับ

ศักยภำพและสภำพแวดล้อมของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนต่อไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษำรูปแบบระบบบัญชีและกำรวำงระบบบัญชีกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง 

 2. เพื่อศึกษำกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง 

 3. เพื่อพัฒนำรูปแบบระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง
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ระเบียบวธีิวจิยั
 ในกำรดสำเนินกำรศึกษำวิจัยเป็นกำรผสมระหว่ำงวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative research) และ วิธีวิจัยเชิง

ปรมิำณ (Quantitative research) ซ่ึงจะศึกษำข้อมูลแบบรอบด้ำน (Holistic) เพือ่ทสำควำมเข้ำใจบรบิทของชมุชนตสำบล

บ้ำนในดงโดยเก็บรำยละเอียดและวิเครำะห์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักกำรปฏิบัติงำน วัฒนธรรมในกำรจัดกำรกองทุน และ

ควำมสัมพนัธ์ของชมุชนกบักำรบรหิำรกองทุนสวสัดิกำรเพือ่ทสำควำมเข้ำใจเกีย่วกบัปัญหำทีเ่กดิขึน้ซ่ึงจะนสำไปสู่กำร

วจิยั พฒันำ และแกไ้ขปัญหำเหล่ำนัน้โดยกำรรวบรวมข้อมลูจำกแหล่งข้อมลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ทีไ่ด้จำกชมุชน

ตสำบลบ้ำนในดง และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ได้จำกกำรค้นคว้ำจำกวำรสำรเอกสำร ตสำรำ และข้อมูลจำก

สือ่ออนไลน์ตลอดทั้งแนวคดิและทฤษฎทีี่มีส่วนเกี่ยวขอ้งในกำรอธิบำยผลของกำรวิจยัให้มีควำมถูกต้องและนำ่เชื่อ

ถือโดยมีรำยละเอียดวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัยดังนี้

1. กำรกสำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง คือ คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรบ้ำนในดง ที่เป็นผู้มีหน้ำที่จัด

ทสำบัญชี ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนของกองทุนบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง 

จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 6 คน

 2. กรอบแนวคิดกำรวิจัย

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

 ผูวิ้จยัเกบ็ข้อมูลปัญหำในระบบบัญชแีละกำรควบคมุภำยในของกองทุนสวสัดกิำรชมุชนบ้ำนในดงจำกนัน้

จึงนสำมำแก้ไขและปรับปรุงด้วยวิธีและทฤษฎีทำงวิชำกำรจะทสำให้ได้ระบบบัญชีกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดง

ที่ได้รับกำรพัฒนำแล้ว

 3. สร้ำงเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยโดยอำศัยแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในกำรสร้ำง

แบบสัมภำษณ์และแบบสอบถำมสสำหรับเก็บข้อมูลจำกตัวแทนผู้เกี่ยวข้องกำรดสำเนินงำนกองทุนสวัสดิกำรชุมชน

ตสำบลบ้ำนในดง โดยในส่วนของแบบสอบถำมจะใช้เกณฑ์กำรประเมินคะแนนตำมแบบของลิเคิทสเกล (Likert 

Scale) ระดับคะแนน 1 – 5 และแบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง(Structured Interview) โดยทสำกำรบันทึกเสียงและ

จดบันทึกข้อมูลในขณะกำรสัมภำษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบกำรเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสัมภำษณ์ปลำย

เปิด (Open-ended Question) ผู้ตอบแบบสัมภำษณ์สำมำรถตอบได้อย่ำงเป็นอิสระตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้กำรเก็บ

ข้อมูลจำกประชำกร มีรำยละเอียดครอบคลุม 4 ส่วนดังนี้

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภำษณ์ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และหน้ำที่ที่

เกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนในกองทุนบ้ำนในดง

  ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกีย่วกับกำรจดัทสำบัญชี และรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุนบ้ำนในดง ซึง่มีลกัษณะ

คสำถำมแบบปลำยปิด(Close-ended Question) และปลำยเปิด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้ผู้สัมภำษณ์ได้ตอบ

แบบสอบถำมได้อย่ำงอิสระ และเสดงควำมคิดเห็นได้เต็มที่เกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรคในกำรจัดทสำบัญชีของกอง

ทุนบ้ำนในดง รวมทั้งกำรให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะนสำมำปรับปรุงให้เข้ำกับสภำพแวดล้อมของอสำเภอ

ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

ระบบบัญชีที่พัฒนำแล้วของกอง

ทุนสวัสดิกำรบ้ำนในดง

ปัญหำในระบบบัญชีและกำร

ควบคุมภำยใน

ปรับปรุงระบบในมีวิธีกำรที่

สอดคล้องและถูกต้องตำมทฤษฎี
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  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในของเจ้ำหน้ำที่กองทุนบ้ำน

ในดง ซึ่งมีลักษณะคสำถำมแบบปลำยปิด(Close-ended Question) และปลำยเปิด (Open-ended Question) เพื่อที่จะให้

ผูส้มัภำษณ์ได้ตอบแบบสอบถำมได้อย่ำงอสิระ และเสดงควำมคิดเหน็ได้เต็มทีเ่กีย่วกบัปัญหำและอปุสรรคในกำรจดั

ทสำบัญชีของกองทุนหมู่บ้ำนในดง รวมทั้งกำรให้ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์ เพื่อที่จะนสำมำปรับปรุงให้เข้ำกับสภำพ

แวดล้อมของอสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี

 4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล จำกแหล่งปฐมภูมิ ได้แก่ ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์คณะกรรมกำรกองทุนบ้ำนใน

ดง ผู้มีหน้ำที่จัดทสำบัญชี ผู้มีหน้ำที่ตรวจสอบภำยใน และเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรดสำเนินงำนของกองทุนบ้ำนใน

ดง อสำเภอท่ำยำง จงัหวดัเพชรบรุ ีและจำกแหล่งทตุยิภมูซิึง่ได้จำกกำรค้นคว้ำและรวบรวมข้อมลูทำงวชิำกำร หนงัสอื

งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดใช้เวลำในกำรรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือน มกรำคม- เมษำยน 2562 

 5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยประมวลผลและวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไป และอัตรำกำรเกิดปัญหำในกำรทสำบัญชี

และควบคุมภำยใน โดยใช้โปรแกรมสสำเร็จรูปทำงสถิติ SPSS Version 22 ซ่ึงสำมำรถอธิบำยวิธีกำรทำงสถิติและ

วิเครำะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) โดยวิเครำะห์กำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) ค่ำร้อย

ละ (Percentage) ค่ำเฉลี่ย (Mean) และ ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation) นอกจำกนี้ยังวิเครำะห์เชิงคุณภำพ

ด้วยกำรบรรยำยและรำยงำนผลกำรศึกษำ ระบบบัญชีกำรควบคุมภำยในของกองทุนสวัสดิกำรหมู่บ้ำนในดง อสำเภอ 

ท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งมีกำรวิเครำะห์เนื้อหำและสรุปประเด็นเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรครวมไปถึงแนวทำง

แก้ไขให้กองทุนสวัสดิกำรชุมชนมีประสิทธิภำพอีกด้วย

 6. กำรสังเครำะห์ นสำผลวิจัยที่ผ่ำนกำรวิเครำะห์แล้วถอดองค์ควำมรู้ สรุปประเด็นปัญหำ และนสำเข้ำสู่กำร

พัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในสสำหรับกำรบริหำรจัดกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงโดยนสำ

เสนอต่อชุมชนและหน่วยงำนต่ำง ๆ ต่อไป

ผลการวจิยั 
 คณะผู้วิจัยลงพื้นท่ีศึกษำและเก็บข้อมูลกำรศึกษำวิจัยเรื่อง กำรพัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยใน

ของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง อสำเภอท่ำยำง จังหวัดเพชรบุรี พบว่ำ 

 1. ส่วนข้อมูลพื้นฐำน

ตารางที ่ 1 จสำนวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่ำงที่เก่ียวของกับระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในสวัสดิกำรกองทุน

ชุมชนตสำบลบ้ำนในดง อ.ท่ำยำง จ.เพชรบุรี จสำแนกตำมปัจจัยส่วนบุคคล

 รายการ จ�านวน ร้อยละ

 เพศ

 ชำย 4 66.67

 หญิง 2 33.33

อายุ

 1). 20-30 ปี 0 0.00 

 2). 31-40 ปี  1  16.66

 3). 41-50 ปี 1  16.66

 4). มำกกว่ำ 50 ปีขึ้นไป  4 66.67

 ระดบัการศึกษา
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รายการ จ�านวน ร้อยละ

 1).ตส่ำกว่ำปริญญำตรี  5  83.33

 2).ปริญญำตรี  0  0.00

 3).ปริญญำโท  0  0.00

 4). ปริญญำเอก 0  0.00

 5).อื่น ๆ 1  16.67

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานทีอ่งค์กรนี้

 1).น้อยว่ำหรือเท่ำกับ 5 ปี  0  0.00

 2).5-10 ปี  6 100.00

 3).11-20 ปี 0  0.00

 4).มำกกว่ำ 20 ปีขึ้นไป  0  0.00

ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการควบคุมภายในกีค่ร้ังต่อปี

 1).ไม่มี  1  16.66

 2).1-2 ครั้ง  4  66.67

 3).3-4 ครั้ง  0  0.00

 4).มำกกว่ำ 4 ครั้งขึ้นไป  1  16.66

ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการบัญชีกีค่ร้ังต่อปี

 1).ไม่มี  5  83.33

 2).1-2 ครั้ง  1  16.66

 3).3-4 ครั้ง 0  0.00

 4).มำกกว่ำ 4 ครั้งขึ้นไป  0  0.00

 ร้อยละของผู้มีหน้ำที่จัดทสำบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงผู้ให้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เป็น

เพศชำย คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีอำยุมำกกว่ำ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีกำรศึกษำระดับตส่ำกว่ำปริญญำตรี คิดเป็น

ร้อยละ 88.33 มีระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำงด้ำนกำร

ควบคุมภำยใน 1-2 ครั้งต่อปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 และไม่มีกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมทำงด้ำนกำรบัญชี คิดเป็นร้อยละ 

83.33 จำกกำรสมัภำษณ์พบว่ำยงัไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ในกำรจัดทสำบญัชแีละรำยงำนทำงกำรเงนิ

ที่ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรบัญชีโดยมีสำเหตุเนื่องมำจำกผู้จัดทสำบัญชีไม่ได้จบกำรศึกษำทำงด้ำนบัญชีโดยตรง กำร

จัดทสำบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงจึงเป็นกำรจัดทสำบัญชีและจดบันทึกตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจ

โดยอำศัยกำรศึกษำจำกคู่มือกำรจัดทสำบัญชี กำรเข้ำรับกำรอบรมควำมรู้บัญชีเบื้องต้น และควำมรู้ที่ได้รับจำกเครือ

ข่ำยกองทุนสวัสดิกำรหมู่บ้ำนเท่ำนั้น ลักษณะของกำรจัดทสำบัญชีและจดบันทึกรำยกำรบัญชีของกองทุนสวัสดิกำร

ชุมชนตสำบลบ้ำนในดงมีกำรแบ่งสมุดบันทึกบัญชีเป็น 2 ส่วน คือ สมุดบัญชีรำยรับและสมุดบัญชีรำยจ่ำย ซึ่งในส่วน

ของสมุดบัญชรีำยรบักองทุนจะใช้สสำหรบับันทึกรำยกำรในกรณีท่ีได้รบัเงินจดัสรรจำกรฐับำล กรณีท่ีกองทุนมีรำยรบั

จำกแหล่งอืน่ ๆ  และกรณีทีส่มำชกินสำเงนิมำฝำกออมในทกุวนัท่ี 1 ของทุกเดือน ส่วนสมุดบัญชรีำยจ่ำย กองทุนจะบนั

ทึกรำยกำรในกรณีที่เกิดรำยจ่ำยกองทุนและกำรจ่ำยค่ำสวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่สมำชิก โดยภำยหลังกำรบันทึกบัญชี

จะมีกำรจัดทสำรำยงำนทำงกำรเงินของกองทุนทุกงวด 
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 ในส่วนของแบบฟอร์มและเอกสำรทีใ่ช้ประกอบกำรลงบญัช ีกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชมุชนตสำบลบ้ำน

ในดงได้กสำหนดเอกสำรทีใ่ช้เป็นหลกัฐำนในกำรบันทกึบญัช ีได้แก่ ใบสสำคญัรบัเงนิ ใบสสำคญัจ่ำยเงิน และใบเสรจ็รบั

เงิน โดยมีกำรจัดเก็บเอกสำรหลังบันทึกบัญชีใส่แฟ้มเรียงตำมวันที่ที่เกิดรำยกำรและจัดเก็บแฟ้มไว้ในตู้เก็บเอกสำร

แยกไว้โดยเฉพำะเพื่อเป็นหลักฐำนกำรบันทึกบัญชี ทสำให้ง่ำยต่อกำรค้นหำและตรวจสอบรำยกำรในภำยหลัง ทั้งนี้ 

จำกกำรสัมภำษณ์และวิเครำะห์ลักษณะวิธีกำรทำงบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดง ปัจจุบันพบ

ว่ำ กองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงยังไม่เกิดปัญหำจำกรูปแบบกำรบันทึกบันชีอยำ่งง่ำย เนื่องจำกรำยกำร

บญัชทีีเ่กดิข้ึนเป็นรำยกำรในลกัษณะซสำ้เดิม ไม่มีควำมซับซ้อน ท้ังยงัมปีรมิำณงำนไม่มำก ส่ิงเหล่ำนีส่้งผลให้กองทนุ

สวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดงยังสำมำรถใช้ระบบกำรจัดทสำบัญชีแบบเดิมต่อไปได้หำกจสำนวนสมำชิกยังมีจสำนวนไม่

มำกอย่ำงปัจจุบัน

 2. ข้อมูลเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยใน จำกกำรกำรสัมภำษณ์และสังเกตกำรณ์พบ

ว่ำคณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงทุกคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้บันทึกบัญชีเม่ือเกิดรำยกำร

แต่ไม่มีกำรมอบหมำยหน้ำที่กำรทสำบัญชีในแต่ละเดือนอย่ำงชัดเจน ปฏิบัติงำนโดยอำศัยควำมสะดวกเป็นหลัก อีก

ท้ังยังสำมำรถเข้ำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับรำยรับ-รำยจ่ำยได้ท้ังหมด ซ่ึงลักษณะกำรปฏิบัติงำนดัง

กล่ำวอำจส่งผลให้ไม่เกิดกำรควบคุมภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพเนื่องจำกกรรมกำรทุกคนสำมำรถปฏิบัติงำนร่วม

กันในทุกส่วน ไม่มีกำรระบุควำมรับผิดชอบเฉพำะบุคคล ซึ่งทสำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบหำกเกิดรำยกำรผิดปกติขึ้น

ในภำยหลังและเป็นควำมเสี่ยงที่อำจทสำให้เกิดช่องทำงในกำรทุจริตหรือตกแต่งรำยงำนกำรเงินได้

 3. กำรพัฒนำระบบ ผู้วิจัยมีควำมเห็นร่วมกับคณะกรรมกำรกองทุนว่ำควรพัฒนำส่วนของเอกสำรในกำร

บนัทกึรำยกำรรบั-ฝำก โดยจำกแบบเดิม เอกสำรของกองทุนสวสัดิกำรบ้ำนในดงบันทึกรำยกำรโดยกำรเขยีนลงสมุด

และยังไม่มีควำมชัดเจน บันทึกบัญชีโดยกำรนสำสัญลักษณ์แทนกำรเสียชีวิตและกำรคลอดบุตรมำใส่ในช่องเดียวกับ

ช่องวนัท่ีและไม่มีช่องรำยมือชือ่ของผูจ่้ำยเงนิ จงึทสำให้ผูว้จิยัทสำกำรปรับรู้แบบเอกสำรโดยเพิม่ช่องตัวย่อ ปรับเปลีย่น

สัญลักษณ์เป็นตัวอักษร เพิ่มช่องลงรำยมือชื่อของผู้จ่ำยเงิน เพื่อให้เกิดควำมเป็นระเบียบและเกิดกำรแบ่งช่องกำร

บันทึกรำยกำรอย่ำงชัดเจนร่วมกับกำรใช้คอมพิวเตอร์เข้ำมำช่วยเก็บข้อมูลร่วม

ภาพที ่2 แผนภำพกำรพัฒนำระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในกองทุนสวัสดิกำรชุมชนบ้ำนในดง
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สรุปและอภปิรายผล
 จำกข้อมูลท่ีได้ศึกษำวจิยัดังกล่ำวมำในข้ำงต้น คณะผูว้จิยัจงึสำมำรถสรปุผลกำรศึกษำวจิยัร่วมกบัวตัถปุระสงค์

กำรวิจัยได้ดังต่อไปนี้

 1. ผูจั้ดทสำบัญชขีองกองทุนสวสัดิกำรตสำบลบ้ำนในดงไม่มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกีย่วกบักำรจัดทสำบัญชีอย่ำงถูก

ต้องเน่ืองจำกผูท้สำบัญชไีม่ได้จบกำรศึกษำทำงด้ำนบญัชโีดยตรง รปูแบบกำรจดัทสำบัญชขีองกองทุนสวสัดิกำรชมุชน

ตสำบลบ้ำนในดงในปัจจุบันจึงเป็นรูปแบบบัญชีอย่ำงง่ำยจำกคู่มือกำรจัดทสำบัญชีที่ผู้จัดทสำบัญชีศึกษำด้วยตนเองร่วม

กับกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมจำกสสำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและกำรศึกษำจำกเครือข่ำยกองทุนหมู่บ้ำน อย่ำงไรก็ตำม 

เนื่องจำกกรรมกำรผู้รับผิดชอบหน้ำที่จัดทสำบัญชีได้ดสำเนินกำรกองทุนมำเป็นระยะเวลำนำนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จึง

ทสำให้เกดิกำรสัง่สมประสบกำรณ์นสำไปสูก่ำรปรบัปรงุระบบกำรทสำงำนอย่ำงมปีระสทิธิภำพในปัจจบัุน ซ่ึงสอดคล้อง

กับงำนวิจัยเรื่องกำรศึกษำระบบบัญชีของกองทุนหมู่บ้ำน : กรณีศึกษำอสำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ของ ชัช

รินทร์ จุลกะเสวี [6] ที่พบว่ำ ผู้มีหน้ำที่ในกำรจัดทสำบัญชีส่วนใหญ่ไม่มีพื้นฐำนและควำมรู้ทำงด้ำนบัญชีและกำรเงิน

โดยตรง แต่มีประสบกำรณ์ในกำรจัดทสำบัญชีโดยกำรศึกษำจำกคู่มือและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม

 2. คณะกรรมกำรกองทุนสวัสดิกำรชุมชนตสำบลบ้ำนในดงทุกคนผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้บันทึกบัญชีเมื่อเกิด

รำยกำรแต่ไม่มีกำรมอบหมำยหน้ำท่ีกำรทสำบัญชีในแต่ละเดือนอย่ำงชัดเจน ปฏิบัติงำนโดยอำศัยควำมสะดวกเป็น

หลัก อีกทั้งยังสำมำรถเข้ำตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับรำยรับ-รำยจ่ำยได้ทั้งหมด ซึ่งลักษณะกำรปฏิบัติ

งำนดังกล่ำวอำจส่งผลให้ไม่เกดิกำรควบคมุภำยในอย่ำงมีประสทิธิภำพเน่ืองจำกกรรมกำรทุกคนสำมำรถปฏบัิติงำน

ร่วมกนัในทุกส่วน ไม่มกีำรระบคุวำมรบัผดิชอบเฉพำะบุคคล ซ่ึงทสำให้ยำกต่อกำรตรวจสอบหำกเกดิรำยกำรผดิปกติ

ขึน้ในภำยหลงัและเป็นควำมเสีย่งทีอ่ำจทสำให้เกดิช่องทำงในกำรทุจรติหรอืตกแต่งรำยงำนกำรเงนิได้ นอกจำกนีค้ณะ

กรรมผูม้หีน้ำทีต่รวจสอบกำรทสำงำนยงัไม่มคีวำมรูท้ำงด้ำนกำรตรวจสอบและควบคมุภำยในทีถ่กูต้องอกีด้วย ซึง่ขดั

แย้งกับผลกำรวิจัยเรื่องระบบบัญชีและกำรควบคุมภำยในของกองทุนหมู่บ้ำน : กรณีศึกษำอสำเภอปรำณบุรี จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ ของ วิจิตรัตน์ บุญทอง [7] ท่ีได้กล่ำวไว้ว่ำ ผู้ท่ีมีหน้ำท่ีในกำรตรวจสอบภำยในนั้นต้องมีควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และประสบกำรณ์ในกำรจัดทสำบัญชี อีกด้วย

 3. กำรพฒันำรปูแบบระบบบัญช ีเนือ่งจำกกองทนุสวสัดิกำรชมุชนตสำบลบ้ำนในดงใช้วธีิกำรบันทึกบัญชด้ีวย

มือลงในสมดุบัญชโีดยไม่มกีำรสสำรองข้อมลูไว้ในระบบคอมพวิเตอร์เนือ่งจำกผูจั้ดทสำบญัชไีม่เข้ำใจและไม่มีควำมรู้

ด้ำนคอมพิวเตอร์ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรวิจัยเรื่องกำรจัดกำรควำมรู้สู่รูปแบบกำรจัดทสำบัญชีกองทุน เมืองบำงเขนที่

มปีระสิทธิภำพ เขตบำงเขน กรุงเทพมหำนครฯ ที่พบว่ำ นักบัญชีชุมชนส่วนใหญ่ไม่เข้ำใจเกี่ยวกับวิธีกำรจัดทสำบัญชี

กองทุนด้วยคอมพวิเตอร์ ของ ดำวพระศุกร์ ทองคลืน่และคณะ[8] ซึง่หำกเกดิเหตุกำรณ์ไม่คำดฝันในอนำคตจะทสำให้

ข้อมลูเสี่ยงต่อกำรสญูหำญและส่งผลใหเ้กดิปัญหำอื่น ๆ  ตำมมำ ผูว้ิจยัจงึพัฒนำรูปแบบกำรบันทกึบญัชอีย่ำงง่ำยด้วย

คอมพิวเตอร์ที่มีควำมสอดคล้องกับหมวดหมู่บัญชีเดิมให้แก่คณะกรรมกองทุนโดยอำศัยกำรทบทวนเอกสำรคู่มือ

บัญชีสสำหรับกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองที่จัดทสำโดยธนำคำรออมสิน [9] เป็นแนวทำง นอกจำกนี้ยังเห็นควรใน

กำรพฒันำสมรรถนะผูท้สำบญัชโีดยกำรให้ควำมรูเ้พิม่เติม เนือ่งจำกสมรรถนะนับว่ำมีควำมสสำคญัต่อกำรพฒันำบุคคล

ให้ตรงกับควำมต้องกำรหรือจุดประสงค์ของกลุ่มองค์กรเป็นอย่ำงมำก [10]
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ข้อเสนอแนะ
 1. คณะกรรมกำรกองทุนหมู่บ้ำนควรมีกำรคัดเลือกผู้มีหน้ำที่จัดทสำบัญชีที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำน

บัญชีเพื่อปฏิบัติงำนบันทึกบัญชีและจัดเก็บเอกสำรหลักฐำนโดยเฉพำะ 

 2. เพื่อเป็นพื้นฐำนของระบบบัญชีของกองทุนสวัสดิกำรชุมชนที่มีประสิทธิภำพ ควรจัดหำคอมพิวเตอร์

เพื่อใช้ในกำรบันทึกบัญชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นกำรป้องกันกำรชสำรุดหรือสูญหำยของข้อมูลร่วมด้วย 

 3. อำจเพิ่มในส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีสสำหรับควบคุมและกำรตรวจสอบกำรจัดทสำบัญชีของกองทุนสวัสดิกำร

ชุมชนซึ่งหำกมีกำรแยกส่วนงำนระหว่ำงกรรมกำรกองทุนและผู้บันทึกบัญชีออกจำกกันอย่ำงชัดเจนแล้ว กรรมกำร

กองทุนสำมำรถดสำรงตสำแหน่งผู้ตรวจสอบและควบคุมภำยในในส่วนตรงนี้ได้อีกด้วย
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