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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิม่ประสิทธิภาพการท างานของระบบบัญชี 

คอมพวิเตอร์   e-LAAS ในการปฏิบัติงานด้านการคลงัขององค์กรปกครองท้องถิ่นใน

จังหวัดอุบลราชธานี 

 
       นางสาวยพุา  พรมภกัด์ิ 

 

บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS ในการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดั
อุบลราชธานี ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือผูท่ี้ปฏิบติังานในองคก์รปกครองทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งคือ ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัในองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัอุบลราชธานี จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูล เพื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ (Percentage) ก าหนดค่า
เฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบค่า (F-test)  สถิติ
ทดสอบค่า (T-test) และค่าสัมประสิทธิสัมพนัธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation) 
 จากผลการศึกษาพบวา่ ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดั
อุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91 จ านวน 364 คน อาย ุ36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 
39.50 จ านวน158 คน การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 60 จ านวน 240 คน ต าแหน่ง
เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี คิดเป็นร้อยละ 32 จ านวน 128 คน ระยะเวลาในการปฏิบติังานดา้นการ
คลงั 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 จ านวน 150 คน เขา้รับการอบรมจ านวน 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 
46.25 จ านวน 185 คน ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 1 พบวา่ เพศและการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการ
ปฏิบติังานดา้นการคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดั
อุบลราชธานี ในดา้นรวดเร็วทนัเหตุการณ์ ผลการทดสอบสมติฐานท่ี 2 พบวา่ ปัจจยัในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์    e-LAAS ในดา้นบุคคล    ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ดา้นการใหค้วามช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน มีผลต่อประสิทธิภาพของระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์e-LAAS 

 

ค าส าคัญ : ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS , องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี , กรม
ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 
 

1นางสาวยพุา  พรมภกัด์ิ นกัวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 
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Abstract 

 

 This was a study into the factors that affected the increase of efficiency of computer 
accounting system performance which is e-LASS, in performing financial work of the Local 
Administrative Organizations in Ubon Ratchathani Province. Population used in this study included 
those who perform work in the Local Administrative Organizations in Ubon Ratchathani Province. 
Samples who were selected by random sampling method included 400 financial workers of the 
Local Administrative Organizations in Ubon Ratchathani Province. Tool used in collecting data 
was questionnaires. Data were analyzed by using frequency, percentage, means, and standard 
deviation, F-test, T-test, and Pearson correlation coefficient. It was found from the study that most 
financial workers of the Local Administrative Organizations in Ubon Ratchathani Province were 
females for 91 % or 364 persons, aged 36 – 45 years for 39.50 % or 158 persons, graduated with 
Bachelor Degree for 60 % or 240 persons, holding accounting and financial position for 32 % or 
128 persons, having working experience related to finance for 11 – 20 years for 37.50 % or 150 
persons, attending in the training for 4-6 times for 46.25 % or 185 persons. It was found from the 
test of Hypothesis 1 that different genders and educations affected the financial work performed by 
using computer accounting system which is e-LAAS, of the Local Administrative Organizations in 
Ubon Ratchathani Province, in terms of speed and being up-to-date; and from the test of Hypothesis 
2, it was found that factors in increasing the efficiency of computer accounting system which is e-
LAAS including the equipment and technology, the assistance from the Department of Local 
Administration, affected the efficiency of computer accounting system which is e-LAAS. 
 

Keywords  : Computer Accounting System e-LAAS, Local government organizations in Ubon 

Ratchathani Province , Department of Local Administration 

 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน จึงไดจ้ดัท าระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขึ้ นมาเรียกว่า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS (Electronic Local Administrative 
Accounting System)  ซ่ึงระบบน้ีออกแบบมาให้สามารถท ารายการต่างๆท่ีเกิดขึ้นในองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ยการท างาน 4 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ 
ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบบญัชี และกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดมี้หนงัสือแจง้มายงัองคก์ร
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ปกครองทอ้งถ่ินทุกแห่ง ให้น าขอ้มูลลงในระบบ ตามหนังสือท่ี มท 0808.4/ว 2155 ลงวนัท่ี 22 
ตุลาคม 2550 เร่ือง ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์โดยกลุ่ม
การเงิน และบญัชีจงัหวดั และทอ้งถ่ินอ าเภอ เป็นผูติ้ดตามในการน าเขา้เร่ิมตน้ เม่ือมีการน าขอ้มูล
เขา้สู่ระบบ กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน พิจารณาแลว้ เพื่อให้การด าเนินการตามระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และ
ติดตามการใชจ่้ายเงินขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินไดร้วดเร็วและเป็นปัจจุบนั จึงเช่ือมโยงระบบเขา้
กับระบบ การบริหารงานการเงินการคลงัภาครัฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (Government Fiscal 
Management Information System) หรือ GFMIS โดยกรมบญัชีกลางจะโอนเงินให้องคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินผ่านระบบ GFMIS ตามหนงัสือ ท่ี มท 0808.4/ว 1515 ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2551 โดยกรม
ส่งเสริมเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน          ไดมี้การฝึกอบรมการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  
เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน าขอ้มูลเขา้ระบบให้ครบถว้น สามารถเช่ือมโยงเขา้กบัระบบ 
GFMIS ของกรมบญัชีกลางได ้และเพื่อใหส้ามารถวดัผลการด าเนินงานขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
ได ้จากท่ีกล่าวมาแลว้ผูว้ิจยัท างานดา้นการคลงั ซ่ึงประกอบไปดว้ย  การเงินและบญัชี การจดัเก็บ
รายได้ งานพัสดุ และการจัดท างบประมาณประจ าปี พบว่าการน าข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS  ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน ยงัไม่ครบถว้น และไม่เป็นปัจจุบนั ดว้ยเหตุผล
น้ีท าให้ผูวิ้จยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาปัญหาและอุปสรรคการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS 
มาใชเ้พื่อปฏิบติังานดา้นการคลงัขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อเสนอผล
วิจยัต่อผูบ้งัคบับญัชาเก่ียวกบัการน าขอ้มูลเขา้ในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และใชข้อ้มูลใน
การบริหารจดัการการท างานภายในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีประสิทธิภาพ สามารถรายงาน
ขอ้มูลต่อหน่วยงานภาครัฐ และเกิดความคุม้ค่าในการใชร้ะบบเพื่อพฒันาองคก์รปกครองทอ้งถ่ินได ้

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1.เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช้เพื่อ
ปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใชเ้พื่อ
ปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 

3. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  ในการปฏิบติังานดา้นการคลงัของ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.ปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  
e-LAAS ท่ีแตกต่างกนั 
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 2 .  ปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างานของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-
LAAS ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี ผูวิ้จยัไดใ้ช้พื้นท่ีในการศึกษางานวิจยัคร้ังน้ีคือ ขา้ราชการและลูกจ้าง
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 

 ขอบเขตด้านเวลา ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิ้จัยได้เก็บข้อมูลระหว่าง เดือนกันยายน – เดือน
ธนัวาคม 2563 

 ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่มข้าราชการและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัอุบลราชธานี  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีคือ กลุ่ม
ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในอ าเภอเขื่องใน  จังหวดัอุบลราชธานี  
จ านวน 400 คน 

 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

 

 แจงส่ีเบ้ีย , กรุงเทพธุรกิจ (2563) องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน(อปท.) คือหน่วยงานของรัฐท่ีมี
การด าเนินงานเป็นอิสระจากส่วนกลาง ท าหนา้ท่ีบริหารจดัการกิจการต่างๆ ในทอ้งถ่ินของตน โดย
ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน ก็เป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงการท่ีรัฐยอม
ให้ องคก์รปกครองทอ้งถ่ินด าเนินงานไดอ้ย่างมีอิสระหมายความถึงรัฐกระจายอ านาจลงมาสู่ระดบั
ทอ้งถ่ิน จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการใชอ้ านาจรัฐดูแลตนเองมากขึ้น และถือเป็นวิธีหน่ึงท่ี
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชจ่้ายของรัฐ เน่ืองจากผูบ้ริหารเป็นคนในทอ้งถ่ินท่ีรู้ความตอ้งการ
ของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ มากกว่ารัฐบาลกลาง จึงสามารถตดัสินใจใชง้บประมาณไดต้รงตาม
ความตอ้งการของประชาชนมากกวา่ นอกจากน้ีงบประมาณทอ้งถ่ินท่ีรัฐบาลกลางจดัสรรให้องคก์ร
ปกครองทอ้งถ่ินจะขึ้นอยู่กบัจ านวนประชากรในทอ้งถ่ินนั้นๆ ซ่ึงวิธีจดัสรรงบประมาณลกัษณะน้ี 
จะช่วยใหเ้กิดการแข่งขนักนัระหว่างทอ้งถ่ิน และจะน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
ขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

 โธมสั เจ ปีเตอร์ส และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน (2018) ไดก้ล่าววา่มีการน า McKinney 7-S 
Framework ซ่ึงกรอบแนวคิดในการประเมินองค์การ มีการน ามาใช้เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์
องคก์าร ประกอบดว้ยปัจจยั 7 ประการ ดงัน้ี 
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 1. กลยทุธ์ขององคก์ร (Strategy) การบริหารเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีจะช่วย
ใหผู้บ้ริหารตอบค าถามท่ีส าคญั อาทิ องคก์รอยูท่ี่ไหนในขณะน้ี องคก์รมีเป้าหมายอยูท่ี่ไหน พนัธกิจ
ของเราคืออะไร พนัธกิจของเราควรจะเป็นอะไร และใครเป็นผูรั้บบริการของเรา การบริหารเชิงกล
ยทุธ์จะมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 
 2. โครงสร้างองคก์าร (Structure) คือโครงสร้างท่ีไดต้ั้งขึ้นตามกระบวนการ หรือหนา้ท่ีของ
งานโดยมีการรับบุคลากรใหเ้ขา้มาท างานร่วมกนัในฝ่ายต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ตั้งไว ้หรือ
หมายถึง การจดัระบบระเบียบใหก้บับุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป-เพื่อน าไปสู่เป้าหมายท่ีวางไว ้

3. ระบบการปฏิบติังาน (System) ในการปฏิบติังานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์
ตามท่ีก าหนดไว ้นอกจากการจดัโครงสร้างท่ีดีแลว้  การจดัระบบการท างาน (Working System) ก็มี
ความส าคญัยิ่ง เช่น ระบบบญัชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพสัดุหรือระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้าง (Supply System) ระบบสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการ
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ 
 4. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุษยน์ับเป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานของ
องค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็จหรือไม่ส่วนหน่ึงจะขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Management) การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ เป็นกระบวนการวิเคราะห์ความ
ตอ้งการทรัพยากรมนุษยใ์นอนาคต 

 5. ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill) ทกัษะในการปฏิบติังานของทรัพยากรบุคคลในองค ์
ควรแยกออกเป็น 2 ดา้น คือ ทกัษะดา้นงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็นทกัษะจ าเป็นท่ีจะตอ้ง
ก าหนดให้บุคคลตอ้งมีทกัษะในการแต่ละอาชีพ เช่น ดา้นการเงิน ดา้นบุคคล ดา้นบญัชี ซ่ึงบุคคล
ควรไดรั้บการฝึกอบรมท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 

 6. รูปแบบการบริหารจดัการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบติังานของผูบ้ริหารถือ
ว่าเป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญเน่ืองจากพนักงานต้องท าตามแบบแผนท่ีผู ้บริหารก าหนดไว้ ถ้า
ผูบ้ริหารก าหนดแบบแผนท่ีดี เหมาะสมกบัองคก์าร 
 7. ค่านิยมร่วม (Shared values) ค่านิยมและบรรทดัฐานท่ียึดถือร่วมกันโดยพนักงานของ
องคก์รท่ีไดก้ลายเป็นรากฐานส าคญัของระบบการบริหาร และวิธีการปฏิบติัของบุคลากรเป็นประจ า
และผูบ้ริหารภายในองค์กร หรืออาจเรียกว่าวฒันธรรมองค์กร การเกิดวฒันธรรมองค์กรเกิดจาก
ความร่วมมือของพนกังานในการปฏิบติักิจกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ ้าๆ ในเร่ืองเดิมๆ 

 อุมาพร บุญทอง (2559,บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วน
บุคคล ปัจจยักระบวนการความรู้ความเขา้ใจ และปัจจยักระบวนการท างาน ท่ีมีผลต่อความพร้อม
ของนักบญัชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy): กรณีศึกษานักบญัชีไทยใน
องคก์รธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ความแตกต่างของปัจจยัดา้นคุณสมบติัส่วนบุคคล ดา้นเพศ 
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อายุ การศึกษา ประสบการณ์ท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อระดบัความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (Digital Economy) ของนกับญัชีไทยในองคก์รธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกต่างกนั  
 อุษณี เทียนหอม และรุจิกาญจน์ สานนท ์(2561,บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ศึกษาความ
พร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
จงัหวดัเพชรบุรีพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ในการท างาน และต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพร้อมในการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเพชรบุรีโดยรวมต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS ในการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินใน
จงัหวดัอุบลราชธานี โดยผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตามล าดบัขั้นตอนดงัน้ี  

1. การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือบุคลากรของ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจ านวน 239 แห่ง  
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือบุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นการคลงัของขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินใน
ในจงัหวดัอุบลราชธานี  จ านวน 400 คน 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจัยคร้ังน้ีใช้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวมรวบข้อมูล โดยการแจกแบบสอบถามให้กับ 
บุคคลากรท่ีปฏิบติังานในด้านการคลงัของขององค์กรปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 
แบบสอบถามท่ีใชใ้นคร้ังน้ีประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี 

  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัดา้นในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 
ประกอบดว้ย 3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคคล  ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี และการให้ความช่วยเหลือจาก
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน 

  ส่วนท่ี 3 ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ประกอบดว้ย 2 ดา้น 
คือ ดา้นความถูกตอ้งตามระเบียบ และดา้นความรวดเร็วทนัต่อเหตุการณ์ 

  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ  
3.วิธีสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้ิจยัด าเนินการสร้างเคร่ืองมือในการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยัมีขั้นตอน ดงัน้ี 

3.1 ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์   e-LAAS กบัผูรั้บผิดชอบในการ
ปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี  เพื่อใชใ้นการ
สร้างแบบสอบถาม 
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3.2 รวบรวมขอ้มูลต่างๆ ทั้งจากบุคคลผูป้ฏิบติังานและจากเวบ็ไซด์ เพื่อใชใ้นการ

สร้างแบบสอบถาม ก าหนดขอบเขต เน้ือหา และขอ้ค าถามในการออกแบบสอบถาม 

3.3 น าร่างแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษา พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามท่ี
ไดรั้บค าแนะน า 

3.4 น าแบบสอบถามแจกใหก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
4.วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีใชใ้นการท าวิจยัในคร้ังน้ี ประกอบไปดว้ย  

4.1 ผูว้ิจยัด าเนินการตอบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามดว้ยตนเอง และแบบ
ออนไลน์ โดยขอความร่วมมือกบับุคคลปฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน
ในจงัหวดัอุบลราชธานี 

4.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบบั และน าไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป 

 5.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลของ
แบบสอบถาม การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์มาตรวจหาค่าคะแนนตาม
เกณฑ ์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) โดย
น าข้อมูลมาค านวณวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้ความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
อธิบายตวัแปรปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ ,อายุ,ระดับการศึกษา,ต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ,
ระยะเวลาในการปฏิบติังานด้านการคลัง    จ านวนคร้ังท่ีได้รับการฝึกอบรม   ปัจจยัในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และปัจจัยด้านประสิทธิภาพระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล 

 
ผลการวิจัย 

 ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไป ทางดา้นประชากรของผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัของ
องค์การปกครองท้องถ่ินในจังหวดัอุบลราชธานี ปรากฏผลดังน้ี ผูป้ฏิบัติงานด้านการคลงัของ
องค์กรปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 91 จ านวน 
364 คน อายุ 36-45 ปี คิดเป็นร้อยละ 39.50 จ านวน158 คน การศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อย
ละ 60 จ านวน 240 คน ต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี คิดเป็นร้อยละ 32 จ านวน 128 คน 
ระยะเวลาในการปฏิบติังานดา้นการคลงั 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.50 จ านวน 150 คน เขา้รับการ
อบรมจ านวน 4-6 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 46.25 จ านวน 185 คน 

 ส่วนท่ี 2 ผลการวิ เคราะห์ เ ก่ียวกับปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ปรากฏผลดงัน้ี  
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ด้านบุคคล ปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์   e-LAAS 

ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นบุคลากร โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.81  

ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ีปัจจยัในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์    
e-LAAS ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นอุปกรณ์
และเทคโนโลย ีโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.69 

ด้านการให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ปัจจัยในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์   e-LAAS ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นการให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.53 

ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAASของ
ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์ารปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี 

ถูกตอ้งตามระเบียบ ปัจจยัในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์   e-LAAS 
ผูป้ฏิบัติงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถ่ินในจังหวดัอุบลราชธานี ด้านถูกต้องตาม
ระเบียบ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.05 ระบบบญัชี สามารถจดัท าทะเบียน และรายงาน
ทางการเงินไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งตามระเบียบ  ระบบ e-LAAS มีการจดัท าเอกสารประกอบฎีกา
ได้อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น  ระบบ e-LAAS สอดคลอ้งกับกฎ ระเบียบท่ีใช้ในการปฏิบติังาน และ
ระบบ e-LAAS มีการปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยมีค่าเฉล่ีย 
4.27,4.14,3.94 และ 3.84 ตามล าดบัของผูต้อบแบบสอบถาม 

รวดเร็วทันเหตุการณ์ ปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์    e-
LAAS ผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินในจงัหวดัอุบลราชธานี ดา้นรวดเร็วทนั
เหตุการณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 ระบบช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการรับเงิน
อุดหนุนจากส่วนกลาง จากระบบ GFMIS  ระบบ e-LAAS ช่วยลดขั้นตอนการท างาน ท าให้การ
ปฏิบติังานด้านการคลงัง่ายขึ้น  ระบบสามารถจดัท ารายงานเพื่อเสนอผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดท้นัเวลา  ระบบ e-LAAS ใชง้านง่าย สามารถบนัทึกและประมวลผลไดอ้ย่างทนัที โดยมี
ค่าเฉล่ีย 4.39,4.24,4.09 และ 3.96 ตามล าดบัของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั  
1.ปัจจยัดา้นประชากรท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-

LAAS ท่ีแตกต่างกนั 

2.  ปัจจัยในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 
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อภิปรายผล 

 ปัจจยัดา้นประชากรของผูป้ฏิบติังานดา้นการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ินท่ีมีความแตก
แต่งกนัดา้นเพศและดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
e-LAAS ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี และปัจจยัดา้นการให้ความช่วยเหลือ
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อรพรรณ อินทรแหยม (2556) ไดท้ าการวิจยั
เร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานดา้นการคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์  e-LAAS ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัการน าเขา้ขอ้มูล ดา้น
บุคลากร ดา้นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดา้นความเหมาะสมของระบบ และดา้นความช่วยเหลือจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินท่ีแตกต่างกัน มีผลต่อการปฏิบัติงานด้านการคลงัด้วยระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์  e-LAAS 

 
ข้อเสนอแนะ 

 ผูป้ฏิบติังานควรไดรั้บการฝึกอบรม เพื่อให้มีการน าขอ้มูลเขา้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกตอ้ง ครบถว้น องค์กรควรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหส้ามารถบนัทึกขอ้มูลไดอ้ย่างทนัเวลา กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ตอ้งใหค้  าแนะน าใน
การปฏิบติังานได ้เพื่อให้องค์กรแกครองทอ้งถ่ินสามารถปฏิบติังานไปในทิศทางเดียวกนั และไม่
เกิดขอ้ทกัทว้งจากหน่วยตรวจสอบ 

 
เอกสารอ้างองิ 

 
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  (2563) . ประวติัความเป็นมากรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน.  

คน้เม่ือ   วนัท่ี 8 กนัยายน  2563  จาก http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=his-
tory 

แจงส่ีเบ้ีย กรุงเทพธุรกิจ,2563  คน้เม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2563 
  จาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486698 
โธมสั เจ ปีเตอร์ส และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน , In search of Excellence (2018) 

คน้เม่ือวนัท่ี  28 พฤศจิกายน 2563    จาก  https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-frame-
work-    
%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%
E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-7-

https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486698
https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-framework-%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83/
https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-framework-%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83/
https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-framework-%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83/
https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-framework-%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83/
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%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
%E0%B9%83/ 

กรมอนามยั กระทรวงสาธารณะสุข,ส านกัท่ีปรึกษากรมอนามยั (2563) สืบคน้เม่ือวนัท่ี 9  
มกราคม 2563  จาก    http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tambon03 

วรัยา  สุรเดช ,ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (2560) คน้เม่ือวนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2563   
             จาก   https://www.ceochannels.com/what-is-value-chain/ 
พจน์  พจนพาณิชยก์ุล ศูนยพ์ฒันากลยทุธ์ทางธุรกิจ ,การพฒันาประสิทธิภาพการท างานของ 

บุคคล (2561)      คน้เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2564 จาก  
(https://sites.google.com/site/potarticle/02) 

จิตติมา กุลประเสริฐรัตน์ , เป็นเร่ืองเป็นราว ไทยโพส  2561 คน้เม่ือวนัท่ี  24 พฤศจิกายน  2563  
             จาก   https://www.thaipost.net/main/detail/4257 
อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ,ทฤษฎี POCCC และหนา้ท่ีทางดา้นการจดัการ (Management    

Function)สืบคน้ เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2563 จาก https://www.prosofthrmi.com/Arti-
cle/Detail/129841 

นายพงษศ์กัด์ิ กวีนนัทชยั  ผอ.ส่วนการจดัสรรเงินอุดหนุนและพฒันาระบบงบประมาณ,  
คู่มือการปฎิบติังาน  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส านกับริหารงานคลงัทอ้งถ่ิน กรม
ส่งเสริม       การปกครองทอ้งถ่ิน คน้เม่ือวนัท่ี  25 พฤศจิกายน  2563 จาก 
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_treasury     

พชรอร  รักษาชล , การประยคุใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศดา้นการบริหารงานภาครัฐ  
คน้เม่ือวนัท่ี  27     พฤศจิกายน  2563 จาก https://sites.google.com/a/chauatwit.ac.th/602-
nang-saw-ph-chr-xr-raksa-chl/4-kar-prayukt-chi-thes-no-lo-yi-sarsnthes-dan-kar-brihar-
ngan-phakh-rath 

สมพร พูลพงษ ์Computer for Career ,ความหมายและประเภทโปรแกรมส าเร็จรูป  
คน้เม่ือวนัท่ี  12 ธนัวาคม  2563 จาก https://sites.google.com/site/computerf4career/soft-
warepackage 

ทีมงาน coworking space ใน HUBBA , September 13, 2019 คน้เม่ือวนัท่ี  12 ธนัวาคม  2563 
 จาก   https://www.hubbathailand.com/hubba-blog/5-ways-to-productive-work 

Carol Leaman, CEO ของ Axonify , การอบรมพนกังาน (2020) คน้เม่ือวนัท่ี  12 ธนัวาคม  2563  
จาก https://mmtrainingaca.com/how-to-train-your-team/ 
 
 
 

https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-framework-%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83/
https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-framework-%20%20%20%20%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2-7-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83/
http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tambon03
https://www.ceochannels.com/what-is-value-chain/
https://sites.google.com/site/potarticle/02
https://www.thaipost.net/main/detail/4257
https://www.prosofthrmi.com/Article/Detail/129841
https://www.prosofthrmi.com/Article/Detail/129841
https://sites.google.com/a/chauatwit.ac.th/602-nang-saw-ph-chr-xr-raksa-chl/4-kar-prayukt-chi-thes-no-lo-yi-sarsnthes-dan-kar-brihar-ngan-phakh-rath
https://sites.google.com/a/chauatwit.ac.th/602-nang-saw-ph-chr-xr-raksa-chl/4-kar-prayukt-chi-thes-no-lo-yi-sarsnthes-dan-kar-brihar-ngan-phakh-rath
https://sites.google.com/a/chauatwit.ac.th/602-nang-saw-ph-chr-xr-raksa-chl/4-kar-prayukt-chi-thes-no-lo-yi-sarsnthes-dan-kar-brihar-ngan-phakh-rath
https://sites.google.com/site/computerf4career/softwarepackage
https://sites.google.com/site/computerf4career/softwarepackage
https://www.hubbathailand.com/hubba-blog/5-ways-to-productive-work
https://mmtrainingaca.com/how-to-train-your-team/
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พระราชบญัญติัส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545, กระทรวงแรงงาน (2563)   

คน้เม่ือวนัท่ี  12   ธนัวาคม  2563 จาก https://www.mol.go.th/employer/act_skill_develop-
ment/ 
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  คน้เม่ือวนัท่ี  2 ตุลาคม  2563 จาก  www.laas.go.th 

อรพรรณ  อิทรแหยม (2556) เร่ือง ปัจจยัท่ีมีต่อการปฏิบติังานการคลงัขององคก์รปกครองทอ้งถ่ิน  
ตามระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

อภิญญา  ดวงภกัดี (2559,บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้ 
ระบบสารสนเทศทางการบญัชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร : กรณีศึกษาบริษทัผลิตไม้
ยางพาราแปรรูปในประเทศไทย 

อุมาพร บุญทอง (2559,บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง การศึกษาปัจจยัคุณสมบติัส่วนบุคคล  
ปัจจยักระบวนการความรู้ความเขา้ใจ และปัจจยักระบวนการท างาน ท่ีมีผลต่อความพร้อม
ของนกับญัชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy): กรณีศึกษานกับญัชี
ไทยในองคก์รธุรกิจ เขตกรุงเทพมหานคร 

ปิยาภา เชาวลิต (2561) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของการน าขอ้มูลเงิน 

นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชยเ์ขา้ระบบ GFMIS ผา่น Web Online (บช 11) ของ
โรงพยาบาลชุมชนท่ีเป็นศูนยต์น้ทุนภายใตห้น่วยเบิกจ่ายในสังกดัส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดัสมุทรปราการ 

ณฐัรดา ตวัละมูล ไพฑูรย ์อินต๊ะขนั และบุญฑวรรณ วิงวอน (2556)  ไดท้ าการศึกษาเร่ืององคป์ระ 

กอบภายในองคก์าร และความส าเร็จในการประยกุตใ์ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป e-LAAS ท่ีมี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ล าปาง 

อุษณี เทียนหอม และรุจิกาญจน์ สานนท ์ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ศึกษาความพร้อมในการบริหารงาน 

คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั
เพชรบุรี 

ปรัชญาวุฒิ ขนัติโชต และชยัรัตน์ สุริยะอาภา (2561,บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  
การน าระบบ  SAP เขา้มาใชง้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

ศุกร์ศศิพรรณ วงศป์ระเทศ (2561,บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง ความพร้อมของการใชปั้ญญา 
ประดิษฐ์ของส านกังานบญัชีในการปฏิบติังานของนกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร 

เสาวลกัษณ์ เช้ือมัง่ (2563,บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองความพร้อมในการบนัทึกระบบบญัชีคอม 

พิวเตอร์ (e-LAAS) ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานการบญัชีภาครัฐและนโยบายการบญัชี
ภาครัฐขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอบึงสามพนั จงัหวดัเพชรบูรณ์ 

เทียนใจ สุทะ (2561,บทคดัยอ่) ไดท้ าการศึกษาเร่ือง  การประเมินผลการใชง้านระบบ 

https://www.mol.go.th/employer/act_skill_development/
https://www.mol.go.th/employer/act_skill_development/
http://www.laas.go.th/


12 

 
บญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 


