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กติติกรรมประกาศ 
 

 การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความอนุเคราะห์จากรองศาตราจารยชู์ศรี  
เท้ียศิริเพชร ท่ีปรึกษาการค้นควา้แบบอิสระ ท่ีได้ให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า และตรวจทานแก้ไข
ขอ้บกพร่องต่างๆ จนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีสมบูรณ์ ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณอาจารยเ์ป็นอยา่ง
สูงไว ้ณ โอกาสน้ีและขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยสุ์วรรณา เลาหะวิสุทธ์ิ ท่ีกรุณารับเป็น
ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ ขอกราบขอบพระคุณดร. จุรี วิชิตธนบดี ท่ีกรุณารับเป็น
กรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระและไดใ้ห้ค  าแนะน า ค าปรึกษา และตรวจทานแกไ้ขขอ้บกพร่อง
ต่างๆ ผูเ้ขียนขอกราบขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ีเป็นอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณผูป้ฏิบติังานบุคลากรของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีใช้
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในการปฏิบติังานทุกท่านท่ีได้
สละเวลาในการกรอกแบบสอบถามท่ีเป็นประโยชน์ต่อในการศึกษาคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณเจา้หน้าท่ี
โครงการปริญญาโท สาขาวิชาการบญัชี ท่ีได้ให้ความช่วยเหลือในการประสานงานต่างๆ ในการ
คน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ีขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา บุคคลในครอบครัวทุกท่าน ท่ีไดส่้งเสริม
สนบัสนุนและเป็นก าลงัใจตลอดมา และเพื่อนร่วมชั้นทุกท่าน บุคคลอ่ืนซ่ึงผูเ้ขียนไม่ไดร้ะบุนามไว ้ณ 
ท่ีน้ี ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือใหก้ าลงัใจอนัมีค่ายิง่ 
 ทา้ยท่ีสุดน้ีหากคุณประโยชน์อนัใดแมเ้พียงเล็กน้อยท่ีไดรั้บจากการคน้ควา้แบบอิสระ
ในคร้ังน้ี ผูเ้ขียนขอมอบแต่บุพการี คณาจารย์ผูป้ระสาทวิทยาและทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง จน
การศึกษาคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วง หากมีขอ้บกพร่องหรือผิดพลาดประการใดผูเ้ขียนขอนอ้มรับในความผิด
นั้นและขออภยัเป็นอยา่งสูงในขอ้บกพร่องและความผดิพลาดนั้น 
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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
    ปกครองส่วนทอ้งถ่ินของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ส าห รับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้แก่
บุคลากรของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในการปฏิบติังาน ทั้งหมด 8 เทศบาล จ านวน 88 คน และไดรั้บคืน
แบบสอบถาม จ านวน 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.18 โดยศึกษาถึงผลการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ปัญหาเก่ียวกบัระบบงานคลงัและงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียระหว่าง 30-39 ปี 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาการบญัชี การเงิน การคลงั ด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและ
บญัชี มีอายุการท างานระหวา่ง 5-10 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบ e-LAAS ระหว่าง 
2-4 ปี เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัระบบ e-LAAS มากกวา่ 2 คร้ัง สามารถใชง้านโปรแกรม Microsoft 
Excel ไม่เคยใชโ้ปรแกรมบญัชีอ่ืนนอกเหนือจากระบบ e-LAAS ส่วนผูท่ี้เคยใชโ้ปรแกรมบญัชีอ่ืนจะ
เคยใช้โปรแกรม Express มีหน้าท่ีการใช้งานบนระบบ e-LAAS คือระบบรายจ่ายเป็นส่วนใหญ่ มี
คอมพิวเตอร์และผูป้ฏิบัติงานด้านการคลังในหน่วยงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบติังานด้านการคลังและงบประมาณแทนกันได้ ส่วนระบบอ่ืนท่ีสามารถท าได้นอกเหนือจาก
ระบบท่ีตนเองรับผดิชอบ คือระบบงบประมาณ  
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ผลการประเมินพบว่าผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายรับได้มากท่ีสุด 
และระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบงบประมาณ ผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมาก โดย
ต าแหน่งปลดัเทศบาลและเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถปฏิบติังานได้ดีกว่าต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส่วนระบบขอ้มูลรายรับ ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก 
โดยต าแหน่งเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดส้ามารถปฏิบติังานได้ดีกว่าต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี 
ส าหรับระบบขอ้มูลรายจ่าย ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก โดยต าแหน่งเจา้หน้าท่ี
พสัดุสามารถปฏิบติังานได้ดีกว่าต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี และระบบบญัชี ผูป้ฏิบติังาน
สามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก โดยต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีสามารถปฏิบติังานไดดี้
ท่ีสุด 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้น
กระบวนการท างานของระบบ และดา้นคู่มือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัญหาดา้นเทคโนโลยีมาก
ท่ีสุด  

ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้โดยรวมให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ระบบบญัชี ด้านบุคลากร ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน และด้านการควบคุมภายใน  โดยมี
ความเห็นวา่ดา้นการควบคุมภายในมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 
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ABSTRACT 
 

  The objective of this independent study was to evaluate the implementation of the computer 
accounting system for Local Administrative Organizations ( or Local Administrative Accounting 
System – LAAS) of Sub-district Municipalities in Mueang Chiang Mai District. 
Data were collected via distributing the questionnaires to the personnel or staff of Sub-district 
Municipalities in Mueang Chiang Mai District that are using computer accounting system for Local 
Administrative Organizations (e-LAAS). The participants were 88 staff members from 8 Sub-
district Municipalities and 82 of the questionnaires were returned, representing 93.18 percent. The 
data collection asked for the implementation of the Computer Accounting System for Local 
Administrative Organizations or e-LAAS, the budget and revenue system, expenditure information 
system and accounting system. The data showed the problems and obstacles and the factors 
affecting success of using e-LAAS. 
  The results of the study revealed that the most respondents were female, aged between 30-
39 years old, most of them graduated with a Bachelor of Accounting, Finance and Treasury, hold 
financial and accounting positions, length of employment is over 5-10 years, most have been 
trained, have the experience of using the e-LAAS system at least 2-4 years and they are fluent in 
Microsoft Excel. There are a several staff members whose have used another accounting system 
program, for example, Express Program; this program is also based on the e-LAAS system, but 
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primarily focused on expenditures. The findings also indicated that each sub-district municipalities 
it has enough good computers, professional financial and treasury personnel to perform in financial 
and budgets operations. 
  The evaluation results of implementation showed that most staff members able to work on 
revenue information system and for another system including the budget system that they can 
perform at a high level but the municipal secretary and the policy and planning analyst staff can 
perform better than the finance and accounting staff. For the revenue information system, staff 
members can perform at a high level which the revenue collection staff can perform better than the 
financial and accounting staff. For the expenditure information system, staff members can perform 
at a high level and the procurement officer position can perform better than the financial and 
accounting staff. And for the accounting system, staff members can perform at a high level and the 
best performance is the financial and accounting staff. 
  The study showed the overall problems and obstacles in using the e-LAAS came from four 
factors which were: personnel, technology, processes and guidelines but mostly were from 
technology problems. 
  The 6 main factors affecting the success of using the e-LAAS system were the importance 
of the accounting system, personnel, maintenance and support, supplies, guidelines and especially 
the internal work control procedures. 
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มาใช ้ปัญหาดา้นเทคโนโลยีแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 4.40  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน า 81 
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นเทคโนโลยีแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.41  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน า 83 
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นเทคโนโลยีแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
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ตารางท่ี 4.42  ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครอง 85 
ส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใช ้ปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ 

ตารางท่ี 4.43  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ 86 
บญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 4.44  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ 88 
บญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบแยกตามประสบการณ์ในการ 
ปฏิบติังานระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.45  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ 90 
บญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรม 
ระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.46  ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครอง 92 
ส่วนทอ้งถ่ิน  (e – LAAS) มาใช ้ปัญหาดา้นคู่มือ  

ตารางท่ี 4.47  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ 93 
บญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นคู่มือแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 4.48  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ 95 
บญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นคู่มือแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.49  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ 96 
บญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
ปัญหาดา้นคู่มือแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.50  แสดงสรุปปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ 98 
                      องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 
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ตารางท่ี 4.51  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์ร 100 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์ร ดา้นระบบบญัชี 

ตารางท่ี 4.52  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 101 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นระบบบญัชีแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 4.53  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 103 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นระบบบญัชีแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.54  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 105 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นระบบบญัชีแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.55  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์ร 107 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์ร ดา้นบุคลากร 

ตารางท่ี 4.56  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 108 
  น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
  มาใชด้า้นบุคลากรแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 
ตารางท่ี 4.57  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 110 

   น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
   มาใช ้ดา้นบุคลากรแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.58  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 112 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใชด้า้นบุคลากรแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.59 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์ร 114 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์ร ดา้นการบ ารุงรักษาและ 
ใหค้วามช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  
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ตารางท่ี 4.60  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 116 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นการบ ารุงรักษาและใหค้วามช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการ 
ปกครองทอ้งถ่ินแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 4.61  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 119 
  น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
  มาใช ้ดา้นการบ ารุงรักษาและใหค้วามช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการ 
  ปกครองทอ้งถ่ินแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-LAAS 
ตารางท่ี 4.62  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 121 

น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นการบ ารุงรักษาและใหค้วามช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการ 
ปกครองทอ้งถ่ินแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.63  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์ร 123 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์ร ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ตารางท่ี 4.64  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 124 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้แยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 4.65  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 126 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
ระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.66  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 128 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
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ตารางท่ี 4.67  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์ร 130 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์รดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน 

ตารางท่ี 4.68  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 131 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นคู่มือในการปฏิบติังานแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี 

ตารางท่ี 4.69  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 133 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นคู่มือในการปฏิบติังานแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
ระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.70  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 134 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นคู่มือในการปฏิบติังานแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรม 
ระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.71  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์ร 136 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์ร ดา้นการควบคุมภายใน 

ตารางท่ี 4.72  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 137 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นการควบคุมภายในแยกตามต าแหน่งหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบ 

ตารางท่ี 4.73  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 139 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นการควบคุมภายในแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
ระบบ e-LAAS 

ตารางท่ี 4.74  แสดงค่าเฉล่ียของผูต้อบแบบสอบถามตามปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ 141 
น าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)  
มาใช ้ดา้นการควบคุมภายในแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรม 
ระบบ e-LAAS 
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ตารางท่ี 4.75  แสดงสรุปปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ 143 
        องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์ร  
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บทที ่1 

บทน ำ 

 

1.1 หลกักำรและเหตุผล 

ปัจจุบันระบบสารสนเทศมีบทบาทมากข้ึนในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 
เน่ืองจากกระแสของโลกโลกาภิวฒัน์ ท่ีมีการแข่งขนัทางดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะการเช่ือมโยง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงไม่ต่างจากแนวคิด
ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศสามารถ
แสดงขอ้มูลดา้นการเงินการคลงัให้กบัส่วนกลางได ้และมีมาตรฐานเดียวกนั จึงไดพ้ฒันาระบบบญัชี
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้สร้างมาตรฐานการท างานและสร้างการบริหาร
จัดการท่ี มีประสิท ธิภาพให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ธัญลักษณ์   แสงสว่างและ 
ลิล่ี  โกศยัยานนท ์, 2554 : 3) 

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สคช) ได้ขอให้ส านักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั จดัสรรเงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ(SAL) ให้กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อด าเนินโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (Local Administrative Accounting System – LAAS) คือ ระบบบัญชีท่ี ถูกออกแบบและ
พฒันาข้ึนในลกัษณะของ Web based Application ซ่ึงผูใ้ช้งานสามารถท าธุรกรรมผ่านระบบ Online 
จากหน่วยงานตน้สังกดั ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสิทธิส่วนงานรับผิดชอบภายใตร้ะบบ
ความปลอดภยัสูงจากส่วนกลาง ผูใ้ชร้ะบบสามารถท าการบนัทึกการรับช าระเงินประเภทต่างๆ ท่ีเป็น
รายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากนั้นระบบจะท าการออกใบเสร็จ รวมถึงจดัท ารายงานและ
ทะเบียนการควบคุมงบประมาณต่างๆให้โดยอตัโนมติั โดยท่ีทะเบียนคุมงบประมาณและรายงาน
ต่างๆ จะสามารถเรียกดูไดทุ้กช่วงเวลาตามท่ีตอ้งการ แต่จะสามารถเรียกดูไดต้ามสิทธิของผูใ้ชร้ะบบ
เท่านั้น ถา้มีการปรับปรุงรายการหรือเพิ่มลดรายการบนัทึกบญัชี ก็สามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย อนั
จะเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งบุคลากร และผูบ้ริหารขององค์กรปกครองท้องถ่ิน ลดการท างานท่ีซ ้ าซ้อน 
สามารถให้ขอ้มูลผูบ้ริหารไดร้วดเร็วเป็นปัจจุบนั และส่ิงท่ีส าคญัคือเกิดการท างานดา้นการคลงัท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั ก่อใหเ้กิดการควบคุมภายในท่ีดี อีกทั้งระบบดงักล่าวสามารถรองรับการปฏิบติังาน
ส าหรับทุกโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และอ านวยความสะดวกในดา้นการตรวจสอบ
ระบบบญัชีให้กบัส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (ลกัขณา  ปัสนานนท์ และคณะ , 2551) ซ่ึงระบบ e-
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LAAS จดัท าข้ึนเพื่อรองรับระบบ e-Government ของภาครัฐ อันเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทั่วประเทศมีการบริหารงานท่ีคล่องตัวมากข้ึน รวมถึงการบริหารงบประมาณท่ีสะดวก 
รวดเร็วซ่ึงระบบดงักล่าวสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลในระดบัทอ้งถ่ินและระดบัประเทศให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกนัสอดคลอ้งกบันโยบายปฏิรูประบบบญัชีภาครัฐ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินทดลองใช้โปรแกรมระบบบญัชีดงักล่าวให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 21 แห่ง เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ.2548 และท าการขยายผลการใชร้ะบบ
ดงักล่าวให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเร่ิมในปี พ.ศ.2550 โดยใหอ้งคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเขา้ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทุกแห่งมีการอบรมก่อนน าระบบไปใช้จริง (กรมส่งเสริมการ
ปกครองทอ้งถ่ิน , 2550) และจากการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดต้รวจสอบและติดตามการ
เข้าใช้งานในโปรแกรมดงักล่าว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน 28 จงัหวดั ซ่ึงได้ด าเนินการ
จดัการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและติดตามผลการปฏิบติังานในระบบ e-LAAS ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน 
2554 ปรากฏวา่มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ใชง้านครบทุกระบบ คิดเป็นร้อยละ 15 เขา้ใชง้านไม่
ครบทุกระบบ คิดเป็นร้อยละ 42 และไม่มีการเขา้ใชง้านคิดเป็นร้อยละ 43 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการ
ฝึกอบรมแลว้ไม่ไดน้ าไปปฏิบติังานต่อ ประกอบกบัมีการโยกยา้ย สับเปล่ียนเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน ท า
ให้ไม่มีการด าเนินการในระบบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจึงให้องค์ปกครองทุกแห่ง
รับผิดชอบการด าเนินการบนัทึกบญัชีให้ครบทุกระบบและเป็นปัจจุบนั ตามหนงัสือ ท่ี มท 0808.4/ว 
659 ลงวนัท่ี 25 มกราคม 2555  

โดยในส่วนของจงัหวดัเชียงใหม่มีจ  านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี จ  านวน
ทั้ งส้ิน 211 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั จ  านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 
เทศบาลเมือง จ านวน 3 แห่ง เทศบาลต าบลจ านวน 95 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 111 
แห่ง (ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ , 2555 : ออนไลน์)  ส านกังานส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่จึงได้ก าหนดให้องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง รับผิดชอบ
ด าเนินการบนัทึกบญัชีผ่านระบบดงักล่าว  และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ี 
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร 
จ านวน 1 แห่ง เทศบาลเมือง จ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 8 แห่ง และองค์การบริหารส่วน
ต าบล จ านวน 1 แห่ง (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , 2555 : ออนไลน์) ซ่ึงส านกังานส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้นโยบายให้อ าเภอเมืองเชียงใหม่เป็นอ าเภอตวัอย่างในการด าเนินการ
บันทึกบัญชีผ่านระบบดังกล่าวให้ครบทุกระบบและเป็นปัจจุบันภายในปีงบประมาณ  2555 
(ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่, 2555) แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ดงักล่าวยงัไม่มีการประเมินผลการด าเนินการบนัทึกบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด ประกอบกบักระทรวงมหาดไทยไดมี้นโยบายในการผลกัดนัใหมี้การจดัตั้งองคก์าร
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บริหารส่วนต าบลท่ีมีอยู่เดิมทั้งหมดข้ึนเป็นเทศบาลต าบลทัว่ประเทศ ในปีงบประมาณ 2556 โดย
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยได้เห็นชอบในหลกัการร่างพระราชบญัญติัจดัตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบลข้ึนเป็นเทศบาลต าบล พ.ศ.2556 และไดมี้การก าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้ง
ทุกแห่งด าเนินการท าประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัร่างพระราชบญัญติัดงักล่าวให้แล้ว
เสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2555 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท. 0890.2/ว 2532 ลงวนัท่ี 7 
มิถุนายน 2555  

ดังนั้ น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลประเมินการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ส าห รับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ วา่มีการด าเนินการบนัทึกบญัชีผา่นระบบดงักล่าวอยู่ในระดบั
ใด มีแนวทางการใช ้ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในดา้นใดบา้ง เพื่อน าผลการประเมินท่ีไดรั้บ
ไปเผยแพร่และเตรียมความพร้อมให้แก่องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่ีจะถูกจดัตั้งข้ึนเป็นเทศบาลต าบล
ทัว่ประเทศ ภายในปีงบประมาณ 2556 และผูท่ี้สนใจ น าไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง แกไ้ข
ปัญหาและอุปสรรคของการใช้โปรแกรมดงักล่าวได้อย่างถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

  

1.2 วตัถุประสงค์ 

เพื่อประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local 
Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

 

1.3 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหท้ราบถึงผลการประเมินการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่  

2. สามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการปฏิบติังานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

  

1.4 นิยำมค ำศัพท์ 

กำรประเมินผลกำรใช้ หมายถึง การตรวจสอบการด าเนินงาน การปฏิบติังานตลอดไปจนถึง
ตรวจสอบดา้นความกา้วหนา้ของงาน ควบคุมการด าเนินงาน โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์หรือผลท่ีไดจ้าก



 

4 
 

การปฏิบติังานว่ามีความส าเร็จมากน้อยหรือตรงตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามจุดประสงคข์องงานท่ี
วางไวห้รือไม ่

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น (Local Administrative 
Accounting System – LAAS) หมายถึง ระบบบญัชีท่ีถูกออกแบบและพฒันาข้ึนในลกัษณะของ Web 
based Application สามารถท าธุรกรรมผา่นระบบ Online จากหน่วยงานตน้สังกดั ผา่นระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตตามสิทธิส่วนงานรับผิดชอบจากส่วนกลาง ผูใ้ชร้ะบบสามารถท าการบนัทึกรายการ และ
สามารถเรียกดูรายงานต่างๆ ไดทุ้กช่วงเวลาตามท่ีตอ้งการ แต่จะสามารถบนัทึกรายการเรียกดูไดต้าม
สิทธิของผูใ้ชร้ะบบเท่านั้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบต่างๆ คือ 

1. ระบบงบประมาณ   
2. ระบบรายรับ  
3. ระบบรายจ่าย  
4. ระบบบญัชี  

เทศบำลต ำบลในอ ำเภอเมืองเชียงใหม่  หมายถึง เทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ย เทศบาลต าบลชา้งเผือก เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง เทศบาลต าบล
ท่าศาลา เทศบาลต าบลสุเทพ เทศบาลต าบลป่าแดด เทศบาลต าบลหนองหอย เทศบาลต าบลฟ้าฮ่าม 
และเทศบาลต าบลสันผเีส้ือ 
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บทที ่2 

ทฤษฏ ีแนวคดิ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วข้อง 

 

2.1 ทฤษฎ ีและแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา 

ในการคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี ผูศึ้กษาได้ศึกษา เร่ืองการประเมินผลการใช้ระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ของ เทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่โดยมี
แนวคิดทฤษฏี ตลอดจนเอกสารและรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1.1   แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงานและการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (Local Administrative Accounting System – LAAS) (ลกัขณา ปัสนานนท ์และคณะ , 
2551 : 1-4) นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล ส่งผลให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศมี
รายไดเ้พิ่มข้ึน การมีความพร้อมในดา้นการคลงัระดบัหน่ึงในการพฒันาการบริการสาธารณะในพื้นท่ี
ให้มีความสอดคลอ้งต่อความตอ้งการของประชาชน ดงันั้นประสิทธิภาพของการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญั กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงด าเนินการใหมี้โครงการ
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์แบบรวมศูนย ์ท่ีเรียกวา่ e-LAAS เพื่อช่วยการปฏิบติังานดา้นบญัชีขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงระบบดงักล่าวจะมีทั้งหมด 5 ระบบ คือ 

ระบบงบประมาณ เป็นระบบยอ่ยส าหรับการบริหารจดัการงบประมาณ ซ่ึงผูใ้ชง้านตอ้งเร่ิม
บนัทึกร่างเทศบญัญติั/ขอ้บญัญติัประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะ
การ งบประมาณรายจ่ายฉบบัเพิ่มเติม และการโอนงบประมาณในระหวา่งปีงบประมาณ เป็นระบบตั้ง
ตน้ส าหรับการบริหารทางดา้นการเงิน โดยรายรับ – รายจ่าย ในระบบจะเช่ือมกนักบังบประมาณและ
ท าการลงบญัชีให้โดยอตัโนมติั ระบบ e-LAAS ยงัรองรับให้สามารถโอน/เปล่ียนแปลงรายการเพิ่ม
หรือเปล่ียนไดต้ลอดทั้งปีงบประมาณ โดยไม่จ  ากดัจ านวน การจดัพิมพร์ายงานต่างๆ และฐานขอ้มูล
ส าหรับการตั้งงบประมาณเป็นระบบเบ้ืองตน้ส าหรับการบริหารทางดา้นการเงิน โดยการ รับ-จ่าย เงิน
ในระบบ จะเช่ือมโยงกันกับงบประมาณและท าการลงบัญชีให้โดยอตัโนมติั ระบบน้ีก าหนดให้
เจา้หนา้ท่ีงบประมาณหรือเจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน เป็นผูมี้หนา้ท่ีจดัท ารายการ 

ระบบข้อมูลรายรับ เป็นระบบยอ่ยส าหรับการบริหารจดัการเร่ืองรายรับขององคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ส าหรับกระบวนการการรับเงินภาษีจดัสรรและเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง รวมทั้ ง
กระบวนการจดัเก็บรายไดท่ี้เป็นขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเอง สามารถเช่ือมโยงกบัระบบภาษี
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ในส่วนท่ีเป็นภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีป้าย รวมทั้งอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ 
ตลอดจนการจดัท าใบน าส่งเงิน เพื่อรายงานรายรับให้ผูบ้ริหารทราบ โดยเม่ือมีการรับเงินในระบบ
แลว้ ระบบจะลงบญัชีใหโ้ดยอตัโนมติั ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายไดเ้ป็นผูจ้ดัท ารายการบนระบบ 

ระบบข้อมูลรายจ่าย เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจดัการเร่ืองการจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งแต่การจดัท ารายงานขอซ้ือ / ขอจา้ง การท าสัญญา ฎีกา การเบิกจ่าย จนถึงการ
พิมพ์เช็ค ใบถอน ใบโอนเงินธนาคาร นอกจากน้ียงัครอบคลุมการยืม / คืนเงินงบประมาณ การใช้
จ่ายเงินสะสม การรับ / คืนเงินประกนัสัญญา ประกนัซอง ประกนัผลงาน ประกนัสัญญาเช่าและอ่ืนๆ 
การลงบญัชีเป็นการลงบญัชีโดยอตัโนมติั ส าหรับระบบรายจ่ายผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสามารถดูรายงาน
ต่างๆ และติดตามการบริหารการใชจ่้ายงบประมาณไดจ้ากในระบบดงักล่าว ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ
และเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีเป็นผูจ้ดัท ารายการบนระบบ 

ระบบบัญชี เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจดัการด้านการบัญชี การปรับปรุงบัญชี 
รายงานทางการเงิน ฐานขอ้มูลเงินรับฝาก และทะเบียนทรัพยสิ์น ซ่ึงระบบบญัชีสามารถออกรายงาน
เพื่อแสดงสถานะการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดเ้ป็นรายวนั รายเดือน รายไตรมาส และ
ประจ าปี ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ผูอ้  านวยการกองคลงั เป็นผูจ้ดัการบนระบบ 

การบริหารระบบ เป็นระบบท่ีท าการออกรายงานของทุกระบบ โดยท่ีไม่ตอ้งผ่านการท า
รายการธุรกรรม หรือกระบวนการร่างมาก่อน เน่ืองจากการรายงานหรือเอกสารท่ีออกจากระบบ
รายงานผูบ้ริหาร จะเป็นการสรุปหลงัจากท่ีท ากระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจะเป็นผูด้  าเนินการ) รายงานหรือเอกสาร สามารถเลือกดูได้ตามปีงบประมาณ เดือน ภาค 
จงัหวดั ประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดให้
ผูอ้  านวยการกองคลงั (ส่วนกลาง) เป็นผูจ้ดัการบนระบบ โดยส่วนกลางจะมีทั้งหมด 5 ระบบ แต่ส่วน
ภูมิภาคมี 4 ระบบ  

 

โดยก าหนดบทบาทของผูใ้ชง้านแต่ละต าแหน่งดงัน้ี 
 

ผู้อ านวยการกองคลัง(ส่วนกลาง) สามารถเลือกดูรายงานได้ตามปีงบประมาณ เดือน ภาค 
จงัหวดั ประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือตามช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ใน
ภาพรวม  

ผู้อ านวยการกองคลัง สามารถดูรายงานท่ีเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมทางการเงินภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ทุกประเภท โดยสามารถดูภาพรวมของการจดัเก็บเงินและการใช้
จ่ายเงินประเภทต่างๆ เพื่อน าไปเสนอผูบ้ริหารในการวางแผนการใชจ่้ายเงินและการบริหารงานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 
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เจ้าหน้าที่งบประมาณ มีหนา้ท่ีในการจดัท าขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ซ่ึงไดแ้ก่ การระบุพื้นท่ีในการจดัเก็บ และจ านวนประชากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ 

เจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี มีหน้าท่ีในการจดัเก็บเงินรายไดป้ระเภทต่างๆ ไดแ้ก่ รายไดท่ี้จดัเก็บ
เอง เงินภาษีโรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต เป็นตน้ 
รวมถึงการรับเงินท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ ได้แก่ ภาษีจดัสรร เงินอุดหนุนทัว่ไป และเงินอุดหนุนท่ีระบุ
วตัถุประสงค ์

เม่ือส้ินสุดวนั เจ้าหน้าท่ีจดัเก็บภาษีจะต้องจดัท า “ใบน าส่ง” เพื่อแสดงรายละเอียดการ
จดัเก็บเงินและรวบรวมเงินท่ีจดัเก็บไดภ้ายในวนันั้นส่งใหห้วัหนา้ผลประโยชน์ต่อไป 

หัวหน้าผลประโยชน์ มีหน้าท่ีในการรวบรวมใบน าส่งเงินและเงินท่ีจดัเก็บไดแ้ต่ละวนัจาก
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีแลว้จดัท า “ใบส าคญัสรุปใบน าส่ง” เพื่อแสดงรายละเอียดการจดัเก็บเงินทั้งหมด
ภายในวนันั้น ส่งต่อให ้ผอ.กองคลงัรับทราบ แลว้น าเงินท่ีจดัเก็บไดน้ าฝากธนาคาร 

ในช่วงเวลาระหวา่งเดือนหรือส้ินสุดเดือน หัวหน้าผลประโยชน์สามารถเรียกดู “ทะเบียน
เงินรายรับ” จากในระบบได ้

เจ้าหน้าที่พัสดุ คือ ผูมี้หน้าท่ี ในการท างานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งต่างๆ ภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยรับผิดชอบในส่วน การตั้งโครงการ การท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง การท า
สัญญาหรือขอ้ตกลง ซ่ึงหมายรวมถึงการบริหารและตรวจสอบเงินใหเ้พียงพอต่อการเบิกจ่าย การดูแล
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญา (การลม้เลิกสัญญา ทิ้งงาน ปิดโครงการ)  

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีหนา้ท่ีเรียกดูและจดัพิมพร์ายงาน ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ รายงาน
การก่อหน้ีผกูพนั สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ทะเบียนเจา้หน้ีผูรั้บจา้งได ้

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คือ ผูท่ี้มีหน้าท่ีจดัท าร่างประมาณการรายรับ และเม่ือยอดเงินท่ี
ไดรั้บจริงมากกวา่ยอดเงินท่ีประมาณไว ้เจา้หนา้ท่ีบญัชีและการเงินจะตอ้งรายงานผูบ้ริหารทอ้งถ่ินวา่
ขณะน้ีมียอดรายรับจริงเกินกว่ายอดประมาณการรับแลว้ ประสงค์จะตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ 
หากประสงคจ์ะตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม ใหจ้ดัท าร่างประมาณการรายรับเพิ่มเติม และรับผดิชอบ
ในส่วนการเบิกจ่ายต่างๆ เช่น การจดัท าฎีกา การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การพิมพเ์ช็ค การท าสัญญา
เงินยมืเงินสะสม ท าสัญญาเงินยมืเงินงบประมาณ 

เจา้หนา้ท่ีบญัชีและการเงินมีหนา้ท่ีเรียกดูและจดัพิมพร์ายงานสถานะการเงินประจ าวนั และ
รายงานรับจ่ายเงินสดประจ าเดือน พร้อมรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง ประกอบงบทดลองและ
รายการรับจ่ายประจ าเดือน รวมทั้งสามารถเรียกดูใบเสร็จ/หลกัฐานการรับเงิน ใบน าส่ง ใบส าคญัสรุป
ใบน าส่ง สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย รายงานการจดัเช็ค/ใบถอน รายงานเช็คท่ียงัไม่มีผูม้ารับ 
ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินสะสม ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณได ้
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แผนผงัการท างานของระบบ e-LAAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2.1 สรุปการท างานของระบบ e-LAAS 
ทีม่า : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. 2554 
 

จากภาพท่ี 2.1 แสดงการสรุปการท างานของระบบฯ ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละ
แห่งท าการบนัทึกบญัชีแต่ละระบบผ่านระบบออนไลน์ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการดา้นการคลงั เป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยระบบฯ จะประมวลผลผ่าน Web based Application ของระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามสิทธิส่วนงานรับผิดชอบภายใตร้ะบบความปลอดภยัสูงจากส่วนกลาง ซ่ึงมี
การประมวลผลขอ้มูลการคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถติดตามการใชเ้งินงบประมาณรายจ่าย
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศไดอ้ยา่งรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนัระบบ e-
LAAS สามารถเช่ือมโยงกบัระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ Government Fiscal Management 
Information System (GFMIS) กบัส านกังานคลงัจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการ
รับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2547 ขอ้ 6 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้ง
ก าหนดให้จดัท าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินก าหนด ตาม
หนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1515 ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2554 
 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระบบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบญัชี การบริหารระบบ 

ขอ้มูลฐานะการเงินการคลงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ภาพที ่2.2 แสดงหน้าจอเข้าสู่ระบบ e-LAAS 
ทีม่า : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. 2557 (ออนไลน์) 

 

จากภาพท่ี 2.2 แสดงหน้าจอการ Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ e-LAAS โดยเข้าจากเว็บไซต ์
www.laas.go.th ซ่ึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้รับ User name และ Password จากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และให้ผูอ้  านวยการกองคลงัเป็นผูก้  าหนด User name และ Password ให้
ผูใ้ช้งานโดยแยกตามต าแหน่งหน้าท่ีในการใช้งานและระบบต่างๆ ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง User name ของ
ผูอ้  านวยการกองคลงัสามารถเขา้สู่การท างานไดทุ้กระบบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึง
รายละเอียดปรากฎอยูใ่นภาคผนวก ก 

 
2.1.2   แนวคิดเกี่ยวกับระบบงานคลัง และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ , ธันวาคม 2551 : 3-5) ระบบงานคลังเป็นกระบวนการ
ปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนในรอบปีงบประมาณ (1 ตุลาคม – 30 กนัยายน) จึงประกอบดว้ย การหารายไดข้อง
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และการจดัการรายจ่ายเป็นส าคญั ซ่ึงการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการปกครองตนเองท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้น องคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ินจะต้องจัดหารายได้ด้วยตนเองให้มากท่ีสุด โดยการจัดเก็บภาษีท้องถ่ินตามท่ีกฎหมาย
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ก าหนดให้เต็มความสามารถ และถา้หากรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดับริการ
พื้นฐานแล้ว รัฐบาลจึงควรเข้าไปให้ความช่วยเหลือ เช่น ให้เงินอุดหนุนตามความจ าเป็น ซ่ึงจะ
ประกอบไดด้ว้ยระบบงานต่างๆ ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน ก่อน-หลงั ตามล าดบั รวมแลว้ 6 ขั้นตอน 
ตามภาพวงจรระบบงานคลงั และงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่2.3 แสดงวงจรระบบงานคลงัและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทีม่า : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่, ธนัวาคม 2551 : 3-5 

จากภาพท่ี 2.3 แสดงวงจรระบบงานคลงัและงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
โดยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่งจะมีขั้นตอนของระบบงานคลงัและงบประมาณเช่นเดียวกนั 
ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 

1 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ฝ่าย

บริหาร 

เงิ

น

น 

งา

น 

- ตรวจสอบโดย

ประชาชน 

- ตรวจสอบโดย

จงัหวดั 

-ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบ

ภายใน 

-ตรวจสอบโดย
เจา้หนา้ท่ี 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

นโยบายฝ่ายบริหาร 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

ฝ่ายนิติ

บญัญติั 

สภ

า 
ผูว้่าราชการ

จงัหวดั

เชียงใหม่ 

แผนพฒันา 
ประมาณการ
รายได ้
- จดัเก็บเอง 
- รัฐแบ่งให้ 
- เงินอุดหนุน 

นโยบายเก่ียวกบั
รายได ้

การ

ประเมินผล 

การควบคุม

ภายใน 

และการ

ตรวจสอบ การ

บญัชี 

การเงิน 

การ

พสัดุ 

การจดัเกบ็รายได้

และการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณ 

จดัท าแผนปฏิบติัการและงบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

กระบวนการ

พิจารณา

งบประมาณตาม

กฎหมาย 

งบประมาณท่ีผา่นความ

เห็นชอบแลว้ 

แผนปฏิบติัการประจ าและจดัสรร

งบประมาณให้กบัหน่วยงานต่างๆ 

รับ

เงิ

น

 

เก็บรักษา/

ฝากเงิน 

จ่ายเ

งิน

 

บริหาร

เงิน 

พสัดุใช้

ส้ินเปลือง 

ผลการ

ด าเนินงาน 

แผน
แม่บท 

สินทรัพย์

ถาวร 

วงจรระบบงานการคลังและงบประมาณของ 

อปท. 

ขั้นตอนท่ี 

6 

ขั้นตอนท่ี 

5 

  5 
ขั้นตอนท่ี  

4 

ขั้นตอนท่ี  

3 

ขั้นตอนท่ี 

2 

การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

-ตรวจสอบโดย 

สตง. 
ผลง

าน 
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ขั้นตอนที ่1 ระบบงบประมาณ โดยเร่ิมจากการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ทั้งน้ีการจดัท า
แผนปฏิบติัการประจ าปีจะตอ้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนแม่บทหรือแผนยุทธศาสตร์
การพฒันา ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว 3-5 ปี ในการจดัท าแผนปฏิบติังานประจ าปี จะเร่ิมท่ีการประมาณการ
รายรับ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ไดแ้ก่ 

1. รายรับท่ีจดัเก็บไดเ้อง ประกอบไปดว้ย หมวดภาษีอากร เช่น ภาษีบ ารุงจากสถานคา้ปลีก
ยาสูบและน ้ ามนั หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต หมวดรายไดจ้ากทรัพยสิ์น เช่นดอกเบ้ีย
เงินฝากธนาคาร หมวดรายไดเ้บ็ดเตล็ด เช่นค่าขายแบบแปลน และหมวดรายไดจ้ากทุน เช่น ค่าขาย
ทอดตลาดทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

2. รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แยกเป็น ภาษีและ
ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือลอ้เล่ือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ค่าภาคหลวงแร่ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต 
เป็นตน้ 

3. รายไดท่ี้รัฐบาลอุดหนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างๆ 
และเงินอุดหนุนทัว่ไป 

เม่ือการประมาณการรายรับเสร็จส้ินแลว้ก็จะเป็นการจดัท าแผนปฏิบติัการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี โดยก าหนดรายละเอียดของแผนรายจ่ายตามแผนงานด้านต่างๆ และรายจ่ายตาม
หมวดรายจ่าย หลงัจากนั้นจึงน าแผนปฏิบติัการและงบประมาณรายจ่ายดงักล่าวเขา้สู่กระบวนการ
พิจารณางบประมาณตามกฎหมาย (ขั้นตอนการอนุมัติงบประมาณ) โดยฝ่ายบริหารขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะน าร่างแผนฯ ดงักล่าว เขา้สู่กระบวนการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือสภาให้ความเห็นชอบแลว้จะตอ้งน าร่างแผนฯ ดงักล่าวเสนอต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั
หรือนายอ าเภอเพื่อให้ความเห็นชอบด้วย แล้วจึงจะสามารถประกาศใช้เป็นขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 

ข้ันตอนที่ 2 ระบบพัสดุ ท าหน้าท่ีจดัหาทรัพยสิ์น เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์
ต่างๆ ให้ตรงและทนัตามความตอ้งการของหน่วยงานต่างๆ ภายในองคก์ร เพื่อให้การปฏิบติังานของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยหลกัการของการบริหารงานพสัดุให้มี
ประสิทธิภาพ คือ การจดัหาพสัดุใหต้รงตามความตอ้งการ ทนัเวลาท่ีก าหนด และดว้ยตน้ทุนต ่าสุด 

ขั้นตอนที ่3 ระบบการเงิน ท าหนา้ท่ีจดัท าประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่ายเงิน และ
บริหารเงินสดในแต่ละรอบเดือนให้มีเงินเพียงพอท่ีจะน าไปใช้จ่าย ทั้งน้ี หลกัการของการบริหาร
การเงินให้มีประสิทธิภาพ คือการวางแผนการรับ-จ่ายเงิน ตามเอกสารหลกัฐานต่างๆ จากทั้งภายใน
และภายนอกองคก์รให้ถูกตอ้งตามระเบียบต่างๆ อยา่งโปร่งใส ประหยดั มีความคล่องตวั และมีความ
เส่ียงนอ้ยท่ีสุด 
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ขั้นตอนที่ 4 ระบบบัญชี ท าหนา้ท่ีบนัทึกรายการธุรกรรมทางการเงินตามหลกัฐานทางการ
เงินในรอบปีงบประมาณให้ครบถ้วนและถูกตอ้งตามระบบบญัชีท่ีก าหนด โดยจ าแนกตามประเภท
รายการหรือผงับญัชี ซ่ึงประกอบดว้ยรายการส าคญัๆ 5 ประเภท คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน รายได ้และ
ค่าใช้จ่าย แลว้สรุปเป็นงบการเงินประจ าปี และน าเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใช้ประโยชน์ในการประเมิน
สภาวการณ์ทางการเงิน ปัญหาและแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

ข้ันตอนที่ 5 ระบบการควบคุมภายในและตรวจสอบ มีหน้าท่ีหลักในการเป็นเคร่ืองมือ
ตรวจสอบระดบัธรรมาภิบาลของระบบงานคลงั กล่าวคือ กระบวนการตรวจสอบภายในขององค์กร
จะควบคุมการปฏิบัติงานคลังด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบและอ านาจท่ีก าหนดไวอ้ย่างดี
ประสิทธิภาพ และสร้างความน่าเช่ือถือในการปฏิบัติงานคลังของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงแก้ไข
ประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบต่างๆของการบริหารงานคลงั ท่ีเกิดข้ึน ระบบการควบคุมภายใน
จะตอ้งเป็นการสร้างความสมดุลระหวา่งความคล่องตวัในการปฏิบติังานกบัระดบัการควบคุมภายในท่ี
มีประสิทธิผลเพียงพอ 

ขั้นตอนที ่6 ระบบประเมินผล มีหนา้ท่ีในการเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการวดัผลผลิตและ
วดัผลลพัธ์ ของโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ หรือ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของโครงการ 
 

2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการบัญชี ระบบสารสนเทศทางบัญชี 
(Information System) คือ ระบบในการรวบรวมการบนัทึกการเก็บรักษา และประมวลขอ้มูลให้ได้
สารสนเทศ เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
จะมีวธีิการท างานเหมือนระบบบญัชีในระบบบนัทึกดว้ยสมุด โดยมีการรวบรวมขอ้มูลการน าเขา้ การ
ประมวลผล การเก็บรักษาและการรายงานขอ้มูลและสารสนเทศ มีส่วนประกอบส าคญั 6 ประการ 
(Romney and Steinbert , 2009 : 28-29) คือ 
 1. คน (People) ท าหนา้ท่ีปฏิบติังานในระบบและท างานในหนา้ท่ีต่างๆ 
 2. ระเบียบปฏิบัติและคู่มือปฏิบัติงาน (Procedure and Instructions) เก่ียวข้องกับ
การรวบรวมการประมวลผล การเก็บรักษาขอ้มูลในกิจกรรมต่างๆ ขององคก์ร 
 3. ข้อมูล (Data) เก่ียวข้องกับการประมวลผลของการจัดระเบียบองค์กร และ
กระบวนการของธุรกิจ 
 4. โปรแกรม (Software) ใชใ้นการบนัทึกและการจดัระเบียบขอ้มูล 
 5. เท ค โน โล ยีส ารสน เท ศ  ( Information Technology Infrastructure) รวม ถึ ง
คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการส่ือสารแบบเครือข่ายท่ีมีความจ าเป็นกับการเก็บ
รวบรวม การเก็บรักษา การประมวลผล และการเช่ือมต่อขอ้มูลกบัสารสนเทศ 
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 6. การควบคุมภายในและระบบความปลอดภัย (Internal controls and security 
measures) เพื่อความปลอดภยัขอ้มูลในระบบสารสนเทศทางการบญัชีในองคป์ระกอบทั้ง 6 ประการ
นั้น สามารถแบ่งหนา้ท่ีท่ีส าคญัในธุรกิจได ้3 ส่วน ไดแ้ก่  

- การรวบรวมและการเก็บรักษาข้อมูล (Collect and store data) คืองานท่ี
เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่างๆ ในองคก์ร ทรัพยากร และบุคลากร  

- การแปลงขอ้มูลให้เป็นระบบสารสนเทศ (Transform data information) คือ
การท าให้ขอ้มูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจด้านการวางแผนการควบคุมการด าเนินงาน และ
การประเมินของกิจกรรมต่างๆ ของทรัพยากรและของบุคลากร 

- ให้มีการควบคุมท่ีเพียงพอเพื่อให้สินทรัพยข์ององค์การมีความปลอดภยั 
(Provide adequate controls to safeguard the organization’s assets) คือข้อมูลท่ีรวบรวมไว้ มีความ
แน่ใจวา่สินทรัพยแ์ละขอ้มูลท่ีดี ตามความตอ้งการใชข้อ้มูลมีความสมบูรณ์และเช่ือถือได ้

 

 คุณลกัษณะของระบบบญัชีทัว่ไปท่ีน ามาใชใ้นงานบญัชีนั้น ควรมีคุณลกัษณะของ
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีส าคญั (อรรถพล ตริตานนท์, 2539 : 139) ดงัน้ี 
 1. ความถูกตอ้ง (Correct) คือผลลพัธ์ทางการบญัชี เช่น งบการเงินต่างๆ เป็นตน้ ซ่ึง
ผา่นกระบวนการประมวลผลโดยระบบสามารถใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้
 2. ความสอดคลอ้ง (Consistent) คือ ระหวา่งระบบคอมพิวเตอร์กบัระบบบญัชีตอ้ง
มีความเขา้กนั และไม่ขดักนั โดยสามารถท างานดว้ยประสิทธิภาพท่ีคงท่ี 
 3. ทนัเวลา (Timely) คือ ขอ้มูลมีคุณค่าทางเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งถา้บริษทัไม่สามารถ
หาขอ้มูลไดท้นัเวลา บริษทัก็อาจจะเสียโอกาสไป ระบบโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ คือระบบจะตอ้ง
จดัสรรใหไ้ดส้ารสนเทศเม่ือผูใ้ชต้อ้งการในเวลาท่ีตอ้งการ 
 4. ความเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืนได้ (Connection) เพื่อให้ระบบสารสนเทศทางการ
บญัชีมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบสารสนเทศผูบ้ริหาร 
 5. ความเป็นปัจจุบนั (Current) ขอ้มูลอาจมีการปรับเปล่ียนไปไดเ้ร่ือยๆ ตามขอ้มูล
ท่ีเปล่ียนแปลง เช่นขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การรับเขา้และออกสินคา้คงคลงั จะตอ้งเปล่ียนไป
เร่ือยๆ ในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลท่ีตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบนัจะมีค่ามากกว่าขอ้มูลท่ีเป็นอดีต
ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีดี ตอ้งสามารถยดืหยุน่ใหมี้การเปล่ียนค่าในปัจจุบนั 
 การพิจารณาการน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมาใช้งานเพื่อความสะดวก
รวดเร็วมีปัจจัยต่างๆ ท่ีต้องน ามาพิจารณาเพื่อให้ได้ระบบงานท่ีเหมาะสมกับองค์กรเน่ืองจาก
โปรแกรมทางบญัชีแต่ละอนัมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั 
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 อีกทั้งระบบสารสนเทศ เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจดัการและการ
ปฏิบัติการขอบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ไม่ใช่เพียงเคร่ืองมือ
คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยงัมีองค์ประกอบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของระบบอีก ซ่ึงจะขาด
องคป์ระกอบใดไม่ได ้(อุษณา ภทัรมนตรี, 2544: 7-8) 
 1. เคร่ืองอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์ ไดแ้ก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบท่ีใช้
ในการประมวลผลและส่ือสารขอ้มูล 
 2. โปรแกรมและซอฟแวร์ ได้แก่ ค  าสั่งและระบบงานต่างๆ ท่ีท าให้ฮาร์ดแวร์
ท างานตามตอ้งการ พฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบงานและนกัเขียนโปรแกรม ซ่ึงอาจเป็นผูพ้ฒันาภายนอก
หรือผูพ้ฒันาท่ีเป็นบุคลากรภายในองคก์ร 
 3. บุคลากร บุคลากรในองค์กรอาจแบ่งเป็น 2 จ าพวก คือ บุคลากรท่ีท างาน
รับผิดชอบด้านไอทีโดยตรง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์พฒันาระบบ บุคลากรด้านเครือข่าย 
บุคลากรด้านฐานขอ้มูล และนักปฏิบติัการอ่ืนด้านคอมพิวเตอร์ และบุคลากรท่ีเป็นผูใ้ช้งาน (User) 
บุคลากรทั้ง 2 จ  าพวก เป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัต่อความส าเร็จ และองคก์รจ าเป็นตอ้งพฒันาฝึกอบรม
ให้บุคลากรมีความรู้และเขา้ใจในเทคนิคไอทีท่ีจะน ามาใช้ เพราะแมอ้งค์กรจะมีระบบฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ท่ีดี แต่หากผูใ้ช้งานไม่ไดรั้บการพฒันาให้ใช้งานไดอ้ยา่งถูกตอ้งระบบงานนั้นอาจใช้งาน
ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดผลร้ายในกรณีท่ีผูใ้ชง้านเขา้ใจผดิต่อตา้น หรือไม่ปฏิบติัตามระเบียบ
วธีิปฏิบติัท่ีก าหนดข้ึน 
 4. นโยบายและวิธีปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนงาน คู่มือ วิธีปฏิบติังาน กิจกรรมการควบคุม
ต่างๆ ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศเป็นระเบียบ ถูกตอ้ง ปลอดภยั 
 5. ขอ้มูลและสารสนเทศ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดิบและสารสนเทศท่ีผ่านการประมวลแล้ว 
ทุกระดบั เป็นทรัพยากรท่ีตอ้งการ จึงตอ้งมีการรวบรวม ประมวล จดัเก็บและเผยแพร่อยา่งถูกตอ้ง 
 โครงสร้างดงักล่าว มีความส าคญัและสัมพนัธบัความส าเร็จในการน าระบบไอทีมา
ใช ้จึงควรเตรียมความพร้อม โดยการวางแผนงาน การก าหนดขอบเขต และวตัถุประสงค์ของการน า
ระบบงานมาใชใ้ห้ชดัเจน ตอ้งก าหนดหน่วยท่ีจะรับผิดชอบ เพื่อออกแบบระบบงาน จดัวางวธีิปฏิบติั
และการควบคุมภายในให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตอ้งก าหนดบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบใน
แต่ละขั้นตอนของการพฒันาระบบงานให้เพียงพอ โดยพนกังานผูใ้ช้ทุกฝ่ายตอ้งไดรั้บการฝึกอบรม 
เพื่อความเขา้ใจและการร่วมมือในความเปล่ียนแปลง ตลอดจนผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 

  

2.1.4  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณลักษณะของซอฟท์แวร์ที่มีคุณภาพ ประกอบดว้ย 6 
ดา้น ดงัน้ี (กิตติ ภกัดีวฒันะกุลและพนิดา พานิชกุล, 2550 : 299) 
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2.1.4.1 ประโยชนใ์ชส้อย (Functionality) ซอฟทแ์วร์ตอ้งมีประโยชน์ ตรงตามความ
ตอ้งการของลูกคา้ 

2.1.4.2 ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ซอฟท์แวร์สามารถท างานได้อย่างสมบูรณ์ 
ลูกคา้สามารถใช้งานซอฟท์แวร์ได้อย่างสบายใจ โดยทัว่ไปซอฟท์แวร์ท่ีผ่านการใช้งานมากเท่าไร
ซอฟท์แวร์นั้ นก็จะผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากข้ึนเท่านั้ น เพราะเม่ือใช้งานไปความ
ผดิพลาดท่ีฝังอยูใ่นตอนพฒันาซอฟทแ์วร์หรือปัญหาท่ีคาดไม่ถึงประปรากฎข้ึนมา 

2.1.4.3 ความสามารถในการใช้งาน (Usability) ซอฟท์แวร์จะตอ้งสะดวกและง่าย
ต่อการใช้งาน สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบจอภาพท่ีน า
ทางการใชง้านของผูใ้ชไ้ด ้หรือแมแ้ต่มีคู่มือประกอบการติดตั้งและการใชง้านท่ีเหมาะสม 

2.1.4.4 ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซอฟท์แวร์จะตอ้งก่อให้เกิดความประหยดัหรือ
ส้ินเปลืองน้อยท่ีสุด สามารถใช้ทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างคุม้ค่าและเหมาะสมในระดับท่ีไม่เกินขีด
ความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่วา่จะเป็นการจดัสรรหน่วยความจ า ขนาดของพื้นท่ีจดัเก็บขอ้มูล 
ความรวดเร็วในการประมวลผล หรือแมแ้ต่ความรวดเร็วในการตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
โครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมของซอฟทแ์วร์ท่ีถูกออกแบบไว ้

2.1.4.5 ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) ซอฟทแ์วร์จะตอ้งง่ายต่อ
การบ ารุงรักษา สามารถเปล่ียนแปลง (Change) ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม (Adaptive) และตอบสนอง 
(Response) ไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัท่วงที โดยปราศจากผลกระทบขา้งเคียงในกรณีท่ีเกิดวกิฤตการณ์ท่ี
ไม่พึงประสงค ์

2.1.4.6 ความสามารถในการโอนย้ายระบบ (Portability) ซอฟท์แวร์สามารถ
โอนยา้ยระบบตามเทคโนโลยีใหม่ เช่นการเปล่ียนไปใช้ระบบเวบ็เบส (Web-Based) ซอฟท์แวร์ท่ีดี
ควรยา้ยระบบไดง่้ายโดยไม่ตอ้งเขียนซอฟทแ์วร์ใหม่ 
  

2.1.5 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบัญชี ข้ึนอยู่
กบัปัจจยั 8 ประการ คือ (วชัรีพร เศรษฐศกัโก, 2545) 
 2.1.5.1 วิธีการผ่านรายการ วิธีการผา่นรายการในระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ี
ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การผ่านรายการแบบกลุ่ม (Batch Posting 
Transaction) และการผา่นรายการแบบเช่ือมตรง (Real Time Posting Transaction) 
 2.1.5.2 หลักฐานการตรวจสอบ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีท่ีดี ควรมีชุดค าสั่งท่ี
สามารถจดัท าหลกัฐานการตรวจสอบเพื่อให้ผูส้อบบญัชีและผูต้รวจสอบภายในสามารถติดตามหา
หลกัฐาน การบนัทึกรายการคา้ จนถึงการจดัท ารายงานทางการเงิน หรือยอ้นรายการคน้หาโดยเร่ิมตน้
รายการการเงินกลบัไปหาหลกัฐานการบนัทึกรายการคา้ได ้
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 2.1.5.3 ความครบถ้วนของบัญชีแยกประเภทและสมุดรายวัน โปรแกรมควรมีบญัชี
แยกประเภทและสมุดรายวนัให้ครบถ้วน เหมาะสมกับขนาด และประเภทของกิจการท่ีคาดว่าจะ
ขยายตวัต่อไปในอนาคต 
 2.1.5.4 ความสัมพันธ์เช่ือมโยงของข้อมูลในโมดูลของระบบบัญชี แต่ละโมดูล 
โมดูลของระบบบญัชีแต่ละโมดูลควรเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ถึงกนัได ้เพื่อใหกิ้จการสามารถบริหารงานได้
อยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูลระหวา่งโมดูลของระบบบญัชีแต่
ละโมดูลนั้ น นอกจากจะมีประโยชน์ท าให้บริหารงาน และตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยงัมี
ประโยชน์ในแง่ของเป็นหลกัฐานการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และเจา้หน้าท่ี
กรมสรรพากรอีกดว้ย 
 2.1.5.5 การควบคุมภายใน โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีท่ีดีควรมีระบบการควบคุม
ภายใน ทั้งดา้นการควบคุมการน าเขา้ การควบคุมการประมวลผล และการควบคุมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ
ประมวลผล เพื่อเพิ่มความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องสารสนเทศทางการบญัชี รวมทั้งตอ้งให้
ความมัน่ใจว่าได้มีระบบการรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ ควรก าหนดให้มีการตรวจสอบ
กระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนอยูต่ลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่ ผูใ้ชจ้ะไดรั้บสารสนเทศซ่ึง
เป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลท่ีถูกตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้ 
 2.1.5.6 ความสามารถในการจัดท ารายงาน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลของ
สารสนเทศทางบญัชีนั้น แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชภ้ายนอกและส่วนท่ีสองเป็น
ส่วนท่ีจดัท าและน าเสนอต่อผูใ้ช้ภายในกิจการ ได้แก่ ผูบ้ริหาร และพนักงานท่ีเก่ียวขอ้ง และกลุ่ม
น าเสนอให้กบัผูใ้ช้ภายนอก เช่น สรรพากร ผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี
ควรสามารถน าขอ้มูลจากแหล่งเดียวกนัมาจดัท ารายงานให้ถูกตอ้ง ครบถว้นและเหมาะสมแก่ผูใ้ชท้ ั้ง
สองส่วน รวมทั้งควรมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งรูปแบบของรายงานแต่ละประเภท ท่ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ในอนาคตไดด้ว้ย 
 2.1.5.7 คู่มือการปฏิบัติงาน การฝึกอบรม และการให้ค าปรึกษา โดยจะตอ้งง่ายต่อ
การอ่านและปฏิบติัตาม โปรแกรมส าเร็จรูปควรมีคู่มือการปฏิบติังานให้กบัผูใ้ช ้รวมทั้งควรมีตวัอยา่ง
และรายละเอียดการปฏิบติังานในแต่ละหน้าจอภาพ นอกจากน้ีควรมีการอธิบายถึงความหมายของ
ขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพท่ีช้ีใหเ้ห็นขอ้ผดิพลาดในการปฏิบติังาน และวธีิการแกไ้ขท่ีเหมาะสมดว้ย 
 2.1.5.8 ความง่ายและความคล่องตัวในการใช้งานโปรแกรมส าเร็จรูป ควรมีระบบท่ี
ใช้งาน เช่น การออกแบบให้สามารถใช้งานบน Windows ได้ มีค  าช่วยอธิบายบนจอภาพ รวมทั้งมี
ระบบท่ีผูใ้ชส้ามารถส่ือสารกบัตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และไดรั้บการตอบสนองโดยทนัทีอยา่งรวดเร็ว 
นอกจากน้ีโปรแกรมควรมีความคล่องตวัในการใชง้านตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของกิจการ การ
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เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีหรือการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีอากรด้วยการเขียนโปรแกรม
ทางเลือก (Option) เอาไวใ้หผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกใชไ้ดต้ามตอ้งการ 
  

2.1.6  ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จ (Key Success  Factors) (ขอ้มูล ความรู้ และทฤษฎีต่างๆ 
เก่ียวกบัการจดัการความรู้, 2555 : ออนไลน์) ไดจ้ากการแลกเปล่ียนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
หน่วยงานต่างภายในองคก์ร และสามารถน าไปประยุกตใ์ช้ให้เหมาะกบับริบทของหน่วยงานตนเอง
ไดโ้ดยมีวธีิการดงัต่อไปน้ี  
  2.1.6.1 ผู้บริหาร การจดัการความรู้ในองค์กร ผูบ้ริหารควรมีบทบาทหน้าท่ีในการ
ก าหนดนโยบายสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองค์กรไปสู่
องคก์รแห่งการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมระดมสมองผูบ้ริหาร หรือการประชุมจดัท าแผนยทุธศาสตร์  
  2.1.6.2 จิตอาสา การด าเนินการจดัการความรู้ในองค์กร  องค์กรควรส่งเสริม และ
พฒันาการท างานแบบจิตอาสาโดยเปิดโอกาสให้บุคลากรท่ีมีความตั้งใจ และสนใจในการการพฒันา
องคก์รไป สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานจดัการความรู้  
  2.1.6.3 สร้างทีมขับเคลื่อน  เพื่อให้การด าเนินการจดัการความรู้ในองค์กร  มีการ
ขบัเคล่ือนไปขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง องคก์รควรจดักิจกรรมฝึกอบรมเพื่อปูพื้นฐานการจดัการความรู้
ในองคก์รและพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถด าเนินการการจดัการความรู้ได้   
  2.1.6.4 กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เพื่อให้การด าเนินการ
จดัการความรู้ในองค์กรเกิดการด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและพฒันาอย่างมีคุณภาพ ควรท าหลกัการ 
PDCA (Plan Do Check Act) มาใช้ในการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของการจดัการความรู้ในองค์กร
เร่ิมตั้งแต่มีกระบวนการวางแผน การจดัการความรู้ มีการปฏิบติัการตามแผน มีการน าองค์ความรู้สู่
การปฏิบติัมีการวิเคราะห์ปรับปรุงการด าเนินงานมี คณะท างานติดตาม อย่างจริงจงัมีการรายงานต่อ
ผูบ้ริหารและบุคลากรทุกระดบัอยา่งทัว่ถึง และมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหา  
  2.1.6.5 การเปิดหูเปิดตาบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความเขา้ใจถึงความส าคญัของ
การจดัการความรู้ในองค์กรของบุคลากรในองค์กร ซ่ึงอาจด าเนินการได้หลายรูปแบบ เช่น การจดั
กิจกรรมการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร เป็นตน้  
  2.1.6.6 การเปิดใจยอมรับ เพื่อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการด าเนินการจดัการความรู้
ในองค์กรและการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์กรอาจด าเนินการไดโ้ดยการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ การ
สอดแทรกกิจกรรมการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกันและกนั เช่น Before Action Review (BAR) และ 
After Action Review (AAR) เป็นตน้  
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  2.1.6.7 การมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้จากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ภายในองค์กร และหน่วยงานภายนอกองคก์รควรจดักิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีสนใจ
เขา้มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น  
  2.1.6.8 การสร้างบรรยากาศ การด าเนินการกิจกรรมการจดัการความรู้ ควรมีการ
สร้างบรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากร
ซ่ึงอาจท าไดใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ใหเ้ร้าใจป็นตน้  
  2.1.6.9 การจัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการจดัการความรู้องค์กรควรส่งเสริม
สนับสนุนให้ เกิดเวทีแลกเป ล่ียนความรู้  (Knowledge Forum) เพื่ อสกัดขุมความรู้ออกมาจาก
กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และบนัทึกไวใ้ช้งานต่อ และเกิดการต่ืนตวัในการเรียนรู้ซ่ึงสามารถ
ด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ 
  2.1.6.10 การให้รางวัลยกย่องชมเชย เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบัโดยขอ้ควรพิจารณา ไดแ้ก่ คน้หาความตอ้งการ
ของบุคลากร แรงจูงใจระยะสั้ นและระยะยาว บูรณาการกับระบบท่ีมีอยู่ ปรับเปล่ียนให้เข้ากับ 
กิจกรรมท่ีท าในแต่ละช่วงเวลาการให้รางว ัล  ยกย่องชมเชย อาจท าได้โดยการประเมินผล 
พนกังานดีเด่น การมอบโล่รางวลัหรือเกียรติบตัร หรือจดัใหมี้เงินรางวลัพิเศษเป็นตน้  
  2.1.6.11 การจัดเอกสารประกันคุณภาพ (QA Document) เพื่อให้การด าเนินงานการ
จดัการความรู้ในองคก์รสามารถตรวจสอบและประกนัคุณภาพไดอ้งค์กรควรเก็บ รวมรวมเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ   
  2.1.6.12 การส่ือสารภายในองค์กร  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรทุกคน ทุกระดับ
สามารถติดตามขอ้มูลข่าวสารการด าเนินการจดัการความรู้ในหน่วยงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองควรท าการ
ส่ือสารกบับุคลากรซ่ึงอาจด าเนินการ ไดโ้ดยการจดัท าวารสาร/จุลสารการจดัการความรู้ การจดัท า
เวบ็ไซต์ การจดัการความรู้ การจดัท าบนัทึกบทความ ของตนเอง (Personal  Journal) ลงบนเวบ็ไซต ์
เป็นตน้ 

 

2.1.7  แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
แห่ง (ลักขณา  ปัสนานนท์ และคณะ , 2551) ระบบติดตามการปฏิบัติงาน  e-LAAS รายองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงคใ์นการติดตาม ใหค้วามช่วยเหลือ และสนบัสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่งปฏิบัติงานบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในการบริหารจดัการข้อมูลการเงินการคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและประโยชน์ต่อส่วนรวมในการรวบรวมขอ้มูลการเงินการคลงัขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาวเิคราะห์เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจ ก าหนดนโยบายเพื่อการบริหาร 
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ผูใ้ช้งานระบบติดตามการปฏิบติังาน e-LAAS แต่ละองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เบ้ืองตน้
ไดก้ าหนดให้ส่วนพฒันาระบบบญัชีทอ้งถ่ิน เป็นผูส้ามารถเรียกดูขอ้มูลไดร้ายองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินส าหรับทุกๆ แห่ง และทอ้งถ่ินจงัหวดัเป็นผูส้ามารถเรียกดูขอ้มูลไดร้ายองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ส าหรับในแต่ละจงัหวดั โดยผูใ้ช้งานไม่สามารถแก้ไขขอ้มูลได้ ซ่ึงองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นผูท้  าการปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS  

การเขา้สู่ระบบของส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเพื่อติดตามการปฏิบติังาน
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดั สามารถเลือกดูรายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ราย
อ าเภอภายในจงัหวดัได้ โดยเขา้ระบบท่ี www.laas.go.th และใช้รหัสผูใ้ชง้านและรหัสผา่นตามท่ีกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด  
  

2.2 เอกสารและการศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 
ปวันรัตน์  วิพงษ์พันธ์ (2550) ได้ท าการศึกษา ความสามารถขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในการปฏิบติังานตามโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ 
เจา้หน้าท่ี/เจา้พนักงานการเงินและบญัชีระดบั 4-5 ซ่ึงส่วนมากเป็นผูห้ญิงอายุ 31-40 ปี จบการศึกษา
พณิชยการ ภาพรวมสามารถปฏิบติังานอยูใ่นระดบัปานกลาง ดา้นปัญหาและอุปสรรคการปฏิบติังาน
อนัเกิดจากขอ้มูลน าเขา้ กระบวนการ ผลงาน และอ่ืนๆ คือพบวา่ขอ้มูลบญัชีไม่เป็นปัจจุบนั การบนัทึก
มีความยุ่งยากมากกว่าแบบเดิม บางพื้นท่ียงัใช้ระบบบญัชีแบบเดิมเน่ืองจากการขาดบุคลากร มีการ
โอนยา้ยบ่อย มีความรู้ความสามารถไม่ตรงสายงานท่ีตอ้งการ ขอ้มูลไม่สอดคล้องกบังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้อุปกรณ์ท่ีใช้งานด้อยประสิทธิภาพ และเจา้หน้าท่ีมีระยะเวลาอบรมน้อย
เกินไป 

จรรยา สุวรรณวัฒน์ (2551) ไดท้  าการศึกษา แนวทางการพฒันาระบบการบริหารงานคลงั
ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ระบบ
การบริหารงานคลงัประสบผลส าเร็จ เน่ืองมาจากผูบ้ริหารเห็นความส าคญัในการพฒันางานคลงัใน
ทุกๆ ดา้น มีการน าหลกัการบริหารจดัการท่ีดีมาใช้ปฏิบติัตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัมีวิสัยทศัน์ 
จิตวทิยา ความรู้ ความสามารถ ความยติุธรรมรับฟังความคิดเห็น ประชุมติดตามงาน มีการฝึกอบรมใช้
ขอ้มูลทางการคลงั เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการพฒันา มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบไวอ้ยา่งชดัเจน 
บางต าแหน่งไม่มีบุคลากรก็จะแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอ่ืนรับผิดชอบงานดว้ย โดยมีระบบการ
ควบคุมภายใน มีการใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่า เพิ่มช่องทางในการจดัเก็บรายได ้มีเคร่ืองมือเคร่ืองใช้
ในการอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน น าระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการพฒันา
วางระบบ น าเทคโนโลยีมาช่วยในการพฒันางาน ใช้อินเตอร์เน็ตในการรายงานขอ้มูลต่างๆ ได้รับ
ความร่วมมือจากผูน้ าทอ้งถ่ิน 
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ดารารัตน์  ละว้า (2553) ได้ท าการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการ
ด าเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวดับุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบวา่ ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์การบริหารส่วนต าบล
บวัทอง ประกอบด้วยปัจจยัน าเขา้ คือ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และอ านาจ
หนา้ท่ีในการด าเนินงาน ซ่ึงปัจจยัการน าเขา้เหล่าน้ีมีปัญหาในเร่ืองเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมีความเร็ว
ไม่พอในการท างานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS บุคลากรขาดความรู้ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์ในการด าเนินงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และมีทศันคติในการท างานวา่มี
ความยุ่งยากซับซ้อน เกิดความล่าช้าในการท างาน ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน รวมถึง
ผูบ้ริหารก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนให้บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการใช้งานระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS และพบปัญหาในการด าเนินงานของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ควรด าเนินการ 6 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี ด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ดา้นอ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินงาน ดา้นการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ และ
ดา้นการออกรายงานและการติดตามผลการด าเนินงาน 

นิตยา มณีรัตน์ (2553) ได้ท าการศึกษาระบบบริหารการคลังขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จใน
การใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ คือ ดา้นบุคลากร ดา้นการจดัการและสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
เทคโนโลยี ดา้นกระบวนการของโปรแกรม และด้านคู่มือ ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการใช้ระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ คือ ผูใ้ช้ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ในด้านของ
ระบบงบประมาณ และระบบบญัชีเป็นอยา่งมาก ส่วนระบบขอ้มูลรายรับ และระบบขอ้มูลรายจ่ายมี
ความรู้ความเขา้ใจในบางส่วน 

สุภาวดี  เนตรสุวรรณ์ (2554) ได้ท าการศึกษา ปัญหาการน าระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัล าพูน ผล
การศึกษาพบวา่ เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานระบบ e-LAAS มีความรู้ความเขา้ใจในระบบงบประมาณ ระบบ
ขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่ายและระบบบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การประเมินคุณภาพของ
ระบบ e-LAAS ในเร่ืองคุณลกัษณะของซอฟทแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ 6 ดา้น โดยรวมมีความพึงพอใจระดบั
ปานกลาง โดยดา้นความความสามารถในการบ ารุงรักษา ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ อยู่
ในระดบัมาก ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถในการใชง้าน อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และดา้นประโยชน์ใชส้อยอยูใ่นระดบันอ้ย การประเมินคุณภาพของระบบ e-LAAS โดยรวมอยู่
ในระดบัปานกลาง โดยด้านกระบวนการท างานของซอฟท์แวร์ และดา้นกระบวนการเปล่ียนแปลง
ซอฟท์แวร์ อยูใ่นระดบัมาก ดา้นกระบวนการปรับปรุงซอฟทแ์วร์ อยูใ่นระดบัปานกลาง การประเมิน
คุณภาพของระบบ e-LAAS ในเร่ืองเกณฑ์คุณภาพของซอฟทแ์วร์ 23 เกณฑ์ โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
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กลาง และการตรวจสอบการเข้าถึงตวัซอฟท์แวร์และข้อมูล อยู่ในระดับมากและมากท่ีสุด ความ
สมบูรณ์ มาตรฐานท่ีโพรโตคอลและการเช่ือมต่อใช ้ความยากง่ายในการน าเขา้ขอ้มูลและออกรายงาน 
ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟท์แวร์ และความง่ายท่ีผูใ้ช้มือใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใช้
ซอฟท์แวร์ของระบบ e-LAAS ได้ ความกระชับของ Source Code ปริมาณของหน่วยความจ าท่ีใช ้
ความสามารถขยายระบบงานของซอฟทแ์วร์ของระบบ e-LAAS ความยากง่ายท่ีระบบสามารถเขา้ใจ
ได ้ความสามารถท่ีซอฟทแ์วร์ของระบบ e-LAAS จะจดัการใชง้านของตนเอง หรือสามารถระบุความ
ผดิพลาดได ้ความยากง่ายในการจดัเตรียมระบบ เพื่อใหซ้อฟทแ์วร์ของระบบ e-LAAS สามารถท างาน
ได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง นอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 

อภิชาติ  รัชตกนก (2555) ได้ท าการศึกษา การประเมินการใช้โปรแกรมระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณารายปัจจัยพบว่า ผลผลิต อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ 
ปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก กระบวนการอยูใ่นระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุด 
คือ ปัจจยัน าเขา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มพบวา่มีความเหมาะสม
ในระดบัมาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าองค์กรต่างเล็งเห็นความจ าเป็นท่ีหน่วยงานตอ้งน าระบบ e-LAAS มา
ใชใ้นการบริหารงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ ดา้นความพร้อมของสภาพพื้นท่ีจดัวา่อยูใ่น
ระดบัท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ดา้นงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบติังาน อาจเป็นเพราะไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นการจดัสรรงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานในระบบอยา่งเพียงพอต่อการด าเนินงาน 
และปัญหาและอุปสรรคในการใชง้านภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีพบไดแ้ก่ไม่มีคู่มือการใชง้าน
ซ่ึงท าให้การท างานเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานได้ ผูบ้ริหารให้ความส าคัญต่อระบบน้อย 
บุคลากรท่ีปฏิบติังานในระบบไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน 
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2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
จากทฤษฎี เอกสารและการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาจึงไดก้ าหนดแนวทางการศึกษา ดงัน้ี  

 
 

 

 

                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.4 กรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการศึกษา (Conceptual Framework) 

ผลการประเมินการใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ใช้
ระบบ      e-LAAS 

- เพศ อาย ุ
- การศึกษา 
- สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา 
- ต าแหน่งหนา้ท่ี 
- อายกุารท างานราชการ 
- ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดว้ยระบบ e-
LAAS 
- จ านวนคร้ังในการศึกษา 
อบรม เก่ียวกบัระบบ e-
LAAS 
 
 
 

ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิน่  
(e – LAAS) 

- ระบบงบประมาณ 
- ระบบรายรับ 
- ระบบรายจ่าย 
- ระบบบญัชี 

ปัญหาและอุปสรรค 

- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นเทคโนโลย ี
- ดา้นกระบวนการ
ท างานของระบบ 
- ดา้นคู่มือ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จ 

- ดา้นระบบบญัชี 

- ดา้นบุคลากร 
- ดา้นการบ ารุงรักษาและให้
ความช่วยเหลือจากกรมฯ 

- ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้

- ดา้นคู่มือการปฏิบติังาน 

- ดา้นการควบคุมภายใน 
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บทที ่3 

ระเบียบวธิีการศึกษา 

 

ในการศึกษาการประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่ไดก้ าหนดระเบียบวธีิการศึกษาไว ้ดงัน้ี 
 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเนือ้หา 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีมุ่งเน้นท่ีจะศึกษาด้านการปฏิบติังานด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) โดยแยก เป็น 4 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบ
ขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย และระบบบญัชี  
   

3.1.2 ขอบเขตประชากร 
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

ทั้ งหมด 8 เทศบาล จ านวน 88 คน (ตามตารางท่ี 3.1) ซ่ึงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน e-LAAS ไดก้ าหนดต าแหน่งงานในการใชง้าน แบ่งออกเป็น 4 ระบบงานเฉพาะ 
ประกอบดว้ย 

 1. ระบบงบประมาณ ประกอบดว้ย เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ(ปลดัฯ) หวัหนา้ฝ่ายแผนและ
วชิาการ เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน  
 2. ระบบขอ้มูลรายรับ ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการกองคลงั หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้
 3. ระบบข้อมูลรายจ่าย ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการกองคลัง หัวหน้าฝ่ายทะเบียน
ทรัพยสิ์นและพสัดุ เจา้หนา้ท่ีพสัดุเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี 
 4. ระบบบัญชี ประกอบด้วย ผูอ้  านวยการกองคลัง เจ้าหน้าท่ีการคลัง หัวหน้าฝ่าย
การเงินและบญัชี เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  
 ดังนั้ นประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี  คือ เจ้าหน้าท่ี ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบ  
e-LAAS ในการปฏิบติังานของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ดงัน้ี 
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เทศบาลต าบล 
ปลดั 

เทศบาล 

เจ้าหน้าที่ 
วเิคราะห์

นโยบายและ
แผน 

ผู้อ านวย
การกอง
คลงั 

เจ้าหน้าที่
จัดเกบ็รายได้ 

เจ้าหน้า
ที่พสัดุ 

เจ้าหน้าที่  
การคลัง 

เจ้าหน้าที่ 
การเงนิและ

บัญชี 
รวม 

ฟ้าฮ่าม 1 1 1 2 1 - 2 8 

สนัผีเส้ือ 1 1 1 3 2 1 3 12 

หนองป่าคร่ัง 1 1 1 2 2 - 4 11 

ท่าศาลา 1 1 1 1 2 - 3 9 

หนองหอย 1 2 1 2 1 - 3 10 

ป่าแดด 1 2 1 2 1 - 4 11 

สุเทพ 1 2 1 3 2 - 4 13 

ชา้งเผือก 1 2 1 3 2 2 3 14 

รวม 8 12 8 18 13 3 26 88 
 

ตารางที ่3.1 แสดงจ านวนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS 
 

ทีม่า : กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทอ้งถ่ิน จงัหวดัเชียงใหม่. 2557 
 
3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1   การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรของเทศบาลต าบล

ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งหมด 8 เทศบาล จ านวน 88 คน ท่ีใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในการปฏิบติังาน โดยผูศึ้กษาเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาค้นควา้แหล่งข้อมูลจากเอกสาร ซ่ึง
ไดม้าจากการเก็บรวบรวมจากหนงัสือทางวชิาการ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินเอกสาร คู่มือ
การปฏิบัติงานของระบบ e-LAAS และงานวิจัย  ตลอดจนการศึกษาค้นคว้าท่ี เก่ียวข้อง โดย
ท าการศึกษาจากหอ้งสมุดต่างๆ ทั้งเอกสารและขอ้มูลท่ีสามารถคน้ควา้ไดผ้า่นอินเทอร์เน็ต 
 

3.2.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ส่วน คือ 
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ส่วนที่  1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ ต  าแหน่ง อายุงาน
ราชการ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e-LAAS) 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e-LAAS) 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกับการปฏิบติังานด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) โดยแยก เป็น 4 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ 
ระบบขอ้มูลรายจ่าย และระบบบญัชี จะเป็นค าถามเก่ียวกบัการน าโปรแกรมดงักล่าวมาใชว้า่สามารถ
ปฏิบติังานในระบบต่างๆไดห้รือไม่ได ้โดยใชร้้อยละ (Percentage) ซ่ึงลกัษณะของค าถาม เป็นค าถาม
ท่ีมีค าตอบให้เลือก สามารถปฏิบติัได้และไม่สามารถปฏิบัติได้ โดยก าหนดกฎเกณฑ์ให้คะแนน 
(ธานินท ์ ศิลป์จารุ , 2551) ดงัน้ี 
     ระดับ                     คะแนน 
 สามารถปฏิบติัได ้    1 
 ไม่สามารถปฏิบติัได ้   0 
 

ส่วนที่  4 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ในเทศบาล โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยลกัษณะของ
ค าถาม เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั หรือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดบั แบบ Likert Scale และก าหนดกฎเกณฑใ์หค้ะแนน (ธานินท ์ศิลป์จารุ , 2551) ดงัน้ี 
 ระดับความส าคัญ            คะแนน 
  มากท่ีสุด    5 
  มาก     4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย     2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ประกอบด้วย 6 ปัจจยั คือ ด้าน
ระบบบญัชี ด้านบุคลากร ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ิน ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ดา้นคู่มือการปฏิบติังาน และดา้นการควบคุมภายใน โดยใช้ค่าเฉล่ีย 
(Mean) โดยลกัษณะของค าถาม เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั หรือเป็นแบบสอบถามตาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบ Likert Scale และก าหนดกฎเกณฑ์ให้คะแนน (ธานินท์ ศิลป์จารุ, 
2551) ดงัน้ี 
 ระดับความส าคัญ            คะแนน 
  มากท่ีสุด    5 
  มาก     4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย     2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
  

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถาม จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลกัสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency) 
และร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย (Mean) การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และความคิดเห็นใช้
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Likert Scale) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 

ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี  1 จะน ามาวิ เคราะห์โดยใช้ค่าความ ถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

ข้อมูล ท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี  2 จะน ามาวิ เคราะห์โดยใช้ค่าความ ถ่ี 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage)  

ขอ้มูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานด้วย
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) จะเป็นค าถามเก่ียวกบัการน า
โปรแกรมดงักล่าวมาใชว้า่สามารถปฏิบติังานในระบบต่างๆไดห้รือไม่ได ้โดยใชร้้อยละ (Percentage) 
ซ่ึงลกัษณะของค าถาม เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก สามารถปฏิบติัไดแ้ละไม่สามารถปฏิบติัได ้โดย
ก าหนดกฎเกณฑใ์หค้ะแนน (ธานินท ์ ศิลป์จารุ , 2551) ดงัน้ี 
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     ระดับ                     คะแนน 
 สามารถปฏิบติัได ้    1 
 ไม่สามารถปฏิบติัได ้   0 
 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 4 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน
การน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใชใ้นเทศบาล โดย
ใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยลักษณะของค าถาม เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดับ หรือเป็น
แบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบ Likert Scale และก าหนดกฎเกณฑ์ให้คะแนน 
(ธานินท ์ศิลป์จารุ , 2551) ดงัน้ี 
  

ระดับความส าคัญ            คะแนน 
  มากท่ีสุด    5 
  มาก     4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย     2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
 ผลท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์และแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนนระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด  
 คะแนนระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัมาก 
 คะแนนระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 คะแนนระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 คะแนนระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากแบบสอบถามส่วนท่ี 5 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัจจยัท่ีมีผลท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ โดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) โดยลกัษณะของค าถาม เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้
เลือก 5 ระดบั หรือเป็นแบบสอบถามตามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบบ Likert Scale และ
ก าหนดกฎเกณฑใ์หค้ะแนน (ธานินท ์ศิลป์จารุ , 2551) ดงัน้ี 
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 ระดับความส าคัญ            คะแนน 
  มากท่ีสุด    5 
  มาก     4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย     2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
 

 ผลท่ีไดจ้ะน ามาวเิคราะห์และแปลความหมายตามเกณฑ ์ดงัน้ี 
 คะแนนระหวา่ง 4.50 – 5.00 หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด  
 คะแนนระหวา่ง 3.50 – 4.49 หมายถึง  ระดบัมาก 
 คะแนนระหวา่ง 2.50 – 3.49 หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
 คะแนนระหวา่ง 1.50 – 2.49 หมายถึง  ระดบันอ้ย 
 คะแนนระหวา่ง 1.00 – 1.49 หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด  
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาการประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่ ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามบุคลากรของเทศบาลต าบลในอ าเภอ
เมืองเชียงใหม่ เพื่อถามผูป้ฏิบติังานในระบบ e-LAAS ทั้งหมด 8 เทศบาล จ านวน 88 คน และไดรั้บ
คืนแบบสอบถาม จ านวน 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.18 และน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean) ซ่ึงน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยายดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

ส่วนที่ 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกับผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศึกษา สาขาวิชาท่ีจบ
การศึกษา ต าแหน่ง อายุงานราชการ ประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-LAAS และจ านวนคร้ัง
ในการอบรมระบบ e-LAAS (ตารางท่ี  4.1-4.8) 

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเบ้ืองต้นในการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e – LAAS) ได้แก่ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ระบบท่ีได้รับผิดชอบในการ
ปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS ความเพียงพอของจ านวนคอมพิวเตอร์ จ านวนผู้ท่ีปฏิบติังานด้านการ
คลงัและงบประมาณ การปฏิบติังานระบบอ่ืนๆ นอกเหนือจากระบบท่ีรับผดิชอบ 

ส่วนที่ 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (e – LAAS) โดยให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบเฉพาะระบบท่ีตนเองรับผิดชอบ ได้แก่ 
ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบบญัชี 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e – LAAS) มาใช้ โดยแยกเป็นด้านต่างๆ ได้แก่ ปัญหาด้านบุคลากร 
ปัญหาดา้นเทคโนโลย ีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ และปัญหาดา้นคู่มือ 

ส่วนที ่5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใช ้โดยแยกเป็นปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ดา้นระบบ
บญัชี ดา้นบุคลากร ดา้นการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ดา้นคู่มือการปฏิบติังาน และดา้นการควบคุมภายใน 
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4.1  ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 82 คน ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับระบบ  
e-LAAS เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ตีความขอ้มูล เพื่อหาขอ้สรุปในการศึกษาซ่ึงขอ้มูลใน
ส่วนน้ีประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี อายุการท างาน
ราชการ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบ e-LAAS และจ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม 
เก่ียวกบัระบบ e-LAAS โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

ตารางที ่4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 

ชาย                                          

หญิง 

 

 

s 

 

17                                          

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.70                                  

79.30 

รวม 82 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 65 คน คิดเป็น

ร้อยละ 79.30 และเพศชาย จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 
 

ตารางที ่4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามช่วงอายุ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 

20-29 ปี                                            

30-39 ปี                                            

40-49 ปี                                           

50-59 ปี 

 

8                                                                                

47                                              

24                                                 

3       

9.75                               

57.32                              

29.27                               

3.66 

รวม 82 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหวา่ง 30-39 ปี จ  านวน 47

คน คิดเป็นร้อยละ 57.32 รองลงมาคือช่วงอายุ 40-49 ปี จ  านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.27 ช่วงอาย ุ
20-29 ปี จ  านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 9.75 และช่วงอาย ุ50-59 ปี นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.66 
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ตารางที ่4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามระดับการศึกษาสูงสุด 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน ร้อยละ 

ปวส./อนุปริญญา                      

ปริญญาตรี                                

ปริญญาโท 

2                                                      

54                                               

26 

2.40                                

65.90                             

31.70 

รวม 82 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี 

จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 65.90 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.70 และระดบั ปวส./อนุปริญญา นอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 

 

ตารางที ่4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามสาขาวชิาทีจ่บการศึกษา 

สาขาทีจ่บการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

บญัชี/การเงิน/การคลงั/เศรษฐศาสตร์ 

บริหารธุรกิจ/การจดัการ/การตลาด                 

นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/การปกครอง 

30                                        

30                                         

22 

36.60                   

36.60                         

26.80 

รวม 82 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.4 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาการบัญชี/

การเงิน/การคลงั/เศรษฐศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ/การจดัการ/การตลาด จ านวนอยา่งละ 30 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.60 และสาขานิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/การปกครอง น้อยท่ีสุด จ านวน 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.80  

 
 
 
 

 
 



 

32 
 

ตารางที ่4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามต าแหน่งหน้าที่ 

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
ปลดัฯ/จนท.วเิคราะห์ฯ          

เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้         

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                       

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี     

ผูอ้  านวยการกองคลงั 

18                                          

19                                         

15                                              

24                                                

6 

22.00                         

23.20                         

18.30                          

29.30                           

7.30 

รวม 82 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี 

จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 29.30 รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 23.20 ปลดัฯ/เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ฯ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 เจา้หน้าท่ีพสัดุ จ  านวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.30 และผูอ้  านวยการกองคลงั นอ้ยท่ีสุด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 
 

ตารางที ่4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามอายุการท างานราชการ 

อายุการท างานราชการ จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 5 ปี                                     

5-10 ปี                                             

11-15 ปี                                   

มากกวา่ 15 ปี 

 

19                                            

42                                          

17                                           

4 

23.20                           

51.20                            

20.70                             

4.90 
รวม 82 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายกุารท างานราชการ 5-10 ปี จ  านวน 

42 คน คิดเป็นร้อยละ 51.20 รองลงมาคืออายุการท างานราชการน้อยกว่า 5 ปี จ  านวน 19 คน ร้อยละ 
23.20 อายกุารท างานราชการ 11-15 ปี จ  านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 20.70 และอายุการท างานราชการ
มากกวา่ 15 ปี นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.90 

 
 



 

33 
 

ตารางที ่4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ e-LAAS 

ประสบการณ์ปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี                                       

1-2 ปี                                                 

2-4 ปี                                      

มากกวา่ 4 ปี 

5                                                   

33                                                   

37                                                  

7 

6.10                                      

40.20                                          

45.10                                         

8.50 

รวม 82 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ย

ระบบ e-LAAS ในช่วง 2-4 ปี จ  านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10 รองลงมาคือมีประสบการณ์ 1-2 ปี 
จ  านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 40.20 ประสบการณ์มากกวา่ 4 ปี จ  านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 8.50 และ
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปี นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 

 

ตารางที ่4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามจ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม 
เกีย่วกบัระบบ e-LAAS 

การอบรมระบบ e-LAAS จ านวน ร้อยละ 
ไม่เคยศึกษาอบรม                                

1 คร้ัง                                                 

2 คร้ัง                                        

มากกวา่ 2 คร้ัง 

5                                                        

27                                                          

29                                                        

21 

6.10                                        

32.90                                  

35.40                                      

25.60 

รวม 82 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.8 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัระบบ          

e-LAAS จ  านวน 2 คร้ัง จ  านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 35.40 รองลงมาคือเคยเขา้รับการอบรม จ านวน 
1 คร้ัง จ  านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 32.90 เคยเขา้รับการอบรมมากกวา่ 2 คร้ัง จ านวน 21 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25.60 และไม่เคยศึกษาอบรม นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 6.10 
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4.2  ส่วนที ่2 ข้อมูลเบือ้งต้นในการใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์  (e-LAAS) 

ขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการใชร้ะบบ e-LAAS เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับการใชค้อมพิวเตอร์พื้นฐาน
และระบบ e-LAAS และการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นต่างๆ ซ่ึงเป็นการวิเคราะห์ตีความข้อมูล เพื่อหา
ขอ้สรุปในการศึกษาซ่ึงขอ้มูลในส่วนน้ีประกอบดว้ย การใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน การใช้
งานโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีอ่ืนๆ หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบในระบบ  e-LAAS จ านวนคอมพิวเตอร์และ
จ านวนคนในการปฏิบติังานดา้นการคลงั การปฏิบติังานระบบ  e-LAAS แทนกนั และการใชง้านดา้น
อ่ืนๆ บนระบบ e-LAAS ท่ีตนเองรับผดิชอบอยูแ่ลว้ โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
 

ตารางที4่.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามความสามารถใช้งานโปรแกรม
คอมพวิเตอร์พืน้ฐาน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ านวน ร้อยละ 
Microsoft Word                        

Microsoft Power Point              

Microsoft Excel                             

32                                                 

5                                                 

45                                                   

39.02                                   

6.10                                        

54.88                                   

รวม 82 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีสามารถใชง้านโปรแกรม Microsoft 

Excel ได ้จ  านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 54.88 รองลงมาคือ โปรแกรม Microsoft Word จ  านวน 32 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.02 และโปรแกรม Microsoft Power Point น้อยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.10 

 

ตารางที ่4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามการเข้าใช้โปรแกรมทางบัญชี
ประเภทอืน่ๆ นอกเหนือจากระบบ e-LAAS 

การเข้าใช้โปรแกรมอืน่ จ านวน ร้อยละ 
เคย                                                   

ไม่เคย 

30                                                  

52 

36.60                                       

63.40 
รวม 82 100.00 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่เคยใชโ้ปรแกรมบญัชีประเภทอ่ืน
นอกเหนือจากระบบ e-LAAS จ  านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 63.40 และผูท่ี้เคยใช้โปรแกรมทางบญัชี
ประเภทอ่ืนนอกเหนือจากระบบ e-LAAS จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 36.60  
 

ตารางที ่4.11 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามโปรแกรมทางบัญชีทีเ่คยใช้  
นอกเหนือจากระบบ e-LAAS 

โปรแกรมบัญชี จ านวน ร้อยละ 

โปรแกรม Express                   

โปรแกรมบญัชี 3 มิติ              

โปรแกรม Senior Soft           

โปรแกรม Easy – Acc 

 

18                                                 

5                                                    

4                                                         

3 

60.00                                        

16.67                                  

13.33                                     

10.00 

รวม 30 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเคยใชโ้ปรแกรมทางบญัชีอ่ืนท่ีนอกเหนือจาก

ระบบ e-LAAS จ  านวน 30 คน ส่วนใหญ่เคยใช้โปรแกรมบญัชีโปรแกรม Express จ านวน 18 คน คิด
เป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาคือ โปรแกรมบญัชี 3 มิติ จ  านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 โปรแกรม 
Senior Soft จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 และโปรแกรม Easy – Acc นอ้ยท่ีสุด จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อย  10.00 
 

ตารางที่ 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามหน้าที่การใช้งานบน   
                      ระบบ  e-LAAS 

ระบบ จ านวน ร้อยละ 
ระบบงบประมาณ                         

ระบบรายรับ                                     

ระบบรายจ่าย                             

ระบบบญัชี 

 

20                                           

20                                                

22                                              

20 

24.39                                 

24.39                                  

26.83                                  

24.39 
รวม 82 100.00 
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จากตารางท่ี  4.12 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีหน้าท่ีการใช้งานบนระบบ                 
e-LAAS คือ ระบบรายจ่าย จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83 รองลงมาคือ ระบบงบประมาณ ระบบ
รายรับ และระบบบญัชี จ านวนระบบละ 20 คน คิดเป็นร้อยละ 24.36  
 

ตารางที ่4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามคอมพวิเตอร์ใน  หน่วยงานมี
เพยีงพอหรือไม่ 

จ านวนคอมฯ  ในหน่วยงาน จ านวน ร้อยละ 

เพียงพอ                                          82  100.00 

รวม 82 100.00 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบวา่คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน จ านวน 82 

คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

ตารางที่ 4.14  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามหน่วยงานมีผู้ปฏิบัติงานด้าน
การคลงัและงบประมาณเพยีงพอหรือไม่ 

ผู้ปฏิบัติงานด้านการคลงั จ านวน ร้อยละ 
เพียงพอ                                             82                                              100.00                                   

รวม 82 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัและงบประมาณมี

เพียงพอ จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

ตารางที่ 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามหน่วยงานมีผู้ปฏิบัติงาน ด้าน
การคลงัและงบประมาณซ่ึงปฏิบัติหน้าที่แทนกนัได้หรือไม่ 

การปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
แทนกนัได ้                                    

แทนกนัไม่ได ้

69                                              

13 

84.10                                  

15.90 
รวม 82 100.00 
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จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีผูป้ฏิบัติงานด้านการคลังและ
งบประมาณสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัได ้จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 84.10 และไม่สามารถแทน
กนัได ้จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 15.90  
 

ตารางที่ 4.16  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามการปฏิบัติงานระบบที่ตนเองผดิ
ชอบบนระบบ e-LAAS  แล้ว และยังสามารถปฏิบัติงานในระบบอืน่ ๆ ที่นอกเหนือจากที่
รับผดิชอบได้อกี 

ระบบบัญชี จ านวน ร้อยละ 
ระบบงบประมาณ                           

ระบบรายรับ                                   

ระบบรายจ่าย                                   

ระบบบญัชี                                          

การบริหารระบบ 

23                                        

18                                               

22                                         

10                                                     

9 

28.00                                       

22.00                                    

26.80                                     

12.20                                     

11.00 

รวม 82 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถปฏิบติังานระบบท่ีตนเองผิด

ชอบบนระบบ e-LAAS  แลว้ และยงัสามารถปฏิบติังานในระบบอ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากท่ีรับผิดชอบ
ไดอี้ก คือระบบงบประมาณ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ ระบบรายจ่าย จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 26.80 ระบบรายรับ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 ระบบบญัชี จ านวน 10 
คน คิดเป็นร้อยละ 12.20 และการบริหารระบบ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 

 
4.3  ส่วนที ่ 3  ข้อมูลเกีย่วกบัการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) 
 
 ข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้วยระบบ e-LAAS แต่ละระบบว่าผูท่ี้ปฏิบัติงานบนระบบ         
e-LAAS สามารถปฏิบติัไดห้รือไม่ เพื่อประเมินผลวา่แต่ละระบบมีผูท่ี้สามารถปฏิบติัไดจ้  านวนเท่าใด 
คิดเป็นร้อยละเท่าใด และไม่สามารถปฏิบติัไดจ้  านวนเท่าใด คิดเป็นร้อยละเท่าใด โดยแยกตามระบบท่ี
ตนเองรับผิดชอบซ่ึงประกอบดว้ยไปดว้ย ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบ
บญัชี โดยมีผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.17  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี 
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบงบประมาณ 
ผูป้ฏิบติังานบนระบบงบประมาณ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบงบประมาณ สามารถปฏิบัติได้ ไม่สามารถปฏิบัติ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การน าร่างเทศบญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ        

e-LAAS 
 20 100.00 - - 

2. การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 20 100.00 - - 

3. การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19 95.00  1 5.00  

4. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/

รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 
18 90.00 2 10.00 

5. การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – 

เฉพาะกิจการ 
18 90.00 2 10.00 

6. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/

รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม 
18 90.00 2 10.00 

7. การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ                          

e-LAAS 
20 100.00 - - 

8. ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการประมวลผลขอ้มูล 20 100.00 - - 

9. การรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั 20 100.00 - - 

10. การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) 17 85.00 3 15.00 

11. การบนัทึกเปิดปีงบประมาณ 20 100.00 - - 

รวม 95.45 4.55 
 

จากตารางท่ี 4.17 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน ท่ีปฏิบติังานบนระบบงบประมาณ 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานบนระบบงบประมาณสามารถปฏิบติังานในระบบน้ีโดยรวมได้
ร้อยละ 95.45 และไม่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวมร้อยละ 4.55 โดยหวัขอ้ท่ีสามารถปฏิบติัไดท้ั้งหมด คือ 
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การน าร่างเทศบญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ e – LAAS การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การ
โอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบฯ ท าการอนุมติัเทศบญัญติัด้วยการประมวลผลขอ้มูล การ
รายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั และการบนัทึกเปิดปีงบประมาณ สามารถปฏิบติัไดท้ั้ง 20 คน 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือหวัขอ้การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สามารถ
ปฏิบติัไดจ้  านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ไม่สามารถปฏิบติัได ้จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 
การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/
รายจ่าย – เฉพาะกิจการ และการแก้ไขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม 
สามารถปฏิบติัจ านวน 18 คน ไดคิ้ดเป็นร้อยละ 90.00 ไม่สามารถปฏิบติั จ านวน 2 คน ไดคิ้ดเป็นร้อย
ละ 10.00 และนอ้ยท่ีสุดคือ การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 85.00 ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00  
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ตารางที ่4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบงบประมาณ 
แยกตามต าแหน่งหน้าที่ ผูป้ฏิบติังานบนระบบงบประมาณ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบงบประมาณ 
จ านวน/
ร้อยละ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลดั/เจ้าหน้าที่ 

วเิคราะห์

นโยบายและแผน 

เจ้าหน้าที่

การเงนิและ

บัญชี 

1. การน าร่างเทศบญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ       

e-LAAS 

จ านวน
ร้อยละ 

18   

100.00 

2   

100.00 

2. การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน
ร้อยละ 

18   

100.00 

2   

100.00 
3. การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะ

กิจ 

จ านวน
ร้อยละ 

18   

100.00 

1    

50.00 
4. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/

รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 

จ านวน
ร้อยละ 

17   

94.44 

1   

50.00 
5. การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – 

เฉพาะกิจการ 

จ านวน
ร้อยละ 

17   

94.44 

1   

50.00 
6. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/

รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม 

จ านวน
ร้อยละ 

17   

94.44 

1   

50.00 
7. การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ e-

LAAS 

จ านวน
ร้อยละ 

18   

100.00 

2   

100.00 
8. ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการประมวลผล

ขอ้มูล 

จ านวน
ร้อยละ 

18   

100.00 

2   

100.00 

9. การรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั 
จ านวน
ร้อยละ 

18   

100.00 

2   

100.00 

10. การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) จ านวน
ร้อยละ 

17   

94.44 

0   

0 

11. การบนัทึกเปิดปีงบประมาณ จ านวน
ร้อยละ 

18   

100.00 

2   

100.00 
รวมแต่ละต าแหน่ง 97.98 72.73 
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จากตารางท่ี 4.18 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ด้านระบบงบประมาณ แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผลการศึกษาพบว่ามีต าแหน่ง
ต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 97.98 โดย
สามารถท าการน าร่างเทศบญัญัติไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ e-LAAS การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงิน
สะสม การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ 
e-LAAS ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการประมวลผลขอ้มูล การรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั 
และการบนัทึกเปิดปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 100.00 และท าการแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/
รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะกิจการ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั 
ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม และการเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) ไดร้้อยละ 94.44 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี สามารถปฏิบัติได้โดยรวมร้อยละ 72.73 โดยท าการน าร่างเทศ
บญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ e-LAAS การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การโอน/เปล่ียนแปลง
งบประมาณบนระบบ e-LAAS ท าการอนุมติัเทศบญัญติัด้วยการประมวลผลขอ้มูล  การรายงานขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั และการเปิดปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 100.00 สามารถท าการบนัทึกโครงการ
ท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 การ
บนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะกิจการ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/
รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม ไดร้้อยละ 50.00 และไม่สามารถท าการเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ)ไดเ้ลย 
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ตารางที ่4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบงบประมาณ 
แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบ
งบประมาณ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบงบประมาณ 
จ านวน/
ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS 

น้อยกว่า 
1 ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี 

1. การน าร่างเทศบญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของ
ระบบ  e-LAAS 

จ านวน 
ร้อยละ 

2   
100.00 

6     
100.00 

12    
100.00 

2. การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 

ร้อยละ 

2   
100.00 

6     

100.00 

12    

100.00 
3. การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ 
จ านวน 

ร้อยละ 

1     
50.00 

6     

100.00 

12    

100.00 
4. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการ

รายรับ/รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 
จ านวน 

ร้อยละ 

1     
50.00 

6     

100.00 

11     
91.67 

5. การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/
รายจ่าย – เฉพาะกิจการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1     
50.00 

6     

100.00 

11     

91.67 
6. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการ

รายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม 
จ านวน 

ร้อยละ 

1      
50.00 

6     

100.00 

11     

91.67 
7. การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บน

ระบบ e-LAAS 
จ านวน 

ร้อยละ 

2    
100.00 

6     

100.00 

12    

100.00 
8. ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการ

ประมวลผลขอ้มูล 
จ านวน 

ร้อยละ 

2    
100.00 

6     

100.00 

12    

100.00 
9. การรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศ

บญัญติั 
จ านวน 

ร้อยละ 

2    
100.00 

6     

100.00 

12    

100.00 

10. การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) จ านวน 

ร้อยละ 

0            
0 

6     

100.00 

11     
91.67 

11. การบนัทึกเปิดปีงบประมาณ จ านวน 

ร้อยละ 

2    
100.00 

6     

100.00 

12    
100.00 

รวมแต่ละช่วงประสบการณ์ฯ 72.73 100.00 96.97 
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จากตารางท่ี 4.19 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e – LAAS) ด้านระบบงบประมาณ แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-
LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีประสบการณ์ในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ 1 ปี สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 72.73 โดยสามารถท า
การน าร่างเทศบญัญัติไปบันทึกขอ้มูลของระบบ e-LAAS การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การ
โอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ e-LAAS  ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการประมวลผลขอ้มูล 
การรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั และการบนัทึกเปิดปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 100.00 ท าการ
บนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – 
ฉบบัท่ี 1 การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะกิจการ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณ
การรายรับ/รายจ่าย – ฉบับเพิ่มเติม ได้ร้อยละ 50.00 ส่วนการเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) ไม่
สามารถปฏิบติัไดเ้ลย 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 1-2 ปี สามารถปฏิบติัได ้ร้อยละ 100.00 โดยท าการน าร่างเทศบญัญติัไป
บันทึกข้อมูลของระบบ e-LAAS การบันทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  การโอน/เปล่ียนแปลง
งบประมาณ บนระบบ e-LAAS  ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการประมวลผลขอ้มูล  การรายงานขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกับเทศบัญญัติ บันทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การแก้ไขร่างเทศบัญญัติ 
ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะกิจการ การ
แกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ)  
และการบนัทึกเปิดปีงบประมาณ ไดท้ั้งหมด 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 2-4 ปี สามารถปฏิบติัได้โดยรวม ร้อยละ 96.97 โดยท าการน าร่างเทศ
บญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ e-LAAS การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสมการบนัทึกโครงการท่ี
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอน/เปล่ียนแปลง
งบประมาณ บนระบบ e-LAAS ท าการอนุมติัเทศบญัญติัด้วยการประมวลผลขอ้มูล  การรายงานขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั และการบนัทึกเปิดปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 100.00 และท าการแกไ้ขร่างเทศ
บญัญัติ ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบับท่ี 1 การบันทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะ
กิจการ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม และการเพิ่มรายการขอ้มูล 
(เฉพาะกิจการ) ไดร้้อยละ 91.67 
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ตารางที ่4.20 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบงบประมาณ 
แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบงบประมาณ มี
จ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบงบประมาณ 
จ านวน/
ร้อยละ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 

คร้ัง 
1. การน าร่างเทศบญัญติัไปบนัทึกขอ้มูล

ของระบบ    e-LAAS 

จ านวน 
ร้อยละ 

2   

100.00 

9      

100.00 

2     

100.00 

7     

100.00 
2. การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม จ านวน 

ร้อยละ 

2   

100.00 

9      

100.00 

2     

100.00 

7     

100.00 
3. การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงิน  

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1     

50.00 

9      

100.00 

2     

100.00 

7     

100.00 
4. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการ

รายรับ/รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 

จ านวน 

ร้อยละ 

1     

50.00 

8        

88.89 

2     

100.00 

7     

100.00 
5. การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/

รายจ่าย – เฉพาะกิจการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

1     

50.00 

8        

88.89 

2     

100.00 

7     

100.00 
6. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการ

รายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม 

จ านวน 

ร้อยละ 

1     

50.00 

8        

88.89 

2     

100.00 

7     

100.00 
7. การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บน

ระบบ e-LAAS 

จ านวน 

ร้อยละ 

2   

100.00 

9      

100.00 

2     

100.00 

7     

100.00 
8. ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการ

ประมวลผลขอ้มูล 

จ านวน 

ร้อยละ 

2   

100.00 

9      

100.00 

2     

100.00 

7     

100.00 
9. การรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศ

บญัญติั 

จ านวน 

ร้อยละ 

2   

100.00 

9      

100.00 

2     

100.00 

7     

100.00 
10. การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) จ านวน 

ร้อยละ 

0            

0 

8        

88.89 

2     

100.00 

7     

100.00 
11. การบนัทึกเปิดปีงบประมาณ จ านวน 

ร้อยละ 

2   

100.00 

9      

100.00 

2     

100.00 

7     

100.00 
รวมแต่ละช่วงของจ านวนคร้ังในการอบรมฯ 72.73 95.96 100.00 100.00 
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จากตารางท่ี 4.20 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e – LAAS) ด้านระบบงบประมาณ แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผล
การศึกษาพบวา่มีจ านวนคร้ังในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยอบรมระบบฯ สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 72.73 โดยสามารถท าการน าร่าง
เทศบัญญัติไปบันทึกข้อมูลของระบบ  e-LAAS การบันทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การโอน/
เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ e-LAAS ท าการอนุมัติเทศบญัญัติด้วยการประมวลผลขอ้มูล  การ
รายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญัติ และการบันทึกเปิดปีงบประมาณ  ได้ร้อยละ 100.00 ท าการ
บนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – 
ฉบับท่ี 1 การบันทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะกิจการ และการแก้ไขร่างเทศบัญญัติ 
ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม ไดร้้อยละ 50.00 ส่วนการเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ)
ไม่สามารถปฏิบติัไดเ้ลย 

ผูท่ี้เคยอบรม 1 คร้ัง สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 95.96 โดยสามารถท าการน าร่างเทศ
บญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ e-LAAS การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การบนัทึกโครงการท่ี
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การโอน/เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ e-LAAS ท าการอนุมติัเทศ
บัญญัติด้วยการประมวลผลข้อมูล  การรายงานข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับเทศบัญญัติ และการบันทึกเปิด
ปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 100.00 และท าการแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 
การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะกิจการ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/
รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม และการเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) ไดร้้อยละ 88.89 

ผูท่ี้เคยอบรม 2 คร้ัง และมากกวา่ 2 คร้ัง สามารถปฏิบติัได ้ร้อยละ 100 โดยท าการน าร่างเทศ
บญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ e-LAAS การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การโอน/เปล่ียนแปลง
งบประมาณ บนระบบ e-LAAS  ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการประมวลผลขอ้มูล  การรายงานขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกับเทศบัญญัติ บันทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การแก้ไขร่างเทศบัญญัติ 
ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัท่ี 1 การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ/รายจ่าย – เฉพาะกิจการ การ
แกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ/รายจ่าย – ฉบบัเพิ่มเติม การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ)  
และการบนัทึกเปิดปีงบประมาณ ไดท้ั้งหมด 
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ตารางที ่4.21 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายรับ 
ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายรับ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบข้อมูลรายรับ 
สามารถปฏิบัติได้ ไม่สามารถปฏิบัติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
20 100.00 - - 

2. การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงินอุดหนุน

ระบุวตัถุประสงค ์
20 100.00 - - 

3. การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS 20 100.00 - - 

4. การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
20 100.00 - - 

5. การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้ง

และการค านวณค่าปรับ/เงินเพิ่ม 
20 100.00 - - 

6. การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพ์

ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 
20 100.00 - - 

7. การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่ง

เงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั 
20 100.00 - - 

8. การยกเลิก ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่ง

เงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 
20 100.00 - - 

9. การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สียภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การ

ปรับปรุงขอ้มูล 
20 100.00 - - 

10. การจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) 19 95.00 1 5.00 

11.การตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ 18 90.00 2 10.00 

รวม 98.64 1.36 
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จากตารางท่ี 4.21 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน ท่ีปฏิบัติงานบนระบบข้อมูล
รายรับ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายรับสามารถปฏิบติังานในระบบน้ี
โดยรวมไดร้้อยละ 98.64 และไม่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวมร้อยละ 1.36 โดยหวัขอ้ท่ีสามารถปฏิบติัได้
ทั้งหมด คือ การบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับ
แจง้และการรับเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงิน
ท่ีไม่ใช่เงินรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและ
การค านวณค่าปรับ/เงินเพิ่ม การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน/หลกัฐาน
การรับเงิน การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั 
การยกเลิกใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน และการบนัทึก
ขอ้มูลผูเ้สียภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
100.00 รองลงมาคือหัวขอ้การจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) สามารถปฏิบติัได้จ  านวน 19 คน 
คิดเป็นร้อยละ 95.00 ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และน้อยท่ีสุดคือ หัวขอ้
การตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 90.00 ไม่
สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

48 
 

ตารางที ่4.22 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายรับ  
แยกตามต าแหน่งหน้าที่ ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายรับ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบข้อมูลรายรับ 
จ านวน/
ร้อยละ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
เจ้าหน้าทีจ่ดัเกบ็

รายได้ 

เจ้าหน้าท่ีการเงนิ

และบัญชี 

1. การบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 

 ร้อยละ 

19 

100.00 

1                      

100.00 
2. การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค ์
จ านวน

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 

3. การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 
4. การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 
5. การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและ

การค านวณค่าปรับ/เงินเพ่ิม 
จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 
6. การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพ์

ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 
จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 
7. การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/

ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั 
จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 
8. การยกเลิก ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/

ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 

 

 

จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 
9. การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สียภาษี/เพ่ิมฐานขอ้มูล/การ

ปรับปรุงขอ้มูล 
จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

1      

100.00 

10. การจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) จ านวน 

ร้อยละ 

19       

100.00 

0           

0 

11.การตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ จ านวน 

ร้อยละ 

18       

94.74 

0          

0 
รวมแต่ละต าแหน่ง 99.52 81.82 
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จากตารางท่ี 4.22 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ด้านระบบขอ้มูลรายรับ แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผลการศึกษาพบว่ามีต าแหน่ง
ต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 99.52 โดยสามารถท าการบนัทึก
ขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงิน
อุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีค้างและการค านวณ
ค่าปรับ/เงินเพิ่ม การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 
การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั การยกเลิก
ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สีย
ภาษี/เพิ่มฐานข้อมูล/การปรับปรุงข้อมูล และการจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1)  ได้ร้อยละ 
100.00 และท าการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 94.74 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี สามารถปฏิบติัได้โดยรวม ร้อยละ 81.82 โดยสามารถท าการ
บนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับแจง้และการรับ
เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงิน
รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบันทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีค้างและการ
ค านวณค่าปรับ/เงินเพิ่ม การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการ
รับเงิน การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั การ
ยกเลิกใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน การบนัทึกขอ้มูลผู ้
เสียภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล ไดร้้อยละ 100.00 และไม่สามารถท าการจดัท ารายละเอียด
ผูช้  าระภาษี (กค.1) และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณไดเ้ลย 
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ตารางที ่4.23 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายรับ แยก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูล
รายรับ มีจ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบข้อมูลรายรับ 
จ านวน/
ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS 

น้อยกว่า 1 
ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี 

1. การบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับของ องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 
ร้อยละ 

1       
100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 
2. การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงินอุดหนุนระบุ
วตัถุประสงค ์

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 

3. การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS 
จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 
4. การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 
5. การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและ
การค านวณค่าปรับ/เงินเพ่ิม 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 
6. การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพ์
ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 
7. การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/
ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 
8. การยกเลิก ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/
ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 
9. การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สียภาษี/เพ่ิมฐานขอ้มูล/การ
ปรับปรุงขอ้มูล 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

9        

100.00 

10      

100.00 

10. การจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) 
จ านวน 

ร้อยละ 

0               
0 

9        

100.00 

10      

100.00 

11.การตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ 
จ านวน 

ร้อยละ 

0               
0 

9        

100.00 

9          
90.00 

รวมแต่ละช่วงประสบการณ์ฯ 81.82 100.00 99.09 
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จากตารางท่ี 4.23 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e – LAAS) ด้านระบบข้อมูลรายรับ แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ  
e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีประสบการณ์ในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ 1 ปี สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 81.82 โดยสามารถท า
การบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับแจง้และการ
รับเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงิน
รายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบันทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีค้างและการ
ค านวณค่าปรับ/เงินเพิ่ม การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการ
รับเงิน การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั การ
ยกเลิกใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน และการบนัทึก
ข้อมูลผู ้เสียภาษี /เพิ่มฐานข้อมูล/การปรับปรุงข้อมูล  ได้ร้อยละ 100.00 และไม่สามารถจัดท า
รายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณไดเ้ลย 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 1-2 ปี สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 100.00 โดยสามารถท าการบนัทึกขอ้มูล
ในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงินอุดหนุน
ระบุวตัถุประสงค์ การบันทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบันทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและการค านวณค่าปรับ/
เงินเพิ่ม การประมวลผลข้อมูลการรับเงิน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน  การ
ประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั การยกเลิก
ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สีย
ภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล จดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) 
เม่ือส้ินปีงบประมาณไดท้ั้งหมด 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 2-4 ปี สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 99.09 โดยสามารถท าการบนัทึกขอ้มูล
ในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงินอุดหนุน
ระบุวตัถุประสงค์ การบันทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบันทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและการค านวณค่าปรับ/
เงินเพิ่ม การประมวลผลข้อมูลการรับเงิน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการรับเงิน  การ
ประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั การยกเลิก
ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สีย
ภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล และจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) ไดร้้อยละ 100.00 
และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 90.00 



 

52 
 

ตารางที ่4.24 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายรับ แยก
ตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายรับ มี
จ านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบข้อมูลรายรับ 
จ านวน/
ร้อยละ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 คร้ัง 

1. การบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับ
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน 
ร้อยละ 

1       
100.00 

7       

100.00 

6       
100.00 

6       100.00 

2. การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงิน
อุดหนุนระบุวตัถปุระสงค ์

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

3. การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป 
GFMIS 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

4. การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จ านวน
ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

5. การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็น
ลูกหน้ีคา้งและการค านวณค่าปรับ/เงิน
เพ่ิม 

จ านวน 
ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

6. การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และ
การพิมพใ์บเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการ
รับเงิน 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

7. การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท า
ใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่ง
เงินประจ าวนั 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

8. การยกเลิก ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/
ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐาน
การรับเงิน 

จ านวน 
ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

9. การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สียภาษี/เพ่ิม
ฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล 

จ านวน 

ร้อยละ 

1       

100.00 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

10. การจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี 
(กค.1) 

จ านวน 

ร้อยละ 

0               
0 

7       

100.00 

6       

100.00 

6       100.00 

11.การตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ิน
ปีงบประมาณ 

จ านวน 
ร้อยละ 

0               
0 

7       

100.00 

6       

100.00 
5           83.33 

รวมแต่ละช่วงของจ านวนคร้ังในการอบรมฯ 81.82 100.00 100.00 98.48 

จากตารางท่ี 4.24 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (e – LAAS) ด้านระบบขอ้มูลรายรับ แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผล
การศึกษาพบวา่ มีจ านวนคร้ังในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 
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ผูท่ี้ไม่เคยอบรมระบบฯ สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 81.82 โดยสามารถท าการบนัทึก
ขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงิน
อุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีค้างและการค านวณ
ค่าปรับ/เงินเพิ่ม การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 
การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั การยกเลิก
ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน และการบนัทึกขอ้มูลผูเ้สีย
ภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล ไดร้้อยละ 100.00 และไม่สามารถจดัท ารายละเอียดผูช้  าระ
ภาษี (กค.1) และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณไดเ้ลย 

ผูท่ี้เคยอบรม 1 คร้ังและ 2 คร้ัง สามารถปฏิบติัได ้ร้อยละ 100.00 โดยสามารถท าการบนัทึก
ขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงิน
อุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีค้างและการค านวณ
ค่าปรับ/เงินเพิ่ม การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน 
การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั การยกเลิก
ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สีย
ภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล จดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) 
เม่ือส้ินปีงบประมาณไดท้ั้งหมด 

ผูท่ี้เคยอบรมมากกว่า 2 คร้ัง สามารถปฏิบัติได้โดยรวมร้อยละ 98.48 โดยสามารถท า
สามารถท าการบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับ
แจง้และการรับเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์ การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงิน
ท่ีไม่ใช่เงินรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและ
การค านวณค่าปรับ/เงินเพิ่ม การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน/หลกัฐาน
การรับเงิน การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน/ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั 
การยกเลิกใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน/ใบน าส่งเงิน/ใบเสร็จรับเงิน/หลกัฐานการรับเงิน และการบนัทึก
ขอ้มูลผูเ้สียภาษี/เพิ่มฐานขอ้มูล/การปรับปรุงขอ้มูล และจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) ไดร้้อย
ละ 100.00 และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ ไดร้้อยละ 98.48 
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ตารางที ่4.25 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายจ่าย 
ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายจ่าย มีจ  านวนทั้งส้ิน 22 คน 

ระบบข้อมูลรายจ่าย สามารถปฏิบัติได้ ไม่สามารถปฏิบัติ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการ

เพิ่มฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง 
20 90.91 2 9.09 

2. การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสญัญา/ขอ้ตกลง ตลอดจนการ

ลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสญัญา 
20 90.91 2 9.09 

3. การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน 22 100.00 - - 

4. การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค 22 100.00 - - 

5. การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหกั ภาษี ณ ท่ี

จ่าย 
22 100.00 - - 

6. การยกเลิกการจดัท าฎีกา 22 100.00 - - 

7. การบนัทึกขอ้มูลการยมืเงิน และจดัท าสัญญายมื

เงินงบประมาณ 
22 100.00 - - 

8. การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสัญญา 22 100.00 - - 

9. การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้พิมพ์

รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
22 100.00 - - 

10. การบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูล

เงินเดือน 
20 90.91 2 9.09 

รวม 97.27 2.73 
 

จากตารางท่ี 4.25 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 22 คน ท่ีปฏิบัติงานบนระบบข้อมูล
รายจ่าย พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายจ่ายสามารถปฏิบติังานในระบบน้ี
โดยรวมไดร้้อยละ 97.27 และไม่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวมร้อยละ 2.73 โดยหวัขอ้ท่ีสามารถปฏิบติัได้
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ทั้งหมด คือ การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกา
เงินรับฝาก และการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย การยกเลิกการจดัท าฎีกา การบนัทึกขอ้มูลการยืมเงิน และจดัท า
สัญญายืมเงินงบประมาณ การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสัญญา และการประมวลผลขอ้มูล
รายจ่ายต่างๆ แล้วพิมพ์รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถปฏิบติัได้จ  านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
และนอ้ยท่ีสุดคือ การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่มฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง การ
จดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา/ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสัญญา 
การบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือน สามารถปฏิบติัได้จ  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 
90.91 ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
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ตารางที ่4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายจ่าย แยก
ตามต าแหน่งหน้าที่ ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายจ่าย มีจ  านวนทั้งส้ิน 22 คน 

ระบบข้อมูลรายจ่าย 
จ านวน/
ร้อยละ 

ต าแหน่งหน้าที่ 

เจ้าหน้าทีพ่สัดุ 
เจ้าหน้าท่ีการเงนิ

และบัญชี 

1. การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการเพ่ิม

ฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง 
จ านวน 
ร้อยละ 

15       

100.00 

5        

71.43 

2. การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสญัญา/ขอ้ตกลง ตลอดจน

การลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสญัญา 

จ านวน 

ร้อยละ 

15       

100.00 

5        

71.43 

3. การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน 
จ านวน 

ร้อยละ 

15       

100.00 

7       

100.00 

4. การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค 
จ านวน
ร้อยละ 

15       

100.00 

7       

100.00 

5. การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย 
จ านวน 
ร้อยละ 

15       

100.00 

7       

100.00 

6. การยกเลิกการจดัท าฎีกา 
จ านวน 

ร้อยละ 

15       

100.00 

7       

100.00 
7. การบนัทึกขอ้มูลการยมืเงิน และจดัท าสญัญายมืเงิน

งบประมาณ 

จ านวน 

ร้อยละ 

15       

100.00 

7       

100.00 

8. การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสญัญา 
จ านวน 

ร้อยละ 

15       

100.00 

7     

100.00 
9. การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายตา่งๆ แลว้พิมพร์ายงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน 

ร้อยละ 

15       

100.00 

7       

100.00 

10. การบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือน 
จ านวน 

ร้อยละ 

15       

100.00 

5        

71.43 
รวมแต่ละต าแหน่ง 100.00 91.43 
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จากตารางท่ี 4.26 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ดา้นระบบขอ้มูลรายจ่าย แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผลการศึกษาพบว่ามีต าแหน่ง
ต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ สามารถปฏิบติัได ้ร้อยละ 100.00 โดยสามารถท าการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/
จัดจ้าง ตลอดจนการเพิ่มฐานข้อมูลเจ้าหน้ี/ผู ้รับจ้าง การจัดท าเอกสารแนบท้ายสัญญา/ข้อตกลง 
ตลอดจนการลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสัญญา การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกา
เบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย การยกเลิกการ
จดัท าฎีกา การบนัทึกขอ้มูลการยืมเงิน และจดัท าสัญญายืมเงินงบประมาณ การจดัท าฎีกาในการคืน/
ริบเงินประกนัสัญญา การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้พิมพร์ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการบนัทึก
ฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือนไดท้ั้งหมด 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี สามารถปฏิบติัได้โดยรวม ร้อยละ 91.43 โดยสามารถท าการ
บนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และ
การหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย การยกเลิกการจดัท าฎีกา การบนัทึกขอ้มูลการยืมเงิน และจดัท าสัญญายืมเงิน
งบประมาณ การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสัญญา การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้
พิมพร์ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร้้อยละ 100.00 และท าการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่ม
ฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา/ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม/การโอน
สิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสัญญาและการบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือน ไดร้้อยละ 71.43 
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ตารางที ่4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายจ่าย แยก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูล
รายจ่าย มีจ  านวนทั้งส้ิน 22 คน 

ระบบข้อมูลรายจ่าย 
จ านวน/
ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานบนระบบ e-LAAS 

1-2 ปี 2-4 ปี มากกว่า 4 

ปี 1. การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการ

เพ่ิมฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง 
จ านวน 

ร้อยละ 

8         

88.89 

10        

90.91 

2 

100.00 
2. การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสญัญา/ขอ้ตกลง 

ตลอดจนการลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึก

ต่อทา้ยสญัญา 

จ านวน 

ร้อยละ 
8         

88.89 

10        

90.91 

2 

100.00 

3. การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน จ านวน 

ร้อยละ 

9      

100.00 

11      

100.00 

2 

100.00 

4. การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค จ านวน 

ร้อยละ 

9      

100.00 

11      

100.00 

2 

100.00 
5. การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหกั ภาษี ณ ท่ี

จ่าย 
จ านวน 

ร้อยละ 

9      

100.00 

11      

100.00 

2 

100.00 

6. การยกเลิกการจดัท าฎีกา จ านวน 

ร้อยละ 

9      

100.00 

11      

100.00 

2 

100.00 
7. การบนัทึกขอ้มูลการยมืเงิน และจดัท าสญัญายมื

เงินงบประมาณ 
จ านวน 

ร้อยละ 

9      

100.00 

11      

100.00 

2 

100.00 

8. การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสญัญา จ านวน 

ร้อยละ 

9      

100.00 

11      

100.00 

2 

100.00 
9. การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายตา่งๆ แลว้พิมพ์

รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
จ านวน 

ร้อยละ 

9      

100.00 

11      

100.00 

2 

100.00 
10. การบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูล

เงินเดือน 
จ านวน 

ร้อยละ 

8         

88.89 

10        

90.91 

2 

100.00 
รวมแต่ละช่วงประสบการณ์ฯ 96.67 97.27 100.00 
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จากตารางท่ี 4.27 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ดา้นระบบขอ้มูลรายจ่าย แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ    e-
LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีประสบการณ์ในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 1-2 ปี สามารถปฏิบัติได้โดยรวม ร้อยละ 96.67 โดยสามารถท าการ
บนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และ
การหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย การยกเลิกการจดัท าฎีกา การบนัทึกขอ้มูลการยืมเงิน และจดัท าสัญญายืมเงิน
งบประมาณ การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสัญญา การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้
พิมพร์ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร้้อยละ 100.00 และท าการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่ม
ฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา/ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม/การโอน
สิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสัญญาและการบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือน ไดร้้อยละ 88.89 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 2-4 ปี สามารถปฏิบัติได้โดยรวม ร้อยละ 97.27 โดยสามารถท าการ
บนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และ
การหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย การยกเลิกการจดัท าฎีกา การบนัทึกขอ้มูลการยืมเงิน และจดัท าสัญญายืมเงิน
งบประมาณ การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสัญญา การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้
พิมพร์ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดร้้อยละ 100.00 และท าการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่ม
ฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา/ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม/การโอน
สิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสัญญาและการบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือน ไดร้้อยละ 90.91 

ผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ 4 ปี สามารถปฏิบติัได ้ร้อยละ 100.00 โดยสามารถท าการบนัทึก
ขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่มฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา/
ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสัญญา การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและ
จดัท าฎีกาเบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย การ
ยกเลิกการจดัท าฎีกา การบนัทึกขอ้มูลการยืมเงิน และจดัท าสัญญายมืเงินงบประมาณ การจดัท าฎีกาใน
การคืน/ริบเงินประกนัสัญญา การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้พิมพ์รายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และ
การบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือนไดท้ั้งหมด 
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ตารางที ่4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบรายจ่าย แยก
ตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายจ่าย มี
จ  านวนทั้งส้ิน 22 คน 

ระบบข้อมูลรายจ่าย 
จ านวน/
ร้อยละ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 

คร้ัง 
1. การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง 

ตลอดจนการเพ่ิมฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บ

จา้ง 

จ านวน 
ร้อยละ 

0               

0 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

2. การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสญัญา/

ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม/การโอน

สิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสญัญา 

จ านวน 

ร้อยละ 

0                  

0 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

3. การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกา

เบิกเงิน 

จ านวน 

ร้อยละ 

2       

100.00 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

4. การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค จ านวน 

ร้อยละ 

2       

100.00 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

5. การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหกั 

ภาษี ณ ท่ีจ่าย 

จ านวน 

ร้อยละ 

2       

100.00 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

6. การยกเลิกการจดัท าฎีกา จ านวน 

ร้อยละ 

2       

100.00 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

7. การบนัทึกขอ้มูลการยมืเงิน และจดัท า

สญัญายมืเงินงบประมาณ 

จ านวน 

ร้อยละ 

2       

100.00 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

8. การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนั

สญัญา 

จ านวน 

ร้อยละ 

2       

100.00 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

9. การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายตา่งๆ แลว้

พิมพร์ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

จ านวน 

ร้อยละ 

2       

100.00 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

10. การบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/

ฐานขอ้มูลเงินเดือน 

จ านวน 

ร้อยละ 

0               

0 

8         

100.00 

6        

100.00 

6        

100.00 

รวมแต่ละช่วงของจ านวนคร้ังในการอบรมฯ 70.00 100.00 100.00 100.00 
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จากตารางท่ี 4.28 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ด้านระบบขอ้มูลรายจ่าย แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผล
การศึกษาพบวา่มีจ านวนคร้ังในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยอบรมระบบฯ สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 70.00 โดยสามารถท าการบนัทึก
ขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหัก 
ภาษี ณ ท่ี จ่าย การยกเลิกการจัดท าฎีกา การบันทึกข้อมูลการยืมเงิน และจัดท าสัญญายืมเงิน
งบประมาณ การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกนัสัญญา การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้
พิมพ์รายงานท่ีเก่ียวข้อง ได้ร้อยละ 100.00 และไม่สามารถท าการบันทึกขอ้มูลการจัดซ้ือ/จัดจ้าง 
ตลอดจนการเพิ่มฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา/ขอ้ตกลง ตลอดจนการ
ลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึกต่อทา้ยสัญญาและการบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือน
ไดเ้ลย 

ผูท่ี้ได้รับการอบรม จ านวน 1 คร้ัง 2 คร้ัง และมากกว่า 2 คร้ัง สามารถปฏิบติัได้ ร้อยละ 
100.00 โดยสามารถท าการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่มฐานขอ้มูลเจา้หน้ี/ผูรั้บจา้ง 
การจดัท าเอกสารแนบท้ายสัญญา/ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม/การโอนสิทธ์ิ/การบนัทึกต่อท้าย
สัญญา การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค การจดัท าฎีกาเงิน
รับฝาก และการหัก ภาษี ณ ท่ีจ่าย การยกเลิกการจดัท าฎีกา การบนัทึกขอ้มูลการยืมเงิน และจดัท า
สัญญายืมเงินงบประมาณ  การจดัท าฎีกาในการคืน/ริบเงินประกันสัญญา การประมวลผลข้อมูล
รายจ่ายต่างๆ แลว้พิมพร์ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร/ฐานขอ้มูลเงินเดือนได้
ทั้งหมดไดท้ั้งหมด  
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ตารางที ่4.29 แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบบัญชี 
ผูป้ฏิบติังานบนระบบบญัชี มีจ  านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบบญัชี สามารถปฏิบัติได้ ไม่สามารถปฏิบัติ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่าย

ประจ าปี 
16 80.00 4 20.00 

2. การปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบ

ผา่นรายการ 
20 100.00 - - 

3. การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั 20 100.00 - - 

4. การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/ประจ า

ไตรมาส 
15 75.00 5 25.00 

5. การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 15 75.00 5 25.00 

6. การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อ

หน้ีผกูพนัแลว้ 
16 80.00 4 20.00 

7. การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม 16 80.00 4 20.00 

8. การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียน

ทรัพยสิ์น 
16 80.00 4 20.00 

9. การปิดบญัชี (ส้ินปี) 15 75.00 5 25.00 

รวม 82.78 17.22 
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จากตารางท่ี 4.29 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 20 คน ท่ีปฏิบติังานบนระบบบญัชี พบวา่
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานบนระบบบญัชีสามารถปฏิบัติงานในระบบน้ีโดยรวมได้ร้อยละ 
82.78 และไม่สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวมร้อยละ 17.22 โดยหวัขอ้ท่ีสามารถปฏิบติัไดท้ั้งหมด คือ การ
ปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผ่านรายการ การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั สามารถ
ปฏิบติัไดจ้  านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รองลงมาคือหวัขอ้การประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่ง
เงินคา้งจ่ายประจ าปี การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ีและก่อหน้ีผูกพนัแลว้ การโอนรายจ่ายรอ
จ่ายเขา้เงินสะสม และการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ไม่สามารถปฏิบัติได้จ  านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และการจดัท า
รายงานการเงินประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี และการปิด
บญัชี(ส้ินปี) สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ไม่สามารถปฏิบติัไดจ้  านวน 5 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 
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ตารางที ่4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบบัญชี แยกตาม
ต าแหน่งหน้าที ่ผูป้ฏิบติังานบนระบบบญัชี มีจ  านวนทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบบัญชี 
จ านวน/
ร้อยละ 

ต าแหน่งหน้าที่ 

เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ

และบญัชี 

ผู้อ านวยการ

กองคลงั 

1. การประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้ง

จ่ายประจ าปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

14         

100.00 

2         

33.33 
2. การปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท า

ใบผา่นรายการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

6         

100.00 

3. การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั 
จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

6         

100.00 
4. การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/

ประจ าไตรมาส 

จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

1         

16.67 

5. การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี 
จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

1         

16.67 
6. การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และ

ก่อหน้ีผกูพนัแลว้ 

จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

2         

33.33 

7. การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม 
จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

2         

33.33 
8. การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียน

ทรัพยสิ์น 

จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

2         

33.33 

9. การปิดบญัชี (ส้ินปี) 
จ านวน 

ร้อยละ 

14         

100.00 

1         

16.67 
รวมแต่ละต าแหน่ง 100.00 42.59 

 
จากตารางท่ี 4.30 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ดา้นระบบบญัชี แยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี ผลการศึกษาพบวา่มีต าแหน่งต่างๆ ท่ีมีผู ้
ปฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 
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เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ 100.00 โดยสามารถท า การ
ประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี การปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผา่น
รายการ การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส การ
จดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผกูพนัแลว้ การ
โอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น และการปิดบญัชี 
(ส้ินปี) ไดท้ั้งหมด  

ผูอ้  านวยการกองคลงั สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 42.59 โดยสามารถท าการปรับปรุง
ข้อมูลทางการบัญชีและจดัท าใบผ่านรายการ และการจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั  ได้ร้อยละ 
100.00 สามารถท าการประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ี
ยงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผูกพนัแลว้ การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม และการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น ได้ร้อยละ 33.33 และสามารถท าการจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/
ประจ าไตรมาส การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี และการปิดบญัชี (ส้ินปี) ไดร้้อยละ 16.67  
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ตารางที ่4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบบัญชี แยกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบบญัชี มีจ านวน
ทั้งส้ิน 20 คน 

ระบบบัญชี 
จ านวน/
ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS 
น้อยกว่า 

1 ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี มากกว่า 4 

ปี 1. การประมวลผลขอ้มูลและตั้ง

แหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

0            

0 

8        

80.00 

3     

100.00 

5      

100.00 

2. การปรับปรุงขอ้มูลทางการ

บญัชีและจดัท าใบผา่นรายการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

2    

100.00 

10    

100.00 

3     

100.00 

5      

100.00 
3. การจดัท ารายงานการเงิน

ประจ าวนั 

จ านวน 

ร้อยละ 

2    

100.00 

10    

100.00 

3     

100.00 

5      

100.00 
4. การจดัท ารายงานการเงิน

ประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 

จ านวน 

ร้อยละ 

0            

0 

8        

80.00 

2        

66.67 

5      

100.00 
5. การจดัท างบแสดงฐานะการเงิน

ประจ าปี 

จ านวน 

ร้อยละ 

0            

0 

8        

80.00 

2        

66.67 

5      

100.00 

6. การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่

ก่อหน้ี และก่อหน้ีผกูพนัแลว้ 

จ านวน 

ร้อยละ 

0            

0 

8        

80.00 

3        

100.00 

5      

100.00 

7. การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงิน

สะสม 

จ านวน 

ร้อยละ 

0            

0 

8        

80.00 

3     

100.00 

5      

100.00 
8. การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบั

ทะเบียนทรัพยสิ์น 

จ านวน 

ร้อยละ 

0            

0 

8        

80.00 

3     

100.00 

5      

100.00 

9. การปิดบญัชี (ส้ินปี) จ านวน 

ร้อยละ 

0            

0 

8        

80.00 

2        

66.67 

5      

100.00 
รวมแต่ละช่วงประสบการณ์ฯ 22.22 84.44 85.19 100.00 
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จากตารางท่ี 4.31 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ดา้นระบบบญัชี แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS ผล
การศึกษาพบวา่มีประสบการณ์ในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ 1 ปี สามารถปฏิบติัไดโ้ดยรวม ร้อยละ 22.22 โดยสามารถท า
การปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผา่นรายการและการจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั ได้
ร้อยละ 100.00 และไม่สามารถท าการประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี การจดัท า
รายงานการเงินประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี การตั้งแหล่งเงิน
คา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผูกพนัแล้ว การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม การบนัทึกขอ้มูล
ต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น และการปิดบญัชี (ส้ินปี)ไดเ้ลย  

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 1-2 ปี สามารถปฏิบัติได้โดยรวม ร้อยละ 84.44 โดยสามารถท าการ
ปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผา่นรายการและการจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั ไดร้้อย
ละ 100.00 และสามารถท าการประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี การจดัท ารายงาน
การเงินประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่าย
ท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผูกพนัแล้ว การโอนรายจ่ายรอจ่ายเข้าเงินสะสม การบนัทึกข้อมูลต่างๆ 
เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น และการปิดบญัชี (ส้ินปี) ไดร้้อยละ 80.00 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ 2-4 ปี สามารถปฏิบัติได้โดยรวม ร้อยละ 85.19  โดยสามารถท าการ
ประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี การปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผา่น
รายการ การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ีและก่อหน้ีผูกพนั
แลว้ การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม และการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น ได้
ร้อยละ 100.00 และท าการจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส การจดัท างบแสดงฐานะ
การเงินประจ าปี และการปิดบญัชี (ส้ินปี) ไดร้้อยละ 66.67 

ผูท่ี้มีประสบการณ์มากกว่า 4 ปี สามารถปฏิบัติได้ร้อยละ 100.00 โดยสามารถท าการ
ประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี ปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผ่าน
รายการและการจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/ประจ าไตรมาส 
การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผกูพนัแลว้ 
การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น และการปิด
บญัชี (ส้ินปี) ไดท้ั้งหมด 
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ตารางที ่4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) ด้านระบบบัญชี แยกตาม
จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผูป้ฏิบติังานบนระบบบญัชี มีจ  านวนทั้งส้ิน 20 
คน 

ระบบบัญชี 
จ านวน/
ร้อยละ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

1 คร้ัง  2 คร้ัง มากกว่า 2 

คร้ัง 
1. การประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงิน

คา้งจ่ายประจ าปี 

จ านวน 
ร้อยละ 

5    

100.00 

8         

66.67 

3      

100.00 
2. การปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและ

จดัท าใบผา่นรายการ 

จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

12    

100.00 

3      

100.00 

3. การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

12    

100.00 

3      

100.00 

4. การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/

ประจ าไตรมาส 

จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

7        

58.33 

3      

100.00 

5. การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

7        

58.33 

3      

100.00 

6. การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี 

และก่อหน้ีผกูพนัแลว้ 

จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

8        

66.67 

3      

100.00 

7. การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

8        

66.67 

3      

100.00 

8. การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียน

ทรัพยสิ์น 

จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

8        

66.67 

3      

100.00 

9. การปิดบญัชี (ส้ินปี) จ านวน 

ร้อยละ 

5    

100.00 

7        

58.33 

3      

100.00 

รวมแต่ละช่วงของจ านวนคร้ังในการอบรมฯ 100.00 71.30 100.00 
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จากตารางท่ี 4.32 การปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e – LAAS) ดา้นระบบบญัชี แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผลการศึกษา
พบวา่มีจ านวนคร้ังในช่วงต่างๆ ท่ีมีผูป้ฏิบติัระบบน้ี ดงัน้ี 

ผูท่ี้เคยอบรมจ านวน 1 คร้ัง และมากกว่า 2 คร้ัง สามารถปฏิบัติได้ ร้อยละ 100.00 โดย
สามารถท าการประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี ปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและ
จดัท าใบผ่านรายการและการจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน/
ประจ าไตรมาส การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และ
ก่อหน้ีผูกพันแล้ว การโอนรายจ่ายรอจ่ายเข้าเงินสะสม การบันทึกข้อมูลต่างๆ เก่ียวกับทะเบียน
ทรัพยสิ์น และการปิดบญัชี (ส้ินปี) ไดท้ั้งหมด 

ผูท่ี้เคยอบรมจ านวน 2 คร้ัง สามารถปฏิบติัได้โดยรวม ร้อยละ 71.30 โดยสามารถท าการ
ปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผา่นรายการและการจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั ไดร้้อย
ละ 100.00 สามารถท าการประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่าย
ท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผกูพนัแลว้ การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม และการบนัทึกขอ้มูลต่างๆ 
เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น ได้ร้อยละ 66.67 และสามารถท าการจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน /
ประจ าไตรมาส การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี และการปิดบญัชี (ส้ินปี) ไดร้้อยละ 58.33 

  

ตารางที ่4.33 แสดงสรุปการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e – LAAS) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูล
รายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย และระบบบญัชี (จากตารางท่ี 17 , 21 , 25 และ 29 ) 

ระบบการปฏิบัติงานของระบบ e-LAAS 
สามารถปฏิบัติได้
ค่าเฉลีย่ (ร้อยละ) 

ไม่สามารถปฏิบัติได้
ค่าเฉลีย่ (ร้อยละ) 

1.  ระบบงบประมาณ 95.45 4.55 

2.  ระบบขอ้มูลรายรับ 98.64 1.36 

3.  ระบบขอ้มูลรายจ่าย 97.27 2.73 

4.  ระบบบญัชี 82.78 17.22 

รวม 93.54 6.46 
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จากตารางท่ี 4.33 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัระบบการปฏิบติังานต่างๆ ของระบบ 
e-LAAS โดยรวมสามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 93.54 และไม่สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 6.46 โดยแยกผล
ตามระบบต่างๆ ดงัน้ี 

- ระบบงบประมาณ สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 95.45 ไม่สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 4.55 
- ระบบขอ้มูลรายรับ สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 98.64 ไม่สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 1.36 
- ระบบข้อมูลรายจ่าย สามารถปฏิบติัได้ร้อยละ 97.27 ไม่สามารถปฏิบติัได้ร้อยละ 

2.73 
- ระบบบญัชี สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 82.78 ไม่สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 17.22 
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4.4  ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบ e-LAAS มาใชใ้นเทศบาล วา่มีปัญหาต่างๆ 
ในเร่ืองอะไรบา้งมีผลต่อการปฏิบติังานมากนอ้ยเพียงใด โดยแยกเป็นปัญหาดา้นต่างๆ คือ ปัญหาดา้น
บุคลากร ปัญหาดา้นเทคโนโลยี ปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ และปัญหาดา้นคู่มือ โดยมี
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.34 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (e – LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านบุคลากร 

ปัญหาและอุปสรรคด้านบุคลากร 
จ านวน/ 

ร้อยละ 

ระดับปัญหาและอุปสรรคทีมี่ผลต่อการใช้ระบบ ระดับ

ค่าเฉลีย่ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

รวม 

1. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐาน

ดา้นคอมพวิเตอร์ 

จ านวน

ร้อยละ 

26 

31.70 

34 

41.50 

15 

18.30 

7   

8.50 
- 82  

100.00 

3.96    

มาก 

2. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้ความ

เขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ เพยีงพอ 

จ านวน

ร้อยละ 

19 

23.20 

44 

53.70 

13 

15.90 

6   

7.30 
- 

82  

100.00 

3.92    

มาก 

3. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการ

ฝึกอบรมก่อนการใชง้าน 

จ านวน

ร้อยละ 

18 

22.00 

35 

42.70 

22 

26.80 

7   

8.50 

 

- 82  

100.00 

3.78    

มาก 
4. ไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก

บุคลากรในองคก์รและ

ผูบ้ริหาร 

จ านวน

ร้อยละ 

18 

22.00 

44 

53.00 

13 

15.90 

7   

8.50 
- 

82  

100.00 
3.89     

มาก 

5. ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจ

ของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบฯ 

จ านวน

ร้อยละ 

16 

19.50 

40 

48.80 

23 

28.00 

3    

3.70 
- 82  

100.00 

3.84    

มาก 
6. ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญ

ไดมี้การโอนยา้ย 

จ านวน

ร้อยละ 

20 

24.40 

35 

42.70 

20 

24.40 

7   

8.50 
- 82  

100.00 

3.83     

มาก 
7. ผูป้ฏิบติังานบนระบบ มีไม่

เพยีงพอ 

จ านวน

ร้อยละ 

15 

18.30 

34 

41.50 

28 

34.10 

5   

6.10 
- 82  

100.00 

3.71    

มาก 

ค่าเฉลีย่ 82 

100.00 
3.85   มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.34 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหา
และอุปสรรคดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.85 โดยพบวา่ผูใ้ช้
ระบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯอย่างเพียงพอ 
ไม่ไดรั้บความร่วมมือบุคลากรในองคก์รและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ช้
ระบบ ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน และผูป้ฏิบติังาน
บน ระบบฯ มีไม่เพียงพอ เป็นปัญหาและอุปสรรคซ่ึงมีระดบัคะแนน 3.96 , 3.92 , 3.89 , 3.84 , 3.83 , 
3.78 และ 3.71 ตามล าดบั  
 

ตารางที่ 4.35  แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านบุคลากร 
แยกตามต าแหน่งหน้าที ่

ปัญหาและอปุสรรคในการน าระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าท่ี 
ปลัด/เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าที่
จัดเกบ็
รายได้ 

เจ้าหน้าที่
พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงนิและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

ปัญหาด้านบคุลากร      

1. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พ้ืนฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 4.11      

มาก 

4.05    

มาก 

4.60    

มากท่ีสุด 

3.33     

ปานกลาง 

4.16     

มาก 
2. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบ

ฯ อยา่งเพียงพอ 

4.27     

มาก 

3.94     

มาก 

4.46     

มาก 

3.33    

ปานกลาง 

3.83    

มาก 
3. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้าน 4.05     

มาก 

3.94     

มาก 

4.13    

มาก 

3.29     

มาก 

3.50     

มาก 
4. ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์รและ

ผูบ้ริหาร 

3.88    

มาก 

4.26     

มาก 

4.06     

มาก 

3.54    

มาก 

3.66    

มาก 
5. ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ช ้

ระบบฯ 

4.05    

มาก 

3.89    

มาก 

3.93    

มาก 

3.58    

มาก 

3.83    

มาก 
6. ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย 

 

4.16    

มาก 

3.73    

มาก 

4.00    

มาก 

3.50    

มาก 

4.00    

มาก 
7. ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ 

 

3.77    

มาก 

3.73    

มาก 

3.80    

มาก 

3.58    

มาก 

3.83     

มาก 
ค่าเฉลีย่ 4.04    

มาก 

3.93    

มาก 

4.14    

มาก 

3.45         

ปานกลาง 

3.83    

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านบคุลากร 3.88                                                                                      มาก 
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หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.35 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านบุคลากร แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผลการศึกษาพบว่ามี
ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.88 ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีปัญหาดา้นบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
คือ ระดบัคะแนน 4.04 ได้แก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน 
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์รและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร
ผูใ้ช้ ระบบฯ ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญได้มีการโอนยา้ย และผูป้ฏิบัติงานบนระบบฯ  มีไม่
เพียงพอ 

เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได้ มีปัญหาด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 
3.93 ได้แก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัระบบฯ อย่างเพียงพอ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน ไม่ได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ช้ ระบบฯ 
ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ  

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.14 โดยท่ี
มีปัญหามากท่ีสุด ไดแ้ก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ และระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูใ้ช้
ระบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อน
การใชง้าน ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ของบุคลากรผูใ้ช ้ระบบฯ ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบ
ฯ มีไม่เพียงพอ 

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คือ ระดบั
คะแนน 3.45 โดยมีปัญหาระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้าน ไม่ได้
รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ช ้
ระบบฯ ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ 
และระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.83 
ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
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ระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน ไม่ไดรั้บความร่วมมือจาก
บุคลากรในองคก์รและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ช้ ระบบฯ ผูใ้ชร้ะบบฯ 
ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ 

 

ตารางที ่4.36 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านบุคลากร
แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ 
(e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบe-LAAS 
น้อยกว่า 1 

ปี 
1-2 ปี 2-4 ปี มากกว่า 4 

ปี 
ปัญหาด้านบุคลากร     

1. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พ้ืนฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 4.40     
มาก 

3.87     
มาก 

3.89      
มาก 

4.42      
มาก 

2. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ 
อยา่งเพียงพอ 

4.20      
มาก 

3.93      
มาก 

3.81      
มาก 

4.25     
มาก 

3. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้าน 4.00      
มาก 

3.72       
มาก 

3.67       
มาก 

4.42      
มาก 

4. ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์รและ
ผูบ้ริหาร 

4.20      
มาก 

3.84     
มาก 

3.81      
มาก 

4.28       
มาก 

5. ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบฯ 4.00     
มาก 

3.90     
มาก 

3.70     
มาก 

4.14     
มาก 

6. ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย 
 

3.80     
มาก 

3.84      
มาก 

3.83      
มาก 

3.71     
มาก 

7. ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ 
 

3.60     
มาก 

3.78      
มาก 

3.67     
มาก 

3.71      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
4.03     
มาก 

3.84     
มาก 

3.77     
มาก 

4.13     
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 
3.94                                                                      
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.36 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นบุคลากร แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-
LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.94 ดงัน้ี 

ผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ นอ้ยกวา่ 1 ปี มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.03 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้
ระบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อน
การใชง้าน ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ของบุคลากรผูใ้ช ้ระบบฯ ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบ
ฯ มีไม่เพียงพอ 

ผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.84 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชร้ะบบ
ฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้
งาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรผูใ้ช้ ระบบฯ ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มี
ไม่เพียงพอ  

ผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.77 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชร้ะบบ
ฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้
งาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรผูใ้ช้ ระบบฯ ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มี
ไม่เพียงพอ  

ผูมี้ประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกวา่ 4 ปี มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.13 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้
ระบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อน
การใชง้าน ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจ
ของบุคลากรผูใ้ช ้ระบบฯ ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบ
ฯ มีไม่เพียงพอ  
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ตารางที ่4.37 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านบุคลากร 
แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรม ระบบ e-LAAS 

ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า        

2 คร้ัง 
ปัญหาด้านบุคลากร     

1. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พ้ืนฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 4.40      

มาก 

4.18       

มาก 

3.72      

มาก 

3.90      

มาก 
2. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ 

อยา่งเพียงพอ 

4.20      

มาก 

4.18      

มาก 

3.75        

มาก 

3.76        

มาก 
3. ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้าน 4.20       

มาก 

3.85      

มาก 

3.62      

มาก 

3.80      

มาก 
4. ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์รและ

ผูบ้ริหาร 

4.40      

มาก 

4.00      

มาก 

3.79      

มาก 

3.76      

มาก 
5. ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบ

ฯ 

3.60      

มาก 

4.00      

มาก 

3.79      

มาก 

3.76      

มาก 
6. ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย 

 

3.60       

มาก 

4.07      

มาก 

3.79      

มาก 

3.61      

มาก 
7. ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ 

 

3.80      

มาก 

3.88      

มาก 

3.62      

มาก 

3.61      

มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.03     

มาก 

4.02    

มาก 

3.73     

มาก 

3.74     

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 3.88                                                                    

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.37 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นบุคลากร แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ  
e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.88 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บการอบรมระบบฯ มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบั
คะแนน 4.03 ไดแ้ก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่มีความรู้ความ
เขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้าน ไม่ไดรั้บความ
ร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ช้ ระบบฯ 
ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ 

ผูท่ี้เคยได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก คือ ระดบัคะแนน 4.02 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน 
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์รและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร
ผูใ้ช้ ระบบฯ ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญได้มีการโอนยา้ย และผูป้ฏิบัติงานบนระบบฯ มีไม่
เพียงพอ 

ผูท่ี้เคยได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก คือ ระดบัคะแนน 3.73 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มี
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ช้ระบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้งาน 
ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์รและผูบ้ริหาร ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากร
ผูใ้ช้ ระบบฯ ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญได้มีการโอนยา้ย และผูป้ฏิบัติงานบนระบบฯ มีไม่
เพียงพอ 

ผูท่ี้เคยไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวนมากกวา่ 2 คร้ัง มีปัญหาดา้นบุคลากร โดยรวมอยูใ่น
ระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.74 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ ผูใ้ชร้ะบบ
ฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่งเพียงพอ ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใช้
งาน ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและผูบ้ริหาร ปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรผูใ้ช้ ระบบฯ ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย และผูป้ฏิบัติงานบนระบบฯ มี
ไม่เพียงพอ 
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ตารางที ่4.38 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (e – LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านเทคโนโลยี 

ปัญหาและอุปสรรคด้าน

เทคโนโลยี 

จ านวน/ 

ร้อยละ 

ระดบัปัญหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการใช้ระบบ ระดบั

ค่าเฉลีย่ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

รวม 

1. ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือ

ระบบฯ 

จ านวน

ร้อยละ 

24   

29.30 

31  

37.80 

25  

30.50 

2   

2.40 
- 82  

100.00 

3.93     

มาก 

2. ปัญหาดา้นระบบเครือข่าย

การเช่ือมโยงขอ้มลู 

จ านวน

ร้อยละ 

19  

23.20  

28  

34.10 

33  

40.20 

2   

2.40 
- 82  

100.00 

3.78     

มาก 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่

รองรับการใชง้าน 

จ านวน

ร้อยละ 

16  

19.50 

41  

50.00 

22  

26.80 

3   

3.70 - 
82  

100.00 

3.85    

มาก 

4. ปัญหาดา้นการช่วยเหลือ

จากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล   

ระบบฯเม่ือเกิดปัญหาใน

การใชง้าน 

จ านวน

ร้อยละ 

18  

22.00 

44  

53.70 

18  

22.00 

2   

2.40 
- 

82  

100.00 

 

3.95      

มาก 

ค่าเฉลีย่ 
82 

100.00 

3.88    

มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาและอุปสรรคดา้นเทคโนโลยีโดยรวม

อยู่ในระดบัมาก คือระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.88 โดยพบวา่ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หน้าท่ี
ผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือ
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใช้งาน และปัญหาดา้นระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล เป็น
ปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงมีระดบัคะแนน 3.95 , 3.93 ,3.85 และ 3.78  ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.39 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้าน
เทคโนโลย ีแยกตามต าแหน่งหน้าที่ 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลัด/เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่
พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงินและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

ปัญหาด้านเทคโนโลยี      

1. ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ 3.72    

มาก 

4.05    

มาก 

4.40     

มาก 

3.75     

มาก 

3.83    

มาก 
2. ปัญหาดา้นระบบหรือเครือข่ายการ

เช่ือมโยงขอ้มูล 

3.66    

มาก 

3.89    

มาก 

4.13    

มาก 

3.58     

มาก 

3.66     

มาก 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใชง้าน 

3.94    

มาก 

3.94    

มาก 

4.00    

มาก 

3.62     

มาก 

3.83     

มาก 
4. ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ี

ผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใช้

งาน 

3.94    

มาก 

4.15    

มาก 

4.26    

มาก 

3.66    

มาก 

3.66    

มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.82    

มาก 

4.15   

มาก 

4.20   

มาก 

3.65   

มาก 

3.75    

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านเทคโนโลยี 3.88                                                                               

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.39 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นเทคโนโลยี แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผลการศึกษาพบวา่มี
ปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.88 ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก คือ ระดบัคะแนน 3.82 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้นระบบหรือเครือข่าย
การเช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใช้งาน และปัญหา
ดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 
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เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 
4.15 ได้แก่ ปัญหาด้านซอฟท์แวร์หรือระบบฯ ปัญหาด้านระบบหรือเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูล 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใชง้าน และปัญหาดา้นการช่วยเหลือจาก
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีปัญหาด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.20 
ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟท์แวร์หรือระบบฯ ปัญหาด้านระบบหรือเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ือง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องไม่รองรับต่อการใช้งาน และปัญหาด้านการช่วยเหลือจาก
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี  มีปัญหาด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดับ
คะแนน 3.65 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟท์แวร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้นระบบหรือเครือข่ายการเช่ือมโยง
ข้อมูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องไม่รองรับต่อการใช้งาน และปัญหาด้านการ
ช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 
3.75 ได้แก่ ปัญหาด้านซอฟท์แวร์หรือระบบฯ ปัญหาด้านระบบหรือเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูล 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใชง้าน และปัญหาดา้นการช่วยเหลือจาก
เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 
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ตารางที ่4.40 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้าน
เทคโนโลย ีแยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานระบบe-LAAS 
น้อยกว่า 1 

ปี 
1-2 ปี 2-4 ปี มากกว่า 4 

ปี 
ปัญหาด้านเทคโนโลยี     

1. ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ 4.20       
มาก 

3.90     
มาก 

3.94     
มาก 

3.85     
มาก 

2. ปัญหาดา้นระบบหรือเครือข่ายการเช่ือมโยง
ขอ้มูล 

3.80      
มาก 

3.81      
มาก 

3.72     
มาก 

3.85     
มาก 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่
รองรับต่อการใชง้าน 

4.00     
มาก 

3.81     
มาก 

3.83     
มาก 

4.00     
มาก 

4. ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล
ระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

4.40      
มาก 

3.93     
มาก 

3.94     
มาก 

3.71     
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
4.10    
มาก 

3.86    
มาก 

3.86     
มาก 

3.85     
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านเทคโนโลยี 
3.92                                                                  
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.40 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นเทคโนโลยี แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ 
e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.92 ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบฯ น้อยกว่า 1 ปี มีปัญหาด้านเทคโนโลย ี
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.10 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้น
ระบบหรือเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใช้
งาน และปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.86 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้นระบบหรือ
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เครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใชง้าน และ
ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.86 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้นระบบหรือ
เครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใชง้าน และ
ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบฯ มากกว่า 4 ปี มีปัญหาด้านเทคโนโลย ี
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.85 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้น
ระบบหรือเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใช้
งาน และปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 
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ตารางที ่4.41 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้าน
เทคโนโลย ีแยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ 
(e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรม ระบบ e-LAAS 

ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า   
2 คร้ัง 

ปัญหาด้านเทคโนโลยี     

1. ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ 4.60      

มาก 

3.92      

มาก 

3.86      

มาก 

3.90      

มาก 
2. ปัญหาดา้นระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล 4.60      

มาก 

3.81      

มาก 

3.68      

มาก 

3.66      

มาก 
3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่

รองรับต่อการใชง้าน 

4.20      

มาก 

3.96      

มาก 

3.68      

มาก 

3.85      

มาก 
4. ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบ

ฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

4.00      

มาก 

4.03      

มาก 

3.75      

มาก 

4.09      

มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.00    

มาก 

3.93     

มาก 

3.74     

มาก 

3.88     

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านเทคโนโลยี 3.98                                                                   
 มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.41 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านเทคโนโลยี  แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ  
e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.98 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยได้รับการอบรมระบบฯ มีปัญหาด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ 
ระดับคะแนน 4.00 ได้แก่ ปัญหาด้านซอฟท์แวร์หรือระบบฯ  ปัญหาด้านระบบหรือเครือข่ายการ
เช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใช้งาน และปัญหาดา้น
การช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ระดบัคะแนน 3.93 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟท์แวร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้นระบบหรือเครือข่ายการ
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เช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใช้งาน และปัญหาดา้น
การช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ระดบัคะแนน 3.74 ไดแ้ก่ ปัญหาดา้นซอฟท์แวร์หรือระบบฯ ปัญหาดา้นระบบหรือเครือข่ายการ
เช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใช้งาน และปัญหาดา้น
การช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวนมากกว่า 2 คร้ัง มีปัญหาดา้นเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.88 ได้แก่ ปัญหาด้านซอฟท์แวร์หรือระบบฯ ปัญหาด้านระบบหรือ
เครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่รองรับต่อการใชง้าน และ
ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาในการใชง้าน 
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ตารางที ่4.42 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (e – LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ 

ปัญหาและอุปสรรคด้าน

กระบวนการท างานของ

ระบบ 

จ านวน/ 

ร้อยละ 

ระดับปัญหาและอุปสรรคทีม่ีผลต่อการใช้ระบบ ระดับ

ค่าเฉลีย่ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

รวม 

1.ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการ

ท างานบ่อยคร้ัง 

จ านวน

ร้อยละ 

26  

31.70 

29  

35.40  

26  

31.70 

1   

1.20 
- 

82  

100.00 

3.98    

มาก 

2. ระบบเครือข่ายเช่ือมโยง

ขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว 

จ านวน

ร้อยละ 

12  

14.60 

37  

45.10 

33  

40.20 
- - 82  

100.00 

3.74     

มาก 

3.ระบบฯ ไม่มีความสะดวก

ในการใชง้านหรือขั้นตอน

ยุง่ยาก 

จ านวน

ร้อยละ 

16  

19.50 

39  

47.60 

26  

31.70 

1   

1.20 - 
82  

100.00 

3.85    

มาก 

4.ระบบฯ ไม่มีการบนัทึก

ขอ้มูลระหวา่งการบนัทึก

รายการเม่ือเกิดปัญหาตอ้ง

ป้อนขอ้มูลใหม่ 

จ านวน

ร้อยละ 

14  

17.10 

39  

47.60 

28  

34.10 

1    

1.20 
- 

82  

100.00 

3.80    

มาก 

ค่าเฉลีย่ 82 

100.00 

3.84   

มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.42 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาและอุปสรรคด้านการท างานของ

ระบบ อยู่ในระดบัมาก คือระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.84 โดยพบว่าระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการ
ท างานบ่อยคร้ัง ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อน ไม่มี
การบนัทึกขอ้มูลระหว่างการบนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาขดัขอ้งระหว่างการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูล
ใหม่ และระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลมกัเกิดการล้มเหลว เป็นปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงมีระดับ
คะแนน 3.98 , 3.85 , 3.80 และ 3.74 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.43 แสดงค่าเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านกระบวนการ

ท างานของระบบ แยกตามต าแหน่งหน้าที่ 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลัด/เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่
พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงินและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

ปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ      
1. ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 3.72     

มาก 

4.21     

มาก 

4.33     

มาก 

3.79     

มาก 

3.83     

มาก 
2. ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการ

ลม้เหลว 

3.55      

มาก 

3.89     

มาก 

3.93     

มาก 

3.62      

มาก 

3.83     

มาก 
3. ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใชง้านหรือ

มีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

3.55     

มาก 

4.10     

มาก 

4.33     

มาก 

3.54      

มาก 

4.00     

มาก 
4. ระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการ

บนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใช้

งาน ตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

3.88       

มาก 

3.84      

มาก 

4.00      

มาก 

3.54     

มาก 

4.00     

มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.68     

มาก 

4.01     

มาก 

4.15     

มาก 

3.62     

มาก 

3.92    

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านกระบวนการท างานของ

ระบบ 

3.88                                                                                    

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.43 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นกระบวนการท างานของระบบ แยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี ผล
การศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.88 ดงัน้ี 

ปลัด / เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.68 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 
ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลมกัเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมี
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการบนัทึกรายการ
เม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่  
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เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ระดบัคะแนน 4.01 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยง
ขอ้มูลมกัเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี
ยุง่ยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหว่างการบนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาระหว่าง
การใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม ่

เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ 
ระดบัคะแนน 4.15 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูล
มกัเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุ่งยาก
ซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหว่างการบนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใช้
งานตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก คือ ระดับคะแนน 3.62 ได้แก่ ระบบฯ มักเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง ระบบเครือข่าย
เช่ือมโยงข้อมูลมักเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมีขั้นตอนการ
ปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกข้อมูลระหว่างการบนัทึกรายการเม่ือเกิด
ปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
คือ ระดบัคะแนน 3.92 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยง
ขอ้มูลมกัเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ี
ยุง่ยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหว่างการบนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาระหว่าง
การใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 
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ตารางที ่4.44 แสดงค่าเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านกระบวนการ
ท างานของระบบ แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานระบบe-LAAS 
น้อยกว่า1 

ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี มากกว่า 4 

ปี 

ปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ     
1. ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 3.80     

มาก 

3.93     

มาก 

3.97     

มาก 

4.28     

มาก 
2. ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว 3.80     

มาก 

3.81     

มาก 

3.67     

มาก 

3.71     

มาก 
3. ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใชง้านหรือมีขั้นตอน

การปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

4.40      

มาก 

3.93     

มาก 

3.72     

มาก 

3.71     

มาก 
4. ระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการบนัทึกรายการ

เม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้าน ตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

4.20     

มาก 

3.96     

มาก 

3.56     

มาก 

4.00     

มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.05    

มาก 

3.91    

มาก 

3.73     

มาก 

3.93     

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านกระบวนการท างานของระบบ 3.91                                                               

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.44 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ดา้นกระบวนการท างานของระบบ แยกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอยู่ในระดับ มาก มีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.91 ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ น้อยกว่า 1 ปี มีปัญหาด้านกระบวนการ
ท างานของระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.05 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการ
ท างานบ่อยคร้ัง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้
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งานหรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกข้อมูลระหว่างการ
บนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของ
ระบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.91 ได้แก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างาน
บ่อยคร้ัง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งาน
หรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหว่างการบนัทึก
รายการเม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของ
ระบบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.73 ได้แก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างาน
บ่อยคร้ัง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งาน
หรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหว่างการบนัทึก
รายการเม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกว่า 4 ปี มีปัญหาด้านกระบวนการ
ท างานของระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.93 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการ
ท างานบ่อยคร้ัง ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้
งานหรือมีขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกข้อมูลระหว่างการ
บนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 
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ตารางที ่4.45 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้าน
กระบวนการท างานของระบบ แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรม ระบบ e-LAAS 

ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง 
มากกว่า        
2 คร้ัง 

ปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ     
1. ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 4.20      

มาก 
4.18         
มาก 

3.62      
มาก 

4.14      
มาก 

2. ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว 4.20      
มาก 

3.77      
มาก 

3.62      
มาก 

3.76      
มาก 

3. ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใชง้านหรือมีขั้นตอน
การปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 

4.20      
มาก 

3.92       
มาก 

3.72      
มาก 

3.82      
มาก 

4. ระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่การบนัทึกรายการ
เม่ือเกิดปัญหาขดัขอ้งระหวา่การใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูล
ใหม่ 

4.20       
มาก 

.4.11      
มาก 

3.62        
มาก 

3.57      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
4.20      
มาก 

4.00     
มาก 

3.65      
มาก 

3.82      
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านกระบวนการท างานของระบบ 
3.92                                                                  
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.45 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นกระบวนการท างานของระบบ แยกตามจ านวนคร้ังในการ
อบรมระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 
3.92 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บการอบรมระบบฯ มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ โดยรวมอยู่
ในระดับมาก คือ ระดับคะแนน 4.20 ได้แก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง ระบบ
เครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใชง้านหรือมีขั้นตอนการ
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ปฏิบติังานท่ียุ่งยากซับซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกข้อมูลระหว่างการบนัทึกรายการเม่ือเกิด
ปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.00 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 
ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลมกัเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมี
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการบนัทึกรายการ
เม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.65 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 
ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลมกัเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมี
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการบนัทึกรายการ
เม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ มากกว่า 2 คร้ัง มีปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.82 ไดแ้ก่ ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 
ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลมกัเกิดการล้มเหลว ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใช้งานหรือมี
ขั้นตอนการปฏิบติังานท่ียุง่ยากซบัซ้อน และระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการบนัทึกรายการ
เม่ือเกิดปัญหาระหวา่งการใชง้านตอ้งป้อนขอ้มูลใหม่ 
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ตารางที ่4.46 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  (e – LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านคู่มือ  

ปัญหาและอุปสรรคด้าน

คู่มือ 

จ านวน/ 

ร้อยละ 

ระดับปัญหาและอุปสรรคทีม่ีผล 
ต่อการใช้ระบบ ระดับ

ค่าเฉลีย่ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

รวม 

1.คู่มือการใชง้านอ่านแลว้

เขา้ใจยาก 

จ านวน

ร้อยละ 

17  

20.70 

31   

37.80 

33   

40.20 

1   

1.20 
- 

82  

100.00 

3.78    

มาก 

2.ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วาม

ช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บ

ความช่วยเหลือ 

จ านวน

ร้อยละ 

13  

15.90 

42   

51.20 

25   

30.50 

2   

2.40 
- 

82  

100.00 

3.80    

มาก 

3.ระบบ Knowledge 

Management System(KM) 

ของระบบฯ บอกขั้นตอนไม่

ชดัเจน 

จ านวน

ร้อยละ 

12    

14.60 

39   

47.60 

29   

35.40 

2   

2.40 
- 

82  

100.00 

3.74     

มาก 

ค่าเฉลีย่ 82 

100.00 

3.77   

มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.46 พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาและอุปสรรคด้านคู่มือ อยู่ในระดบั

มาก คือระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.77 โดยพบวา่ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บ
ความช่วยเหลือ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก และระบบ Knowledge Management System (KM) 
ของระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน เป็นปัญหาและอุปสรรค ซ่ึงมีระดบัคะแนน 3.80 , 3.78 
และ 3.74 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.47 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านคู่มือ แยก
ตามต าแหน่งหน้าที่ 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลัด/เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าที่
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่
พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงินและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลัง 

ปัญหาด้านคู่มือ      
1. คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก 3.38    

ปานกลาง 

4.10    

มาก 

4.40    

มาก 

3.54     

ปานกลาง 

3.33     

ปานกลาง 
2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่

ไดรั้บความช่วยเหลือ 

3.61      

มาก 

4.05    

มาก 

4.20    

มาก 

3.62     

มาก 

3.33    

ปานกลาง 
3. ระบบ Knowledge Management System 

(KM) ของระบบฯ บอกขั้นตอนการท างาน

ไม่ชดัเจน 

3.72     

มาก 

3.89     

มาก 

3.73    

มาก 

3.75     

มาก 

3.33    

ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 3.57   

มาก 

4.01    

มาก 

4.11     

มาก 

3.64      

มาก 

3.35     
ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่รวมด้านคู่มือ 3.73                                                                                  

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.47 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นคู่มือ แยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหา
และอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.73 ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีปัญหาดา้นคู่มือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ 
ระดบัคะแนน 3.57 โดยระดบัมาก ได้แก่ ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่
ชดัเจน และระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก 

เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้มีปัญหาดา้นคู่มือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.01 
ได้แก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้วเขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความ
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ช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่
ชดัเจน  

เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 4.11 ได้แก่ 
คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ 
และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 
3.64 โดยระดบัมาก ได้แก่ ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือ และ
ระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชัดเจน และ
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ระดบัคะแนน 
3.35 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่
ชดัเจน 
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ตารางที ่4.48 แสดงค่าเฉลีย่ของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านคู่มือ  แยก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานระบบe-LAAS 
น้อยกว่า 1 

ปี 
1-2 ปี 2-4 ปี มากกว่า 4 

ปี 

ปัญหาด้านคู่มือ     
1. คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก 3.60     

มาก 
3.90     
มาก 

3.64      
มาก 

4.00       
มาก 

2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ 

3.60     
มาก 

3.84     
มาก 

3.75       
มาก 

4.00     
มาก 

3. ระบบฯ Knowledge Management System  (KM) ของ  
ระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 

4.00     
มาก 

3.75      
มาก 

3.72      
มาก 

3.57      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.73     
มาก 

3.83     
มาก 

3.70     
มาก 

3.86     
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านคู่มือ 
3.78                                                                
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.48 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านคู่มือ แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบ e-
LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.78 ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ นอ้ยกวา่ 1 ปี มีปัญหาดา้นคู่มือ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.73 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่านแลว้เขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของ
ระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.83 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบ
ฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 
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ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.70 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วาม
ช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบ
ฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกวา่ 4 ปี มีปัญหาดา้นคู่มือ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.86 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่านแลว้เขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้
ความช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของ
ระบบฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 

 

ตารางที ่4.49 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ปัญหาด้านคู่มือ แยก
ตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรม ระบบ e-LAAS 

ไม่เคย 1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า        

2 คร้ัง 

ปัญหาด้านคู่มือ     
1. คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก 4.00      

มาก 

3.81       

มาก 

3.79       

มาก 

3.66      

มาก 
2. ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความ

ช่วยเหลือ 

4.00       

มาก 

3.74       

มาก 

3.74      

มาก 

3.95      

มาก 
3. ระบบ Knowledge Management System (KM) ของ

ระบบฯ บอกขั้นการท างานไม่ชดัเจน 

4.00      

มาก 

3.81      

มาก 

3.65      

มาก 

3.71      

มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.00      

มาก 

3.79      

มาก 

3.73       

มาก 

3.77      

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านคู่มือ 3.82                                                                  

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.49 ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ดา้นคู่มือ แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผล
การศึกษาพบวา่มีปัญหาและอุปสรรคอยูใ่นระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.82 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยได้รับการอบรมระบบฯ มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก คือ ระดับ
คะแนน 4.00 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่านแลว้เขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่
ได้รับความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอกขั้นตอน
การท างานไม่ชดัเจน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ 
ระดบัคะแนน 3.79 ได้แก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้วเขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ
หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอก
ขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีปัญหาด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก คือ 
ระดบัคะแนน 3.73 ได้แก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้วเขา้ใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือ
หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบฯ บอก
ขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวนมากกว่า 2 คร้ัง มีปัญหาดา้นคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดบั
มาก คือ ระดับคะแนน 3.77 ได้แก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้วเข้าใจยาก ไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลือ และระบบ Knowledge Management System (KM) ของระบบ
ฯ บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 
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ตารางที ่4.50 แสดงสรุปปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ซ่ึงแบ่งปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 4 ดา้น คือ ปัญหา
ดา้นบุคลากร ปัญหาดา้นเทคโนโลย ีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ และ
ปัญหาดา้นคู่มือ (จากตารางท่ี  4.34 , 4.38 , 4.42 และ 4.46 ) 

ปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (e-LAAS) มาใช้ 

ค่าเฉลีย่ แปลผล ค่าเฉลีย่
รวม 

แปลผล 

1. ปัญหาด้านบุคลากร   3.85 มาก 

   1.1 ไม่มีความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 3.96 มาก   

   1.2 ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ 3.92 มาก   

   1.3 ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้าน 3.78 มาก   

   1.4 ไม่ไดรั้บความร่วมมือจากบุคลากรในองคก์ร 3.89 มาก   

   1.5 ความรู้ความเขา้ใจของผูใ้ชร้ะบบฯ 3.84 มาก   

   1.6 ผูท่ี้มีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย 3.83 มาก   

   1.7 ผูป้ฏิบติังานบนระบบมีไม่เพียงพอ 3.71 มาก   

2. ปัญหาด้านเทคโนโลย ี   3.88 มาก 

   2.1 ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ 3.93 มาก   

   2.2 ปัญหาดา้นระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล 3.78 มาก   

   2.3 เคร่ืองคอมฯหรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งไม่เพียงพอ 3.85 มาก   

   2.4 การช่วยเหลือจากผูดู้แลระบบเม่ือเกิดปัญหา 3.95 มาก   

3. ปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ   3.84 มาก 

   3.1 ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 3.98 มาก   

   3.2 เครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว 3.74 มาก   

   3.3 ระบบฯ มีขั้นตอนท่ียุง่ยาก 3.85 มาก   

   3.4 ระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งบนัทึก
รายการ 

3.80 มาก   

4. ปัญหาด้านคู่มอื   3.77 มาก 

   4.1 คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก 3.78 มาก   

   4.2 ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือ 3.80 มาก   

   4.3 ระบบ KM บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 3.74 มาก   

รวมทั้งหมด   3.84 มาก 
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หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคใน

การน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ โดยรวมอยู่ใน
ระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.84 โดยแยกเป็นปัญหาและอุปสรรคดา้นต่างๆ โดยรวม คือ ปัญหา
ด้านเทคโนโลยีมีความเห็นว่าอยู่ในระดับ มาก มีระดับคะแนน 3.88 รองลงมาได้แก่ ปัญหาด้าน
บุคลากร ด้านกระบวนการท างานของระบบ และด้านคู่มือ มีความเห็นว่าอยู่ในระดบัมาก มีระดับ
คะแนน 3.85 , 3.84 และ 3.77 ตามล าดบั 
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4.5 ส่วนที่  5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ 

 

ขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามวา่ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบ e-LAAS มาใชใ้นเทศบาล วา่ปัจจยัใดบา้งท่ีมีผลต่อความส าเร็จในดา้นต่างๆ ของระบบฯ โดย
แยกดา้นต่างๆ คือ ดา้นระบบบญัชี ดา้นบุคลากร ดา้นการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ 
ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ดา้นคู่มือการปฏิบติังาน และด้านการควบคุมภายใน โดยมีผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลดงัน้ี 

 

ตารางที ่4.51 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร ด้านระบบบัญชี 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ความส าเร็จฯ ด้านระบบ

บัญชี 

จ านวน/
ร้อยละ 

ปัจจัยที่มผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีมาใช้ในองค์กร 
ระดบั
ค่าเฉลีย่ 

มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

รวม 

1. ระบบฯ มีขั้นตอน
การบนัทึกขอ้มลูง่าย
และไม่ซบัซอ้น 

จ านวน
ร้อยละ 

19   
23.20 

43   
52.40 

20  
24.40 

-          
- 

-          
-   

82 
100.0
0 

3.99    
มาก 

2. ระบบฯ มีรูปแบบ
หนา้จอในการน าเขา้
ขอ้มลูท่ีง่ายต่อการ
ท างาน 

จ านวน
ร้อยละ 

14    
17.10 

46   
56.10 

21   
25.60 

1    
1.20 

-          
- 

82 
100.0

0 

3.89    
มาก 

3. การประมวลผลของ
ระบบฯ ท างาน
รวดเร็วทนัต่อเวลา 

จ านวน
ร้อยละ 

10   
12.20 

53   
64.60 

18   
22.00 

1     
1.20 

-          
- 

 
82 

100.00 

3.88    
มาก 

4. ระบบฯ สามารถใช้
งานร่วมกบัโปรแกรม
อ่ืนได ้

 

จ านวน
ร้อยละ 

18    
21.96      

43    
52.44 

20    
24.40 

1    
1.20 

-          
- 

 
82 

100.00 

3.95    
มาก 

5. มีการประมวลผลท่ี
ถกูตอ้ง แม่นย  า  

 
 
 
 
 
 
ขอ้มลูท่ีตรงตามความ
ตอ้งการมากท่ีสุด 

จ านวน
ร้อยละ 

20   
24.40 

45   
54.90 

17   
20.70 

-           
- 

-          
- 

 
82 

100.00 

4.04   
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
82 

100.0
0 

3.95    
มาก 
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หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.51 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบฯ มาใช ้วา่ปัจจยัต่างๆ ดา้นระบบบญัชี อยู่
ในระดับมาก คือระดับคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.95 มากท่ีสุดคือ ระบบฯมีการประมวลผลท่ีถูกต้อง
แม่นย  า มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมาคือ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่ซบัซ้อน มีค่าเฉล่ีย 
3.99 ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้มีค่าเฉล่ีย 3.95 ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการ
น าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.89 และนอ้ยท่ีสุดคือ การประมวลผลของระบบฯ ท างาน
รวดเร็วทนัต่อเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.88 

 

ตารางที ่4.52 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านระบบบัญชี 
แยกตามต าแหน่งหน้าที่ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที ่
ปลดั/เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่

พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงนิและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลงั 

ด้านระบบบัญชี      

1. ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและ
ไม่ซบัซอ้น 

4.05      
มาก 

4.00      
มาก 

4.06      
มาก 

3.83      
มาก 

4.16      
มาก 

2. ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูล
ท่ีง่ายต่อการท างาน 

4.05      
มาก 

3.94      
มาก 

3.93      
มาก 

3.70       
มาก 

3.83      
มาก 

3. การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็ว
ทนัต่อเวลา 

3.66      
มาก 

4.00      
มาก 

4.20      
มาก 

3.79      
มาก 

3.66       
มาก 

4. ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืน
ได ้

4.00      
มาก 

4.21      
มาก 

4.06      
มาก 

3.58      
มาก 

3.83      
มาก 

5. ระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า 
ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

4.11      
มาก 

4.15      
มาก 

3.93      
มาก 

4.00       
มาก 

3.83      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.97     
มาก 

4.06     
มาก 

4.04       
มาก 

3.78       
มาก 

3.86      
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านระบบบญัชี 
3.94                                                                          
 มาก 
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หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.52 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นระบบบญัชี แยกตามต าแหน่งหนา้ท่ี ผลการศึกษา
พบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.94 ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเห็นว่าปัจจยัด้านระบบบญัชี มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.97 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่
ซบัซอ้น ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ 
ท างานรวดเร็วทันต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้ และระบบฯ มีการ
ประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได้ มีความเห็นว่าปัจจยัด้านระบบบญัชี มีผลต่อความส าเร็จในระดบั 
มาก คือระดบัคะแนน 4.06 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่ซับซ้อน ระบบฯ มี
รูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนั
ต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้ และระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกต้อง 
แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีความเห็นว่าปัจจยัด้านระบบบญัชี มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือ
ระดบัคะแนน 4.04 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่ซับซ้อน ระบบฯ มีรูปแบบ
หนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา 
ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้และระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ได้
ขอ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบบญัชี มีผลต่อความส าเร็จในระดบั 
มาก คือระดบัคะแนน 3.78 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่ซับซ้อน ระบบฯ มี
รูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนั
ต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้ และระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกต้อง 
แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบบญัชี มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก 
คือระดบัคะแนน 3.86 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่ซบัซอ้น ระบบฯ มีรูปแบบ
หนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา 
ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้และระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ได้
ขอ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.53 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านระบบบัญชี 
แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ  
e-LAAS 

น้อยกว่า 1 
ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี 
มากกว่า 4 

ปี 
ด้านระบบบัญชี     

1. ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มลูง่ายและไม่
ซบัซอ้น 

4.20       
มาก 

4.06      
มาก 

3.97         
มาก 

3.57      
มาก 

2. ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มลูท่ีง่าย
ต่อการท างาน 

3.80      
มาก 

3.93      
มาก 

3.94      
มาก 

3.51      
มาก 

3. การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อ
เวลา 

4.00      
มาก 

3.93       
มาก 

3.81       
มาก 

3.85      
มาก 

4. ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้ 4.20      
มาก 

4.03      
มาก 

3.86      
มาก 

3.57      
มาก 

5. ระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถกูตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มลู
ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

4.20      
มาก 

4.15      
มาก 

3.91      
มาก 

4.00      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
4.08      
มาก 

4.02      
มาก 

3.90     
มาก 

3.68      
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านระบบบัญชี 
3.92                                                                 
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.53 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านระบบบัญชี แยกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.92 ดงัน้ี 
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ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้าน
ระบบบญัชี มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.08 ได้แก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการ
บนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่ซบัซ้อน ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การ
ประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้
และระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบบญัชี มี
ผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.02 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่าย
และไม่ซบัซ้อน ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของ
ระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้และระบบฯ มีการ
ประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบบญัชี มี
ผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.90 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่าย
และไม่ซบัซ้อน ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของ
ระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้และระบบฯ มีการ
ประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกว่า ปี มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นระบบ
บญัชี มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.68 ได้แก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึก
ข้อมูลง่ายและไม่ซับซ้อน ระบบฯ มีรูปแบบหน้าจอในการน าเข้าข้อมูลท่ีง่ายต่อการท างาน การ
ประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้
และระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.54 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านระบบบัญชี 
แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
ไม่เคย

อบรม 
1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 

คร้ัง 

ด้านระบบบัญชี     
1. ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มลูง่ายและไม่

ซบัซอ้น 

4.20       

มาก 

4.11      

มาก 

3.89      

มาก 

3.90      

มาก 
2. ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มลูท่ีง่าย

ต่อการท างาน 

4.20      

มาก 

3.88      

มาก 

3.89      

มาก 

3.80      

มาก 
3. การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อ

เวลา 

4.20      

มาก 

3.85      

มาก 

3.89       

มาก 

3.80      

มาก 
4. ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้ 4.20      

มาก 

4.11      

มาก 

3.79       

มาก 

3.80      

มาก 
5. ระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถกูตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มลู

ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

3.80      

มาก 

4.07       

มาก 

4.06      

มาก 

4.00       

มาก       

ค่าเฉลีย่ 4.12     

มาก 

3.97    

มาก 

4.00      

มาก 

3.90    

มาก 

3.86      

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านระบบบัญชี 3.97                                                                 

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.54 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นระบบบญัชี แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ 
e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.97 
ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บการอบรมระบบฯ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบบญัชี มีผลต่อความส าเร็จ
ในระดบั มาก คือระดับคะแนน 4.12 ได้แก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่ซับซ้อน 
ระบบฯ มีรูปแบบหน้าจอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ ท างาน
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รวดเร็วทนัต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้และระบบฯ มีการประมวลผลท่ี
ถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัด้านระบบบัญชี มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.00 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่
ซบัซอ้น ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ 
ท างานรวดเร็วทันต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้ และระบบฯ มีการ
ประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัด้านระบบบัญชี มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.90 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและไม่
ซบัซอ้น ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของระบบฯ 
ท างานรวดเร็วทันต่อเวลา ระบบฯ สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่ืนได้ และระบบฯ มีการ
ประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวนมากกวา่ 2 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบบญัชี มีผล
ต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.86 ไดแ้ก่ ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายและ
ไม่ซับซ้อน ระบบฯ มีรูปแบบหน้าจอในการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่ายต่อการท างาน การประมวลผลของ
ระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้และระบบฯ มีการ
ประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มูลตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 
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ตารางที ่4.55 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร ด้านบุคลากร 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ความส าเร็จฯ ด้าน

บุคลากร 

จ านวน/
ร้อยละ 

ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีมาใช้ในองค์กร 
ระดบั
ค่าเฉลีย่ มาก

ทีสุ่ด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ทีสุ่ด 
รวม 

1.ผูใ้ชร้ะบบฯตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจใน
การใชร้ะบบฯมาก
ท่ีสุด 

จ านวน
ร้อยละ 

25  
30.50 

38    
46.30 

19     
23.20 

-            
- 

-          - 
82 

100.00 
4.07     
มาก 

2.ผูใ้ชร้ะบบฯตอ้งมี
ความรู้ตรงกบั
ต าแหน่งหนา้ท่ี ความ
รับผิดชอบ 

จ านวน
ร้อยละ 

22   
26.80 

44    
53.70 

15    
18.30 

1    
1.20 

-          - 
82 

100.00 
4.07    
มาก 

3.ผูใ้ชร้ะบบฯตอ้งมี
ความสนใจในการ
แกไ้ขปัญหา 

จ านวน
ร้อยละ 

23   
28.00 

42   
51.20 

16    
19.50 

1      
1.20 

-          - 
82 

100.00 
4.06    
มาก 

4.ผูใ้ชร้ะบบฯท่ีมีความ
เช่ียวชาญตอ้งไม่มี
การโยกยา้ยบ่อยคร้ัง 

 

จ านวน
ร้อยละ 

27    
32.90 

34    
41.50 

15    
18.30 

6     
7.30 

-          - 
82 

100.00 
4.00    
มาก 

5. ผูป้ฏิบติังานบน   
ระบบฯ ตอ้งมีความ
เพียงพอต่อการ
ปฏิบติังาน 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูท่ีตรงตามความ
ตอ้งการมากท่ีสุด 

จ านวน
ร้อยละ 

21    
25.60 

42    
51.20 

19     
23.20 

-           
- 

-          - 
82 

100.00 
4.02    
มาก 

ค่าเฉลีย่ 82 
100.00 

4.04    
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.55 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบฯ มาใช ้วา่ปัจจยัต่างๆ ดา้นบุคลากร อยูใ่น
ระดบัมาก คือระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 4.04 มากท่ีสุดคือ ผูใ้ชร้ะบบฯตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการ
ใช้ระบบฯมากท่ีสุด และผูใ้ช้ระบบฯตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ี ความรับผิดชอบ มีค่าเฉล่ีย 
4.07 รองลงมาคือ ผูใ้ช้ระบบฯตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา มีค่าเฉล่ีย 4.06 ผูป้ฏิบติังานบน
ระบบฯ ต้องมีความเพียงพอต่อการปฏิบติังาน มีค่าเฉล่ีย 4.02 น้อยท่ีสุดคือ ผูใ้ช้ระบบฯท่ีมีความ
เช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง มีค่าเฉล่ีย 4.00 
 

ตารางที ่4.56 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านบุคลากร แยก
ตามต าแหน่งหน้าที่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)  

มาใช้ 

 ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลดั/เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่

พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงนิและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลงั 

ด้านบุคลากร      
1. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
การใชร้ะบบฯ มากท่ีสุด 

4.11       
มาก 

4.21       
มาก 

4.46      
มาก 

3.83      
มาก 

3.50      
มาก 

2. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่ง
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบ 

3.94       
มาก 

4.10        
มาก 

4.26       
มาก 

4.12       
มาก 

3.50       
มาก 

3. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการ
แกไ้ขปัญหา 

4.16       
มาก 

4.26       
มาก 

3.86      
มาก 

4.08        
มาก 

3.50       
มาก 

4. ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มี
การโยกยา้ยบ่อยคร้ัง 

4.27      
มาก 

4.36       
มาก 

4.00      
มาก 

3.58      
มาก 

3.66      
มาก 

5. ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อ
การปฏิบติังาน 

3.83       
มาก 

4.05      
มาก 

4.26       
มาก 

3.95        
มาก 

4.16      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
4.06       
มาก 

4.20      
มาก 

4.17      
มาก 

3.91       
มาก 

3.66       
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 
4.00                                                                                           
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.56 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านบุคลากร แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผลการศึกษา
พบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.00 ดงัน้ี 

ปลัด / เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากร มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.06 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ 
ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา  ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง 
และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก 
คือระดบัคะแนน 4.20 ได้แก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบฯ มากท่ีสุด  ผูใ้ช้
ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการ
แกไ้ขปัญหา  ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบนระบบ
ฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบั
คะแนน 4.17 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้ง
มีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา  
ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญต้องไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ต้องมี
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อความส าเร็จในระดบั 
มาก คือระดบัคะแนน 3.91 ได้แก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบฯ มากท่ีสุด 
ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความสนใจ
ในการแกไ้ขปัญหา  ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบน
ระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นว่าปัจจยัด้านบุคลากร มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก 
คือระดบัคะแนน 3.66 ได้แก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบฯ มากท่ีสุด  ผูใ้ช้
ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการ
แกไ้ขปัญหา  ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบนระบบ
ฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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ตารางที ่4.57 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านบุคลากร แยก
ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ  
e-LAAS 

น้อยกว่า 1 

ปี 
1-2 ปี 2-4 ปี มากกว่า 4 

ปี 
ด้านบุคลากร     

1. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบฯ 

มากท่ีสุด 

4.20      

มาก 

4.21      

มาก 

3.91      

มาก 

4.14      

มาก 
2. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบ 

4.00      

มาก 

4.15      

มาก 

3.94       

มาก 

4.28      

มาก 
3. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา 4.00       

มาก 

4.15      

มาก 

3.97      

มาก 

4.14       

มาก 
4. ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ย

บ่อยคร้ัง 

4.20       

มาก 

4.03       

มาก 

3.86      

มาก 

4.42      

มาก 
5. ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการ

ปฏิบติังาน 

4.00       

มาก 

4.09      

มาก 

4.00      

มาก 

3.85      

มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.08        

มาก 

4.13      

มาก 

3.94      

มาก 

4.17      

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 4.08                                                                 

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
 
 

จากตารางท่ี 4.57 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ดา้นบุคลากร แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
ระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนน
เฉล่ีย 4.08 ดงัน้ี 
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ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้าน
บุคลากร มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.08 ได้แก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในการใช้ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา  ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มี
การโยกยา้ยบ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.13 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
การใช้ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ช้
ระบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแก้ไขปัญหา  ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ย
บ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มี
ผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.94 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจใน
การใช้ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ช้
ระบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแก้ไขปัญหา  ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ย
บ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกว่า 4 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้าน
บุคลากร มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.17 ได้แก่ ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้
ความเขา้ใจในการใช้ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความ
รับผดิชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา  ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มี
การโยกยา้ยบ่อยคร้ัง และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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ตารางที ่4.58 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านบุคลากร 
แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
ไม่เคย

อบรม 

1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 

คร้ัง 
ด้านบุคลากร     

1. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบ

ฯ มากท่ีสุด 

4.20      

มาก 

4.22      

มาก 

3.86       

มาก 

4.14       

มาก 

2. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีและ

ความรับผิดชอบ 

4.00       

มาก 

4.00       

มาก 

4.00      

มาก 

4.23      

มาก 

3. ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา 4.40      

มาก 

4.00      

มาก 

3.89      

มาก 

4.28      

มาก 

4. ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ย

บ่อยคร้ัง 

4.20       

มาก 

4.25       

มาก 

3.58       

มาก 

4.19       

มาก 

5. ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการ

ปฏิบติังาน 

4.20       

มาก 

4.14       

มาก 

3.82      

มาก 

4.09      

มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.20     

มาก 

4.12      

มาก 

3.83      

มาก 

4.19       

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านบุคลากร 4.01                                                                 

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.58 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นบุคลากร แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-
LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.01 
ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บการอบรมระบบฯ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อความส าเร็จใน
ระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.20 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบฯ มาก



 

113 
 

ท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความ
สนใจในการแก้ไขปัญหา  ผู ้ใช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญต้องไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง และ
ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากร มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.12 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ 
ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา  ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง 
และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจัยด้านบุคลากร มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.83 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ 
ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา  ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง 
และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวนมากกวา่ 2 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.19 ไดแ้ก่ ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้
ระบบฯ มากท่ีสุด ผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ผูใ้ชร้ะบบฯ 
ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา  ผูใ้ช้ระบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ยบ่อยคร้ัง 
และผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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ตารางที ่4.59 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร  ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ

ความส าเร็จด้านการ

บ ารุงรักษาและให้ความ

ช่วยเหลอืจากกรมฯ 

จ านวน/

ร้อยละ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีมาใช้ใน

องค์กร 
ระดบั

ค่าเฉลีย่ มาก

ทีสุ่ด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุ่ด 

รวม 

1. เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบั

การท างานบนระบบฯ 

สามารถติดต่อ จนท.

ดูแลระบบไดต้ลอด 24 

ชม. 

จ านวน

ร้อยละ 

20     

24.40 

36    

43.90 

24     

29.30 

2     

2.40 

-          

-   

82 

100.00 

3.90     

มาก 

2. ในการอบรมระบบฯ 

ของกรมฯ แต่ละคร้ัง

ท่านไดรั้บความรู้เป็น

อยา่งดี 

จ านวน

ร้อยละ 

13    

15.90 

53    

64.40 

15    

18.30 

1     

1.20 

-          

- 

82 

100.00 

3.95    

มาก 

3. ไดรั้บความร่วมมือ

จากผูร่้วมงานท่ี

เช่ียวชาญระบบฯ 

สอนงานใหก้บัเพ่ือน

ร่วมงานท่านอ่ืนได้

เป็นอยา่งดี 

จ านวน

ร้อยละ 

15    

18.30 

46       

56.10 

21      

25.60 

-           

- 

-          

- 

82 

100.00 

3.93    

มาก 

4. กรมฯไดจ้ดัใหมี้ 

เจา้หนา้ท่ี หรือ

ผูเ้ช่ียวชาญระบบฯ(พ่ี

เล้ียงครู ก)แต่ละอ าเภอ

ไวค้อยช่วยเหลือเม่ือ

เกิดปัญหาต่างๆ 

 

จ านวน

ร้อยละ 

15     

18.30 

45     

54.90 

21     

25.60 

1     

1.20 

-          

- 

82 

100.00 

3.90    

มาก 

ค่าเฉลีย่ 82 

100.0

0 

3.92    

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.59 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบฯ มาใช ้วา่ปัจจยัต่างๆ ดา้นการบ ารุงรักษา
และให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.92 มากท่ีสุด
คือ ในการอบรมระบบฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังท่านไดรั้บความรู้เป็นอย่างดี มีค่าเฉล่ีย 3.95 รองลงมา
คือ ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีเช่ียวชาญระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็น
อย่างดี มีค่าเฉล่ีย 3.93 และนอ้ยท่ีสุดคือ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อ 
จนท.ดูแลระบบไดต้ลอด 24 ชม. และกรมฯไดจ้ดัให้มี เจา้หนา้ท่ี หรือผูเ้ช่ียวชาญระบบฯ(พี่เล้ียงครู ก) 
แต่ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ มีค่าเฉล่ีย 3.90 
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ตารางที ่4.60 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกตาม
ต าแหน่งหน้าที่ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบ

บัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที ่
ปลดั/เจ้าหน้าที่

วเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่

พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงนิและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลงั 

ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความ

ช่วยเหลอืจากกรมฯ 

     

1. เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบน

ระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แล

ระบบของกรมฯ ไดต้ลอด 24 ชม. 

3.94      

มาก 

4.05      

มาก 

4.40       

มาก 

3.45     

ปาน

กลาง 

3.83       

มาก 

2. ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯแต่ละ

คร้ังท่านไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก 

3.83       

มาก 

4.10         

มาก 

3.93        

มาก 

3.91       

มาก 

4.00       

มาก 

3. ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมี

ความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบน

ระบบฯ สอนงานใหก้บัเพ่ือนร่วมงาน

ท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.88       

มาก 

3.78       

มาก 

4.00       

มาก 

4.00       

มาก 

4.00      

มาก 

4. กรมฯ ไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือ

ผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พ่ีเล้ียงครู 

ก) แต่ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือ

เกิดปัญหาต่างๆ 

4.05         

มาก 

3.89       

มาก 

4.06       

มาก 

3.70        

มาก 

3.83        

มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.93      

มาก 

3.96      

มาก 

4.10     

มาก 

3.77      

มาก 

3.92      

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านการบ ารุงรักษาและให้

ความช่วยเหลอืจากกรมฯ 

3.94                                                                                              

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.60 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ  
แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.94 ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและให้
ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.93 ได้แก่ เม่ือเกิด
ปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก ไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนได้
เป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอ
ไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจาก
กรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดับ มาก คือระดับคะแนน 3.96 ได้แก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกับการ
ท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในการจดั
ฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ได้รับความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี 
และกรมฯ ได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ระบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอไวค้อย
ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ มี
ผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.10 ได้แก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบน
ระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของ
กรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มี
เจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ระบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหา
ต่างๆ 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือ
จากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.77 โดยระดบัมาก ไดแ้ก่ ในการจดั
ฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังได้รับความรู้เป็นอย่างมาก ได้รับความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี 
และกรมฯ ได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ระบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอไวค้อย
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ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ ส่วนระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ 
สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและใหค้วามช่วยเหลือจากกรม
ฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.92 ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบน
ระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของ
กรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มี
เจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ระบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหา
ต่างๆ 
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ตารางที ่4.61 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานระบบ  
e-LAAS 

น้อยกว่า 1 
ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี 
มากกว่า 4 

ปี 
ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจากกรมฯ     

1. เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถ
ติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ไดต้ลอด 24 
ชม. 

4.00       
มาก 

3.96      
มาก 

3.83       
มาก 

3.85      
มาก 

2. ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯแต่ละคร้ังท่านไดรั้บ
ความรู้เป็นอยา่งมาก 

3.80      
มาก 

4.03      
มาก 

3.91      
มาก 

3.82      
มาก 

3. ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความ
เช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานใหก้บั
เพ่ือนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.20       
มาก 

4.00      
มาก 

3.83      
มาก 

3.85      
มาก 

4. กรมฯ ไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใช้
ระบบ(พ่ีเล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือ
เกิดปัญหาต่างๆ 

4.00      
มาก 

4.06      
มาก 

3.70       
มาก 

4.14      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.00    
มาก 

4.07    
มาก 

3.82      
มาก 

3.92      
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการบ ารุงรักษาและให้ความ
ช่วยเหลอื 
จากกรมฯ 

3.95                                                                   
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.61 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ  
แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.95 ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ นอ้ยกว่า 1 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.00 
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ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอย่างมาก ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานใหก้บัเพื่อนร่วมงาน
ท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่
ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

ผู้ท่ี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบฯ 1 -2 ปี มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.07 
ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอย่างมาก ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานใหก้บัเพื่อนร่วมงาน
ทา่นอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่
ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

ผู้ท่ี มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบฯ 2 -4 ปี มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.82 
ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอย่างมาก ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานใหก้บัเพื่อนร่วมงาน
ท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่
ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกวา่ 4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.92 
ไดแ้ก่ เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอย่างมาก ไดรั้บความ
ร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานใหก้บัเพื่อนร่วมงาน
ท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่
ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 
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ตารางที ่4.62 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แยกตามจ านวน
คร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
ไม่เคย

อบรม 
1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 

คร้ัง 

ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจากกรม

ฯ 

    
1. เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ 

สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้

ตลอด 24 ชม. 

4.00      

มาก 

4.07      

มาก 

3.89      

มาก 

3.66       

มาก 
2. ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯแต่ละคร้ังท่านไดรั้บ

ความรู้เป็นอยา่งมาก 

3.80      

มาก 

4.03      

มาก 

4.03       

มาก 

3.76      

มาก 

3. ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานใหก้บั

เพ่ือนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.40       

มาก 

4.03      

มาก 

3.82      

มาก 

3.80      

มาก 

4. กรมฯ ไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใช้

ระบบ(พ่ีเล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือ

เกิดปัญหาต่างๆ 

4.20      

มาก 

4.03      

มาก 

3.75      

มาก 

3.85      

มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.10      

มาก 

4.04      

มาก 

3.87      

มาก 

3.77      

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านการบ ารุงรักษาและให้ความ

ช่วยเหลอืจากกรมฯ 

3.95                                                                  

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 

จากตารางท่ี 4.62 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ  
แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จ
ในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.95 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยได้รับการอบรมระบบฯ มีความเห็นว่าปัจจยัด้านการบ ารุงรักษาและให้ความ
ช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.10 ได้แก่ เม่ือเกิดปัญหา
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เก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ใน
การจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอย่างดี 
และกรมฯ ได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใช้ระบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอไวค้อย
ช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและให้
ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.04 ได้แก่ เม่ือเกิด
ปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก ไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนได้
เป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอ
ไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและให้
ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.87 ได้แก่ เม่ือเกิด
ปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ได้ตลอด 24 
ชัว่โมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก ไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนได้
เป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอ
ไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวนมากกว่า 2 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษา
และให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.77 ไดแ้ก่ เม่ือ
เกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมฯ ไดต้ลอด 24 
ชัว่โมง ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมฯ แต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก ไดรั้บความร่วมมือจาก
ผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานให้กบัเพื่อนร่วมงานท่านอ่ืนได้
เป็นอยา่งดี และกรมฯ ไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีหรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบ(พี่เล้ียงครู ก) แต่ละอ าเภอ
ไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 
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ตารางที ่4.63 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร  ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ความส าเร็จฯ ด้าน
เคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 

จ านวน/
ร้อยละ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีมาใช้ใน
องค์กร ระดบั

ค่าเฉลีย่ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

รวม 

1. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอ
ต่อการใชง้าน 

จ านวน
ร้อยละ 

25  
30.50 

34  
41.50 

23   
28.00 

-           
- 

-          
-   

82 
100.00 

4.02      
มาก 

2. ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมี
เสถียรภาพในการ
เช่ือมต่อท าใหท้ างาน
บนระบบฯ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

จ านวน
ร้อยละ 

17  
20.70 

45   
54.90 

19   
23.20 

1    
1.20 

-          
- 

82 
100.00 

3.95   
มาก 

3.คอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพท่ี์ใชใ้นการ
ท างานบนระบบฯ
สามารถท างานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

จ านวน
ร้อยละ 

14   
17.10 

55   
67.10 

12   
14.60 

1    
1.20 

-          
- 

82 
100.00 

4.00   
มาก 

4. คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บั
ระบบฯ ตอ้งมีการ
ป้องกนัไวรัสไดเ้ป็น
อยา่งดี 

 

จ านวน
ร้อยละ 

18  
22.00 

38   
46.30 

24   
29.30 

2    
2.40 

-          
- 

82 
100.00 

3.88    
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
82 

100.0
0 

3.96  
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.63 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบฯ มาใช้ ว่าปัจจยัต่างๆ ด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.96 มากท่ีสุดคือ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 
4.02 รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพท่ี์ใชใ้นการท างานบนระบบฯสามารถท างานไดอ้ยา่ง
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รวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 4.00 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้ท างานบนระบบ
ฯ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.95 และน้อยท่ีสุดคือ คอมพิวเตอร์ท่ีใช้กบัระบบฯ ตอ้งมีการ
ป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี มีค่าเฉล่ีย 3.88 
 

ตารางที ่4.64 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ แยกตามต าแหน่งหน้าที่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์  

(e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลดั/เจ้าหน้าที่

วเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่

พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงนิและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลงั 

ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้      
1. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน 4.00       

มาก 

3.94       

มาก 

4.40      

มาก 

3.95        

มาก 

3.66       

มาก 
2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพใน
การเช่ือมต่อท าใหส้ามารถท างานบนระบบ
ฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.94        

มาก 

3.89        

มาก 

4.33        

มาก 

3.79       

มาก 

3.83       

มาก 

3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพท่ี์ใชใ้นการ
ท างานบนระบบฯ สามารถท างานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว 

3.94       

มาก 

4.05       

มาก 

4.13       

มาก 

4.04       

มาก 

3.50       

มาก 

4. คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการ
ป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

3.72        

มาก 

4.00       

มาก 

4.06       

มาก 

3.83       

มาก 

3.66       

มาก 

ค่าเฉลีย่ 3.90      

มาก 

3.97       

มาก 

4.23       

มาก 

3.90       

มาก 

3.66      

มาก 
ค่าเฉลีย่รวมด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3.93                                                                                      

มาก 
หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 4.64 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผล
การศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.93 ดงัน้ี 
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ปลดั / เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีผล
ต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.90 ไดแ้ก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีผลต่อความส าเร็จใน
ระดับ มาก คือระดับคะแนน 3.97 ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน  ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และ
คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก 
คือระดับคะแนน 4.23 ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมี
เสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และ
เคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานไดอ้ย่างรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใช้กบั
ระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีผลต่อความส าเร็จ
ในระดับ มาก คือระดับคะแนน 3.90 ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และ
คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นว่าปัจจยัด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีผลต่อความส าเร็จใน
ระดับ มาก คือระดับคะแนน 3.66 ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน  ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และ
คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางที ่4.65 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ระบบ e-LAAS 

น้อยกว่า 1 
ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี 
มากกว่า 4 

ปี 
ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้     

1. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน 3.80      
มาก 

4.03      
มาก 

4.00       
มาก 

4.28       
มาก 

2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อ
ท าใหส้ามารถท างานบนระบบฯ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.00      
มาก 

4.06       
มาก 

3.83      
มาก 

4.00      
มาก 

3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพท่ี์ใชใ้นการท างานบน
ระบบฯ สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.80       
มาก 

4.15        
มาก 

3.86      
มาก 

4.14      
มาก 

4. คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสได้
เป็นอยา่งดี 

3.80       
มาก 

3.93       
มาก 

3.75         
มาก 

4.25      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.85      
มาก 

4.04     
มาก 

3.86     
มาก 

4.18       
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
3.98                                                                   
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.65 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แยกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 3.98 ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบฯ น้อยกว่า 1 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีผลต่อความส าเร็จในระดับ มาก คือระดบัคะแนน 3.98 ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างาน
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บนระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ 
สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.04 ไดแ้ก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
ใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.86 ไดแ้ก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
ใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกว่า 4 ปี มีความเห็นว่าปัจจยัด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีผลต่อความส าเร็จในระดับ มาก คือระดบัคะแนน 4.18 ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์
เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างาน
บนระบบฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ 
สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางที ่4.66 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้ แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
ไม่เคย
อบรม 

1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 
คร้ัง 

ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้     
1. มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน 3.80      

มาก 
4.03      
มาก 

4.03       
มาก 

4.04      
มาก 

2. ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการ
เช่ือมต่อท าใหส้ามารถท างานบนระบบฯ ไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

4.20      
มาก 

3.88      
มาก 

3.93      
มาก 

4.00      
มาก 

3. คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพท่ี์ใชใ้นการท างานบน
ระบบฯ สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

3.80      
มาก 

4.00      
มาก 

4.06      
มาก 

3.95       
มาก 

4. คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัส
ไดเ้ป็นอยา่งดี 

4.20      
มาก 

3.85      
มาก 

3.82      
มาก 

3.90      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 4.00     
มาก 

3.94      
มาก 

3.96     
มาก 

3.97      
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 3.97                                                                 
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.66 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ แยกตามจ านวนคร้ังในการ
อบรมระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดับ มาก มีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.97 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยได้รับการอบรมระบบฯ มีความเห็นว่าปัจจัยด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.00 ได้แก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีผล
ต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.94 ไดแ้ก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้มีผล
ต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.96 ไดแ้ก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน ระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้อย่าง
รวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวนมากกว่า 2 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.97 ไดแ้ก่ มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการ
ใช้งาน ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อท าให้สามารถท างานบนระบบฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ท่ีใช้ในการท างานบนระบบฯ สามารถท างานได้
อยา่งรวดเร็ว และคอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัสไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ตารางที ่4.67 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร  ด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อ
ความส าเร็จฯ ด้าน

คู่มือในการปฏิบัติงาน 

จ านวน/
ร้อยละ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีมาใช้ใน
องค์กร 

ระดบั
ค่าเฉลีย่ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
รวม 

1. คู่มือการใชง้านอ่าน
แลว้เขา้ใจง่าย 

จ านวน
ร้อยละ 

19  
23.20 

31   
37.80 

31    
37.80 

1   
1.20 

-          
-   

82 
100.0
0 

3.83   
มาก 

2. คู่มือการใชง้านมี
ตวัอยา่งประกอบ
ครบถว้นและ
สามารถท าตาม
ขั้นตอนไดง่้าย 

จ านวน
ร้อยละ 

12   
14.60 

40   
48.80 

29    
35.40 

1    
1.20 

-          
- 

82 
100.0 

3.77   
มาก 

3.ระบบ Knowledge 
Management System 
(KM) ไดบ้อกขั้นตอน
และการท างานท่ี
ชดัเจน 

จ านวน
ร้อยละ 

16    
19.50 

25   
30.50 

38    
46.30 

3    
3.70 

-          
- 

 
82 

100.0 
3.66   
มาก 

ค่าเฉลีย่ 82 
100.0
0 

3.75   
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.67 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบฯ มาใช้ ว่าปัจจยัต่างๆ ด้านคู่มือในการ
ปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  3.75 มากท่ีสุดคือ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 
3.83 รองลงมาคือ คู่มือการใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถว้นและสามารถท าตามขั้นตอนไดง่้าย มี
ค่าเฉล่ีย 3.77 และน้อยท่ีสุดคือ ระบบ Knowledge Management System (KM) ได้บอกขั้นตอนและ
การท างานท่ีชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 3.66 
 
 
 



 

131 
 

ตารางที ่4.68 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามต าแหน่งหน้าที่ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์  

(e-LAAS) มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลดั/เจ้าหน้าที่

วิเคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่

พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงนิและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลงั 

ด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน      
1. คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 3.77      

มาก 
3.94      
มาก 

4.00      
มาก 

3.66      
มาก 

3.83      
มาก 

2. คู่มือการใชง้านมีตวัอยา่งประกอบ
ครบถว้นและสามารถท าตามขั้นตอนได้
ง่าย 

3.66       
มาก 

4.00       
มาก 

4.00       
มาก 

3.58      
มาก 

3.50       
มาก 

3. ระบบ Knowledge Management System 
(KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ี
ชดัเจน 

3.88      
มาก 

3.73      
มาก 

3.80      
มาก 

3.45      
มาก 

3.16      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.77      
มาก 

3.85     
มาก 

3.93      
มาก 

3.56     
มาก 

3.50     
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน 
3.72                                                                                     
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.68 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผล
การศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.72 ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน 
มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.77 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย คู่มือ
การใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย และระบบ Knowledge 
Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จ
ในระดับ มาก คือระดับคะแนน 3.85 ได้แก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้วเข้าใจง่าย คู่มือการใช้งานมี
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ตวัอย่างประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย และระบบ Knowledge Management 
System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั 
มาก คือระดับคะแนน 3.93 ได้แก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้วเข้าใจง่าย คู่มือการใช้งานมีตัวอย่าง
ประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย และระบบ Knowledge Management System 
(KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี  มีความเห็นว่าปัจจัยด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.56 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย คู่มือการใช้
งานมีตัวอย่างประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้ นตอนได้ง่าย  และระบบ Knowledge 
Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จใน
ระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.50 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่านแลว้เขา้ใจง่าย คู่มือการใชง้านมีตวัอยา่ง
ประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย และระบบ Knowledge Management System 
(KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่4.69 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ระบบ e-LAAS 

น้อยกว่า 1 
ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี 
มากกว่า 4 

ปี 
ด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน     

1. คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 3.40     
ปาน
กลาง 

3.81      
มาก 

3.81      
มาก 

4.28      
มาก 

2. คู่มือการใชง้านมีตวัอยา่งประกอบครบถว้นและ
สามารถท าตามขั้นตอนไดง่้าย 

3.20     
ปาน
กลาง 

3.87      
มาก 

3.75      
มาก 

3.71      
มาก 

3. ระบบ Knowledge Management System (KM) ได้
บอกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

3.20     
ปาน
กลาง 

3.60      
มาก 

3.62      
มาก 

4.42      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.27     

ปานกลาง 
3.76      
มาก 

3.73      
มาก 

4.14    
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน 
3.73                                                                   
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.69 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านคู่มือในการปฏิบติังาน แยกตามประสบการณ์ใน
การปฏิบติังานระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มี
ระดบัคะแนนเฉล่ีย 3.73 ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ นอ้ยกวา่ 1 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือ
ในการปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั ปานกลาง คือระดบัคะแนน 3.27 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้
งานอ่านแลว้เขา้ใจง่าย คู่มือการใชง้านมีตวัอยา่งประกอบครบถว้นและสามารถท าตามขั้นตอนไดง่้าย 
และระบบ Knowledge Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการ
ปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.76 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้ว
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เขา้ใจง่าย คู่มือการใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถว้นและสามารถท าตามขั้นตอนไดง่้าย และระบบ 
Knowledge Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการ
ปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.73 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่านแล้ว
เขา้ใจง่าย คู่มือการใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถว้นและสามารถท าตามขั้นตอนไดง่้าย และระบบ 
Knowledge Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกวา่ 4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือ
ในการปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.14 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่าน
แล้วเขา้ใจง่าย คู่มือการใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย และ
ระบบ Knowledge Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 
 

ตารางที ่4.70 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านคู่มือในการ
ปฏิบัติงาน แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
ไม่เคย
อบรม 

1 คร้ัง 2 คร้ัง มากกว่า 2 
คร้ัง 

ด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน     
1. คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 4.00      

มาก 
3.77      
มาก 

3.72      
มาก 

4.00      
มาก 

2. คู่มือการใชง้านมีตวัอยา่งประกอบครบถว้นและ
สามารถท าตามขั้นตอนไดง่้าย 

3.60      
มาก 

3.81      
มาก 

3.72      
มาก 

3.80      
มาก 

3. ระบบ Knowledge Management System (KM) ได้
บอกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

3.40      
ปาน
กลาง 

3.74      
มาก 

3.51      
มาก 

3.80      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.67     
มาก 

3.77     
มาก 

3.65     
มาก 

3.87     
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน 
3.74                                                                  
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 
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จากตารางท่ี 4.70 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน แยกตามจ านวนคร้ังในการ
อบรมระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดับ มาก มีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 3.74 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยไดรั้บการอบรมระบบฯ มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน มีผลต่อ
ความส าเร็จโดยรวมในระดบั มาก  คือระดบัคะแนน 3.67 โดยระดบัมาก ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่าน
แล้วเขา้ใจง่าย และคู่มือการใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย  
ส่วนระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ระบบ Knowledge Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการ
ท างานท่ีชดัเจน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 1 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน มี
ผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก  คือระดบัคะแนน 3.77 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย คู่มือ
การใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย และระบบ Knowledge 
Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน มี
ผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก  คือระดบัคะแนน 3.65 ไดแ้ก่ คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย คู่มือ
การใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถ้วนและสามารถท าตามขั้นตอนได้ง่าย และระบบ Knowledge 
Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวนมากกว่า 2 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัด้านคู่มือในการ
ปฏิบติังาน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก  คือระดบัคะแนน 3.87 ไดแ้ก่ คู่มือการใช้งานอ่านแลว้
เขา้ใจง่าย คู่มือการใช้งานมีตวัอย่างประกอบครบถว้นและสามารถท าตามขั้นตอนไดง่้าย และระบบ 
Knowledge Management System (KM) ไดบ้อกขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 
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ตารางที ่4.71 ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร  ด้านการควบคุมภายใน 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ความส าเร็จฯ ด้านการ

ควบคุมภายใน 

จ านวน/
ร้อยละ 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีมาใช้ใน
องค์กร ระดบั

ค่าเฉลีย่ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ทีสุ่ด 

รวม 

1. มีการแบ่งการท างาน
ในแต่ละเมนูให ้จนท.
แต่ละต าแหน่งตาม
ความรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน 

จ านวน
ร้อยละ 

25  
30.50 

41  
50.00 

15    
18.30 

1    
1.20 

-          
-   

82 
100.00 

4.09    
มาก 

2. ผูอ้  านวยการกองคลงั
ไดต้รวจสอบขอ้มลูทุก
คร้ัง 

จ านวน
ร้อยละ 

20    
24.40 

47    
57.30 

15    
18.30 

-             
- 

-          
- 

82 
100.00 

4.06    
มาก 

3. กรมฯไดมี้การควบคุม
ติดตาม ประเมินผล
การปฏิบติังาน เพ่ือ
น าขอ้มลูปัญหาและ
อุปสรรคมาปรับปรุง
แกไ้ขการท างานบน
ระบบฯใหดี้ยิ่งข้ึน 

จ านวน
ร้อยละ 

17   
20.70 

50    
61.00 

15    
18.30 

-           
- 

-          
- 

82 
100.00 

4.02     
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
82 

100.00 
4.06    
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.71 จากผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 82 คน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบฯ มาใช้ ว่าปัจจยัต่างๆ ด้านการควบคุม
ภายใน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 มากท่ีสุดคือ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้ จนท.แต่ละ
ต าแหน่งตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีค่าเฉล่ีย 4.09 รองลงมาคือ ผูอ้  านวยการกองคลังได้
ตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง ค่าเฉล่ีย 4.06 และน้อยท่ีสุดคือ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินได้มีการ
ควบคุมติดตาม ประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูลปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขการ
ท างานบนระบบฯใหดี้ยิง่ข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.02 
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ตารางที ่4.72 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านการควบคุม
ภายใน แยกตามต าแหน่งหน้าทีท่ี่รับผดิชอบ 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน า
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS)  

มาใช้ 

ต าแหน่งหน้าที่ 
ปลดั/เจ้าหน้าที่

วเิคราะห์นโยบาย

และแผน 

เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้ 

เจ้าหน้าที่

พสัดุ 

เจ้าหน้าที่
การเงนิและ

บัญชี 

ผู้อ านวยการ
กองคลงั 

ด้านการควบคุมภายใน      
1. มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้
เจา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่งตามความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

4.05       
มาก 

4.15      
มาก 

4.26      
มาก 

4.08      
มาก 

3.66      
มาก 

2. ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูล
ทุกคร้ัง 

4.00       
มาก 

3.84       
มาก 

4.33       
มาก 

4.12       
มาก 

4.00      
มาก 

3. กรมฯ ไดมี้การควบคุมติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือน าขอ้มลู 
ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการ
ปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

3.88      
มาก 

4.15       
มาก 

4.20      
มาก 

3.83      
มาก 

4.33      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.98     
มาก 

4.05      
มาก 

4.26       
มาก 

4.01      
มาก 

4.00     
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการควบคุมภายใน 
4.06                                                                                     
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.72 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านการควบคุมภายใน แยกตามต าแหน่งหน้าท่ี ผล
การศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบัคะแนนเฉล่ีย 4.06 ดงัน้ี 

ปลดั / เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน มีผล
ต่อความส าเร็จในระดับ มาก คือระดับคะแนน 3.98 ได้แก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้
เจา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุก
คร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อ
น าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน มีผลต่อความส าเร็จใน
ระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.05 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่ง
ตามความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและ
อุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก 
คือระดบัคะแนน 4.26 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้เจา้หน้าท่ีแต่ละต าแหน่งตามความ
รับผิดชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมา
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน มีผลต่อความส าเร็จ
ในระดับ มาก คือระดับคะแนน 4.01 ได้แก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้เจา้หน้าท่ีแต่ละ
ต าแหน่งตามความรับผิดชอบอย่างชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าข้อมูล 
ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นว่าปัจจยัด้านการควบคุมภายใน มีผลต่อความส าเร็จใน
ระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.00 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่ง
ตามความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริม
การปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและ
อุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.73 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านการควบคุม
ภายใน แยกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ระบบ e-LAAS 

น้อยกว่า 1 
ปี 

1-2 ปี 2-4 ปี 
มากกว่า 4 

ปี 
ด้านการควบคุมภายใน     

1. มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละ
ต าแหน่งตามความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

4.20      
มาก 

4.00      
มาก 

4.13      
มาก 

4.28       
มาก 

2. ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง 3.80      
มาก 

4.09       
มาก 

4.00      
มาก 

4.42       
มาก 

3. กรมฯ ไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เพ่ือน าขอ้มลู ปัญหาและอุปสรรคมา
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

3.60      
มาก 

4.03      
มาก 

4.05      
มาก 

4.14       
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
3.87      
มาก 

4.04      
มาก 

4.06     
มาก 

4.28      
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการควบคุมภายใน 
4.06                                                                     
มาก 

หมายเหตุ : ระดบัคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากบัมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.73 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ดา้นการควบคุมภายใน แยกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบวา่มีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก มีระดบั
คะแนนเฉล่ีย 4.06 ดงัน้ี 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ นอ้ยกว่า 1 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการ
ควบคุมภายใน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 3.87 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานใน
แต่ละเมนูให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ผูอ้  านวยการกองคลังได้
ตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผล
การปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานบนระบบฯ ให้ดี
ยิง่ข้ึน 
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ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 1-2 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุม
ภายใน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.04 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละ
เมนูให้เจา้หน้าท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผิดชอบอย่างชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบ
ข้อมูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ 2-4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุม
ภายใน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.06 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละ
เมนูให้เจา้หน้าท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผิดชอบอย่างชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบ
ข้อมูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบฯ มากกวา่ 4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการ
ควบคุมภายใน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.28 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานใน
แต่ละเมนูให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผิดชอบอย่างชัดเจน ผูอ้  านวยการกองคลังได้
ตรวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผล
การปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบติังานบนระบบฯ ให้ดี
ยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.74 แสดงค่าเฉลี่ยของผู้ตอบแบบสอบถามตามปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ ด้านการควบคุม
ภายใน แยกตามจ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชี
คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ 

จ านวนคร้ังในการอบรมระบบ e-LAAS 
ไม่เคย
อบรม 

1 คร้ัง 2 คร้ัง 
มากกว่า 2 

คร้ัง 
ด้านการควบคุมภายใน     

1. มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละ
ต าแหน่งตามความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

4.40      
มาก 

4.03      
มาก 

4.06      
มาก 

4.14      
มาก 

2. ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง 3.80      
มาก 

4.03      
มาก 

3.96      
มาก 

4.28      
มาก 

3. กรมฯ ไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เพ่ือน าขอ้มลู ปัญหาและอุปสรรคมา
ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิ่งข้ึน 

4.20      
มาก 

4.11      
มาก 

3.89      
มาก 

4.04      
มาก 

ค่าเฉลีย่ 
4.13     
มาก 

4.06     
มาก 

3.97      
มาก 

4.15     
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านการควบคุมภายใน 
4.08                                                                  
มาก 

หมายเหตุ : ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 เท่ากับมากท่ีสุด 3.50 – 4.49 เท่ากบัมาก 2.50 – 3.49 เท่ากบัปานกลาง 1.50 – 2.49 

เท่ากบันอ้ย 1.00 – 1.49 เท่ากบันอ้ยท่ีสุด 

 
จากตารางท่ี 4.74 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ ด้านการควบคุมภายใน แยกตามจ านวนคร้ังในการ
อบรมระบบ e-LAAS ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจยัต่างๆ มีผลต่อความส าเร็จในระดับ มาก มีระดับ
คะแนนเฉล่ีย 4.08 ดงัน้ี 

ผูท่ี้ไม่เคยได้รับการอบรมระบบฯ มีความเห็นว่าปัจจยัด้านการควบคุมภายใน มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.13 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้เจา้หนา้ท่ี
แต่ละต าแหน่งตามความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล 
ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ 1คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจัยด้านการควบคุมภายใน มีผลต่อ
ความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.06 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้เจา้หนา้ท่ี
แต่ละต าแหน่งตามความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง และ
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล 
ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบฯ จ านวน 2 คร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุมภายใน มีผล
ต่อความส าเร็จในระดับ มาก คือระดับคะแนน 3.97 ได้แก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนูให้
เจา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุก
คร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตามและประเมินผลการปฏิบติังาน เพื่อ
น าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 

ผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบฯ จ านวนมากกว่า 2 คร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัด้านการควบคุม
ภายใน มีผลต่อความส าเร็จในระดบั มาก คือระดบัคะแนน 4.15 ไดแ้ก่ มีการแบ่งการท างานในแต่ละ
เมนูให้เจา้หน้าท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผิดชอบอย่างชดัเจน ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบ
ข้อมูลทุกคร้ัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้มีการควบคุมติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน เพื่อน าขอ้มูล ปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้ยิง่ข้ึน 
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ตารางที ่4.75 แสดงสรุปปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ดา้น คือ ดา้นระบบ
บญัชี ดา้นบุคลากร ดา้นการบ ารุงรักษาและใหค้วามช่วยเหลือจากกรมฯ ดา้นเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน และดา้นการควบคุมภายใน (จากตารางท่ี 4.51 , 
4.55 , 4.59 , 4.63 , 4.67 และ 4.71) 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จ ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ค่าเฉลีย่
รวม 

แปลผล 

1.  ด้านระบบบัญชี   3.95 มาก 

   1.1 มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มูลง่ายไม่ซบัซอ้น 3.99 มาก   

   1.2 มีรูปแบบหนา้จอการน าเขา้ขอ้มูลท่ีง่าย 3.89 มาก   

   1.3 การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็ว 3.88 มาก   

   1.4 ระบบฯ สามารถท างานร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้ 3.95 มาก   

   1.5 มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า 4.04 มาก   

2.  ด้านบุคลากร   4.04 มาก 

   2.1 ผูใ้ชต้อ้งมีความรู้ความเขา้ใจในระบบฯ 4.07 มาก   

   2.2 ผูใ้ชต้อ้งมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

4.07 มาก   

   2.3 ผูใ้ชฯ้ ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา 4.06 มาก   

   2.4 ผูใ้ชท่ี้มีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการยา้ยบ่อย 4.00 มาก   

   2.5 ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอ 4.02 มาก   

3.  ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจากกรมฯ   3.92 มาก 

   3.1 เม่ือเกิดปัญหาสามารถติดตอ่ จนท. ได ้24 ชม. 3.90 มาก   

   3.2 ในการอบรมแต่ละคร้ังไดรั้บความรู้เป็นอยา่งดี 3.95 มาก   

   3.3 ผูท่ี้เช่ียวชาญระบบฯ สอนใหท่้านอ่ืนไดดี้ 3.93 มาก   

   3.4 กรมฯ จดัใหมี้ครู ก แต่ละอ าเภอคอยช่วยเหลือ 3.90 มาก   

4.  ด้านเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้   3.96 มาก 

   4.1 มีคอมฯ เพียงพอต่อการใชง้าน 4.02 มาก   

   4.2 อินเตอร์เน็ตมีความเสถียรท าใหท้ างานบน 
         ระบบฯไดดี้ 

3.95 มาก   
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ตารางที ่4.75 (ต่อ)  แสดงสรุปปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์กร  

ปัจจยัทีม่ผีลต่อความส าเร็จ ค่าเฉลีย่ แปลผล 
ค่าเฉลีย่
รวม 

แปลผล 

   4.3 คอมฯและเคร่ืองพิมพท์ างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 4.00 มาก   

   4.4 คอมฯท่ีใชก้บัระบบฯ มีการป้องกนัไวรัสไดดี้ 3.88 มาก   

5.  ด้านคู่มอืในการปฏิบตังิาน   3.75 มาก 

   5.1 คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 3.83 มาก   

   5.2 คู่มือมีตวัอยา่งประกอบครบถว้น ท าตามไดง่้าย 3.77 มาก   

   5.3 ระบบ KM บอกขั้นตอนการท างานท่ีชดัเจน 3.66 มาก   

6.  ด้านการควบคุมภายใน   4.06 มาก 

   6.1 มีการแบ่งเมนูการท างานตามต าแหน่งชดัเจน 4.09 มาก   

   6.2 ผอ.กองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มูลทุกคร้ัง 4.06 มาก   

   6.3 กรมฯ มีการติดตามประเมินผล เพื่อปรับปรุงใหดี้
ยิง่ข้ึน 

4.02 มาก   

รวม   3.95 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.75 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน า

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) มาใชใ้นองคก์ร โดยรวมอยู่
ในระดบั มาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 โดยแยกปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จดา้นต่างๆ คือ ดา้นการควบคุมภายใน 
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.06 รองลงมาคือ ด้านบุคลากร อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.04 ด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.96 ดา้นระบบบญัชี อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.95 
ดา้นการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมฯ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.92 และนอ้ยท่ีสุดคือ 
ดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.75 
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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่  ว่าผู ้ท่ีใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(e-LAAS) ในการปฏิบติังานสามารปฏิบติัไดห้รือไม่ 

วิธีการศึกษาในคร้ังน้ี ท าโดยศึกษาและรวบรวมขอ้มูลจากขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อถามผูป้ฏิบติังานในระบบ e-LAAS จ  านวน 82ราย โดยส่งแบบสอบถามไปยงั
เทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ งหมด 8 แห่ง จ านวนทั้ งหมด 88 ชุด และได้รับคืน
แบบสอบถาม จ านวน 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.18 และน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าเฉล่ีย 
(Mean)  
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาการประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมือง
เชียงใหม่สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

5.1.1 ด้านข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียระหวา่ง 30-39 ปี ส่วนใหญ่จบ

การศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขาการบญัชี การเงิน การคลงั จะด ารงต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและ
บญัชีเป็นส่วนใหญ่ มีอายุการท างานในช่วง 5-10 ปี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานการ
ปฏิบติังานด้วยระบบ e-LAAS ในช่วง 2-4 ปี และส่วนใหญ่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกับระบบ e-
LAASมากกวา่ 2 คร้ัง 

   

5.1.2 ด้านข้อมูลเบือ้งต้นในการใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์  (e-LAAS) 
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Excelไม่เคยใช้

โปรแกรมบญัชีอ่ืนนอกเหนือจากระบบ e-LAAS เป็นส่วนใหญ่ ส่วนผูท่ี้เคยใชโ้ปรแกรมบญัชีอ่ืนจะ
เคยใช้โปรแกรม Express มีหน้าท่ีการใช้งานบนระบบ e-LAAS คือระบบรายจ่ายเป็นส่วนใหญ่ มี
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คอมพิวเตอร์และผูป้ฏิบัติงานด้านการคลังในหน่วยงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบติังานด้านการคลังและงบประมาณแทนกันได้ ส่วนระบบอ่ืนท่ีสามารถท าได้นอกเหนือจาก
ระบบท่ีตนเองรับผดิชอบ คือระบบงบประมาณ 

  
5.1.3 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS) 
 5.1.3.1 การประเมินผลระบบงบประมาณ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่

ปฏิบติังานบนระบบงบประมาณไดใ้นระดบัมาก คือ ร้อยละ 95.45 โดยสามารถปฏิบติัไดท้ั้งหมด คือ 
เมนู การน าร่างเทศบญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม การโอน 
เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ e-LAAS การอนุมติัเทศบญัญติัด้วยการประมวลผลขอ้มูล การ
รายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั และการบนัทึกเปิดปีงบประมาณ รองลงมาท่ีปฏิบติังานบน
ระบบงบประมาณไดบ้างส่วนคือ เมนู การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การแกไ้ข
ร่างเทศบัญญัติ ประมาณการรายรับ รายจ่าย – เฉพาะกิจการ การบันทึกร่างประมาณการรายรับ 
รายจ่าย –เฉพาะกิจการ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ รายจ่าย-ฉบบัเพิ่มเติม และการ
เพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ)  

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถปฏิบัติงานระบบ
งบประมาณไดร้้อยละ 97.98 มากกวา่ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชีซ่ึงสามารถปฏิบติังานระบบ
งบประมาณได้ร้อยละ 72.73 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS 1-2 ปี 
สามารถปฏิบติังานระบบงบประมาณไดร้้อยละ 100.00 มากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ 2-4 ปี และผูท่ี้มี
ประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปี ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 96.97 และ 72.73 ตามล าดบั และผูท่ี้ไดรั้บการ
อบรมระบบ e-LAAS จ านวน 2 คร้ังและผูท่ี้ไดรั้บการอบรมมากกวา่ 2 คร้ัง สามารถปฏิบติังานระบบ
งบประมาณไดร้้อยละ 100.00 มากกวา่ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมจ านวน 1 คร้ังและไม่เคยไดรั้บการอบรม ซ่ึง
สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 95.96 และ 72.73 ตามล าดบั   

 5.1.3.2 การประเมินผลระบบรายรับพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังาน
บนระบบรายรับไดใ้นระดบัมาก คือ ร้อยละ 98.64 โดยสามารถปฏิบติัไดท้ั้งหมด คือ เมนู การบนัทึก
ขอ้มูลการบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินการบนัทึกการรับแจง้และ
การรับเงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค์การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่
เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินการบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและการ
ค านวณค่าปรับ เงินเพิ่มการประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน หลกัฐานการรับ
เงินการประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงินประจ าวนัการยกเลิก 
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ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน ใบน าส่งเงินใบเสร็จรับเงิน หลกัฐานการรับเงิน และการบนัทึกขอ้มูลผูเ้สีย
ภาษีเพิ่มฐานขอ้มูล การปรับปรุงขอ้มูล รองลงมาท่ีปฏิบติังานบนระบบรายรับไดบ้างส่วนคือ เมนู การ
จดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) และการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ 

 ซ่ึงต าแหน่งเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดส้ามารถปฏิบติังานระบบขอ้มูลรายรับไดร้้อยละ 
99.45 มากกวา่ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ซ่ึงสามารถปฏิบติังานระบบขอ้มูลรายรับไดร้้อยละ 
98.99 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS 1-2 ปี สามารถปฏิบติังานบนระบบ
ไดร้้อยละ 100.00 มากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ 2-4 ปี และผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 1 ปี ซ่ึงสามารถ
ปฏิบติัไดร้้อยละ 99.49 และ 81.82 ตามล าดบั และผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS จ านวน 1-2 คร้ัง
สามารถปฏิบติังานระบบงบประมาณไดร้้อยละ 100.00 มากกวา่ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมจ านวนมากกวา่ 2 
คร้ังและผุท่ี้ไม่เคยไดรั้บการอบรม ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 98.48 และ 81.82 ตามล าดบั 

 5.1.3.3  การประเมินผลระบบรายจ่าย  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ปฏิบติังานบนระบบรายจ่ายไดใ้นระดบัมาก คือ ร้อยละ 97.27 โดยสามารถปฏิบติัไดท้ั้งหมด คือ เมนู 
การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงินการจดัท ารายงานจดัท าเช็คการจดัท าฎีกาเงินรับฝาก 
และการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายการยกเลิกการจดัท าฎีกาการบนัทึกขอ้มูลการยมืเงิน และจดัท าสัญญายมืเงิน
งบประมาณการจดัท าฎีกาในการคืน ริบเงินประกนัสัญญา และการประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ 
แลว้พิมพร์ายงานท่ีเก่ียวขอ้ง รองลงมาท่ีปฏิบติังานบนระบบรายจ่ายไดบ้างส่วนคือ เมนู การบนัทึก
ขอ้มูลการจดัซ้ือ จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่มฐานขอ้มูลเจา้หน้ี ผูรั้บจา้ง การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา 
ขอ้ตกลง ตลอดจนการลงนาม การโอนสิทธ์ิ การบนัทึก และการบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร ฐานขอ้มูล
เงินเดือน 

 ซ่ึงต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้สามารถปฏิบัติงานระบบข้อมูลรายจ่ายได้ร้อยละ 
100.00 มากกวา่ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี ซ่ึงสามารถปฏิบติังานระบบขอ้มูลรายจ่ายไดร้้อย
ละ 91.43 ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS 2-4 ปี สามารถปฏิบติังานบน
ระบบได้ร้อยละ 100.00 มากกว่าผูท่ี้มีประสบการณ์ 1-2 ปี และผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ซ่ึง
สามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 97.27 และ 96.67 ตามล าดบั และผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS จ านวน 
1-2 คร้ัง และมากกวา่ 2 คร้ัง สามารถปฏิบติังานระบบงบประมาณไดร้้อยละ 100.00 มากกวา่ผูท่ี้ไม่เคย
ไดรั้บการอบรม ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 70.00 

 5.1.3.4 การประเมินผลระบบบัญชี พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ปฏิบติังาน
บนระบบบญัชีไดใ้นระดบั มาก คือ ร้อยละ 82.78 โดยสามารถปฏิบติัไดท้ั้งหมด คือ เมนู การปรับปรุง
ขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผา่นรายการ การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั การโอนรายจ่ายรอ
จ่ายเขา้เงินสะสม รองลงมาท่ีปฏิบติังานบนระบบบญัชีไดบ้างส่วนคือ เมนู การประมวลผลขอ้มูลและ
ตั้งแหล่งเงินคา้งจ่าย การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผูกพนัแลว้ การบนัทึกขอ้มูล
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ต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน ประจ าไตรมาส การจดัท างบ
แสดงฐานะการเงินประจ าปี และการปิดบญัชี (ส้ินปี)  

 ซ่ึงต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและบัญชีสามารถปฏิบัติงานระบบบัญชีได้ร้อยละ 
100.00 มากกวา่ต าแหน่งผูอ้  านวยการกองคลงั ซ่ึงสามารถปฏิบติังานระบบบญัชีไดร้้อยละ 73.50 ส่วน
ผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS มากกวา่ 4 ปี สามารถปฏิบติังานบนระบบได้
ร้อยละ 100.00 มากกวา่ผูท่ี้มีประสบการณ์ 2-4 ปี ผูท่ี้มีประสบการณ์1-2 ปี และผูท่ี้มีประสบการณ์นอ้ย
กว่า 1 ปี ซ่ึงสามารถปฏิบติัได้ร้อยละ 85.19 , 84.44 และ 22.22 ตามล าดบั และผูท่ี้ไม่เคยได้รับการ
อบรมระบบ e-LAAS เคยอบรมจ านวน 2 คร้ัง และเคยอบรมมากกวา่ 2 คร้ังสามารถปฏิบติังานระบบ
งบประมาณไดร้้อยละ 100.00 มากกวา่ผูท่ี้ไดรั้บการอบรมจ านวน 1 คร้ัง ซ่ึงสามารถปฏิบติัไดร้้อยละ 
71.30 

 
5.1.4 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)มาใช้ 
 แบ่งปัญหาและอุปสรรคออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้าน

กระบวนการท างานของระบบ และดา้นคู่มือ 
 5.1.4.1 ด้านบุคลากร พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

คือ ระดบัคะแนน 3.85 ซ่ึงผูใ้ชร้ะบบไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์เป็นปัญหาและอุปสรรคมาก
ท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  และผูอ้  านวยการกองคลงั มีปัญหาดา้นบุคลากร ในระดบัมาก ส่วนต าแหน่งเจา้หนา้ท่ี
การเงินและบญัชีมีปัญหาดา้นบุคลากรในระดบัปานกลาง ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน
บนระบบ e-LAAS ทุกช่วงประสบการณ์ มีปัญหาดา้นบุคลากรในระดบัมาก และผูท่ี้ไดรั้บการอบรม
ระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีปัญหาดา้นบุคลากรในระดบัมาก 

 5.1.4.2 ด้านเทคโนโลยี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก คือ ระดบัคะแนน 3.88 ซ่ึงการไม่ไดรั้บช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือเกิดปัญหาเป็น
ปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หน้าท่ีพสัดุ  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี และผูอ้  านวยการกองคลงั มีปัญหาดา้นเทคโนโลยีอยู่ใน
ระดบัมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ e-LAAS ทุกช่วงประสบการณ์ มีปัญหา
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ดา้นเทคโนโลยีอยูใ่นระดบัมาก และผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีปัญหาดา้น
เทคโนโลยอียูใ่นระดบัมาก 

 5.1.4.3 ด้านกระบวนการท างานของระบบ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
ปัญหาอยู่ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.84 ซ่ึงผูใ้ช้ระบบฯ เห็นว่าระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการ
ท างานบ่อยคร้ัง เป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี และผูอ้  านวยการกองคลงั มีปัญหาดา้นกระบวนการท างาน
ของระบบอยู่ในระดับมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ทุกช่วง
ประสบการณ์ มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบอยู่ในระดบัมาก และผูท่ี้ได้รับการอบรม
ระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบอยูใ่นระดบัมาก 

 5.1.4.4 ด้านคู่มือ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดบัมาก คือ 
ระดบัคะแนน 3.77 ซ่ึงการท่ีไม่มีเจา้หน้าท่ีคอยให้ความช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความช่วยเหลืออย่าง
เตม็ท่ี เป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หน้าท่ีพสัดุ  และเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี มีปัญหาดา้นคู่มืออยู่ในระดบัมาก ส่วนผูอ้  านวยการ
กองคลงั มีปัญหาดา้นคู่มือ อยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ 
e-LAAS ทุกช่วงประสบการณ์ มีปัญหาด้านคู่มืออยู่ในระดบัมาก และผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบ e-
LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีปัญหาดา้นคู่มืออยูใ่นระดบัมาก 
 
 5.1.5 ด้านข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (e-LAAS)มาใช้ 

 แบ่งปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จออกเป็น 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นระบบบญัชี ดา้นบุคลากร 
ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด้านเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้ดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน และดา้นการควบคุมภายใน 

 5.1.5.1 ด้านระบบบัญชี พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัใน
ระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.95 ซ่ึงมีความเห็นว่าระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้งแม่นย  าเป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หน้าท่ีพสัดุ  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี และผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบ
บญัชีมีผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ          e-
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LAAS ทุกช่วงประสบการณ์ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นระบบบญัชีมีผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 
และผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัด้านระบบบญัชีมีผลต่อ
ความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 5.1.5.2 ด้านบุคลากร พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญัในระดบั
มาก คือ ระดบัคะแนน 4.04 ซ่ึงมีความเห็นว่าผูใ้ช้ระบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใช้ระบบฯ 
และมีความรู้ตรงกบัต าแหน่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี และผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากร
มีผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ          e-LAAS 
ทุกช่วงประสบการณ์ มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อความส าเร็จอยู่ในระดบัมาก และผูท่ี้
ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นบุคลากรมีผลต่อความส าเร็จ
อยูใ่นระดบัมาก 

 5.1.5.3 ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ใหค้วามส าคญัในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.92 ซ่ึงมี
ความเห็นวา่ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินแต่ละคร้ังตอ้งไดรั้บความรู้เป็น
อยา่งมาก เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หน้าท่ีพสัดุ  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี และผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นว่าปัจจยัด้านการ
บ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีผลต่อความส าเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ทุกช่วงประสบการณ์ มี
ความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการบ ารุงรักษาและใหค้วามช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินมีผล
ต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก และผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีความเห็นว่า
ปัจจัยด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินมีผลต่อ
ความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 5.1.5.4 ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.96 ซ่ึงมีความเห็นว่าการมีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใช้งาน เป็น
ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี และผูอ้  านวยการกองคลัง มีความเห็นว่าปัจจัยด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบน
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ระบบ e-LAAS ทุกช่วงประสบการณ์ มีความเห็นว่าปัจจยัดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีผลต่อความส าเร็จ 
อยู่ในระดับมาก และผูท่ี้ได้รับการอบรมระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีความเห็นว่าปัจจยัด้าน
เคร่ืองมือเคร่ืองใชมี้ผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 5.1.5.5 ด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน  พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคญัในระดบัมาก คือ ระดบัคะแนน 3.75 ซ่ึงมีความเห็นว่าการมีคู่มือการใช้งานท่ีอ่านแล้ว
เขา้ใจง่าย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี และผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือใน
การปฏิบติังานมีผลต่อความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ 
e-LAAS 1-4 ปี และผูท่ี้มีประสบการณ์มากกวา่ 4 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังานมี
ผล ต่อความส าเร็จอยู่ในระดับมาก  และผู ้ ท่ี มีป ระสบการณ์ ในการป ฏิบั ติ งานบนระบบ  
e-LAAS น้อยกว่า 1 ปี มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการปฏิบติังานมีผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นคู่มือในการ
ปฏิบติังานมีผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 5.1.5.6 ด้านการควบคุมภายใน พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคญั
ในระดับมาก คือ ระดับคะแนน 4.06 ซ่ึงมีความเห็นว่าการแบ่งเมนูการท างานในแต่ละเมนูให้
เจา้หนา้ท่ีแต่ละต าแหน่งตามความรับผดิชอบอยา่งชดัเจน เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 

 ซ่ึงต าแหน่งปลัด เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้
เจา้หน้าท่ีพสัดุ  เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี และผูอ้  านวยการกองคลงั มีความเห็นว่าปัจจยัด้านการ
ควบคุมภายในมีผลต่อความส าเร็จ อยูใ่นระดบัมาก ส่วนผูท่ี้มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานบนระบบ 
e-LAAS ทุกช่วงประสบการณ์ มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุมภายในมีผลต่อความส าเร็จอยู่ใน
ระดบัมาก และผูท่ี้ไดรั้บการอบรมระบบ e-LAAS ทุกจ านวนคร้ัง มีความเห็นวา่ปัจจยัดา้นการควบคุม
ภายในมีผลต่อความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

จากการศึกษาการประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมือง
เชียงใหม ่สามารถอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.2.1 ผลการศึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (e – LAAS) โดยรวมผูป้ฏิบัติงานบนระบบ e-LAAS ของเทศบาลต าบลใน
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อ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถปฏิบติังานบนระบบฯ e-LAAS ไดซ่ึ้งอยูใ่นระดบัมาก โดยพบว่าระบบ
ขอ้มูลรายรับสามารถปฏิบติัไดม้ากกวา่ระบบอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัสุภาวดี  เนตรสุวรรรณ์ (2554) ได้
ศึกษาเร่ืองปัญหาการน าระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาใชก้บัองคก์ร
ปกครองส่ วนท้อ ง ถ่ิ น ใน จังห วัด ล าพู น  ซ่ึ งพ บ ว่ าค วาม รู้คว าม เข้ าใจ ใน ก ารใช้ ระบบ  
e-LAAS ทั้ง 4 ระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยระบบขอ้มูลรายรับพบวา่มีความรู้ความเขา้ใจในการ
ใชร้ะบบมากกวา่ระบบอ่ืนๆ 

5.2.2 ผลการศึกษาเก่ียวปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS) มาใช ้ประกอบดว้ย 4 ดา้น คือ ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้นกระบวนการท างานของ
ระบบ และดา้นคู่มือ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยพบวา่ปัญหาดา้นเทคโนโลยีมีปัญหามากกวา่ปัญหา
ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงไม่สอดคล้องกบั นิตยา มณีรัตน์ (2553)ไดศึ้กษาการใชร้ะบบบริหารงานคลงัขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่าปัญหาและ
อุปสรรคท่ีมีผลต่อการใช้ระบบ e-LAAS โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คือ ปัญหาด้านบุคลากร 
ปัญหาดา้นเทคโนโลยี ปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ ปัญหาดา้นคู่มือ และปัญหาดา้นการ
สนบัสนุนจากผูบ้ริหารและบุคลากร โดยมีปัญหาทุกดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 

5.2.3 ผลการศึกษาเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS) มาใช้ ประกอบด้วย 6 ดา้น คือ ดา้นระบบบญัชี ดา้นบุคลากร ดา้นการบ ารุงรักษาและให้
ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ด้านคู่มือในการ
ปฏิบติังาน และด้านการควบคุมภายใน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดยพบว่าปัจจยัด้านการควบคุม
ภายในมีผลต่อความส าเร็จมากกวา่ดา้นอ่ืนๆ ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาของนิตยา มณีรัตน์ (2553) 
ไดศึ้กษาเร่ือง การใชร้ะบบบริหารงานคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการใช้ระบบฯ คือปัจจยัด้าน
บุคลากร ดา้นการจดัการและสนับสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ด้านเทคโนโลยี ดา้นกระบวนการท างาน
ของโปรแกรม และดา้นคู่มือ โดยให้ความส าคญัทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคล้องกบัสุภาวดี  
เนตรสุวรรรณ์ (2554) ไดศึ้กษาเร่ืองปัญหาการน าระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมาใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัล าพูน ซ่ึงพบว่าปัจจัยท่ีมีผลต่อ
ความส าเร็จในด้านระบบบญัชี ด้านบุคลากร ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน โดยให้ความส าคญั
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 

5.2.4 ผลการศึกษาเก่ียวการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (e – LAAS) โดยรวมผูป้ฏิบติังานบนระบบ e-LAAS ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมือง
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เชียงใหม่ สามารถปฏิบติังานบนระบบฯ e-LAAS ไดซ่ึ้งอยูใ่นระดบัมาก และมีปัญหาและอุปสรรคใน
การน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านบุคลากร ด้าน
เทคโนโลยี ด้านกระบวนการท างานของระบบ และด้านคู่มือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงไม่
สอดคล้องกบัสุภาวดี เนตรสุวรรรณ์ (2554) ได้ศึกษาเร่ืองปัญหาการน าระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาใช้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าพูน ซ่ึงพบว่า
ความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบ e-LAAS ทั้ง 4 ระบบโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีปัญหาจากการ
น าระบบ e-LAAS มาใช ้โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
5.3 ข้อค้นพบจากการศึกษา 

ข้อมูลจากผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลใน
อ าเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถสรุปได ้ดงัน้ี  

 

5.3.1 ดา้นการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
(e – LAAS) ทั้ง 4 ระบบ พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสามารถปฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายรับ
ไดม้ากท่ีสุด รองลงมาคือ ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบงบประมาณ และระบบบญัชี  

5.3.2 ด้านปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใช้ ทั้ ง 4 
ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า มีปัญหาด้านเทคโนโลยีมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัญหาด้าน
บุคลากร ปัญหาดา้นกระบวนการท างานของระบบ และปัญหาดา้นคู่มือ 

5.3.3 ดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใช ้
ทั้ ง 6 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่าด้านการควบคุมภายในมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ดา้นบุคลากร ดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ดา้นระบบบญัชี ดา้นการบ ารุงรักษาและให้ความ
ช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และดา้นคู่มือในการปฏิบติังาน 

5.3.4 ผูอ้  านวยการกองคลงัปฏิบติังานบนระบบฯ ไดน้้อยกว่าเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี 
เน่ืองจากผูอ้  านวยการกองคลังจะดูการรายงานผลท่ีเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมทางการเงินภายใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยดูภาพรวมของการจดัเก็บเงินและใชจ่้ายเงินประเภทต่างๆ เพื่อน าไป
เสนอผูบ้ริหารในการวางแผนการใชจ่้ายเงินและการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดย
จะไม่ไดป้ฏิบติัเองเหมือนกบัเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี  

5.3.5 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีปฏิบติังานด้วยระบบ e-LAAS สามารถปฏิบติังานบนระบบ
ต่างๆ ทั้ง 4 ระบบ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก แต่มีปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) มาใช ้อยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น 
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5.3.6 ในการประเมินผลในคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลโดยผูป้ฏิบติังานประเมินตนเอง จึงท า
ใหผ้ลการประเมินท่ีออกมาอาจไม่ตรงกบัความเป็นจริงตามท่ีส านกังานทอ้งถ่ินจงัหวดัประเมินผลโดย
ผา่นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

 
5.4 ข้อเสนอแนะ 

5.4.1 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ควรจดัให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้เก่ียวกบั
การใชร้ะบบฯ อยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเร่ืองต่อไปน้ี คือ การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ 
รายจ่าย และฉบับเพิ่มเติม การบันทึกร่างประมาณการรายรับ รายจ่าย – เฉพาะกิจการการจัดท า
รายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1) การตั้ งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ การบันทึกฐานข้อมูล
บุคลากร ฐานขอ้มูลเงินเดือน การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน ประจ าไตรมาสตลอดจนการจดัท า
งบแสดงฐานะการเงินประจ าปี การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น และการปิดบญัชี 
(ส้ินปี) 

5.4.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ควรมีการปรับปรุงการท างานผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตให้มีเสถียรภาพและมีความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคดา้น
เทคโนโลยีมากท่ีสุด และควรมีการปรับปรุงโปรแกรมให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และให้ผู ้ท่ี
ปฏิบัติงานบนระบบฯ มาทดสอบความรู้ เพื่อเป็นการประเมินผลความรู้ค วามเข้าใจของกลุ่ม
ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ 

5.4.3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งควรมีการแบ่งการปฏิบติังานบนระบบฯ ใน
แต่ละระบบยอ่ยให้แก่ผูป้ฏิบติังานอยา่งชดัเจน เพื่อง่ายต่อการปฏิบติังานและลดความซ ้ าซ้อนในการ
ปฏิบัติงาน และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ควรจัดฝึกอบรมผู ้เช่ียวชาญเก่ียวกับการใช ้
ระบบฯ ประจ าแต่ละอ าเภออย่างสม ่าเสมอ เพื่อท่ีช่วยให้ค  าปรึกษา ให้ค  าแนะน าหากเกิดปัญหา
เก่ียวกบัการใชง้าน เพราะปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จดา้นการควบคุมภายในและดา้นบุคลากรมีผลต่อ
ความส าเร็จในการใชน้ าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มาใชม้ากท่ีสุด  

5.4.4 ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ควรมีการพฒันาและฝึกฝนตนเองให้สามารถปฏิบติังานตรง
ตามต าแหน่งหนา้ท่ีและระบบการใชง้านท่ีรับผดิชอบ เช่น ผูอ้  านวยการกองคลงับางแห่งจะไม่สามารถ
ปฏิบติังานบนระบบฯ ได ้ควรมีความรู้เก่ียวกบัการปฏิบติังานบนระบบฯ ในฐานะผูป้ฏิบติังานบา้ง 
อาจเป็นเพราะดูแต่เพียงภาพรวมหรือการประมวลผลท่ีออกมาแต่ไม่ไดท้  าการปฏิบติังานเอง จึงท าให้
ไม่สามารถปฏิบติังานทุกเมนูการท างานเองไดท้ั้งหมด 
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5.4.5 ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ควรมีการน าปัญหาและอุปสรรคดา้นต่างๆ ท่ีพบมาปรับปรุง
แกไ้ขในการปฏิบติังาน เพื่อให้การปฏิบติังานมีประสิทธิภาพสูงสุด และประสบผลส าเร็จตามนโยบาย
ท่ีทางกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 

5.4.6  ในการประเมินผลในคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลโดยผูป้ฏิบติังานประเมินตนเอง ควรมี
การประเมินผลจากบุคคลภายนอกหรือประเมินผลจากระบบฯ เพื่อให้เห็นผลการประเมินท่ีเป็นจริง 
อยา่งสม ่าเสมอเพื่อท่ีจะน าปัญหาท่ีไดรั้บจากแต่ละหน่วยงานไปพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ และ
ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้านมากท่ีสุด 

 
5.5 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบล
ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มพื้นท่ีในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ ใน
การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัแนวทางแก้ไขปัญหาของการใช้ระบบฯหรือมีการศึกษาต่าง
พื้นท่ีหรือกลุ่มตวัอย่างท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนทั้งในส่วนกลาง หรือส่วนภูมิภาค เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีชดัเจน
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานอ่ืน รวมถึงผูท่ี้ตอ้งการศึกษาต่อไป 
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แบบสอบถาม 
 

เร่ือง   การประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local 

Administrative Accounting System – LAAS) ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

ส่วนที ่1 : ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย    บน    ตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อาย ุ

 20 – 29 ปี     30 – 39 ปี 

 40 – 49 ปี     50 – 59 ปี 

 60 ปี ข้ึนไป 

 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการศึกษาคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตรบญัชี

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้ระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Local Administrative Accounting System – 

LAAS) ของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 ค าตอบของท่านจะถูกน าไปประมวลผลเพื่อท าใหท้ราบถึงผลการประเมินการใชร้ะบบ

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการปฏิบติังาน

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ดงันั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการให้ขอ้มูลตามความเป็นจริงและ

ตามความคิดเห็นของท่าน ทั้งน้ี ค  าตอบของท่านจะถูกน าไปใช้ในระดบัภาพรวมเท่านั้น จึง

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากท่าน มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

นางสาวเจนจิรา   ค  ามา 
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3. การศึกษา 

 ปวช. / ม.6     ปวส. / อนุปริญญา 

 ปริญญาตรี     ปริญญาโท  

 อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)............................ 

4. สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา 

 บญัชี/การเงิน/การคลงั/เศรษฐศาสตร์     บริหารธุรกิจ/การจดัการ/การตลาด 

 นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / การปกครอง   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................... 

5. ต าแหน่งหนา้ท่ี 

 ปลดัเทศบาล / เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน (ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้

ปฏิบติังานดา้นงบประมาณ) 

 เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้(ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นจดัเก็บรายได)้ 

 เจา้หนา้ท่ีพสัดุ (ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ) 

 เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี (ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการเงินและ

บญัชี) 

 ผูอ้  านวยการกองคลงั 

6. อายกุารท างานราชการ 

 นอ้ยกวา่ 5 ปี     5 – 10 ปี 

 11 – 15 ปี     มากกวา่ 15 ปี 

7. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบ e-LAAS 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี     1 – 2 ปี 

 2 – 4 ปี     มากกวา่ 4 ปี 

8. จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม เก่ียวกบัระบบ e-LAAS 

 ไม่เคยศึกษาอบรม    1 คร้ัง 

 2 คร้ัง     มากกวา่ 2 คร้ัง 
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ส่วนที ่2 : ข้อมูลเบือ้งต้นในการใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(e – LAAS) 

1. ท่านสามารถใชง้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานอะไรบา้ง  

 MS Word     MS Power Point 

 MS Excel     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................... 

2. นอกจากระบบ e-LAAS ท่านเคยเขา้ใชโ้ปรแกรมบญัชีอยา่งอ่ืนไดห้รือไม่ 

 เคย      ไม่เคย 

ถา้เคย โปรแกรมใดบา้ง  

  Express     โปรแกรมบญัชี 3 มิติ 

  Senior Soft     Easy – Acc 

  Formula     อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................... 

3. ท่านมีหนา้ท่ีบนระบบ e-LAAS ในระบบใด  

 ระบบงบประมาณ    ระบบรายรับ 

 ระบบรายจ่าย    ระบบบญัชี 

 การบริหารระบบ 

4. คอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของท่านมีเพียงพอหรือไม่ 

 เพียงพอ     ไม่เพียงพอ 

5. หน่วยงานของท่านมีผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัและงบประมาณเพียงพอหรือไม่ 

  เพียงพอ     ไม่เพียงพอ 

6. หน่วยงานของท่านมีผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัและงบประมาณปฏิบติัหนา้ท่ีแทนกนัได้

หรือไม่ 

 แทนกนัได ้     แทนกนัไม่ได ้

7. นอกจากหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบบนระบบ e-LAAS แลว้ ท่านยงัสามารถท างานระบบใดไดอี้กบา้ง  

 ระบบงบประมาณ    ระบบรายรับ 

 ระบบรายจ่าย    ระบบบญัชี 

 การบริหารระบบ 
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ส่วนที่ 3 : ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e – LAAS) 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย   และตอบค าถามเฉพาะระบบท่ีรับผดิชอบเท่านั้น 
 

ระบบงบประมาณ 
สามารถ

ปฏิบัติได้ 

ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ 

1. การน าร่างเทศบญัญติัไปบนัทึกขอ้มูลของระบบ e – LAAS 
 

2. การบนัทึกโครงการจ่ายขาดเงินสะสม 
 

3. การบนัทึกโครงการท่ีจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

4. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ / รายจ่าย – ฉบบั

ท่ี 1 
 

5. การบนัทึกร่างประมาณการรายรับ / รายจ่าย – เฉพาะกิจการ 
 

6. การแกไ้ขร่างเทศบญัญติั ประมาณการรายรับ / รายจ่าย – ฉบบั

เพิ่มเติม 
 

7. การโอน / เปล่ียนแปลงงบประมาณ บนระบบ e – LAAS 
 

8. ท าการอนุมติัเทศบญัญติัดว้ยการประมวลผลขอ้มูล 
 

9. การรายงานขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัเทศบญัญติั 
 

10. การเพิ่มรายการขอ้มูล (เฉพาะกิจการ) 
 

11. การบนัทึกเปิดปีงบประมาณ 
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ระบบข้อมูลรายรับ 
สามารถ

ปฏิบัติได้ 

ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ 

1. การบนัทึกขอ้มูลในการรับเงินรายรับขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
 

2. การบนัทึกการรับแจง้และการรับเงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงค ์
 

3. การบนัทึกรับเงินอุดหนุนทัว่ไป GFMIS 
 

4. การบนัทึกเงินท่ีไม่ใช่เงินรายรับขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 
 

5. การบนัทึกการรับช าระเงินกรณีเป็นลูกหน้ีคา้งและการค านวณ

ค่าปรับ / เงินเพิ่ม   

 

6. การประมวลผลขอ้มูลการรับเงิน และการพิมพใ์บเสร็จรับเงิน 

/ หลกัฐานการรับเงิน 
 

7. การประมวลผลเงินรายรับพร้อมจดัท าใบน าส่งเงิน / ใบส าคญั

สรุปใบน าส่งเงินประจ าวนั 
 

8. การยกเลิก ใบส าคญัสรุปใบน าส่งเงิน / ใบน าส่งเงิน / 

ใบเสร็จรับเงิน / หลกัฐานการรับเงิน 
 

9. การบนัทึกขอ้มูลผูเ้สียภาษี / เพิ่มฐานขอ้มูล / การปรับปรุง

ขอ้มูล 
 

10. การจดัท ารายละเอียดผูช้  าระภาษี (กค.1)  

 

11. การการตั้งลูกหน้ี (กค.2) เม่ือส้ินปีงบประมาณ 
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ระบบข้อมูลรายจ่าย 
สามารถ

ปฏิบัติได้ 

ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ 

1. การบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ / จดัจา้ง ตลอดจนการเพิ่ม

ฐานขอ้มูลเจา้หน้ี / ผูรั้บจา้ง 
 

2. การจดัท าเอกสารแนบทา้ยสัญญา / ขอ้ตกลง ตลอดจนการลง

นาม / การโอนสิทธ์ิ / การบนัทึกต่อทา้ยสัญญา 
 

3. การบนัทึกขอ้มูลรายจ่ายและจดัท าฎีกาเบิกเงิน 
 

4. การจดัท ารายงานจดัท าเช็ค 
 

5. การจดัท าฎีกาเงินรับฝาก และการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย  

 

6. การยกเลิกการจดัท าฎีกา 
 

7. การบนัทึกขอ้มูลการยมืเงิน และจดัท าสัญญายมืเงิน

งบประมาณ 
 

8. การจดัท าฎีกาในการคืน / ริบเงินประกนัสัญญา 
 

9. การประมวลผลขอ้มูลรายจ่ายต่างๆ แลว้พิมพร์ายงานท่ี

เก่ียวขอ้ง 
 

10. การบนัทึกฐานขอ้มูลบุคลากร / ฐานขอ้มูลเงินเดือน  
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ระบบบัญชี 
สามารถ

ปฏิบัติได้ 

ไม่สามารถ

ปฏิบัติได้ 

1. การประมวลผลขอ้มูลและตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายประจ าปี 
 

2. การปรับปรุงขอ้มูลทางการบญัชีและจดัท าใบผา่นรายการ 
 

3. การจดัท ารายงานการเงินประจ าวนั 
 

4. การจดัท ารายงานการเงินประจ าเดือน / ประจ าไตรมาส 
 

5. การจดัท างบแสดงฐานะการเงินประจ าปี   

 

6. การตั้งแหล่งเงินคา้งจ่ายท่ียงัไม่ก่อหน้ี และก่อหน้ีผกูพนัแลว้ 
 

7. การโอนรายจ่ายรอจ่ายเขา้เงินสะสม 
 

8. การบนัทึกขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัทะเบียนทรัพยสิ์น 
 

9. การปิดบญัชี (ส้ินปี) 
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ส่วนที ่4 : ข้อมูลเกีย่วกบัปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ส าหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีมีความเห็นวา่ความเป็นจริงท่ีสุด  

ปัญหาและอุปสรรคทีม่ีผลต่อการใช้ระบบ  

e-LAAS มาใช้ในองค์กร 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
 

1. ปัญหาด้านบุคลากร 

- ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นคอมพิวเตอร์ 
 

- ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบฯ อยา่ง

เพียงพอ 
 

- ผูใ้ชร้ะบบฯ ไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้าน 
 

- ไม่ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในองค์กรและ

ผูบ้ริหาร 
 

- ปัญหาดา้นความรู้ความเขา้ใจของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบฯ 
 

- ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย 
 

- ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ มีไม่เพียงพอ 
 

     

 

2. ปัญหาด้านเทคโนโลย ี

- ปัญหาดา้นซอฟทแ์วร์หรือระบบฯ 
 

- ปัญหาดา้นระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล 
 

- เคร่ืองคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งมีจ านวนไม่

รองรับการใชง้าน 
 

- ปัญหาดา้นการช่วยเหลือจากเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบฯ เม่ือ

เกิดปัญหาในการใชง้าน 
 

     



 

169 
 

ปัญหาและอุปสรรคทีม่ีผลต่อการใช้ระบบ  

e-LAAS มาใช้ในองค์กร 

มาก

ทีสุ่ด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ทีสุ่ด 
 

 

3. ปัญหาด้านกระบวนการท างานของระบบ 

- ระบบฯ มกัเกิดปัญหาในการท างานบ่อยคร้ัง 
 

- ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว 
 

- ระบบฯ ไม่มีความสะดวกในการใชง้านหรือมีขั้นตอน

การปฎิบติังานท่ียุง่ยากซบัซอ้น 
 

- ระบบฯ ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการบนัทึกรายการ

เม่ือเกิดปัญหาขดัขอ้งระหวา่งการใชง้าน ตอ้งป้อนขอ้มูล

ใหม ่
 

     

 

4. ปัญหาด้านคู่มือ 

- คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจยาก 
 

- ไม่มีเจา้หนา้ท่ีคอยใหค้วามช่วยเหลือหรือไม่ไดรั้บความ

ช่วยเหลือ 
 

- ระบบ Knowledge Management System (KM) ของ

ระบบฯ ไม่บอกขั้นตอนการท างานไม่ชดัเจน 
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ส่วนที่ 5 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีมีความเห็นวา่ความเป็นจริงท่ีสุด 
 

ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบ  

e-LAAS มาใช้ในองค์กร 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

1. ด้านระบบบัญชี 

- ระบบฯ มีขั้นตอนการบนัทึกขอ้มลูง่ายและไม่ซบัซอ้น 
 

- ระบบฯ มีรูปแบบหนา้จอในการน าเขา้ขอ้มลูท่ีง่ายต่อการ

ท างาน 
 

- การประมวลผลของระบบฯ ท างานรวดเร็วทนัต่อเวลา 
 

- ระบบฯ สามารถใชง้านร่วมกบัโปรแกรมอ่ืนได ้
 

- ระบบฯ มีการประมวลผลท่ีถูกตอ้ง แม่นย  า ไดข้อ้มลูท่ี

ตรงตามความตอ้งการมากท่ีสุด 

 

     

2. ด้านบุคลากร 

- ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบฯ 

มากท่ีสุด 
 

- ผูใ้ช้ระบบฯ ต้องมีความรู้ตรงกับต าแหน่งหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบ 
 

- ผูใ้ชร้ะบบฯ ตอ้งมีความสนใจในการแกไ้ขปัญหา 
 

- ผูใ้ชร้ะบบฯ ท่ีมีความเช่ียวชาญตอ้งไม่มีการโยกยา้ย

บ่อยคร้ัง 

 

- ผูป้ฏิบติังานบนระบบฯ ตอ้งมีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบ  

e-LAAS มาใช้ในองค์กร 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
น้อย 

น้อย

ที่สุด 

 

3. ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลอืจากกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

- เม่ือเกิดปัญหาเก่ียวกบัการท างานบนระบบฯ สามารถ

ติดต่อเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบของกรมไดต้ลอด 24 ชัว่โมง 
 

- ในการจดัฝึกอบรมฯ ของกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ินแต่ละคร้ังท่านไดรั้บความรู้เป็นอยา่งมาก 
 

- ไดรั้บความร่วมมือจากผูร่้วมงานท่ีมีความรู้ความ

เช่ียวชาญในการท างานบนระบบฯ สอนงานใหก้บัเพ่ือน

ร่วมงานท่านอ่ืนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 

- กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ี

หรือผูเ้ช่ียวชาญในการใชร้ะบบฯ (พ่ีเล้ียง ครู ก) แต่ละ

อ าเภอไวค้อยช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาต่างๆ 

     

 

4. ด้านเคร่ืองมอืเคร่ืองใช้ 

- มีคอมพิวเตอร์เพียงพอต่อการใชง้าน 
 

- ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีเสถียรภาพในการเช่ือมต่อ

ท าใหส้ามารถท างานบนระบบฯ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

- คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพท่ี์ใชใ้นการท างานบนระบบ

ฯ สามารถท างานไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 

- คอมพิวเตอร์ท่ีใชก้บัระบบฯ ตอ้งมีการป้องกนัไวรัส

คอมพิวเตอร์ไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

     

ปัจจยัที่มผีลต่อความส าเร็จในการน าระบบ  มาก มาก ปาน น้อย น้อย
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e-LAAS มาใช้ในองค์กร ที่สุด กลาง ที่สุด 

 

5. ด้านคู่มอืในการปฏิบัตงิาน 

- คู่มือการใชง้านอ่านแลว้เขา้ใจง่าย 

 

- คู่มือการใชง้านมีตวัอยา่งประกอบครบถว้นและสามารถ

ท าตามขั้นตอนไดง่้าย 

 

- ระบบ Knowledge Management System (KM) ไดบ้อก

ขั้นตอนและการท างานท่ีชดัเจน 

 

     

 

6. ด้านการควบคุมภายใน 

- มีการแบ่งการท างานในแต่ละเมนู ใหเ้จา้หนา้ท่ีแต่ละ

ต าแหน่งตามความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน 

 

- ผูอ้  านวยการกองคลงัไดต้รวจสอบขอ้มลูทุกคร้ัง 

 

- กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้การควบคุมติดตาม

และประเมินผลการปฏิบติังาน เพ่ือน าขอ้มลู ปัญหาและ

อุปสรรค มาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานบนระบบฯ ใหดี้

ยิ่งข้ึน 
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ประวตัิผู้เขยีน 
 

ช่ือ-สกุล     นางสาวเจนจิรา   ค  ามา 
 

วนั เดือน ปี เกดิ    22 ธนัวาคม 2528 
 

ประวตัิการศึกษา    
2547   ประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวช.) (พณิชยกรรม) 
   วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 
2549   ประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง (ปวส.) (การบญัชี) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ีภาค

    พายพั  
2551   บริหารธุรกิจบณัฑิต (การบญัชี)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นท่ีภาค
 พายพั 

   

ประวตัิการท างาน   
2552   เจา้พนกังานสรรพากรปฏิบติังาน  

     ส านกังานสรรพากรพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 14 
  2553 - 2554  เจา้พนกังานพสัดุ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นทบั 
  2554 - 2556  เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้
     เทศบาลต าบลสันผเีส้ือ 
  2556 - ปัจจุบนั  นกัวชิาการพสัดุ 
     องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่แวน 

 


