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บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) ก่อนใช้และหลังใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง 
และ 3) สอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (ต่อเนื่อง) ที่มีต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผลการวิจัยสรุปได้
ดังนี้ 

 สรุปผลการวิจัย  
1.  พัฒนาคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  
 ผู้วิจัยได้พัฒนาคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ออกแบบเนื้อหาคู่มือ 

เป็น 5 บท ดังนี้ 
 บทที่ 1  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 บทที่ 2  จรรยาบรรณของผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 บทที ่3  การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 บทที่ 4  การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 บทที่ 5  การเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
 เมื่อสร้างคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้น าคู่มือการตรวจสอบ

บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ให้ผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความสอดคล้อง ถูกต้องของหลักการเนื้อหา
และรูปแบบ ผลการพิจารณาความสอดคล้องของผู้เชี่ยวชาญได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.85  

 การหาประสิทธิภาพคู่มือ ผู้วิจัยทดสอบประสิทธิภาพคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง จากประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง จ านวน 12 คน โดยตั้งเกณฑ์ที่ 80/80 สรุป ปรากฏว่า ประสิทธิภาพของ
คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เท่ากับ 81.25/83.54 แสดงว่าคู่มือ 
การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีประสิทธิภาพเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 การทดลองครั้งท่ี 1 ผู้วิจัยไดไ้ด้น าคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ทดลอง ครั้งที่ 1 กับผู้ตรวจสอบบัญชีเครือข่ายต าบล อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง  จ านวน 5 คน 
ผู้สอบบัญชีเครือข่ายต าบล อ าเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 35 แต่ไม่ถึง 50 ปี 
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การศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญา และระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจส่วนตัวและมีประสบการณ์
ในการท าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี มีความคิดเห็นต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดังนี้ ด้านรูปเล่ม คู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน ค าแนะน าในการใช้คู่มือเข้าใจง่าย 
และรูปแบบตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่าย ด้านเนื้อหา มีความเห็นว่าการแบ่งเนื้อหาได้เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย 
การล าดับเนื้อหาสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน และเนื้อหาทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ด้านประโยชน์ของคู่มือ 
มีความคิดเห็นว่าคู่มือตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี  

 การทดลองครั้งท่ี 2 ผู้วิจัยได้ได้น าคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ทดลองครั้งที่ 2 กับผู้ตรวจสอบบัญชีเครือข่ายต าบล อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง จ านวน 8 คน 
ผู้ตรวจสอบบัญชีเครือข่ายต าบล อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 35 แต่ไม่ถึง 
50 ปี ส าเร็จการศึกษาระดับต่ ากว่าอนุปริญญา ประกอบธุรกิจส่วนตัว มีประสบการณ์ในการท าบัญชี
กองทุนหมู่บ้าน ตั้งแต่ 5 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี ได้แสดงความคิดเห็นต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ด้านรูปเล่ม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบคู่มือน่าสนใจ น่าอ่าน ค าแนะน าในการใช้
คู่มือเข้าใจง่าย และรูปแบบตัวอักษร ชัดเจน ด้านเนื้อหา มีความคิดเห็นว่าการแบ่งเนื้อหาได้เหมาะสม 
อ่านเข้าใจง่าย การล าดับเนื้อหาสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์ของคู่มือ 
มีความคิดเห็นว่าคู่มือการตรวจบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ารับการทดสอบ
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  

2.  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) ก่อนใช้และหลังใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น  

 ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
การบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ก่อนและหลังการใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่พัฒนาขึ้น พบว่านักศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้คู่มือการตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้คู่มือตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
เท่ากับ 24.92 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.678 และมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้คู่มือ คิดเป็นร้อยละ 
34.67 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.229 มีคะแนนเฉลี่ยรวมเพ่ิมขึ้น เท่ากับ 8.33 

3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

 ผู้วิจัยไดแ้บบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง พบว่านักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) 
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง เป็นเพศหญิงทั้งหมด มีอายุตั้งแต่ 20 แต่ไม่ถึง 22 ปี ไม่มีประสบการณ์ 
ในกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความคิดเห็นต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน 
ดังนี้ ด้านรูปเล่ม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสวยงามของปก และรูปแบบตัวอักษร ชัดเจน อ่านง่าย 
ด้านเนื้อหา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเนื้อหาได้เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย การล าดับเนื้อหาสอดคล้อง 
เชื่อมโยงกัน และเนื้อหาทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ด้านกิจกรรม มีความคิดเห็นว่า ได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ด้านประโยชน์ของคู่มือ มีความคิดเห็นว่า คู่มือการตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ารับการทดสอบเป็นผู้ตรวจบัญชี 
อยู่ในระดับมากที่สุด  

 อภิปรายผล  
1. ด้านประสิทธิภาพของคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือร้อยละ 80/80  
2. ด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองของ

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยี สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) พบว่านักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย
หลังการใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สูงกว่าคะแนนก่อนการใช้คู่มือ
ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนการใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชี
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คิดเป็นร้อยละ 34.67  

3.  ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
มีความคิดเห็น ดังนี้ ด้านรูปเล่ม มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสวยงามของปก และรูปแบบตัวอักษร 
ชัดเจน อ่านง่าย ด้านเนื้อหา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแบ่งเนื้อหาได้เหมาะสม อ่านเข้าใจง่าย 
การล าดับเนื้อหาสอดคล้อง เชื่อมโยงกัน และเนื้อหาทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ด้านกิจกรรม 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์จากการปฏิบัติกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ด้านประโยชน์ของคู่มือ 
มีความคิดเห็นว่าคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นประโยชน์ต่อผู้ขอเข้ารับ
การทดสอบเป็นผู้ตรวจบัญชี อยู่ในระดับมากที่สุด  
 

 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะต่อการน าคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไปใช ้
1. คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ไม่ใช่แบบเรียนส าเร็จรูปที่นักศึกษา

ใช้ศึกษาได้ด้วยตนเอง นักศึกษาต้องทบทวนความรู้เกี่ยวกับพ้ืนฐานวิชาชีพบัญชี ในเนื้อหาของ 
หลักการบัญชี การบัญชีต้นทุน เพ่ือช่วยให้เกิดทักษะในการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองได้อย่างถูกต้อง 
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2. ก่อนปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ผู้สอนต้องประเมิน
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระเบียบและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การจัดท าบัญชีและการบริหารจัดการ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประกอบการปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

3. นักศึกษาควรเสาะแสวงหาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ตามภูมิล าเนาของตนเอง เพ่ือเกิดทักษะและความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในช่วงท าวิจัย 
2. ควรพัฒนาการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม 

  
 
 
  
 
 


