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Development of Village and urban Fund Accounting manual. 
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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  1) พัฒนาคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ

ชุมชนเมือง 2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง ก่อนและหลังการใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 3) 
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
(ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
ที่พัฒนาขึ้น ด าเนินการศึกษากับประชากรที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษา ล าปาง จ านวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ คู่มือการตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย แบบทดสอบเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และแบบสอบถามความพึงพอใจ     
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง) วิทยาลัย
อาชีวศึกษาล าปาง ที่มีต่อคู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่พัฒนาขึ้น 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ( x  )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
จากผลการวิจัยพบว่า คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีประสิทธิภาพ 

81.25/83.54 ใกล้เคียงกับเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนด ความสามารถในการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
บัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ของนักศึกษาหลังการใช้คู่มือสูงกว่าก่อนการใช้คู่มือ นักศึกษา   
มีความพึงพอใจต่อการใช้คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ด้านเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หลักการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จรรยาบรรณของ       
ผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมถึงการเขียนรายงานการตรวจสอบบัญชีกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า คู่มือการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง เป็นเครื่องมือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานการตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 



ABSTRACT 
 

 The objective of this research is to  1) develop the village and urban fund 
accounting manual 2) to study the achievement in working performance of the 
village and urban accounting  for the students in the bachelor degree , bachelor 
degree of technology curriculum , the accounting program( continuous) , Lampang 
Vocational College . before and after using the village and urban fund accounting  
manual 3) to study the satisfactory of the graduate level students in the technology 
degree curriculum ,the accounting program (continuous) of Lampang Vocational 
College on the village and urban fund accounting manual that has  developed to 
study with 12 population who are the graduated students , the technology degree 
curriculum ,the accounting program (continuous) of Lampang Vocational College. 
The tools that were used : the village and urban fund accounting manual that 
developed by the researcher, the test paper for studying the achievement in working 
performance of village and urban fund accounting and the questionnaire for 
satisfactory of the graduated level students, the curriculum of technology degree, 
the accounting program ( continuous) of Lampang Vocational College on the village 
and urban fund accounting manual that has developed and analysedthe data with 
the approach of  the Means ( X ) , the standard deviation ( S.D.) 

 From the result of the research found that the village and urban fund 
accounting manual has the efficiency of 81.25/83.54  near with the criteria 80/80 that 
designed . The ability in working performance of village and urban fund accounting 
manual of the students after using the manual was more than before using the 
manual. The students were satisfied with using the village and urban fun accounting 
manual at much level in the whole regarding the contents and knowledge of village 
and urban fund , the principles of village and urban fund accounting  , the standard 
of village and urban fund accounting , the ethical codes of the auditor of the village 
and urban fund accounting. The result of this research showed that the village and 
urban fund accounting manual was the guideline for working performance of village 
and urban fund accounting manual efficiently. 
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