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บทคัดย่อ

      การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อศึกษาระบบบัญชี 2) เพื่อพัฒนา
ระบบบัญชีและ 3) เพื่อประเมินผลระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 1 ตำ�บลขอนหาด  อำ�เภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำ�นวน  138  คน  มีวิธี
ดำ�เนินการวิจัย  5  ขั้นตอน  1) ศึกษากระบวนการดำ�เนินงานและจัดทำ�บัญชี  2)  พัฒนาการจัดทำ�บัญชี 3) ทดลองใช้ระบบ
บัญชีเพื่อหาคุณภาพปรับปรุง ครั้งที่ 1  4)  ประเมินผลการทดลองใช้ปรับปรุงครั้งที่ 2  5) การเผยแพร่ระบบบัญชีกลุ่ม           
ออมทรัพย์เพือ่ การผลิตผลการศึกษาพบว่ามีการดำ�เนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ มีวตั ถุประสงค์การจัดตัง้ กลุม่ เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการออมเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ดำ�เนินงานตามระเบียบที่ทางกลุ่ม
กำ�หนดขึน้   ระบบบัญชีเดิมจดบันทึกในสมุดเงินฝาก สมุดเงินกูแ้ ละสมุดจ่ายเงินปันผล ส่วนของสมาชิกบันทึกในสมุดคูฝ่ าก  
การพัฒนาระบบบัญชีเป็นการจดบันทึกข้อมูลตามกิจกรรมเพื่อนำ�ไปจัดทำ�งบการเงินโดยบันทึกในสมุดบัญชี 6   เล่ม       
ประกอบด้วย 1) สมุดเงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 2) สมุดดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก 3) สมุดแยกประเภทย่อยสมาชิก                             
4)  สมุดเงินกู้ร้อยละหนึ่ง  5)  สมุดเงินกู้ร้อยละสองเป็นสมาชิก 6) สมุดเงินกู้ร้อยละสองไม่เป็นสมาชิก จากนั้นจึงสรุป            
ผลรวมในสมุดบัญชีแต่ละเล่มเพื่อจัดทำ�งบรายรับ-รายจ่ายแสดงผลการดำ�เนินงานและงบแสดงฐานะทางการเงินแสดง
สินทรัพย์  หนี้สินและทุน  ผลการทดลองใช้ระบบบัญชีพบว่าคณะกรรมการบันทึกบัญชีได้  มีการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม
Excel  โดยกรรมการฝ่ายบัญชี   ผลการประเมินพบว่าระบบบัญขีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม  มีความเป็นไปได้จากการทดลอง
ใช้มีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มและมีความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป
คำ�สำ�คัญ : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ระบบบัญชี  การพัฒนา
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ABSTRACT

      Developing of Production saving group’s accounting  system has the objectives 1) to study accounting  
system,  2) to develop the accounting  system and  3) to evaluate saving group for production’s accounting  
system. The samplings are 138 committees and members of saving group for production of Moo 1, Konhard
Sub-district,  Cha-uad District, Nakhon Si Thammarat. There are 5 research methodological steps: 1) studying
of operational procedure and accounting system doing, 2) developing doing saving account, 3) trying on       
saving account system for identifying the quality and development from the first time, 4) evaluating trying on
saving account which is developed as the second time and 5) disseminating saving group for production’s
accounting system. The findings show operational procedure in committee form has objectives of group             
establishment which are enhancing economic community, promoting saving for career, operating related rule
setting of group, original account system recorded in deposit account, loan account and dividend account.        
In case of members who record in passbook, saving account system development is recording information
according to activities for managing financial budget with recording in 6 accounts; 1) truth saving deposit
account, 2) interest of deposit account, 3) members separation account, 4) loan for 1% account ,5) loan for 2%
and being member account and 6) loan for 2% and being non-member account.  After that, budget amount in
each account will be included for doing consolidated income statement showed operation and statements of
financial position, debt, and fund.  The result from trying on using the account system demonstrates that the
committee can record account, account committee records information in Excel program. The result of                 
evaluation found that group can again beneficial through account system by using the suitable group context
and accurate according to general standard account principle.
Keywords: Saving group for production, Accounting system, development

บทน�ำ

      จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
11 พ.ศ. 2555-2559 ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนา
ประเทศให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในสังคม โดยเฉพาะการ
มุ่งเน้นให้คนเป็นศูนย์กลางพัฒนาและให้ใช้เศรษฐกิจเป็น
เครื่องช่วยให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความ
สมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ  สงั คม  และสิง่ แวดล้อม  
(แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11.  2558)  
การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นพื้นฐานของการ
บริหารจัดการทางด้านการเงิน การกู้ยืมเพื่อใช้ในการสร้าง
อาชีพและดำ�เนินชีวิต  เป็นการเริ่มต้นแหล่งเงินทุนที่จัดตั้ง
โดยชุมชนเอง  การบริหารในรูปแบบของสมาชิกมีกำ�หนด
หลักเกณฑ์รว่ มกัน การแบ่งปันผลตอบแทนทีไ่ ด้รบั อย่างเป็น
ธรรมโดย การกู้ยืมที่กำ�หนดดอกเบี้ยขั้นตํ่าและกำ�หนดให้
สมาชิกมีการออมอย่างสมาํ่ เสมอทุกเดือน  ชว่ ยให้เกิดความ
มีวนิ ยั ทางด้านการเงิน  โดยสมาชิกในกลุม่ มีสว่ นร่วมในการ
กำ�หนดนโยบายที่ใช้ในทางปฏิบัติ (กรมการพัฒนาชุมชน.
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา.   ออนไลน์.  
2555)

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหมู่ 1 ตำ�บลขอนหาด
อำ�เภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้มกี จิ กรรมร่วมกัน
ในการส่งเสริมอาชีพหลายประเภทเช่น   การแปรรูปพริก  
ร้ า นค้ า ชุ ม ชน   ศู น ย์ เ รี ย นรู้ เ ศรษฐกิ จ พอเพี ย งปลู ก ผั ก          
ปลอดสารพิษ  ผลิตข้าวกล้องจากข้าวพันธุพ์ นื้ เมือง  เป็นต้น  
การระดมเงินทุนจากสมาชิกเพือ่ ช่วยเหลือซึง่ กันและกันของ
สมาชิก  มีการสะสมเงินออมอย่างสมํ่าเสมอไว้ใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนาอาชีพหรือใช้จา่ ยในครัวเรือน (กรมการพัฒนาชุมชน.  
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอชะอวด.  ออนไลน์.  2558)   
มีการบันทึกบัญชีของกลุ่มโดยจดบันทึกข้อมูลต่างๆ  ที่เกิด
ขึ้นไว้ในสมุดสมาชิกรวมสมุดสมาชิกรายย่อยมีทั้งการออม
และการกู้ยืมการพัฒนาระบบบัญชีที่ให้คำ�ตอบแก่การ
บริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ได้นั้นจะเป็นช่องทางในการ
สร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้   ช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพชุมชนที่มีการพึ่งพาตนเองทางด้านเศรษฐกิจได้
อย่างสมบูรณ์และก่อให้เกิดธรรมาภิบาล
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วัตถุประสงค์

1.   เพือ่ ศึกษาระบบการจัดทำ�บัญชีกลุม่ ออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
2.   เพือ่ พัฒนาระบบการจัดทำ�บัญชีกลุม่ ออมทรัพย์
เพื่อการผลิต
3. เพื่ อ ประเมิ น ผลการใช้ ร ะบบการจั ด ทำ � บั ญ ชี      
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

กรอบแนวคิดในการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย

      มีวิธีดำ�เนินการวิจัย  5  ขั้นตอนดังนี้
      ขัน้ ตอนที่ 1  ศกึ ษากระบวนการดำ�เนินงานและระบบ
การจัดทำ�บัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   โดยวิธีการ
สนทนากลุ่ม (Focus group discussion)   ผู้ให้ข้อมูล
ประกอบด้ ว ย   ประธานและคณะกรรมการดำ �เนิ น งาน
จำ�นวน  7  คนในประเด็นกระบวนการดำ�เนินงานของกลุ่ม
ตามหลักการ 1) ความรู้สึกเป็นเจ้าของ  2) การพึ่งตนเอง   
3) หลักคุณธรรม 4)  หลักการควบคุมกันเองของสมาชิกกลุม่
ระบบการจัดทำ�บัญชี   การจ่ายปันผล  การสัมภาษณ์แบบ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
- ความพอเพียง  ความพอประมาณ  มเี หตุผลและ
ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้วิชาการ
(มานิต  กิตติจูงจิต. 2555)
- การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระบบการบริหาร
จัดการที่ดี (จิรศักดิ์  สุรังคพิพรรธน์. 2554)
				 ระบบบัญชี
- บันทึกฝาก-ถอน กูย้ มื จ่ายดอกเบีย้ รับเงินปันผล  
(กรมการพัฒนาชุมชน. สำ�นักพัฒนาทุนและ		
องค์กรการเงินชุมชน. ออนไลน์. 2553)
- สมุดแยกประเภทรายวันเฉพาะ
- งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและงบแสดงฐานะ		
ทางการเงิน (อรุณี อย่างธารา และคณะ. 2555)
- โปรแกรมการจัดทำ�งบการเงินโดยใช้ Excel
(ดวงสมร  อรพินท์ และคณะ. 2550)
		 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
- หลักในการดำ�เนินงานของกลุม่   1) ความรูส้ กึ เป็น
เจ้าของ  2) การพึ่งตนเอง  3) หลักคุณธรรม  
4)  หลักการควบคุมกันเองของสมาชิกกลุ่ม
(กรมการพัฒนาชุมชน.สำ�นักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน. ออนไลน์. 2553 : 3)
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หมู่ 1 ตำ�บลขอนหาด  อำ�เภอชะอวด  
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- การบันทึกบัญชีขั้นต้น
- การบันทึกแยกประเภทย่อย
- การจัดทำ�งบการเงิน
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ไม่มโี ครงสร้าง ผูน้ �ำ ชุมชนและองค์กรทีใ่ ห้การสนับสนุนกลุม่
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตจำ�นวน 3 คนประกอบด้วยผู้อำ�นวย
การฝ่ายการคลังองค์การบริหารส่วนตำ�บล คณะที่ปรึกษา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   เพื่อขอความคิดเห็นการใช้
ข้อมูลทางการบัญชี วิธีการสร้างและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ อ งมื อ ให้ ที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย ตรวจสอบความตรงของ
เนือ้ หาการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูเ้ ข้าร่วมการสนทนาได้น�ำ
เสนอข้อมูลและแนวทางดำ�เนินการผู้วิจัยจดบันทึกข้อมูล
ตามประเด็นคำ�ถามและนำ�ข้อมูลที่ได้มาสรุปผลจำ�แนก
กระบวนการและผลสรุปการจัดทำ�บัญชีเป็นความเรียง        
เชิงพรรณนา
      ขั้นตอนที่ 2  พัฒนาการจัดทำ�บัญชีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิตเป็นการรวบรวมข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มา
วิเคราะห์ระบบบัญชีที่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่ม โดย
ออกแบบสมุดบัญชีเพือ่ ใช้ด�ำ เนินงานประกอบด้วย  1)  สมุด
เงินฝากสัจจะออมทรัพย์ 2) สมุดดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก      
3) สมุดแยกประเภทย่อยสมาชิก 4) สมุดเงินกู้ร้อยละหนึ่ง
5)  สมุดเงินกู้ร้อยละสองเป็นสมาชิก 6) สมุดเงินกู้ร้อยละ
สองไม่เป็นสมาชิกนำ�ผลรวมจากสมุดบัญชีมาจัดทำ�งบ
รายรับรายจ่ายและงบแสดงฐานะทางการเงินแหล่งข้อมูล
ใช้เอกสารในการบันทึกบัญชีน�ำ มาวิเคราะห์ปรับปรุงเพือ่ ให้
ผู้จัดทำ�บัญชีได้เกิดความสะดวกและสามารถจัดทำ�บัญชี
ด้วยตนเองได้เครือ่ งมือวิจยั ใช้การบันทึกบัญชีตามกิจกรรม
ทีเ่ กิดขึน้ วิธกี ารสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือผูว้ จิ ยั
วิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อออกแบบการ
บั น ทึ ก ตามหลั ก การทฤษฎี บั ญ ชี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
กิจกรรมของกลุ่มเพื่อนำ�มาออกแบบเป็นสมุดบันทึกบัญชี
จากนั้นได้ทดลองนำ�รายการที่เกิดขึ้นจริงมาบันทึกในสมุด
บัญชีและจัดทำ�งบการเงิน  แล้วนำ�เสนอให้มกี ารตรวจสอบ
ระบบบัญชีโดยผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน 5 คน ประกอบด้วย        
นักวิชาการด้านการบัญชี ผู้อำ�นวยการฝ่ายบัญชีและการ
เงินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นหัวหน้างานพัฒนาชุมชน
ผู้รับผิดชอบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพนักงานบัญชี
ธนาคารผู้ให้การสนับสนุนทุนกลุ่มเพื่อพัฒนารูปแบบการ
บันทึกบัญชีโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ นำ�ระบบบัญชีทไี่ ด้มาขอ
ความคิดเห็นและหาคุณภาพการบันทึกรายการบัญชีโดย
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ภาพรวม  ให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยการรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากข้อเสนอ
แนะมาสรุปจัดกลุ่มคำ�ในประเด็นที่เหมือนและที่แตกต่าง
มาสรุปผล
ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้ระบบบัญชีเพื่อหาคุณภาพ
และปรับปรุงครั้งที่ 1 ดำ�เนินการประชุมระดมสมองกลุ่ม
สัมพันธ์ (Affinity group)  แบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้วิจัยกับ
คณะกรรมการบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยนำ�
ระบบบั ญ ชี ม าทดลองใช้ บั น ทึ ก รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง ให้                
ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม เสนอแนะเพื่ อ ทำ � การปรั บ ปรุ ง ครั้ ง ที่ 1                  
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารสมาชิกกลุ่ม
ทดลองใช้ระบบบัญชี จำ�นวน 15 คน ผู้วิจัยใช้เป็นแบบ
สังเกตเพื่อจดบันทึกการประชุมการสร้างและตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือวิจัยโดยศึกษาเอกสารบทความและงาน
วิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดแบบสังเกตการวิเคราะห์ข้อมูล
นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุงระบบบัญชีกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การ
ผลิตและสรุปผล
      ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลการทดลองใช้ระบบบัญชี
ปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ดำ�เนินการโดย  การสัมภาษณ์เพือ่ ประเมิน
ผลผู้ ใ ช้ ร ะบบบั ญ ชี ผู้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ป ระกอบด้ ว ยคณะ
กรรมการบริหารผู้ทดลองใช้ระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์       
เพื่อการผลิต จำ�นวน 15 คน เครื่องมือการวิจัยใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการประเมินด้านมาตรฐานด้านอรรถประโยชน์
(Utility Standard) มาตรฐานความเป็นไปได้  (Feasibility               
standard) มาตรฐานด้านความเหมาะสม (Propriety       
standard) และมาตรฐานด้านความถูกต้องครอบคลุม
(Accuracy standard)  การหาคุณภาพแบบสัมภาษณ์โดย
ภาพรวมภายใต้ ก ารแนะนำ � ของที่ ป รึ ก ษางานวิ จั ย แบบ
สัมภาษณ์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์เอกสารการสังเคราะห์
งานวิ จั ย ในประเด็ น เกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาระบบบั ญ ชี ก าร
วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสัมภาษณ์ผวู้ จิ ยั นำ�ผลการสัมภาษณ์มา
ปรั บ ปรุ ง ระบบบั ญ ชี แ ละการจั ด ทำ � งบการเงิ น เพื่ อ ให้             
เหมาะสมในการดำ�เนินงานของกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การผลิต
      ขั้นตอนที่ 5 การเผยแพร่ระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต  โดยนำ�ระบบบัญชีฉบับแก้ไขปรับปรุงแล้วมา
จัดทำ�คู่มือระบบบัญชีทางเว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครศรี ธ รรมราช (คณะวิ ท ยาการ
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จัดการ. ออนไลน์. 2558) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำ�บลขอนหาด เครื่องมือในการวิจัย       
ใช้คู่มือระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตการสร้าง
และตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือวิจยั ดำ�เนินการจัดทำ�คูม่ อื
จากผลการวิ จั ย ในทุ ก ขั้ น ตอนการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล        
ดำ�เนินการโดยจัดสนทนากลุม่ ใช้แบบจดบันทึกการเผยแพร่

ผลการวิจัย

      ผลวิจัยพบว่า การดำ�เนินการของกลุ่มมีกิจกรรม       
ร่วมกันเพือ่ ให้เกิดรายได้ มีการเก็บออมเพือ่ ใช้เป็นทุนในการ
ดำ�เนินงานการจัดตัง้ กลุม่ ออมทรัพย์มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้ชมุ ชนทางด้านเศรษฐกิจ  สร้างกระบวนการ
เรียนรู้ให้คนในชุมชนและส่งเสริมการออมเพื่อใช้ในการ
ประกอบอาชีพ   จากกิจกรรมที่ดำ�เนินการร่วมกันทำ�ให้
สมาชิ ก ทุ ก คนมี ค วามรู้ สึ ก เป็ น เจ้ า ของจากการเข้ า ร่ ว ม
ประชุมและกิจกรรมของกลุ่มอย่างสมํ่าเสมอ  มีการพัฒนา
อาชีพเสริมจากทักษะความสามารถของสมาชิกเอง เช่น  
กิจกรรมผูกผ้าตกแต่งสถานทีใ่ นการจัดงาน กิจกรรมจัดสวน
ในงานต่างๆ  เป็นต้น  การใช้หลักคุณธรรมโดยการประชุม
คณะกรรมการเพื่อพิจารณากู้ยืมเงินหรือช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นรายบุคคล มีการกำ�หนดกฎ
ระเบียบการปฏิบัติของสมาชิกเป็นการควบคุมกันเองใน
กลุ่มการจัดตั้งคณะกรรมการประกอบด้วยฝ่ายอำ�นวยการ
ฝ่ายเงินกูแ้ ละฝ่ายตรวจสอบระบบบัญชีมกี ารจดบันทึกการ
รับฝาก  การกู้ยืมเงินและจ่ายปันผลไว้ในสมุดบัญชี  3  เล่ม
แยกจากกัน ทางด้านสมาชิกจะมีสมุดคู่ฝากไว้ให้บันทึก
ยอดเงินฝาก  เงินกู้และรับเงินปันผล
      การพัฒนาระบบบัญชีเริ่มจากการออกแบบสมุด
บันทึกบัญชีเพื่อจัดเก็บข้อมูลประกอบด้วย 1) สมุดเงินฝาก
สัจจะออมทรัพย์ใช้บันทึกการรับฝาก  การถอนเงินเพื่อให้
ทราบยอดคงเหลือของการฝากจากสมาชิกรวมถึงยอดคง
เหลือของกลุม่ ทัง้ หมดในเดือนนัน้   2)  สมุดดอกเบีย้ เงินฝาก
เป็นการคำ�นวณยอดเงินฝากไว้ในแต่ละเดือนตลอดทั้งปี  
โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตามระเบียบของกลุ่มที่กำ�หนดขึ้น       
ร่วมกันในแต่ละปี 3) สมุดแยกประเภทย่อยสมาชิกแต่ละ
รายทำ � เป็ น รู ป เล่ ม เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก นำ � มาติ ด ต่ อ กั บ กลุ่ ม

เป็นการยืนยันถึงการบันทึกรายการทีถ่ กู ต้องตรงกันและเพือ่
การสื่อสารระหว่างสมาชิกกับกลุ่มออมทรัพย์ 4) สมุดเงินกู้
ร้อยละ 1 บันทึกการกู้ยืมเงินของสมาชิกตามเงื่อนไขที่       
กลุ่มกำ�หนดโดยใช้บันทึกจำ�นวนเงินต้นที่กู้ยืม ดอกเบี้ยที่
ได้รับจากสมาชิก บันทึกการกู้เพิ่มและการคืนเงินกู้หากมี
การชำ � ระคื น ในระหว่ า งเดื อ น การบั น ทึ ก ในสมุ ด เงิ น กู้             
ร้อยละ 1  ท�ำ ให้ทราบยอดคงเหลือของเงินกูป้ ระเภทนีไ้ ด้ใน
แต่ละเดือน  5)  สมุดเงินกู้ร้อยละ 2  เป็นสมาชิก  บันทึกการ
กู้ยืมเช่นเดียวกันกับสมุดเงินกู้ร้อยละ 1 บันทึกจำ�นวนเงิน
ต้นที่กู้ยืม  ดอกเบี้ยที่ได้รับจากสมาชิก  รวมถึงบันทึกการ      
กู้เพิ่มและการคืนเงินกู้หากมีการชำ�ระคืนในระหว่างเดือน
แต่ใช้บนั ทึกเฉพาะบุคคลทีเ่ ป็นสมาชิกทีม่ กี จิ กรรมและสิทธิ
พิเศษร่วมกับกลุม่ ตามระเบียบของการเป็นสมาชิก  6)  สมุด
เงินกู้ร้อยละ  2  ของผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก   ใช้บันทึกการให้
กู้ยืมเงินจากกลุ่มกรณีที่บุคคลไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีความ
จำ�เป็นที่จะใช้เงินในการประกอบอาชีพซึ่งต้องได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการการบันทึกข้อมูลทำ�เช่นเดียวกับ
สมุดเงินกู้ร้อยละ 2 ที่เป็นสมาชิก การบันทึกรายการใน     
สมุ ด บั ญ ชี ขั้ น ต้ น เพื่ อ แสดงจำ � นวนเงิ น ฝากและเงิ น กู้ ที่
สมาชิกสามารถตรวจสอบได้ถูกต้องจากนั้นจึงนำ�ยอดรวม
จากสมุดบัญชีไปจัดทำ�งบการเงินซึง่ ประกอบด้วยงบรายรับ
รายจ่ายบันทึกรายรับด้านซ้ายและรายจ่ายด้านขวา งบ
แสดงฐานะทางการเงินแสดงยอดรวมสินทรัพย์ด้านซ้าย
และยอดรวมหนี้สินและทุนด้านขวา
      ผลการทดลองใช้ระบบบัญชีกลุม่ ออมทรัพย์เพือ่ การ
ผลิตพบว่าสมาชิกสามารถบันทึกบัญชีได้ถูกต้องทั้ง 6 เล่ม  
โดยได้จดั ให้มกี ารบันทึกบัญชีตามตารางเวรการทำ�งานของ
สมาชิกแต่ละคนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่เกิดรายการ และ
ส่วนการจัดเก็บข้อมูลบัญชีในโปรแกรม Excel ดำ�เนินการ
โดยเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่า ยบั ญ ชี ผลการประเมิ นผู้ ใ ช้ ร ะบบบั ญ ชี          
พบว่าระบบบัญชีที่พัฒนาขึ้นเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
งานของกลุม่ โดยทำ�ให้ทราบถึงผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลการ
รับฝาก ถอน การกู้ยืมและผลการดำ�เนินงานในภาพรวม   
ด้านความเป็นไปได้ระบบบัญชีสามารถนำ�ไปใช้ในการ
บันทึกกิจกรรมของกลุ่มได้จากการทดลองใช้และมีความ
เหมาะสมกับบริบทของกลุม่ และถูกต้องตามหลักการบัญชี
ที่ยอมรับโดยทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
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สรุปผลการวิจัย
สมาชิกนำ�เงินมาฝากกับกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต  บันทึกการรับฝากเงิน
สัจจะออมทรัพย์ในสมุดต่อไปนี้
- สมุดเงินฝากสัจจะออมทรัพย์
- สมุดดอกเบี้ยเงินฝากสมาชิก
- สมุดแยกประเภทย่อยสมาชิก
สมาชิกมากู้ยืมกับกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต  บันทึกการกู้เงินในสมุดเงินกู้
ตามประเภทสมาชิก
- สมุดเงินกู้ร้อยละ  1
- สมุดเงินกู้ร้อยละ  2 (สมาชิก)  
- สมุดเงินกู้ร้อยละ 2 (ไม่ใช่สมาชิก)

งบรายรับ–รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ผลการประเมิน
ระบบบัญชีเป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
มีความเป็นไปได้จากการทดลองใช้
มีความเหมาะสมกับบริบทของกลุ่มและ
ความถูกต้องตามหลักการบัญชีที่ยอมรับ
โดยทั่วไป

ภาพที่ 2  สรุประบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
การจัดทำ�งบการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตประกอบด้วยงบรายรับ-รายจ่ายและงบแสดงฐานะทางการเงิน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมู่ 1 ตำ�บลขอนหาด อำ�เภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบรายรับ-รายจ่าย
สำ�หรับระยะเวลา  …………..  สิ้นสุด ……………………………
รายจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากจากสมาชิก
ดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร
จ่ายปันผลสมาชิก
กำ�ไรสุทธิ(รายรับมากกว่ารายจ่าย)
รวม

        จำ�นวนเงิน
xx
xx
xx
xx
xxx

รายรับ
        จำ�นวนเงิน
เงินคงเหลือประจำ�ปี...
xx
ดอกเบี้ยเงินกู้
xx
รายจ่ายอื่น
xx
ขาดทุนสุทธิ (รายจ่ายมากกว่ารายรับ) xx
รวม
xx

ภาพที่ 3 งบรายรับ-รายจ่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  หมู่ 1 ตำ�บลขอนหาด อำ�เภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ.  วันที่……………………………….
สินทรัพย์
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
ลูกหนี้เงินกู้ร้อยละ  1, 2
เงินลงทุนในกิจกรรมของกลุ่ม
รวม

      จำ�นวนเงิน
xx
xx
xx
xx
xxx

หนี้สินและทุน
เงินสัจจะสะสม
เงินกู้ธนาคาร  (เจ้าหนี้)
เงินค่าสมัคร-ค่าธรรมเนียม
เงินทุนต่าง ๆ
กำ�ไร (ขาดทุน) สะสม
รวม

      จำ�นวนเงิน
xx
xx
xx
xx
xx
xxx

ภาพที่ 4 งบแสดงฐานะทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

อภิปรายผล

จากผลการดำ�เนินงาน พบว่ามีแนวทางดำ�เนินงาน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยความ         
พอเพี ย งความพอประมาณมี เ หตุ ผ ลและต้ อ งมี ร ะบบ
ภูมิคุ้มกันโดยอาศัยความรู้วิชาการ (มานิต   กิตติจูงจิต.  
2555 : 27)  และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจระบบการ
บริหารจัดการที่ดี (จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์. 2554 : 101)  
ระบบบัญชีทที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยสมุดเงินฝากสัจจะ
ออมทรั พ ย์ มี ช่ อ งฝาก-ถอนและคงเหลื อ สมุ ด ดอกเบี้ ย            
เงินฝากมีการกำ�หนดอัตราดอกเบี้ยสมุดแยกประเภทย่อย
สมาชิกระบุการฝากและการกู้ยืมไว้ในหน้าเดียวกันเพื่อใช้
ในการหายอดคงเหลือแต่ละคนและยอดรวมในแต่ละเดือน  
ซึ่ ง มี ค วามแตกต่ า งกั บ ทะเบี ย นคุ ม เงิ น สั จ จะสะสมของ        
กรมพัฒนาชุมชน (กรมการพัฒนาชุมชน. สำ�นักพัฒนาทุน
และองค์กรการเงินชุมชน. ออนไลน์. 113 : 2553)  ที่แยก
เป็นทะเบียนคุมลูกหนี้รายตัวกับทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะ
สะสม (ประสิทธิ์  สุวรรณประสม.  2554 : 16) ในทางปฏิบัติ
เพื่อให้ทราบยอดคงเหลือของแต่ละคนการบันทึกบัญชีจึง
นำ � ยอดฝากและถอนมาไว้ ใ นสมุ ด เดี ย วกั น เป็ น การลด           
ขั้นตอนการทำ�ทะเบียนคุมเงินฝากสัจจะสะสมส่วนสมุด      
เงินกู้ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 (สมาชิก) และร้อยละ 2 (ไม่ใช่
สมาชิก)  มีการบันทึกเงินกู้  ดอกเบี้ยจ่าย  การคืนเงินกู้และ
รวมดอกเบี้ยรับจากที่มีการจัดประเภทเงินกู้สามัญและเงิน

กู้ ฉุกเฉิ น (กรมการพั ฒ นาชุ มชน. สำ � นั กพั ฒ นาทุ น และ
องค์กรการเงินชุมชน. ออนไลน์.  2553 : 114) เพื่อให้ตรง
กิจกรรมทีเ่ กิดจริงส่วนงบการเงินได้จดั ทำ�งบรายรับรายจ่าย
ตามรูปแบบงบกำ�ไรขาดทุนแบบบัญชี (ดวงสมร อรพินท์
และคณะ.  2550 : 82) ด้านซ้ายแสดงรายจ่าย ด้านขวา
แสดงรายรับผลต่างเป็นกำ�ไรหรือขาดทุนสุทธิ งบแสดง
ฐานะทางการเงินแบบบัญชีจัดทำ�ขึ้นเพื่อแสดงข้อมูลเกี่ยว
กับสินทรัพย์   หนี้สินและทุน (อรุณี   อย่างธารา และคณะ.  
2555 : 3-10)

ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานภาครัฐควรร่วมกับกลุ่มออมทรัพย์ในการ
พัฒนาระบบบัญชีทตี่ อบสนองความต้องการของกลุม่ ให้เกิด
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล
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