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บทคดัย่อ 
การศึกษามีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบบัญชีการวางระบบบัญชี  การควบคุมภายใน และเพื่อพฒันารูปแบบระบบบัญชีและ 

การควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดง อ  าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์
เป็นค าถามปลายเปิดอย่างมีโครงสร้างใน 3 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) ขอ้มูลพ้ืนฐาน 2) ขอ้มูลเก่ียวกับการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินของ
กองทุน และ 3) ขอ้มูลเก่ียวกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เก็บขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชน
ต าบลบา้นในดง อ  าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี จ  านวน 6 คน ซ่ึงเป็นผูมี้หน้าท่ีในการจดัท าบญัชีและควบคุมดูแลการด าเนินงานของกองทุน
สวสัดิการชุมชนบา้นในดงและสังเกตจากเอกสารที่ใชป้ระกอบการด าเนินงานน ามาวิเคราะห์ลกัษณะของระบบบญัชีและการควบคุมภายใน
รวมไปถึงการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากระบบบญัชีของกองทุนในปัจจุบนัเพ่ือเป็นแนวทางในการพฒันา ประมวลผลและวิเคราะห์
ขอ้มูลทัว่ไปและอัตราการเกิดปัญหาในการท าบัญชีและควบคุมภายในด้วยสถิติเชิงพรรณนาโดยวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ กองทุนสวสัดิการชุมชนบา้นในดงมีรูปแบบการจดัท าบญัชีอยา่งง่ายและไม่ถูกตอ้งตาม
หลกัการบญัชีเน่ืองจากผูจ้ดัท  าบญัชีกองทุนสวสัดิการชุมชนบา้นในดงไม่มีความรู้ทางดา้นบญัชีมาก่อนและไม่จบการศึกษาทางดา้นบญัชี
โดยตรง การจดัท าบญัชีในปัจจุบนัใช้ความรู้จากการศึกษาในคู่มือจดัท าบญัชี การเขา้รับการอบรมจากเครือข่ายกองทุนหมู่บา้น ในส่วนขอ 
การควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการชุมชนบา้นในดง ไม่มีการควบคุมภายในท่ีเป็นระบบแต่คณะกรรมการกองทุนสามารถเขา้ตรวจสอบ
เอกสารรายรับ-รายจ่ายทั้งหมดได ้แนวทางในการพฒันารูปแบบระบบบญัชีจึงเป็นส่วนของการพฒันารูปแบบของเอกสารและการควบคุม
ภายในเบ้ืองตน้เพ่ือใหเ้หมาะสมและง่ายต่อการน าไปใชง้านไดจ้ริงในลกัษณะการด าเนินการกองทุนท่ีมีคณะท างานจ านวนไม่มาก 

 

ค าส าคัญ : กองทุนสวสัดิการชุมชน ระบบบญัชี การควบคุมภายใน 
 

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, Th a Yang 
District, Phetchaburi Province. 6 Samples used in the study consisting of a committee of village funds that are responsible for a ccounting 
and supervising operations of Ban Nai Dong Community Welfare Fund, Tha Yang District, Phetchaburi. Samples were specific selected 
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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 Do ng Community 
Welfare Fund a simple accounting format because of the accountant’s knowledge. Accoun ting 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  
การพฒันาประเทศไทยในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) อยูใ่นห้วงเวลาของ

การปฏิรูปประเทศเพ่ือแกปั้ญหาพ้ืนฐานหลายดา้นท่ีสัง่สมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วและเช่ือมโยงกนั
ใกลชิ้ดมากข้ึน การแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจจะเขม้ขน้มากข้ึน สังคมโลกจะมีความเช่ือมโยงใกลชิ้ดกนัมากข้ึนเป็นสภาพไร้พรมแดน 
การพฒันาเทคโนโลยีจะมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจอยา่งมาก ขณะท่ีประเทศไทยมีขอ้จ ากดัของปัจจยัพ้ืนฐานเชิงยทุธศาสตร์เกือบทุกดา้นและจะเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาท่ี
ชดัเจนข้ึน ช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 นบัเป็นจงัหวะเวลาท่ีทา้ทายอยา่งมากท่ีประเทศไทยตอ้งปรับตวัขนานใหญ่ โดยจะตอ้งเร่ง
พฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการวจิยัและพฒันา และนวตักรรมใหเ้ป็นปัจจยัหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันาในทุกดา้นเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยท่ามกลางการแข่งขนัในโลกท่ีรุนแรงข้ึนมากแต่ประเทศไทยมีขอ้จ ากดัหลายดา้น 
อาทิคุณภาพคนไทยยงัต ่าแรงงานส่วนใหญ่มีปัญหาทั้งในเร่ืององคค์วามรู้ ทกัษะ และทศันคติ สงัคมขาดคุณภาพและมีความเหล่ือม
ล ้าสูงท่ีเป็นอุปสรรคต่อการยกระดบัศกัยภาพการพฒันา โครงสร้างประชากรเขา้สู่สังคมสูงวยัส่งผลใหข้าดแคลนแรงงาน จ านวน
ประชากรวยัแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 และโครงสร้างประชากรจะเขา้สู่สงัคมสูงวยัอยา่งสมบูรณ์  

ท่ามกลางปัญหาท้าทายหลากหลายท่ีเป็นอุปสรรคส าคญัส าหรับการพฒันาประเทศในระยะยาวดังกล่าว จึงเป็นท่ี
ตระหนกัร่วมกนัในทุกภาคส่วนวา่การพฒันาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศท่ีพฒันาแลว้ มีความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนืในระยะ
ยาวไดน้ั้น ประเทศตอ้งเร่งพฒันาปัจจยัพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในทุกดา้นไดแ้ก่ การเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจยัและพฒันา การ
พฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวตักรรม ซ่ึงตอ้งด าเนินการควบคู่กบัการเร่งยกระดบัทกัษะฝีมือแรงงานกลุ่มท่ีก าลงัจะเขา้สู่
ตลาดแรงงานและกลุ่มท่ีอยูใ่นตลาดแรงงานในปัจจุบนัใหส้อดคลอ้งกบัสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย และการเปล่ียนแปลง
ดา้นเทคโนโลยี รวมถึงการพฒันาคนในภาพรวมใหเ้ป็นคนท่ีสมบูรณ์ในทุกช่วงวยัท่ีสามารถบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงท่ีเป็น
สภาพแวดลอ้มการด าเนินชีวิตไดอ้ยา่งดีโดยเฉพาะอยา่งยิง่การพฒันาทุนมนุษยจ์ากการยกระดบัคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้ การ
พฒันาทกัษะ และยกระดบัคุณภาพบริการสาธารณสุขใหท้ัว่ถึงในทุกพ้ืนท่ี พร้อมทั้งตอ้งส่งเสริมบทบาทสถาบนัทางสังคมในการ
กล่อมเกลาสร้างคนดี มีวินยั มีค่านิยมท่ีดีและมีความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากนั้น ในช่วงเวลาต่อจากน้ีการพฒันาตอ้งมุ่งเนน้
การพฒันาเชิงพ้ืนท่ีและเพ่ิมศกัยภาพทางเศรษฐกิจของเมืองต่าง ๆ ให้สูงข้ึน ทัว่ถึงเพ่ือเป็นการสร้างฐานเศรษฐกิจและรายไดจ้าก
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ซ่ึงจะช่วยลดความเหล่ือมล ้ าภายในสังคมไทยลง โดยแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการต่อ
ยอดจากความเช่ือมโยงเชิงกายภาพสู่การพฒันาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและชุมชนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่าง ๆ เพ่ือสนบัสนุนการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัและการกระจายความเจริญในการพฒันาชุมชน จงัหวดัและเมืองตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ รวมถึง
พ้ืนท่ีเช่ือมโยงอ่ืนภายในประเทศ [1] ซ่ึงจากยทุธศาสตร์การพฒันาประเทศตามแผนพฒันาก าหนดใหมี้ยทุธศาสตร์การสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหล่ือมล ้ าทางสังคม โดยมองว่าการพฒันาในช่วงท่ีผ่านมาท าให้สังคมไทยกา้วหน้าไปหลายดา้น แต่การ
แกปั้ญหาความเหล่ือมล ้าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความคืบหนา้ชา้ ทั้งเร่ืองความแตกต่างของรายไดร้ะหวา่งกลุ่ม
ประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งขอ้จ ากดัในการเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมและเทคโนโลยขีองกลุ่ม



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (September - December)  47  - 55  (2019)       Vol. 9, No. 3 

49 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

ผูด้อ้ยโอกาสและกลุ่มท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล ดงันั้น การพฒันาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นตอ้งมุ่งลดปัญหาความเหล่ือมล ้าดา้นรายได้
ของกลุ่มคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ีแตกต่างกนั แกไ้ขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเขา้ถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศกัยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเขม้แข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและไดรั้บส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน โดยอาศยัแนวทางการพฒันาส าคญั ประกอบดว้ย การเพ่ิมโอกาสใหป้ระชากรท่ีมีรายไดต้  ่าสุด
สามารถเขา้ถึงบริการท่ีมีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ การกระจายการใหบ้ริการภาครัฐทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข และสวสัดิการ
ท่ีมีคุณภาพใหค้รอบคลุมและทัว่ถึง และการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน  

ซ่ึงการเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน รัฐบาลมีแนวคิดให้พฒันาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเขม้แข็งการเงินฐานราก
ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได ้มีสิทธิในการจดัการทุนท่ีดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน อาทิ สนบัสนุนการใหค้วามรู้ในการบริหารจดัการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับองคก์รการเงินของชุมชนให้
ท าหนา้ท่ีเป็นสถาบนัการเงินในระดบัหมู่บา้น/ต าบลท่ีท าหนา้ท่ีทั้งการใหกู้ย้มืและการออม และจดัตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดย
มีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็นแม่ขา่ย [2] นอกจากน้ี สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์[3] ยงัเล็งเห็นถึงความส าคญั และเดินหน้าเสริมสร้างสนับสนุนศกัยภาพ
ชุมชนในดา้นการบริหารจดัการภายในเพ่ือใหป้ระชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีผา่นการจดัตั้งสวสัดิการชุมชน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือ
ท่ีจะสร้างความเป็นอยูท่ี่ดีให้ประชาชนโดยใชทุ้นท่ีมีอยูภ่ายในมาช่วยเหลือเก้ือกูลกนั เป็นการสร้างหลกัประกนัเพ่ือความมัน่คง
ของคนในชุมชน เป็นระบบท่ีเก้ือกูลระหวา่งคนในทอ้งถ่ินผ่านรูปแบบและวิธีท่ีหลากหลายตลอดวิถีชีวิตตั้งแต่เกิด แก่ เจ็บ และ
ตาย ก่อให้เกิดการสนบัสนุนการออม การเพ่ิมรายไดล้ดรายจ่าย และน าไปสู่การแกปั้ญหาความยากจนในท่ีสุด ทั้งน้ี การบริหาร
กองทุนสวสัดิการชุมชนจะประสบความส าเร็จไดน้ั้นจ าเป็นตอ้งอาศยัทั้งความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ในแนวคิด จ านวนสมาชิก 
การสร้างความมัน่คงทางดา้นการระดมเงินไดอ้ยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงการบริหารจดัการและการเปิดเผยท่ีโปร่งใส ซ่ึงจากคู่มือการ
ด าเนินโครงการสนบัสนุนการจดัสวสัดิการชุมชน ปี 2558 โดยสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) กระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์[3] ระบุไวอ้ยา่งชดัเจนวา่กองทุนควรมีระบบบญัชีท่ีถูกตอ้งทนัเวลาและสมาชิกมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการ เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผลการด าเนินงานสู่สมาชิก หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณะอยา่งต่อเน่ือง 

ต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี เป็นต าบลท่ีมีวถีิก่ึงเมืองก่ึงชนบท ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็น
เกษตรกร จึงมีโครงสร้างการเกษตรกรรมเพ่ือเล้ียงชีพ ส่งผลให้การเขา้ถึงสวสัดิการของรัฐท่ีไดใ้นรูปแบบของตวัเงินและส่ิงของ
ช่วยเหลือไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ย่างครอบคลุมและทัว่ถึง ประชาชนในชุมชนจึงไดร้วมตวักนั
จดัตั้งกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงข้ึน โดยมีวตัถุประสงคจ์ะดูแลซ่ึงกนัและกนัตั้งแต่เกิดจนตายบนพ้ืนฐานของความ
เอ้ืออาทรต่อกนัมุ่งพฒันาการจดัการกองทุนให้เป็นการพฒันาคุณภาพชีวิตท่ีอยูอ่าศยัและเศรษฐกิจ ให้ความส าคญักบัเอกลกัษณ์
ของชุมชนและบริบทความเป็นไทยในเร่ืองของวิถีชีวิตชุมชนภูมิปัญญาชุมชนวฒันธรรมชุมชนปราชญชุ์มชน ทุนทางสังคมและ
ทรัพยากรชุมชนผนวกดว้ยกนัภายใตก้ารดูแลขององคก์รการบริหารส่วนต าบลบา้นในดงซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมี
อ านาจหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 ในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจสงัคม
และวฒันธรรมส่งเสริม การศึกษาศาสนาและวฒันธรรม และมีหนา้ท่ีตอ้งท าใหเ้ขตองคก์รการบริหารส่วนต าบลในการส่งเสริมการ
พฒันาสตรี เด็ก เยาวชนผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้
ตามความจ าเป็นและสมควรจากอ านาจหนา้ท่ีขององคก์รบริหารส่วนต าบลเป็นการจดัการบริหารสาธารณะให้แก่ประชาชนใน
พ้ืนท่ีซ่ึงถือวา่เป็นการจดัสวสัดิการโดยการจดับริการสาธารณะจะตอ้งถือปฏิบติัตามกฎหมายและระเบียบอยา่งเคร่งครัดและตอ้ง
เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใชว้ิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน [4] 
อย่างไรก็ตาม ถึงแมว้่าการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนจะอยูภ่ายใตก้ารดูแลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่การ
ด าเนินงานและการปฏิบติังานยงัคงเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบโดยตวัแทนประชาชนท่ีถูกเลือกจากชุมชนใหมี้ส่วนร่วมดูแลและบริหาร
กองทุนสวสัดิการชุมชนซ่ึงบุคคลท่ีเขา้มาเป็นคณะกรรมการดูแลกองทุนอาจไม่มีความรู้หรือขาดประสบการณ์ดา้นการบริหาร
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ทางดา้นการเงิน การควบคุมภายในและการจดัท าบญัชีท่ีถูกตอ้ง เพ่ือบริหารงานใหเ้กิดประโยชน์ต่อทุกฝ่ายมากท่ีสุด รวมไปถึงมี
ความโปร่งใสตรวจสอบได ้จึงมีความจ าเป็นท่ีผูมี้มีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานกองทุนสวสัดิการชุมชนจะตอ้งมีความรู้และ
วิธีท่ีถูกตอ้งในการจดัท าบญัชีและการควบคุมดูแลกองทุนสวสัดิการชุมชนใหมี้ความถูกตอ้ง โปร่งใส และตรวจสอบไดต้ามแนว
ปฏิบติัท่ีสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (องคก์ารมหาชน) [5] ไดร้ะบุไว ้ 

จากขา้งตน้ท าใหผู้ว้จิยัจึงเลง็เห็นความส าคญัของการบริหารจดัการระบบบญัชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการ
บา้นในดง จงัหวดัเพชรบุรีใหมี้มาตรฐาน มีความโปร่งใสตรวจสอบได ้ดว้ยการปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงาน ขั้นตอน และวธีิการให้
มีความถูกตอ้งตามแนวคิดและทฤษฎีทางวิชาการ ท าใหท้ราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการท าบญัชีและการควบคุมภายในของกองทุน
สวสัดิการชุมชนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันาระบบบญัชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพและสภาพแวดลอ้มของกองทุนสวสัดิการชุมชนต่อไป ดงันั้นผูว้จิยัจึงไดด้ าเนินการศึกษาตาม
วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาระบบกองทุนสวสัดิการชุมชนหมู่บา้นในดงโดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 3 ประการดงัน้ี 

1. เพื่อศึกษารูปแบบระบบบญัชีและการวางระบบบญัชีกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดง  
2. เพื่อศึกษาการควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดง  
3. เพื่อพฒันารูปแบบระบบบญัชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดง 

 

ระเบียบวธีิวจัิย 
ในการด าเนินการศึกษาวิจัยเป็นการผสมระหว่างวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) และ วิธีวิจัยเชิงปริมาณ 

(Quantitative research) ซ่ึงจะศึกษาขอ้มูลแบบรอบดา้น (Holistic) เพื่อท าความเขา้ใจบริบทของชุมชนต าบลบา้นในดงโดยเก็บ
รายละเอียดและวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัการปฏิบติังาน วฒันธรรมในการจดัการกองทุน และความสัมพนัธ์ของชุมชนกบัการ
บริหารกองทุนสวสัดิการเพ่ือท าความเขา้ใจเก่ียวกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึนซ่ึงจะน าไปสู่การวจิยั พฒันา และแกไ้ขปัญหาเหล่านั้นโดยการ
รวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจ้ากชุมชนต าบลบา้นในดง และขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ท่ีได้
จากการคน้ควา้จากวารสารเอกสาร ต ารา และขอ้มูลจากส่ือออนไลน์ตลอดทั้งแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการอธิบายผล
ของการวจิยัใหมี้ความถูกตอ้งและน่าเช่ือถือโดยมีรายละเอียดวธีิการด าเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.  การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือ คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการบา้นในดง ท่ีเป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชี ผูมี้หนา้ท่ี
ตรวจสอบภายใน และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุนบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี จ านวน 6 คน 

2. กรอบแนวคิดการวจิยั  

 
 

 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลปัญหาในระบบบญัชีและการควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการชุมชนบา้นในดงจากนั้นจึงน ามาแกไ้ข
และปรับปรุงดว้ยวธีิและทฤษฎีทางวชิาการจะท าใหไ้ดร้ะบบบญัชีกองทุนสวสัดิการชุมชนบา้นในดงท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ 

3. สร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัโดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเป็นกรอบในการสร้างแบบสมัภาษณ์และ
แบบสอบถามส าหรับเก็บขอ้มูลจากตวัแทนผูเ้ก่ียวขอ้งการด าเนินงานกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดง โดยในส่วนของ
แบบสอบถามจะใชเ้กณฑก์ารประเมินคะแนนตามแบบของลิเคิทสเกล (Likert Scale) ระดบัคะแนน 1 – 5 และแบบสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง(Structured Interview) โดยท าการบันทึกเสียงและจดบันทึกขอ้มูลในขณะการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ปัญหาในระบบบญัชีและ
การควบคุมภายใน 

ระบบบญัชีท่ีพฒันาแลว้ของ
กองทุนสวสัดิการบา้นในดง 

ปรับปรุงระบบในมีวธีิการท่ี
สอดคลอ้งและถูกตอ้งตามทฤษฎี 
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ประกอบการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบบสัมภาษณ์ปลายเปิด (Open-ended Question) ผูต้อบแบบสัมภาษณ์สามารถตอบไดอ้ย่างเป็น
อิสระตามความเหมาะสม ทั้งน้ีการเก็บขอ้มูลจากประชากร มีรายละเอียดครอบคลุม 4 ส่วนดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้หส้ัมภาษณ์ ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ  อาย ุระดบัการศึกษา และหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การด าเนินงานในกองทุนบา้นในดง 

  ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัท าบญัชี และรายงานทางการเงินของกองทุนบา้นในดง ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบ
ปลายปิด(Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) เพ่ือท่ีจะให้ผูส้ัมภาษณ์ได้ตอบแบบสอบถามได้อย่าง
อิสระ และเสดงความคิดเห็นได้เต็มท่ีเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดท าบัญชีของกองทุนบ้านในดง รวมทั้ งการให้
ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ เพ่ือท่ีจะน ามาปรับปรุงใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

  ส่วนท่ี 3  ขอ้มูลเก่ียวกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของเจา้หน้าท่ีกองทุนบ้านในดง ซ่ึงมี
ลักษณะค าถามแบบปลายปิด(Close-ended Question) และปลายเปิด (Open-ended Question) เพื่อท่ีจะให้ผู ้สัมภาษณ์ได้ตอบ
แบบสอบถามไดอ้ยา่งอิสระ และเสดงความคิดเห็นไดเ้ตม็ท่ีเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัท าบญัชีของกองทุนหมู่บา้นใน
ดง รวมทั้งการใหข้อ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ เพ่ือท่ีจะน ามาปรับปรุงใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มของอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 

4. การเก็บรวบรวมขอ้มูล จากแหล่งปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์คณะกรรมการกองทุนบา้นในดง ผูมี้หน้าท่ี
จดัท าบญัชี ผูมี้หน้าท่ีตรวจสอบภายใน และเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกองทุนบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดั
เพชรบุรี และจากแหล่งทุติยภูมิซ่ึงไดจ้ากการคน้ควา้และรวบรวมขอ้มูลทางวิชาการ หนงัสืองานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงขอ้มูลทั้งหมด
ใชเ้วลาในการรวบรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือน มกราคม- เมษายน 2562  

5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัประมวลผลและวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป และอตัราการเกิดปัญหาในการท าบญัชีและควบคุม
ภายใน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS Version 22 ซ่ึงสามารถอธิบายวิธีการทางสถิติและวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) นอกจากน้ียงัวิเคราะห์เชิงคุณภาพดว้ยการบรรยายและรายงานผลการศึกษา ระบบบญัชี
การควบคุมภายในของกองทุนสวสัดิการหมู่บา้นในดง อ าเภอ ท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี ซ่ึงมีการวิเคราะห์เน้ือหาและสรุปประเด็น
เก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรครวมไปถึงแนวทางแกไ้ขใหก้องทุนสวสัดิการชุมชนมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 

6. การสงัเคราะห์ น าผลวจิยัท่ีผา่นการวเิคราะห์แลว้ถอดองคค์วามรู้ สรุปประเด็นปัญหา และน าเขา้สู่การพฒันาระบบบญัชีและ
การควบคุมภายในส าหรับการบริหารจดัการกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงโดยน าเสนอต่อชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป 

 

ผลการวจัิย  
คณะผูว้ิจัยลงพ้ืนท่ีศึกษาและเก็บขอ้มูลการศึกษาวิจัยเร่ือง การพฒันาระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุน

สวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดง อ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี พบวา่  
1. ส่วนขอ้มูลพ้ืนฐาน 
 

ตารางที ่1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวของกบัระบบบญัชีและการควบคุมภายในสวสัดิการกองทุนชุมชนต าบลบา้น
ในดง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

รายการ จ านวน  ร้อยละ 
เพศ 

ชาย 4 66.67 
หญิง 2 33.33 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
อายุ 

1). 20-30 ปี 0 0.00 
2). 31-40 ปี 1 16.66 
3). 41-50 ปี 1 16.66 
4). มากกวา่ 50 ปีข้ึนไป                                4 66.67 

ระดบัการศึกษา 
1).ต ่ากวา่ปริญญาตรี   5 83.33 
2).ปริญญาตรี   0 0.00 
3).ปริญญาโท                                         0 0.00 
4). ปริญญาเอก 0 0.00 
5).อ่ืน ๆ 1 16.67 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิานทีอ่งค์กรนี ้
1).นอ้ยวา่หรือเท่ากบั 5 ปี    0 0.00 
2).5-10 ปี 6 100.00 
3).11-20 ปี 0 0.00 
4).มากกวา่ 20 ปีข้ึนไป 0 0.00 

ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการควบคุมภายในกีค่ร้ังต่อปี 
1).ไม่มี    1 16.66 
2).1-2 คร้ัง                                               4 66.67 
3).3-4 คร้ัง                                               0 0.00 
4).มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป                                1 16.66 

ท่านได้เข้ารับการฝึกอบรมทางด้านการบญัชีกีค่ร้ังต่อปี 
1).ไม่มี   5 83.33 
2).1-2 คร้ัง 1 16.66 
3).3-4 คร้ัง 0 0.00 
4).มากกวา่ 4 คร้ังข้ึนไป                                0 0.00 

 

ร้อยละของผูมี้หนา้ท่ีจดัท าบญัชีของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงผูใ้หส้ัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 66.67 มีอายมุากกวา่ 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.67 มีการศึกษาระดบัต ่ากวา่ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 88.33   มีระยะเวลาใน
การปฏิบติังาน 5-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 100.00 มีการเขา้รับการฝึกอบรมทางดา้นการควบคุมภายใน 1 -2 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 
66.67 และไม่มีการเขา้รับการฝึกอบรมทางดา้นการบญัชี คิดเป็นร้อยละ 83.33 จากการสัมภาษณ์พบวา่ยงัไม่มีความรู้ ความเขา้ใจ 
และประสบการณ์ในการจดัท าบญัชีและรายงานทางการเงินท่ีถูกตอ้งตามมาตรฐานการบญัชีโดยมีสาเหตุเน่ืองมาจากผูจ้ดัท าบญัชี
ไม่ไดจ้บการศึกษาทางดา้นบญัชีโดยตรง การจดัท าบญัชีของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงจึงเป็นการจดัท าบญัชีและ  
จดบนัทึกตามความรู้ความเขา้ใจโดยอาศยัการศึกษาจากคู่มือการจดัท าบญัชี การเขา้รับการอบรมความรู้บญัชีเบ้ืองตน้ และความรู้ท่ี
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ไดรั้บจากเครือข่ายกองทุนสวสัดิการหมู่บา้นเท่านั้น ลกัษณะของการจดัท าบญัชีและจดบนัทึกรายการบญัชีของกองทุนสวสัดิการ
ชุมชนต าบลบา้นในดงมีการแบ่งสมุดบนัทึกบญัชีเป็น 2 ส่วน คือ สมุดบญัชีรายรับและสมุดบญัชีรายจ่าย ซ่ึงในส่วนของสมุดบญัชี
รายรับกองทุนจะใชส้ าหรับบนัทึกรายการในกรณีท่ีไดรั้บเงินจดัสรรจากรัฐบาล กรณีท่ีกองทุนมีรายรับจากแหล่งอ่ืน ๆ และกรณีท่ี
สมาชิกน าเงินมาฝากออมในทุกวนัท่ี 1 ของทุกเดือน ส่วนสมุดบญัชีรายจ่าย กองทุนจะบนัทึกรายการในกรณีท่ีเกิดรายจ่ายกองทุน
และการจ่ายค่าสวสัดิการต่าง ๆ ใหแ้ก่สมาชิก โดยภายหลงัการบนัทึกบญัชีจะมีการจดัท ารายงานทางการเงินของกองทุนทุกงวด  

 ในส่วนของแบบฟอร์มและเอกสารท่ีใชป้ระกอบการลงบญัชี กรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบ้านในดงได้
ก าหนดเอกสารท่ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการบนัทึกบญัชี ไดแ้ก่ ใบส าคญัรับเงิน ใบส าคญัจ่ายเงิน และใบเสร็จรับเงิน โดยมีการจดัเก็บ
เอกสารหลงับนัทึกบญัชีใส่แฟ้มเรียงตามวนัท่ีท่ีเกิดรายการและจดัเก็บแฟ้มไวใ้นตูเ้ก็บเอกสารแยกไวโ้ดยเฉพาะเพ่ือเป็นหลกัฐาน
การบนัทึกบญัชี ท าให้ง่ายต่อการคน้หาและตรวจสอบรายการในภายหลงั ทั้งน้ี จากการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ลกัษณะวิธีการทาง
บญัชีของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดง ปัจจุบนัพบว่า กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงยงัไม่เกิดปัญหาจาก
รูปแบบการบนัทึกบนัชีอยา่งง่าย เน่ืองจากรายการบญัชีท่ีเกิดข้ึนเป็นรายการในลกัษณะซ ้ าเดิม ไม่มีความซบัซอ้น ทั้งยงัมีปริมาณ
งานไม่มาก ส่ิงเหล่าน้ีส่งผลใหก้องทุนสวสัดิการชุมชนบา้นในดงยงัสามารถใชร้ะบบการจดัท าบญัชีแบบเดิมต่อไปไดห้ากจ านวน
สมาชิกยงัมีจ านวนไม่มากอยา่งปัจจุบนั 

2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน จากการการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์พบว่าคณะกรรมการ
กองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงทุกคนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูบ้นัทึกบญัชีเม่ือเกิดรายการแต่ไม่มีการมอบหมายหนา้ท่ีการท า
บัญชีในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานโดยอาศัยความสะดวกเป็นหลกั อีกทั้ งยงัสามารถเขา้ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัรายรับ-รายจ่ายไดท้ั้งหมด ซ่ึงลกัษณะการปฏิบติังานดงักล่าวอาจส่งผลใหไ้ม่เกิดการควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพ
เน่ืองจากกรรมการทุกคนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันในทุกส่วน ไม่มีการระบุความรับผิดชอบเฉพาะบุคคล ซ่ึงท าให้ยากต่อการ
ตรวจสอบหากเกิดรายการผิดปกติข้ึนในภายหลงัและเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าใหเ้กิดช่องทางในการทุจริตหรือตกแต่งรายงานการเงินได ้

3. การพฒันาระบบ ผูว้จิยัมีความเห็นร่วมกบัคณะกรรมการกองทุนวา่ควรพฒันาส่วนของเอกสารในการบนัทึกรายการรับ-ฝาก 
โดยจากแบบเดิม เอกสารของกองทุนสวสัดิการบา้นในดงบนัทึกรายการโดยการเขียนลงสมุดและยงัไม่มีความชดัเจน บนัทึกบญัชี
โดยการน าสัญลกัษณ์แทนการเสียชีวิตและการคลอดบุตรมาใส่ในช่องเดียวกับช่องวนัท่ีและไม่มีช่องรายมือช่ือของผูจ่้ายเงิน  
จึงท าให้ผูว้ิจยัท าการปรับรู้แบบเอกสารโดยเพ่ิมช่องตวัยอ่ ปรับเปล่ียนสัญลกัษณ์เป็นตวัอกัษร เพ่ิมช่องลงรายมือช่ือของผูจ่้ายเงิน 
เพ่ือใหเ้กิดความเป็นระเบียบและเกิดการแบ่งช่องการบนัทึกรายการอยา่งชดัเจนร่วมกบัการใชค้อมพิวเตอร์เขา้มาช่วยเก็บขอ้มูลร่วม 

 

 
 

ภาพที ่2 แผนภาพการพฒันาระบบบญัชีและการควบคุมภายในกองทุนสวสัดิการชุมชนบา้นในดง 
 



Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University. 
 9 (September - December)  47  - 55  (2019)       Vol. 9, No. 3 

54 

  

วารสารวชิาการมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 3)  กนัยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562 

สรุปและอภิปรายผล 
จากขอ้มูลท่ีไดศึ้กษาวิจยัดงักล่าวมาในขา้งตน้ คณะผูว้ิจยัจึงสามารถสรุปผลการศึกษาวิจยัร่วมกบัวตัถุประสงคก์ารวจิยัได้

ดงัต่อไปน้ี 
1. ผูจ้ดัท าบญัชีของกองทุนสวสัดิการต าบลบา้นในดงไม่มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัท าบญัชีอยา่งถูกตอ้งเน่ืองจาก

ผูท้  าบญัชีไม่ไดจ้บการศึกษาทางดา้นบญัชีโดยตรง รูปแบบการจดัท าบญัชีของกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงในปัจจุบนั
จึงเป็นรูปแบบบญัชีอยา่งง่ายจากคู่มือการจดัท าบญัชีท่ีผูจ้ดัท าบญัชีศึกษาดว้ยตนเองร่วมกบัการเขา้รับการฝึกอบรมจากส านกังาน
กองทุนหมู่บา้นและการศึกษาจากเครือข่ายกองทุนหมู่บา้น อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกรรมการผูรั้บผิดชอบหน้าท่ีจดัท าบญัชีได้
ด าเนินการกองทุนมาเป็นระยะเวลานานตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2552 จึงท าให้เกิดการสั่งสมประสบการณ์น าไปสู่การปรับปรุงระบบการ
ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพในปัจจุบนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองการศึกษาระบบบญัชีของกองทุนหมู่บา้น : กรณีศึกษาอ าเภอ
อุทุมพรพิสัย จงัหวดัศรีสะเกษ ของ ชชัรินทร์ จุลกะเสวี [6] ท่ีพบวา่ ผูมี้หนา้ท่ีในการจดัท าบญัชีส่วนใหญ่ไม่มีพ้ืนฐานและความรู้
ทางดา้นบญัชีและการเงินโดยตรง แต่มีประสบการณ์ในการจดัท าบญัชีโดยการศึกษาจากคู่มือและการเขา้รับการฝึกอบรม 

2. คณะกรรมการกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงทุกคนผลดัเปล่ียนกนัเป็นผูบ้นัทึกบญัชีเม่ือเกิดรายการแต่ไม่มี
การมอบหมายหน้าท่ีการท าบญัชีในแต่ละเดือนอย่างชัดเจน ปฏิบัติงานโดยอาศยัความสะดวกเป็นหลกั อีกทั้ งยงัสามารถเขา้
ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายรับ-รายจ่ายไดท้ั้ งหมด ซ่ึงลกัษณะการปฏิบติังานดงักล่าวอาจส่งผลให้ไม่เกิดการ
ควบคุมภายในอยา่งมีประสิทธิภาพเน่ืองจากกรรมการทุกคนสามารถปฏิบติังานร่วมกนัในทุกส่วน ไม่มีการระบุความรับผิดชอบ
เฉพาะบุคคล ซ่ึงท าให้ยากต่อการตรวจสอบหากเกิดรายการผิดปกติข้ึนในภายหลงัและเป็นความเส่ียงท่ีอาจท าให้เกิดช่องทางใน
การทุจริตหรือตกแต่งรายงานการเงินได ้นอกจากน้ีคณะกรรมผูมี้หนา้ท่ีตรวจสอบการท างานยงัไม่มีความรู้ทางดา้นการตรวจสอบ
และควบคุมภายในท่ีถูกต้องอีกด้วย ซ่ึงขัดแย้งกับผลการวิจัยเร่ืองระบบบัญชีและการควบคุมภายในของกองทุนหมู่บ้าน : 
กรณีศึกษาอ าเภอปราณบุรี จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ของ วจิิตรัตน์  บุญทอง [7] ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีในการตรวจสอบภายใน
นั้นตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจ และประสบการณ์ในการจดัท าบญัชี อีกดว้ย 

3. การพฒันารูปแบบระบบบญัชี  เน่ืองจากกองทุนสวสัดิการชุมชนต าบลบา้นในดงใชว้ธีิการบนัทึกบญัชีดว้ยมือลงในสมดุ
บัญชีโดยไม่มีการส ารองขอ้มูลไวใ้นระบบคอมพิวเตอร์เน่ืองจากผูจ้ ัดท าบัญชีไม่เขา้ใจและไม่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ซ่ึง
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยเร่ืองการจดัการความรู้สู่รูปแบบการจัดท าบญัชีกองทุน เมืองบางเขนท่ีมีประสิทธิภาพ เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานครฯ ท่ีพบวา่ นกับญัชีชุมชนส่วนใหญ่ไม่เขา้ใจเก่ียวกบัวธีิการจดัท าบญัชีกองทุนดว้ยคอมพิวเตอร์ ของ ดาวพระศุกร์ 
ทองคล่ืนและคณะ [8] ซ่ึงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันในอนาคตจะท าใหข้อ้มูลเส่ียงต่อการสูญหาญและส่งผลใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา ผูว้จิยัจึงพฒันารูปแบบการบนัทึกบญัชีอยา่งง่ายดว้ยคอมพิวเตอร์ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหมวดหมู่บญัชีเดิมใหแ้ก่คณะกรรม
กองทุนโดยอาศัยการทบทวนเอกสารคู่มือบัญชีส าหรับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองท่ีจัดท าโดยธนาคารออมสิน  [9]  
เป็นแนวทาง นอกจากน้ียงัเห็นควรในการพฒันาสมรรถนะผูท้  าบญัชีโดยการให้ความรู้เพ่ิมเติม เน่ืองจากสมรรถนะนับว่ามี
ความส าคญัต่อการพฒันาบุคคลใหต้รงกบัความตอ้งการหรือจุดประสงคข์องกลุ่มองคก์รเป็นอยา่งมาก [10] 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านควรมีการคัดเลือกผูมี้หน้าท่ีจัดท าบัญชีท่ีมีความรู้ความสามารถทางด้านบัญชีเพื่อ

ปฏิบติังานบนัทึกบญัชีและจดัเก็บเอกสารหลกัฐานโดยเฉพาะ  
2. เพ่ือเป็นพ้ืนฐานของระบบบญัชีของกองทุนสวสัดิการชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ ควรจดัหาคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการ

บนัทึกบญัชีลงในระบบคอมพิวเตอร์ เป็นการป้องกนัการช ารุดหรือสูญหายของขอ้มูลร่วมดว้ย  
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3. อาจเพ่ิมในส่วนของเจา้หนา้ท่ีส าหรับควบคุมและการตรวจสอบการจดัท าบญัชีของกองทุนสวสัดิการชุมชนซ่ึงหากมีการ
แยกส่วนงานระหวา่งกรรมการกองทุนและผูบ้นัทึกบญัชีออกจากกนัอยา่งชดัเจนแลว้ กรรมการกองทุนสามารถด ารงต าแหน่งผู ้
ตรวจสอบและควบคุมภายในในส่วนตรงน้ีไดอี้กดว้ย 
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