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ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่ อการเพิม่ ประสิ ทธิภาพการทางานของระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบัติงานด้ านการคลังขององค์กรปกครองท้ องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี
นางสาวยุพา พรมภักดิ์

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานในองค์กรปกครองท้องถิ่นใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างคือ ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังในองค์กรปกครองท้องถิ่น
ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการ
เก็บข้อมูล เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูลคือ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) กาหนดค่า
เฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติทดสอบค่า (F-test) สถิติ
ทดสอบค่า (T-test) และค่าสัมประสิ ทธิสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson Correlation)
จากผลการศึกษาพบว่า ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 91 จานวน 364 คน อายุ 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ
39.50 จานวน158 คน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 60 จานวน 240 คน ตาแหน่ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี คิดเป็ นร้อยละ 32 จานวน 128 คน ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานด้านการ
คลัง 11-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.50 จานวน 150 คน เข้ารับการอบรมจานวน 4-6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ
46.25 จานวน 185 คน ผลการทดสอบสมติฐานที่ 1 พบว่า เพศและการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการ
ปฏิบตั ิงานด้านการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัด
อุบลราชธานี ในด้านรวดเร็ วทันเหตุการณ์ ผลการทดสอบสมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยในการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในด้านบุคคล ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ด้านการให้ความช่วยเหลือจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น มีผลต่อประสิ ทธิภาพของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์e-LAAS
คาสาคัญ : ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS , องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี , กรม
ส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
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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 eLAAS 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

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จึงได้จดั ทาระบบบัญชี
คอมพิ ว เตอร์ ข้ ึ น มาเรี ย กว่ า ระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ e-LAAS (Electronic Local Administrative
Accounting System)
ซึ่ งระบบนี้ ออกแบบมาให้สามารถทารายการต่างๆที่ เกิ ดขึ้นในองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประกอบด้วยการทางาน 4 ระบบ คือ ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ
ระบบข้อมูลรายจ่าย ระบบบัญชี และกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสื อแจ้งมายังองค์กร
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ปกครองท้องถิ่ นทุกแห่ ง ให้นาข้อมูลลงในระบบ ตามหนังสื อที่ มท 0808.4/ว 2155 ลงวันที่ 22
ตุลาคม 2550 เรื่ อง ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนาข้อมูลเข้าสู่ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยกลุ่ม
การเงิน และบัญชี จงั หวัด และท้องถิ่นอาเภอ เป็ นผูต้ ิดตามในการนาเข้าเริ่ มต้น เมื่อมีการนาข้อมูล
เข้าสู่ ระบบ กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดาเนิ นการตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ ขององค์กรปกครองท้องถิ่ นมีประสิ ทธิ ภาพ เป็ นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ และ
ติดตามการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่นได้รวดเร็ วและเป็ นปั จจุบนั จึงเชื่อมโยงระบบเข้า
กับระบบ การบริ หารงานการเงินการคลังภาครั ฐ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ (Government Fiscal
Management Information System) หรื อ GFMIS โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นผ่านระบบ GFMIS ตามหนังสื อ ที่ มท 0808.4/ว 1515 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2551 โดยกรม
ส่ งเสริ มเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ได้มีการฝึ กอบรมการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
เพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนาข้อมูลเข้าระบบให้ครบถ้วน สามารถเชื่ อมโยงเข้ากับระบบ
GFMIS ของกรมบัญชีกลางได้ และเพื่อให้สามารถวัดผลการดาเนิ นงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ได้ จากที่กล่าวมาแล้วผูว้ ิจยั ทางานด้านการคลัง ซึ่ งประกอบไปด้วย การเงินและบัญชี การจัดเก็ บ
รายได้ งานพัส ดุ และการจัด ท างบประมาณประจ าปี พบว่ า การน าข้อ มู ล เข้า สู่ ร ะบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ขององค์กรปกครองท้องถิ่น ยังไม่ครบถ้วน และไม่เป็ นปั จจุบนั ด้วยเหตุผล
นี้ ทาให้ผวู ้ ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการนาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ e-LAAS
มาใช้เพื่อปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเสนอผล
วิจยั ต่อผูบ้ งั คับบัญชาเกี่ยวกับการนาข้อมูลเข้าในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS และใช้ขอ้ มูลใน
การบริ หารจัดการการทางานภายในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถรายงาน
ข้อมูลต่อหน่วยงานภาครัฐ และเกิดความคุม้ ค่าในการใช้ระบบเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่นได้
วัตถุประสงค์ การวิจัย
1.เพื่ อศึ ก ษาปั จจัย ด้า นประชากรในการนาระบบบัญชี ค อมพิ วเตอร์ e-LAAS มาใช้เพื่ อ
ปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
2. เพื่อศึกษาปัจจัยในการเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช้เพื่อ
ปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบตั ิงานด้านการคลังของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
สมมติฐานการวิจัย
1.ปัจจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
e-LAAS ที่แตกต่างกัน
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2. ปั จ จั ย ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบั ญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ e-LAAS มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
ขอบเขตของงานวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ในการทาวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
การทางานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาปั จจัยที่เพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ eLAAS ขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตด้านพื้นที่ ผูว้ ิจยั ได้ใช้พ้ืนที่ในการศึกษางานวิจยั ครั้ งนี้ คือ ข้าราชการและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
ขอบเขตด้า นเวลา ในการวิ จัย ครั้ งนี้ ผูว้ ิ จัย ได้เก็ บ ข้อมู ล ระหว่า ง เดื อนกันยายน – เดื อน
ธันวาคม 2563
ขอบเขตด้า นประชากร ประชากรในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่มข้าราชการและลูก จ้างของ
องค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น ในจัง หวัด อุ บ ลราชธานี กลุ่ ม ตัว อย่ า งในการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ กลุ่ ม
ข้า ราชการและลู กจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นในอาเภอเขื่องใน จัง หวัดอุ บ ลราชธานี
จานวน 400 คน
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
แจงสี่ เบี้ย , กรุ งเทพธุรกิจ (2563) องค์กรปกครองท้องถิ่น(อปท.) คือหน่วยงานของรั ฐที่มี
การดาเนินงานเป็ นอิสระจากส่ วนกลาง ทาหน้าที่บริ หารจัดการกิจการต่างๆ ในท้องถิ่นของตน โดย
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่น ก็เป็ นคนในท้องถิ่นที่ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งการที่รัฐยอม
ให้ องค์กรปกครองท้องถิ่นดาเนิ นงานได้อย่างมีอิสระหมายความถึงรัฐกระจายอานาจลงมาสู่ ระดับ
ท้องถิ่น จะช่วยให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการใช้อานาจรัฐดูแลตนเองมากขึ้น และถือเป็ นวิธีหนึ่งที่
จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐ เนื่ องจากผูบ้ ริ หารเป็ นคนในท้องถิ่นที่รู้ความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ มากกว่ารัฐบาลกลาง จึงสามารถตัดสิ นใจใช้งบประมาณได้ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนมากกว่า นอกจากนี้งบประมาณท้องถิ่นที่รัฐบาลกลางจัดสรรให้องค์กร
ปกครองท้องถิ่นจะขึ้นอยู่กบั จานวนประชากรในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่ งวิธีจดั สรรงบประมาณลักษณะนี้
จะช่วยให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างท้องถิ่น และจะนาไปสู่ การเพิ่มประสิ ทธิภาพในการบริ หารงาน
ขององค์กรปกครองท้องถิ่น
โธมัส เจ ปี เตอร์ส และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน (2018) ได้กล่าวว่ามีการนา McKinney 7-S
Framework ซึ่ งกรอบแนวคิดในการประเมินองค์การ มีการนามาใช้เป็ นเครื่ องมือในการวิเคราะห์
องค์การ ประกอบด้วยปัจจัย 7 ประการ ดังนี้
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1. กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) การบริ หารเชิงกลยุทธ์เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้ผบู ้ ริ หารตอบคาถามที่สาคัญ อาทิ องค์กรอยูท่ ี่ไหนในขณะนี้ องค์กรมีเป้าหมายอยูท่ ี่ไหน พันธกิจ
ของเราคืออะไร พันธกิ จของเราควรจะเป็ นอะไร และใครเป็ นผูร้ ับบริ การของเรา การบริ หารเชิงกล
ยุทธ์จะมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
2. โครงสร้างองค์การ (Structure) คือโครงสร้างที่ได้ต้ งั ขึ้นตามกระบวนการ หรื อหน้าที่ของ
งานโดยมีการรับบุคลากรให้เข้ามาทางานร่ วมกันในฝ่ ายต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ที่ต้ งั ไว้ หรื อ
หมายถึง การจัดระบบระเบียบให้กบั บุคคล ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป-เพื่อนาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้
3. ระบบการปฏิบตั ิงาน (System) ในการปฏิบตั ิงานตามกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุ วตั ถุประสงค์
ตามที่กาหนดไว้ นอกจากการจัดโครงสร้างที่ดีแล้ว การจัดระบบการทางาน (Working System) ก็มี
ความสาคัญยิ่ง เช่น ระบบบัญชี/การเงิน (Accounting/Financial System) ระบบพัสดุหรื อระบบการ
จัด ซื้ อ จัด จ้า ง (Supply System) ระบบสารสนเทศ (Information Technology System) ระบบการ
ประเมินผล (Monitoring/Evaluation System) ฯลฯ
4. บุคลากร (Staff) ทรัพยากรมนุ ษย์นับเป็ นปั จจัยที่มีความสาคัญต่อการดาเนิ นงานของ
องค์กร องค์กรจะประสบความส าเร็ จหรื อไม่ส่วนหนึ่ ง จะขึ้ นอยู่กับ การจัดการทรั พยากรมนุ ษ ย์
(Human Resource Management) การวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษย์ เป็ นกระบวนการวิเคราะห์ความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต
5. ทักษะ ความรู ้ ความสามารถ (Skill) ทักษะในการปฏิบตั ิงานของทรัพยากรบุคคลในองค์
ควรแยกออกเป็ น 2 ด้าน คือ ทักษะด้านงานอาชีพ (Occupational Skills) เป็ นทักษะจาเป็ นที่จะต้อง
กาหนดให้บุคคลต้องมีทกั ษะในการแต่ละอาชีพ เช่น ด้านการเงิ น ด้านบุคคล ด้านบัญชี ซึ่ งบุคคล
ควรได้รับการฝึ กอบรมที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงาน
6. รู ปแบบการบริ หารจัดการ (Style) แบบแผนพฤติกรรมในการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารถือ
ว่า เป็ นองค์ป ระกอบที่ ส าคัญ เนื่ อ งจากพนัก งานต้อ งท าตามแบบแผนที่ ผู ้ บริ ห ารก าหนดไว้ ถ้า
ผูบ้ ริ หารกาหนดแบบแผนที่ดี เหมาะสมกับองค์การ
7. ค่านิ ยมร่ วม (Shared values) ค่านิ ยมและบรรทัดฐานที่ยึดถือร่ วมกันโดยพนักงานของ
องค์กรที่ได้กลายเป็ นรากฐานสาคัญของระบบการบริ หาร และวิธีการปฏิบตั ิของบุคลากรเป็ นประจา
และผูบ้ ริ หารภายในองค์กร หรื ออาจเรี ยกว่าวัฒนธรรมองค์กร การเกิดวัฒนธรรมองค์กรเกิดจาก
ความร่ วมมือของพนักงานในการปฏิบตั ิกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซ้ าๆ ในเรื่ องเดิมๆ
อุม าพร บุ ญทอง (2559,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง การศึ ก ษาปั จจัยคุณสมบัติส่วน
บุคคล ปั จจัยกระบวนการความรู ้ความเข้าใจ และปั จจัยกระบวนการทางาน ที่มีผลต่อความพร้อม
ของนักบัญชี ไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy): กรณี ศึกษานักบัญชี ไทยใน
องค์กรธุรกิจ เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าความแตกต่างของปัจจัยด้านคุณสมบัติส่วนบุคคล ด้านเพศ
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อายุ การศึกษา ประสบการณ์ทางาน ที่แตกต่างกันมีผลต่อระดับความพร้อมเพื่อรองรับเศรษฐกิจ
ดิจิทลั (Digital Economy) ของนักบัญชีไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกัน
อุษณี เทียนหอม และรุ จิกาญจน์ สานนท์ (2561,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ศึกษาความ
พร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตาบลใน
จังหวัดเพชรบุรีพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ ประสบการณ์ในการทางาน และตาแหน่ ง
หน้าที่ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพร้อมในการบริ หารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ( e-LAAS)
ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัดเพชรบุรีโดยรวมต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ 0.05
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการทางานของ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ในการปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่ นใน
จังหวัดอุบลราชธานี โดยผูว้ ิจยั ได้ดาเนินการตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1. การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือบุคลากรของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี มีองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นจานวน 239 แห่ง
การเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในด้านการคลังของขององค์กรปกครองท้อ งถิ่ นใน
ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน 400 คน
2. เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล เครื่ องมื อ ที่ ใ ช้ ใ นงานวิ จัย ครั้ งนี้ ใช้ เ ป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็ บ รวมรวบข้อ มู ล โดยการแจกแบบสอบถามให้ กับ
บุคคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานในด้า นการคลังของขององค์ก รปกครองท้องถิ่ นในจังหวัดอุบลราชธานี
แบบสอบถามที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ปั จจัยด้านในการเพิ่มประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคคล ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี และการให้ความช่วยเหลือจาก
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น
ส่ วนที่ 3 ประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ประกอบด้วย 2 ด้าน
คือ ด้านความถูกต้องตามระเบียบ และด้านความรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
3.วิธีสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดาเนิ นการสร้างเครื่ องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจยั มีข้นั ตอน ดังนี้
3.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS กับผูร้ ับผิดชอบในการ
ปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อใช้ในการ
สร้างแบบสอบถาม

7

3.2 รวบรวมข้อมูลต่างๆ ทั้งจากบุคคลผูป้ ฏิบตั ิงานและจากเว็บไซด์ เพื่อใช้ในการ
สร้างแบบสอบถาม กาหนดขอบเขต เนื้อหา และข้อคาถามในการออกแบบสอบถาม
3.3 นาร่ างแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึ ก ษา พร้ อมทั้งปรั บปรุ ง แก้ไ ขตามที่
ได้รับคาแนะนา
3.4 นาแบบสอบถามแจกให้กบั กลุ่มตัวอย่าง
4.วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อมูลที่ใช้ในการทาวิจยั ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย
4.1 ผูว้ ิจยั ดาเนินการตอบแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง และแบบ
ออนไลน์ โดยขอความร่ วมมือกับบุคคลปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในจังหวัดอุบลราชธานี
4.2 ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับ และนาไปวิเคราะห์ผล
ต่อไป
5.วิธี ก ารวิเคราะห์ข ้อมู ล และสถิ ติที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ของ
แบบสอบถาม การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั นาแบบสอบถามที่สมบูรณ์ มาตรวจหาค่าคะแนนตาม
เกณฑ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาเร็ จรู ป SPSS (Statistical Package for Social Sciences) โดย
นาข้อมู ล มาค านวณวิเคราะห์หาค่ าสถิติโดยใช้ความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
อธิ บายตัวแปรปั จจัยส่ วนบุคคล เช่น เพศ,อายุ,ระดับการศึกษา,ตาแหน่ งหน้าที่ความรับผิดชอบ,
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานด้านการคลัง จานวนครั้ งที่ ได้รับการฝึ กอบรม ปั จจัยในการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ e-LAAS และปั จ จัย ด้า นประสิ ท ธิ ภ าพระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป ทางด้านประชากรของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังของ
องค์ก ารปกครองท้องถิ่ นในจัง หวัดอุ บลราชธานี ปรากฏผลดัง นี้ ผูป้ ฏิ บ ัติง านด้า นการคลังของ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 91 จานวน
364 คน อายุ 36-45 ปี คิดเป็ นร้อยละ 39.50 จานวน158 คน การศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้อย
ละ 60 จานวน 240 คน ตาแหน่ ง เจ้าหน้าที่ ก ารเงิ นและบัญชี คิดเป็ นร้ อยละ 32 จานวน 128 คน
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานด้านการคลัง 11-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.50 จานวน 150 คน เข้ารับการ
อบรมจานวน 4-6 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 46.25 จานวน 185 คน
ส่ ว นที่ 2 ผลการวิ เ คราะห์ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จัย ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ปรากฏผลดังนี้
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ด้ า นบุ ค คล ปั จ จัย ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ e-LAAS
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านบุคลากร โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.81
ด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ปัจจัยในการเพิม่ ประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
e-LAAS ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านอุปกรณ์
และเทคโนโลยี โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.69
ด้า นการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ จากกรมส่ ง เสริ มการปกครองท้อ งถิ่ น ปั จ จัย ในการเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครอง
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านการให้ความช่วยเหลื อจากกรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่ น
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.53
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAASของ
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์การปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี
ถูกต้องตามระเบียบ ปัจจัยในการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
ผูป้ ฏิ บ ัติง านด้า นการคลัง ขององค์ก รปกครองท้องถิ่ นในจัง หวัดอุ บ ลราชธานี ด้า นถู ก ต้องตาม
ระเบียบ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.05 ระบบบัญชี สามารถจัดทาทะเบียน และรายงาน
ทางการเงินได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระเบี ยบ ระบบ e-LAAS มีการจัดทาเอกสารประกอบฎีกา
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ระบบ e-LAAS สอดคล้องกับกฎ ระเบียบที่ใช้ในการปฏิบตั ิงาน และ
ระบบ e-LAAS มี ก ารปรั บ ปรุ ง ให้ส อดคล้อ งกับ กฎ ระเบี ย บที่ เ ปลี่ ย นแปลงไป โดยมี ค่ า เฉลี่ ย
4.27,4.14,3.94 และ 3.84 ตามลาดับของผูต้ อบแบบสอบถาม
รวดเร็ วทันเหตุ ก ารณ์ ปั จจัย ในการเพิ่ม ประสิ ทธิ ภาพของระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ eLAAS ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี ด้านรวดเร็ วทัน
เหตุก ารณ์ โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก มี ค่าเฉลี่ ย 4.16 ระบบช่ วยเพิ่ ม ความรวดเร็ วในการรั บ เงิ น
อุดหนุ นจากส่ วนกลาง จากระบบ GFMIS ระบบ e-LAAS ช่ วยลดขั้นตอนการทางาน ทาให้การ
ปฏิบตั ิงานด้านการคลังง่ายขึ้น ระบบสามารถจัดทารายงานเพื่อเสนอผูบ้ ริ หารและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ทนั เวลา ระบบ e-LAAS ใช้งานง่าย สามารถบันทึกและประมวลผลได้อย่างทันที โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.39,4.24,4.09 และ 3.96 ตามลาดับของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
1.ปั จจัยด้านประชากรที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ eLAAS ที่แตกต่างกัน
2. ปั จ จั ย ในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ e-LAAS มี ผ ลต่ อ
ประสิ ทธิภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS
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อภิปรายผล
ปัจจัยด้านประชากรของผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีความแตก
แต่งกันด้านเพศและด้านการศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
e-LAAS ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี และปัจจัยด้านการให้ความช่วยเหลือ
จากกรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้อ งถิ่ น ที่ แ ตกต่ า งกัน มี ผ ลต่ อ การปฏิ บัติ ง านด้ว ยระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อรพรรณ อินทรแหยม (2556) ได้ทาการวิจยั
เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานด้านการคลังขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยการนาเข้าข้อมูล ด้าน
บุคลากร ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ด้านความเหมาะสมของระบบ และด้านความช่วยเหลือจากกรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้องถิ่ นที่ แตกต่ างกัน มี ผ ลต่ อการปฏิ บ ัติง านด้า นการคลัง ด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS
ข้อเสนอแนะ
ผูป้ ฏิบตั ิงานควรได้รับการฝึ กอบรม เพื่อให้มีการนาข้อมูลเข้าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ได้
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน องค์กรควรมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์ เน็ตที่มีประสิ ทธิภาพ
เพื่อให้สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างทันเวลา กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น ต้องให้คาแนะนาใน
การปฏิบตั ิงานได้ เพื่อให้องค์กรแกครองท้องถิ่นสามารถปฏิบตั ิงานไปในทิศทางเดียวกัน และไม่
เกิดข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ
เอกสารอ้างอิง
กรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น (2563) . ประวัติความเป็ นมากรมส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น.
ค้นเมื่อ วันที่ 8 กันยายน 2563 จาก http://www.dla.go.th/servlet/DLAServlet?visit=history
แจงสี่ เบี้ย กรุ งเทพธุรกิจ,2563 ค้นเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563
จาก https://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/486698
โธมัส เจ ปี เตอร์ส และโรเบิร์ต เอช วอเตอร์แมน , In search of Excellence (2018)
ค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 จาก https://www.gracezone.org/mckinney-7-s-framework%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-
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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/
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข,สานักที่ปรึ กษากรมอนามัย (2563) สื บค้นเมื่อวันที่ 9
มกราคม 2563 จาก http://advisor.anamai.moph.go.th/main.php?filename=tambon03
วรัยา สุรเดช ,ทฤษฎีห่วงโซ่แห่งคุณค่า (2560) ค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563
จาก https://www.ceochannels.com/what-is-value-chain/
พจน์ พจนพาณิชย์กุล ศูนย์พฒั นากลยุทธ์ทางธุรกิจ ,การพัฒนาประสิ ทธิภาพการทางานของ
บุคคล (2561) ค้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2564 จาก
(https://sites.google.com/site/potarticle/02)
จิตติมา กุลประเสริ ฐรัตน์ , เป็ นเรื่ องเป็ นราว ไทยโพส 2561 ค้นเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
จาก https://www.thaipost.net/main/detail/4257
อองริ ฟาโยล (Henri Fayol) ,ทฤษฎี POCCC และหน้าที่ทางด้านการจัดการ (Management
Function)สื บค้น เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จาก https://www.prosofthrmi.com/Article/Detail/129841
นายพงษ์ศกั ดิ์ กวีนนั ทชัย ผอ.ส่วนการจัดสรรเงินอุดหนุนและพัฒนาระบบงบประมาณ,
คู่มือการปฎิบตั ิงาน ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สานักบริ หารงานคลังท้องถิ่น กรม
ส่ งเสริ ม การปกครองท้องถิ่น ค้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 จาก
http://www.dla.go.th/servlet/TemplateOrganizeServlet?organize=local_treasury
พชรอร รักษาชล , การประยุคใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริ หารงานภาครัฐ
ค้นเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 จาก https://sites.google.com/a/chauatwit.ac.th/602nang-saw-ph-chr-xr-raksa-chl/4-kar-prayukt-chi-thes-no-lo-yi-sarsnthes-dan-kar-briharngan-phakh-rath
สมพร พูลพงษ์ Computer for Career ,ความหมายและประเภทโปรแกรมสาเร็จรู ป
ค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 จาก https://sites.google.com/site/computerf4career/softwarepackage
ทีมงาน coworking space ใน HUBBA , September 13, 2019 ค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563
จาก https://www.hubbathailand.com/hubba-blog/5-ways-to-productive-work
Carol Leaman, CEO ของ Axonify , การอบรมพนักงาน (2020) ค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563
จาก https://mmtrainingaca.com/how-to-train-your-team/
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พระราชบัญญัติส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงานพ.ศ. 2545, กระทรวงแรงงาน (2563)
ค้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2563 จาก https://www.mol.go.th/employer/act_skill_development/
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) ค้นเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จาก www.laas.go.th
อรพรรณ อิทรแหยม (2556) เรื่ อง ปัจจัยที่มีต่อการปฏิบตั ิงานการคลังขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา
อภิญญา ดวงภักดี (2559,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพการใช้
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร : กรณีศึกษาบริ ษทั ผลิตไม้
ยางพาราแปรรู ปในประเทศไทย
อุมาพร บุญทอง (2559,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การศึกษาปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล
ปัจจัยกระบวนการความรู ้ความเข้าใจ และปัจจัยกระบวนการทางาน ที่มีผลต่อความพร้อม
ของนักบัญชีไทยเพื่อการรองรับเศรษฐกิจดิจิทลั (Digital Economy): กรณีศึกษานักบัญชี
ไทยในองค์กรธุรกิจ เขตกรุ งเทพมหานคร
ปิ ยาภา เชาวลิต (2561) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จของการนาข้อมูลเงิน
นอกงบประมาณฝากธนาคารพาณิชย์เข้าระบบ GFMIS ผ่าน Web Online (บช 11) ของ
โรงพยาบาลชุมชนที่เป็ นศูนย์ตน้ ทุนภายใต้หน่วยเบิกจ่ายในสังกัดสานักงานสาธารณสุข
จังหวัดสมุทรปราการ
ณัฐรดา ตัวละมูล ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน และบุญฑวรรณ วิงวอน (2556) ได้ทาการศึกษาเรื่ ององค์ประ
กอบภายในองค์การ และความสาเร็จในการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรู ป e-LAAS ที่มี
อิทธิพลต่อประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในจังหวัด
ลาปาง
อุษณี เทียนหอม และรุ จิกาญจน์ สานนท์ ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ศึกษาความพร้อมในการบริ หารงาน
คลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วนตาบลในจังหวัด
เพชรบุรี
ปรัชญาวุฒิ ขันติโชต และชัยรัตน์ สุ ริยะอาภา (2561,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง
การนาระบบ SAP เข้ามาใช้งานเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
ศุกร์ศศิพรรณ วงศ์ประเทศ (2561,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง ความพร้อมของการใช้ปัญญา
ประดิษฐ์ของสานักงานบัญชีในการปฏิบตั ิงานของนักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
เสาวลักษณ์ เชื้อมัง่ (2563,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ องความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอม
พิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อาเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
เทียนใจ สุทะ (2561,บทคัดย่อ) ได้ทาการศึกษาเรื่ อง การประเมินผลการใช้งานระบบ

12

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์การบริ หารส่วน
ตาบลในจังหวัดเชียงใหม่

