
บทท่ี 1 
บทน า 

 
1. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ปี พ.ศ. 2544 รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือเป็น
แหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ชุมชนไว้เพื่อใช้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
โดยให้ท้องถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ เงินกองทุนได้ด้วยคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเอง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการเสริมสร้าง ความเข้มแข็ง
ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ ของประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมืองสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน อันเป็น
การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ   
ในอนาคต ดั้งนั้นกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจึงเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการลงทุน               
เพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ บรรเทาเหตุจ าเป็นเร่งด่วนของชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับ
รากหญ้า และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนทั่วประเทศ ส่งผลต่อสังคม 
เศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ดังนี้ 

1.  ด้านสังคม เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง สร้างแหล่งเงิน
ของตนเองจากการคิดเอง ตัดสินใจเองและท าเองเพ่ือพ่ึงพาตนเองในอนาคต 

2.  ด้านเศรษฐกิจ มีการกระจายเงินทุนในท้องถิ่น ท าให้เกิดการสร้างงานในธุรกิจของชุมชน
ซึ่งเป็นรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืน 

3. ด้านการเมือง ส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือน ามาใช้ในชุมชนของตนเอง 
4. ด้านวัฒนธรรม ท าให้เกิดความสามัคคี ความเอ้ืออาทร และการกระจายความเสมอภาค

ในชุมชน 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นนโยบายที่รัฐบาลเอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชน   

ในระดับรากหญ้าอย่างแท้จริง ท าให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในระดับหนึ่ง 
ส่งผลให้การกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งประเทศดีขึ้น การจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
ของรัฐบาล เริ่มจากรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเมือง ผ่าน “คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ” เป็นเงินทุนหมุนเวียน แบ่งออกเป็นกองทุน ๆ ละ 1,000,000 
บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพ่ือสมาชิกในชุมชน เสริมสร้างการพ่ึงพาตนเองด้วยภูมิปัญญาของตนเอง 
รัฐบาลจัดส่งเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปฝึกอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจ
ในการบริหารจัดการกองทุนที่ได้รับมา ให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการกองทุน เกิดความช่วยเหลือ
เอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตามวิถีชุมชนและวัฒนธรรมระหว่างกัน เพ่ือให้เกิด
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การยกระดับกองทุนให้มีความเท่าเทียมกัน ต่อมารัฐบาลได้ด าเนินโครงการเพ่ิมเงิน ให้กับกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองที่บริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีก 2-3 โครงการ จนปัจจุบันกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองบางแห่ง มีเงินทุนหมุนเวียนเฉพาะส่วนที่รัฐบาลสนับสนุนมากกว่า 2,000,000 บาท 
(สองล้านบาท) 

สมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนเมืองร่วมกันจัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” 
ให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เพ่ือให้ “คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ร่วมกันบริหารจัดการเงินกองทุน มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.  บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมทั้งตรวจสอบ ก ากับ ดูแล และ
จัดสรรดอกผล รายได้หรือประโยชน์ที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

2.  ออกประกาศ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
3.  จัดตั้งส านักงานกองทุนหมู่บ้าน หรือส านักงานกองทุนชุมชนเมือง แล้วแต่กรณี 
4.  รับสมาชิก และจัดท าทะเบียนสมาชิก 
5.  จัดหาทุนจากแหล่งเงินทุนตามประกาศท่ีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

แห่งชาติ ก าหนด 
6.  พิจารณาเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิก หรือกองทุนหมู่บ้านอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด 
7.  ท านิติกรรม สัญญา หรือด าเนินการเกี่ยวกับภาระผูกพันของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
8.  จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการ

กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ก าหนด 
9.  ส ารวจ และจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมครัวเรือน และวิสาหกิจ

ชุมชน ในเขตพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนเมือง ตลอดจนข้อมูลและการด าเนินการเกี่ยวกับกองทุนอ่ืน ๆ  
ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง 

10.  พิจารณาด าเนินการใด ๆ เพ่ือสวัสดิภาพ สวัสดิการ หรือประโยชน์ส่วนรวมอ่ืนใดของสมาชิก
และหมู่บ้าน หรือชุมชนเมือง 

11.  ด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้สอดรับและเกื้อกูลกับกองทุนอ่ืน ๆ ที่มีอยู่แล้วในหมู่บ้านหรือ
ชุมชนเมือง 

12.  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
13.  รายงานผลการด าเนินการ ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งฐานะการเงินของกองทุนหมู่บ้าน

ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ตลอดจน
รายงานเรื่องดังกล่าวให้สมาชิกทราบตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 



3 

 

14.  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่ง ตามที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ก าหนดหรือมอบหมาย 

 ด าเนินการใด ๆ ตามข้อ 10 ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของ “กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”  
ซึ่งมิใช่เงินที่ได้รับจัดสรรจาก “คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ”  

 ตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามข้อ 8 และ
ตามระเบียบ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 46 ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง จัดท าบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ก าหนด และจัดท ารายการรับ-จ่ายเงินกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง อย่างน้อยเดือนละครั้งและแจ้งให้สมาชิกทราบ รวมทั้งให้จัดท าสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปี รายงานต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองต้องจัดให้มีการตรวจสอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
การเงิน บัญชีและการพัสดุ โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบของสมาชิกเป็นหลัก และข้อ 47 
ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดท างบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบตามแบบ   
ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติก าหนด และส่งให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
ที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนดภายในระยะเวลา 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชี 
ของทุกปี ให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สรรหาผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน   
ที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือขอความเห็นชอบในการท าหน้าที่
ตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เมื่อได้ตรวจสอบ
ข้อมูลทางการเงิน บัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกองทุน ให้ผู้ตรวจสอบบัญชี
จัดท าบันทึกรายงานผลการตรวจสอบบัญชี ตามแบบที่คณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด เสนอคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือรับรองผล             
การตรวจสอบบัญชี โดยให้แสดงความคิดเห็นเป็นข้อวิเคราะห์ว่าการใช้จ่ายดังกล่าว เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ ประหยัด และได้ผลตามเป้าหมายเพียงใด รวมถึงประเมินผลการบริการจัดการกองทุนหมู่บ้าน
และการด าเนินการของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้ ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
มีหน้าที่อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบบัญชี และให้ผู้ตรวจสอบบัญชี ท าบันทึก
รายการผลการตรวจสอบบัญชีต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือคณะกรรมการ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจัดพิมพ์เผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณชน 
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ปัจจุบัน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีจ านวนประมาณ 80,000 กองทุน และตามระเบียบ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ข้อ 47 ก าหนดให้คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
ต้องจัดท าบัญชีและงบการเงินประจ าปี และให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ตรวจสอบบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในขณะที่ปัจจุบันนี้ จ านวนผู้ตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ขอขึ้นทะเบียนและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกตามประกาศ           
ของคณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีจ านวนเพียง 381 คน 
ซึ่งเป็นจ านวนที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
อย่างทั่วถึง คณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จึงได้จัดท า
โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพ่ิมให้เพียงพอและเหมาะสมกับจ านวน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รายละเอียดตามประกาศของคณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ 
ชุมชนเมือง เพ่ือขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามโครงการสร้าง 
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็น    
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ด้านคุณวุฒิการศึกษา ไว้ว่าต้องเป็นผู้ส าเร็จ
การศึกษาไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอ่ืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือกรณีที่จบ
การศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน ๆ จะต้องผ่านการศึกษาวิชาบัญชี  ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมี
ประสบการณ์ในการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีประธาน/กรรรมการกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นผู้รับรอง 

จากรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ นักศึกษาที่ก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตร
เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ให้ความสนใจและประสงค ์ 
ที่จะขอขึ้นทะเบียนเป็น “ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ตามโครงการสร้าง         
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งผู้ประสงค์จะขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ต้องสมัครเข้ารับการทดสอบตามประกาศคณะท างานก ากับดูแล   
การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ซึ่งคณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไดก้ าหนดเนื้อหาวิชา ที่ท าการทดสอบไว้ 3 เรื่อง ดังนี้  

1.  วิชาบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2.  วิชาการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
3.  วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
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ถึงแม้เนื้อหาวิชาที่คณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ก าหนดข้างต้น ชื่อวิชาที่ไมต่รงกับรายวิชาในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี 
และระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) แต่ด้วยองค์ความรู้
โดยรวมของเนื้อหา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี 
ก าหนดสมรรถนะวิชาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ดังนี้ 1) วางแผน ด าเนินงาน จัดการและพัฒนางานอาชีพ
ตามหลักการและกระบวนการโดยค านึงถึงการบริหารงานคุณภาพ และอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม 
และหลักความปลอดภัย 2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศฯ เพ่ือพัฒนางานอาชีพ 
3) มีทักษะและสมรรถนะในงานอาชีพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4) วางแผน จัดการ   
ใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีในงานอาชีพอย่างเหมาะสม โดยค านึงถึงความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม   
5) สามารถคิดวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ทักษะและความรู้ในการจัดการงานอาชีพได้อย่างมีระบบ         
6) ปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินครบทั้งวงจรตามมาตรฐานการบัญชี และหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
7) ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต้นทุน การตรวจสอบและการวาง
ระบบบัญชีเพ่ือใช้ในการวางแผนและตัดสินใจ 8) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร    
9) ใช้ระบบสารสนเทศในงานบัญชี 10) ปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  
ในงานบัญชี ผู้วิจัยจึงได้บูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องตามเนื้อหาวิชาที่คณะท างานก ากับดูแล   
การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองก าหนด และองค์ความรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี และองค์ความรู้ของหลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) โดยพัฒนา “คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” ขึ้น  

ด้วยผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกองทุนหมู่บ้านบ้านหนองจอก หมู่ที่ 10 ต าบลท่าผา    
อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง มานานกว่า 16 ปี และปฏิบัติหน้าที่สอนวิชาชีพการบัญชีมา 34 ปี      
จึงได้น าความรู้ทางด้านวิชาชีพการบัญชีและการบริหารธุรกิจ บริหารจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพ  
มาอย่างต่อเนื่อง จึงมองเห็นช่องทางที่จะสร้างโอกาสให้นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ให้มีความพร้อมที่จะขึ้นทะเบียน         
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ผู้วิจัยจึงได้ใช้ความรู้ความสามารถ และ     
ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการท าบัญชีและตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน รวมถึงการบริหารจัดการกองทุน
หมู่บ้าน พัฒนา “คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” เพ่ือให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง        
ใช้พัฒนาตนเองเตรียมความพร้อม เพ่ือสมัครเข้ารับการทดสอบขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามประกาศของคณะท างานก ากับดูแลการตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง และเพ่ือให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการให้ข้อแนะน า ในการจัดท า
บัญชี การตรวจสอบบัญชีและการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ    



6 

 

2.  วัตถุประสงค์การวิจัย 
2.1 เพ่ือพัฒนา คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
2.2  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง ก่อนและหลังการใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่พัฒนาขึ้น  

3.  สมมติฐานของการวิจัย 
3.1  คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 
3.2  นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ในระดับดี 
3.3  นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง มีความพึงพอใจต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
ในระดับด ี

4. ขอบเขตการศึกษา 
4.1   ศึกษาการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
4.2   ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ที่ลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2          
ปีการศึกษา 2560 จ านวน 12 คน 

4.3  ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา ระหว่างภาคเรียนที่ 1และ ภาคเรียน
ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

4.4  ขอบเขตด้านเนื้อหา เนื้อหาแบ่งตามหัวข้อ ดังนี้ 
 4.4.1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   1)  ความเป็นมาของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   2)  ความหมายของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   3)  วัตถุประสงค์การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   4)  ความหมายของการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
   5)  วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   6)  ขอบเขตการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  



7 

 

   7)  บทบาท อ านาจหน้าที่ของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   8)  มาตรฐานของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 4.4.2  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   1)  ความหมายของจรรยาบรรณ 
   2)  จรรยาบรรณว่าด้วยเครื่องความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
   3)  จรรยาบรรณว่าด้วยเรื่องความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
   4)  จรรยาบรรณต่อกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   5)  จรรยาบรรณต่อเพ่ือนร่วมอาชีพ 
   6)  จรรยาบรรณท่ัวไป 
   7)  บทก าหนดโทษของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   8)  การกล่าวหาและการสอบสวน 
   9)  การก าหนดโทษ 
   10) การอุทธรณ ์
 4.4.3 การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   1)  ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการบัญชี 
   2)  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
   3)  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   4)  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   5)  เงินทุนของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   6)  การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   7)  การท าบัญชีและการตรวจสอบ 
   8)  การจัดสรรก าไรสุทธิ 
   9)  โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ 
   10) กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 4.4.4  การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  1)  บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  2)  กิจกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 4.4.5 การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   1)  การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
   2)  เอกสารและรายงานที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบ 
   3)  ตัวอย่างเอกสารและรายงาน 
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5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
5.1  นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง มีคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ไว้ศึกษา      
เพ่ือเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

5.2  นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี       
มีคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไว้ศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมขอขึ้นทะเบียน
เป็นผู้สอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

5.3  คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง เพ่ือใช้ในการบริหารงานบัญชีและการเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง        
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5.4  ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแล้ว ได้ใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง    
ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชี 

 

 


