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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัด
สมุทรปราการ 2. เพ่ือศึกษาวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจำแนกเปน เพศ 
วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณทำงาน และตำแหนง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 
132 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหเชิงพรรณนา ไดแก 
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยใชสถิติการทดสอบแบบ 
t-test และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปเปรียบเทียบ 
เปนรายคูโดยใชวิธีของ LSD  

 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ ที่มีเพศ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณทำงาน 
และตำแหนง ที่แตกตางกัน ทำใหวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นดานความรู
ความสามารถผูทำบัญชี ไมแตกตางกัน แตเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ 
ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) และดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) 
โดยรวมแตกตางกัน 

 
คำสำคัญ : การจัดทำบัญชีภาครัฐ; มาตรฐานการบัญชี; ระบบ e – LAAS 
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ABSTRACT 
 The objectives of this study were : (1) to study and analyze Local Government  
Organizations Accounting Problems in order to comply with government accounting 
standards and policies in Samutprakan Province. and (2) to study the demographic factors 
affecting the Local Government Organizations Accounting Problems which Classified by 
gender, educational background, age, work experience, and position. This research was using 
Staff working on analyzing the Local Government Organizations Accounting Problems in 
Samutprakan Province 132 people as the sample group and using questionnaires as a tool 
for data collection. The statistics used in the descriptive analysis were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. Hypothesis tests were conducted for comparison, using t-test 
statistics to test hypotheses in one-way ANOVA. If differences are found, they are compared 
pairwise by using the LSD method. 

 Test results of the hypothesis reveal that the Staff working on analyzing the Local 
Government Organizations Accounting Problems in Samutprakan Province, with different 
sex, educational background, age, work experience, and position, Make analysis of 
accounting recording problems Knowledge and ability of accountants no different 
but when considering each side, it was found that the accounting of the public sector the 
accounting practice regulation (Accounting Standards) and Tools used in operations 
(e-LAAS system) as a whole are different. 
 
คำสำคัญ : the accounting of the public sector; Accounting Standards; e-LAAS system 
 
บทนำ 
 ในป พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใชวันที่ 
20 เมษายน 2561 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ไดใหความหมายของคำวา “หนวยงานรัฐ” ซึ่งหมายความ
รวมถึง “องคกรปกครองสวนทองถิ่น” สวนที่ 3การคลังทองถิ่น มาตรา 64 – มาตรา 67 ไดกลาวเก่ียวกับ
การคลังทองถิ่น บัญญัติให องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีการจัดทำงบประมาณ การใชจาย การกอหน้ี
ผูกพัน และการบริหารทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางโปรงใสและตรวจสอบได อีกทั้งตอง
คำนึงถึงความคุมคาและความประหยัด รวมถึงภาระทางการคลังที่จะเกิดข้ึนในอนาคตดวย และหมวดที่ 4 
การบัญชีการรายงานและการตรวจสอบ มาตรา 68 - 79 บัญญัติให กระทรวงการคลังกำหนดมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยใหหนวยงานของรัฐจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พรอมสงรายงานการเงินประจำป พรอมกับให
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผนดินสงไปใหกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ 
และกระทรวงเจาสังกัด กรมบัญชีกลาง (2563) 

 กระทรวงมหาดไทย โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สำนักบริหารการคลังทองถ่ิน กลุมงาน
พัฒนาระบบบัญชีทองถ่ิน ไดจัดทำระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เรียกวา ระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Electronic Local Administrative Accounting 
System : e-LAAS) ไดกำหนดผังบัญชีพรอมระบบการปฏิบัติงานดานการเงินการคลัง ซึ่งประกอบดวย 
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ระบบงบประมาณ ระบบการจัดเก็บรายได ซึ่งมีฐานขอมูลผูที่อยูในขายตองเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
พรอมออกใบเสร็จรับเงิน ระบบการจัดซื้อจัดจาง การเบิกจายเงินพรอมการจัดทำฎีกาและออกเช็ค ระบบ
การบันทึกบัญชี การจัดทำรายงานการเงิน เปนรายวัน รายเดือน รายไตรมาส และรายป อีกทั้งงบประกอบ
งบการเงินครบถวน ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม 
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศไดใชระบบ e-LAAS เพื่อจะชวยใหผูปฏิบัติงานทำงานไดสะดวก 
รวดเร็ว ลดปญหาการทำงานที่ซ้ำซอน สามารถใหขอมูลผูบริหารไดอยางรวดเร็วและเปนปจจุบัน สิ่งสำคัญ
อีกประการหนึ่ง คือ การทำงานดานการเงินการคลังใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดการควบคุม
ภายในที่ดีตรงตามวัตถุประสงคของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ ประกอบกับกระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลาง ไดกำหนดมาตรฐานดังกลาวมา
บังคับใชกับหนวยงานภาครัฐรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะเร่ิมใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และเพ่ือวัดระดับความสำคัญของปญหาการบันทึกบัญชี โดยจำแนกออก เปน 4 ดาน คือ ดานการจัดทำ
บัญชีภาครัฐ ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
(ระบบ e-LAAS) และดานความรูความสามารถผูทำบัญชี โดยศึกษาจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
วิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ดังนั้น ผูวิจัย 
จึงมองเห็นวา ประเด็นปญหาดังกลาว เปนประเด็นที่นาสนใจที่จะศึกษา วิเคราะหถึงปญหาในการบันทึก
บัญชีของรัฐโดยใชรูปแบบใหมและควรหยิบยกขึ้นมาเปนกรณีศึกษา เพื่อนำเอาปญหาที่ไดรับจากการวิจัย 
ในครั้งนี้ไปตอยอดในดานการทำงานเพ่ือสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศ และนำมาปญหา 
ที่ไดมาเปนขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ระบบ 
e-LAAS) ตอไป ใหสอดคลองกับพันธกิจของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินคือ สงเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหสามารถปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ กฎหมาย และนโยบาย 
ที่กำหนด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครฐัและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ  
 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจำแนกเปน เพศ 
วุฒิการศกึษา อายุ ประสบการณทำงาน และตำแหนง 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 
 ขอบเขตของงานวิจัยในคร้ังนี้ผูวิจัยไดกำหนดขอบเขตไว ดังนี้ 
 1. ขอบเขตดานพื้นที่ คอื ผูวิจัยไดศึกษาความแตกตางของคุณลักษณะสวนบุคคลของผูที่ทำหนาที่
เก่ียวกับการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ 
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 2. ขอบเขตดานประชากร คือ การวิจัยในครั้งนี้มีกลุมตัวอยางประชากร 1 กลุม คือ กลุมตัวอยาง
เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งเพศชายและเพศหญิง 
 
นิยามศัพท 
 1. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และองคการ
บริหารสวนตำบล รวมทั้งกิจการพาณิชยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดวย 
 2. ระบบ หมายความวา ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (Electronic 
Local Administrative Accounting System : e-LAAS) 
 3 การบัญชี หมายความวา การเก็บรวบรวม การจดบันทึก การจำแนก และการสรุปผลรายการ
ทางการเงินที่เกิดขึ้นในรูปของตัวเงิน รวมทั้งการวิเคราะห และแปลความหมายผลสรุป จากความหมายของ
การบัญชี มีข้ันตอน ดังนี้ 1) การเก็บรวมรวม (Gathering) ขอมูลทางการเงิน หรือที่เรียกวารายการคา 
(Transaction) ที่เกิดข้ึนในแตละวัน 2) การจดบันทึก (Recording) รายการคา ที่เกิดขึ้นในแตละวันลง 
ในสมุดบัญชีขั้นตน 3) การจำแนก (Classifying) รายการคาที่บันทึกในสมุดบัญชีขั้นตน ออกเปนหมวดหมู 
ในสมุดบัญชีขั้นปลาย 4) การสรุปผล (Summarizing) รายการคาที่เกิดข้ึน และจำแนกแลวในชวงเวลาหนึ่ง ๆ 
เพ่ือทราบถึงผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของกิจการ โดยผลการสรุปจะถูกแสดงออกมาในรูป
ของงบการเงิน 
 3. ผูทำบัญชี คือ ผูรับผิดชอบในการทำบัญชีของผูมีหนาที่จัดทำบัญชีไมวาจะกระทำในฐานะ
ลูกจางของผูมีหนาที่จัดทำบัญชีหรอืไมก็ตาม 
 4. มาตรฐานการบัญชี (accounting standard) เปนหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไปซึ่งจะ
แสดงถึงกฎเกณฑ และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี ซึ่งไดมีการศึกษา และพัฒนาภายใตสภาวะแวดลอมทาง
เศรษฐกิจ กฎหมาย สังคม และการเมืองของแตละประเทศอยางเหมาะสม และมีเหตุผลจนเปนที่ยอมรับกัน
โดยทั่วไป แลวนำมาใชเปนหลักในการปฏิบัติงานทางบัญชีใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีการพัฒนาให
เหมาะสมภายใตสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 ผูวิจัยสามารถนำเอาผลการวิจัยที่ไดในคร้ังนี้ไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาแกไขปญหาจากการ
บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ ใหมีความรูความเขาใจมากยิ่งขึ้น เชน ถามีการพบปญหาในการลง
ระบบบัญชี e-LAAS ก็อาจจะมีการจัดฝกอบรม เพื่อใหความรูกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และอีกทาง
หนึ่งสามารถนำเอาปญหาท่ีไดจากการวิจัยในครั้งนี้ไปวางแผนกับผูบริหารของสำนักบรหิารการคลังทองถิ่น 
เพื่อปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) เพื่อใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐที่มีการประกาศใชในปจจุบัน โดยกรมบัญชีกลาง กำหนดมาตรฐานดังกลาว 
เพื่อสงผลใหการบันทึกบัญชีเปนไปในทิศทางเดียวกัน และใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติวินัยการเงิน 
การคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561 
 
วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง วิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ เปนการวิจัยแบบ 
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ไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศกึษาตามสภาพที่เปนไปตามธรรมชาติ โดยไม
มีการควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional 
Studies) คือ เปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว โดยใชเครื่องมือการวิจัย 
เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติ มีวัตถุประสงคเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ และ 2. เพื่อศึกษาวิเคราะหปญหา
การบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจำแนกเปน เพศ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณทำงาน 
และตำแหนง ซึ่งผูวิจัยไดสรปุขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 กลุมประชากรตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการ
บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเปนผูใชบันทึกบัญชี 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและแตละแหงจะมีผูซึ่งเปนผูใชบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
จะมีจำนวนราว 4 คน ประกอบไปดวย 1) หัวหนาสวนการคลัง หรือเจาหนาที่การเงินและบัญชี 2) เจาหนาท่ี
จัดเก็บรายได 3) เจาหนาที่พัสดุ 4) เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน รวมจำนวนทั้งสิ้น 196 คน ผูวิจัย 
ไดกำหนดกลุมตัวอยางจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กับเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับ
วิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ภายในจังหวัดสมุทรปราการ ผูวิจัยตองการ
ความคาดเคลื่อนในการสุมตัวอยาง 5% หรือ 0.05 ขนาดของกลุมตัวอยาง ทำใหทราบจำนวนกลุมตัวอยาง 
คือ 132 คน โดยในกลุมตัวอยางจะตองตอบแบบสอบถามออนไลนตามท่ีผูวิจัยไดกำหนดข้ึนมา 
 2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม ซึ่งเปนเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยประชากรศาสตรซึ่งเปนคำถามนามบัญญัติเลือกตอบเพียง
ขอเดียว จำนวน 5 ขอ ประกอบดวย เพศ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณทำงาน และตำแหนง  
 สวนท่ี 2 การบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครฐัและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ แบงออกเปน 4 ดาน รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 ขอ 
ดังนี ้
 1. ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ    จำนวน 4 ขอ 
 2. ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี)  จำนวน 4 ขอ 
 3. ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e – LAAS)  จำนวน 7 ขอ 
 4. ดานความรูความสามารถผูทำบัญชี   จำนวน 4 ขอ 
 สวนที่ 3 ขอคำถามปลายเปดที่สอบถามเก่ียวกับการแสดงความความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูทำ
แบบสอบถามแตละคน เกี่ยวกับปญหาการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครฐั ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 1 ขอ 
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 3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลมี 2 แหลง คือ ขอมูลทุติยภูมิและขอมูลปฐมภูมิ ดังนี้  
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) มาจากการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ หนังสือ ตำรา 
บทความ วารสารวิชาการ งานวิจัยตาง ๆ อินเทอรเน็ต โดยนำมาทำการสรุปประเด็นเนื้อหาเพื่อนำมาใช 
ในการศึกษา  
 2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมขอมูลดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลนโดย
ใชแบบสอบถามแจกใหกลุมตัวอยางที่ไดกำหนดไว และใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามผานทางออนไลน 
จำนวน 132 ชุด เมื่อไดยอดครบตามจำนวนที่ตองการแลวในข้ันตอไป คือ การนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะห
คำนวณผลโดยผานโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS 
 4. วิธีวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยแจกแบบสอบถามออนไลนใหแกกลุมตัวอยาง จำนวน 132 คน ซึ่งเปนเจาหนาที่  
ที่ป ฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ หลังจากรวบรวมขอมูลครบถวนแลว นำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหคำนวณผลดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรสำ เร็จรูปทางสถิติ  SPSS เพ่ือหาคาส ถิติ ที่ ใช  ได แก  ความ ถ่ี  (Frequency), รอยละ 
(Percentage), คาเฉลี่ย (Mean), และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สำหรับการทดสอบ
สมมุติฐาน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบรายคู โดยใช วิ ธี LSD ( Least Significant 
Difference) 
 
ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง วิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัด
สมุทรปราการ สามารถสรุปผลการวิจัยได ดังน้ี  
 1. ผลการวิเคราะหประเด็นปญหาการวิเคราะหบัญชีของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะห
ปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยภาพรวมมีระดับ
ความสำคัญของปญหาอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับตามระดับความสำคัญของปญหา คือ ดานการจัดทำ
บัญชีภาครัฐ ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน 
(ระบบ e - LAAS) และดานความรูความสามารถผูทำบัญชี 
 2. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อใหสอดคลองตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ 
จำแนกตามปจจัยประชากรศาสตร ซึ่งประกอบไปดวย เพศ วุฒิการศึกษา อายุ ประสบการณทำงาน 
และตำแหนง ผูวิจัยสามารถสรปุผลการวิจัยได ดังนี้  
  2.1 ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ 
  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีเพศแตกตางกัน และวุฒิการศึกษาแตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี 
ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ ไมแตกตางกัน  
  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ท่ีมีอายุแตกตางกัน ประสบการณทำงานแตกตางกัน และตำแหนงแตกตางกัน ทำใหการวิเคราะห
ปญหาการบันทึกบัญชี ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ แตกตางกัน 
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  2.2 ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) 
  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ที่มีเพศแตกตางกัน วุฒิการศึกษาแตกตางกัน อายุแตกตางกัน ประสบการณทำงานแตกตางกัน 
และตำแหนงแตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี 
(มาตรฐานการบัญชี) แตกตางกัน 
  2.3 ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) 
  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ที่มี เพศแตกตางกัน และตำแหนงแตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี 
ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) ไมแตกตางกัน  
  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน อายุตางกัน และประสบการณทำงานตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหา 
การบันทึกบัญชี ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) ตางกัน 
  2.4 ดานความรูความสามารถผูทำบัญชี 
  เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน วุฒิการศึกษาตางกัน ประสบการณทำงานตางกัน และตำแหนงตางกัน 
ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี ดานความรูความสามารถผูทำบัญชี ไมตางกัน 
 
สรุปและวิจารณผล 
 ผลการวิจัย วิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถสรุปตาม
วัตถุประสงคได ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือใหสอดคลองตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
สมุทรปราการ โดยมีระดับความสำคัญของปญหาอยูในระดับมาก โดยจำแนกออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 
   1.1 ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระดับความสำคัญของปญหา อยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 
การจัดทำบัญชีภาครัฐในปจจุบันยังมีปญหาอยูในระดับมาก เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่มีผลบังคับใชตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 อีกทั้งการจัดทำบัญชีปจจุบันมีความยุงยาก ซับซอน ทำใหการจัดทำบัญชีในปจจุบันยังมีปญหาที่
ตองแกไข ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สิบเอกหญิง อรอุษา ดวงชาง และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล (2561) 
สรุปวา ผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีมีตอคุณภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผูทำบัญชี 
ในจังหวัดนครราชสีมา พบวา ผูทำบัญชีมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยรวมอยู 
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงานตามกฎหมายอยูในระดับมาก ไดแก 
ดานการปฏิบัติงานโดยใชความรูความสามารถในวิชาชีพและผูทำบัญชีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีคณุภาพ
การปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากในดานคุณภาพผลงานมีความสัมพันธ
กับศักยภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม ทั้งนี้ เนื่องมาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูทำบัญชี 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จำเปนตอการปฏิบัติงานทางดานบัญชีเปนอยางมาก เพราะกระบวนการ
จัดทำบัญชี ผูทำบัญชีตองจัดทำบัญชีใหถูกตองตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป เพ่ือใหงบการเงินมีความ
ถูกตองตามกฎหมายทางบัญชี ซึ่ งแสดงถึงความเที่ยงธรรมของผูทำบัญชีเอง เพื่อใหผลงานที่ไดมี
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ประสิทธิภาพ เกิดประโยชน และคุมคามากที่สุด จึงเปนเหตุผลในการสนับสนุนวามาตรฐานการปฏิบัติงาน
ดานความรูและทักษะทางวิชาชีพ ดานความรูความเขาใจในกฎหมายทางบัญชี และดานความเที่ยงธรรม 
มีอิทธิพลทางบวกตอศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผูทำบัญชีในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในประเทศไทย 
   1.2 ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) พบวา เจาหนาที่ ท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับความสำคัญของปญหา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ที่ออกมาบังคับใชนั้น เนื่องจากเปนเร่ืองที่ใหมทำใหความรูความเขาใจเก่ียวกับกฎเกณฑดังกลาว ยังขาด
ความรูความเขาใจ อีกท้ังหนวยงานภาครัฐที่รับผิดชอบยังไมไดกำหนดแนวทางหรือหนังสือซักซอมที่ชัดเจน
ทำใหการปฏิบัติทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐดังกลาวยังไมมีประสิทธิภาพมากเพียงพอ อีกทั้ง
ขอมูลมีปริมาณคอนขางมากถาจะใหนำมาบังคับใชเลยใหทันทวงทีจึงยังไมไดรับผลตอบรับตามควร 
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ สิบเอกหญิง อรอุษา ดวงชาง และประเวศ เพ็ญวุฒิกุล (2561) สรุปวา 
ผลกระทบของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีตอคุณภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผูทำบัญชีในจังหวัด
นครราชสีมา พบวา ผูทำบัญชีมีความคิดเห็นดวยเก่ียวกับมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยรวมอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ไดแก ดานการปฏิบัติงานตามกฎหมายอยูในระดับมาก ไดแก ดานการปฏิบัติงาน
โดยใชความรูความสามารถในวิชาชีพและผูทำบัญชีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีคุณภาพการปฏิบัติงาน
ทางการบัญชีโดยรวมและเปนรายดานอยูในระดับมากในดานคุณภาพผลงานมีความสัมพันธกับศักยภาพการ
ปฏิบัติงานทางการบัญชีโดยรวม ทั้งนี้ เนื่องมาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานของของผูทำบัญชีในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น จำเปนตอการปฏิบัติงานทางดานบัญชีเปนอยางมาก เพราะกระบวนการจัดทำบัญชี 
ผูทำบัญชีตองจัดทำบัญชีใหถูกตองตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยทั่วไป เพื่อใหงบการเงินมีความถูกตอง 
ตามกฎหมายทางบัญชี ซึ่งแสดงถึงความเที่ยงธรรมของผูทำบัญชีเอง เพื่อใหผลงานที่ไดมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน และคุมคามากที่สุด จึงเปนเหตุผลในการสนับสนุนวามาตรฐานการปฏิบัติงานดานความรู 
และทักษะทางวิชาชีพ ดานความรูความเขาใจในกฎหมายทางบัญชี และดานความเที่ยงธรรมมีอิทธิพล
ทางบวกตอศักยภาพภาพการปฏิบัติงานทางการบัญชีของผูทำบัญชีในองคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย 
   1.3 ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีระดับความสำคัญของปญหา 
โดยรวมอยูในระดับมาก ผูวิจัยมีความเห็นวา ควรจัดใหมีการอบรมเก่ียวกับระบบ e-LAAS และแนวทาง
ปฏิบัติเก่ียวกับการบันทึกบัญชีเพื่อใหเปนมาตรฐานแนวทางเดียวกัน ใหความรูแกเจาหนาที่ที่ใชงานระบบ
บันทึกบัญชี เพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งควรรวบรวมปญหาของการใชงานระบบ 
e-LAAS มาปรับปรุงและควรมีหนังสือซักซอมแนะแนวทางปฏิบัติงานมากกวาเดิม เพื่อที่จะไดสามารถ
นำมาใชประกอบการทำงานไดจริง จัดทำคลิปวีดีโอ หรือสื่อการสอน ควรพัฒนาระบบใหเสถียรอีกทั้งควรลด
ปญหาความซับซอนในการทำงานเพื่อลดขั้นตอนการทำงานลง ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ เชื้อมั่ง (2563) สรุปวา ผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน และตำแหนงงานตางกัน ทำใหความพรอมใน
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐไมแตกตางกัน  
   1.4 ดานความสามารถของผูทำบัญชี พบวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหา
การบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีระดับความสำคัญของปญหา โดยรวมอยูในระดับมาก 
ผูวิจัยมีความเห็นวา ผูที่ปฏิบัติงานจะตองมีความรูความเขาใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
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การบัญชีภาครัฐกอน และในสวนของการเชื่อมโยงมาตรฐานดังกลาวกับระบบ e-LAAS ไมควรปรับปรุง 
และนำมาบังคับใชในคราวเดียวกัน เพราะเจาหนาที่ยังขาดความรูและความเขาใจในเรื่องดังกลาว ซึ่งจะ
สงผลใหเกิดปญหางานลาชาหรือขาดความมีประสิทธิภาพในการบันทึกบัญชีสงผลใหรายงานทางการเงินอาจ
มีขอมูลที่ไมถูกตอง อาจทำใหเกิดการผิดพลาดในการเอาไปใชงานในดานตาง ๆ ตอไป ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ จิรวุฒิ แดงสะอาด (2561) อางถึงใน ณัฏฐธิดา บุญราช (2559) สรุปวา นักบัญชีจะตองมี
ทักษะการบริหารองคกรและการจัดการทางธุรกิจ (Organizational and business management skills) 
โดยนักบัญชีในปจจุบันได เขาไปมีบทบาทกับหลายหนวยงานมากขึ้น จึงมีความจำเปนที่ตองมีความรูดาน
ธุรกิจมากขึ้น และตระหนักในเรื่องการเมืองและมีมุมมองแบบรอบดาน ทักษะการบริหารองคกรและการ
จัดการธุรกิจ รวมถึงการวางแผนเชิงกลยุทธ การบริหารโครงการ การจัดการบุคลากรและทรัพยากร และ
การตัดสินใจ ความสามารถที่จะจัดแบงหนาที่งานที่จะจูงใจและพัฒนาบุคลากร การมีภาวะผูนำ และการ
พิจารณาและตัดสินใจไดอยางผูมีวิชาชีพดวย 
 2. ผลการศึกษาวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสอดคลอง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจำแนกเปน เพศ 
วุฒิการศกึษา อายุ ประสบการณทำงาน และตำแหนง ซึ่งผูวิจัยไดสรุปรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ที่มีเพศ แตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ทั้งเพศชายหรือเพศหญิง มีศักยภาพในดานวิเคราะหปญหาไมเทาเทียมกัน โดยดาน
ปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) อาจความรูความเขาใจไมเทากัน อันจะสงผลใหประสิทธิภาพในการ
ทำงานมีคุณภาพที่แตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เทียนใจ สุทะ (2561) สรุปวา การประเมินผล 
การใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตำบล
ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขอมูลเบื้องตนของผูใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดานเพศ อายุ และดานตำแหนงหนาที่ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพแตกตางกัน 
เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในแตละตำแหนง มีความแตกตางกัน ดานการศึกษา สาขาวิชาที่จบ 
การศึกษาและอายุการทำงาน มีผลตอคุณลักษณะซอฟตแวรที่มีคุณภาพไมแตกตางกันและพบปญหาในดาน
บุคลากรที่ไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบอยางเพียงพอ และไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ เชื้อมั่ง (2563) สรุปวา ผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน และตำแหนงงานตางกัน ทำใหความพรอมใน
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐไมแตกตางกัน  
   2.2 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ที่มีวุฒิการศึกษา แตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น แตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทกึบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ที่มีวุฒิการศึกษาแตกตางกัน มีศักยภาพในการเขาใจเกี่ยวกับดาน
หลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) หรือดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e – LAAS) 
ไมเหมือนกัน สงผลใหประสิทธิภาพในการทำงานมีคุณภาพแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ 
เสาวลักษณ เชื้อมั่ง (2563) สรุปวา ผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน และตำแหนงงานตางกัน ทำใหความพรอม 
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ในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐไมแตกตางกัน  
   2.3 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ที่มีอายุ แตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี แตกตางกัน ผูวิจัยมีความเห็นวา 
อายุ คือ การเรียนรูประสบการณอาจไมเทากัน คนอายุมากอาจเรียนรูมามากและมีหลักในการวิเคราะห
มากกวาคนอายุนอย จากปญหาโดยรวมไมวาจะเปนดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ ดานหลักเกณฑปฏิบัติทาง
บัญชี (มาตรฐานการบัญชี) หรือดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) ตองอาศัยความชำนาญ
ในการปฏิบัติงานมากอน ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เทียนใจ สุทะ (2561) สรุปวา การประเมินผลการ
ใชงานระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตำบล 
ในจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขอมูลเบื้องตนของผูใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ดานเพศ อายุ และดานตำแหนงหนาที่ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพแตกตางกัน 
เนื่องจากการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในแตละตำแหนง มีความแตกตางกัน ดานการศึกษา สาขาวิชาที่จบ 
การศึกษาและอายุการทำงาน มีผลตอคุณลักษณะซอฟตแวรที่มีคุณภาพไมแตกตางกันและพบปญหาในดาน
บุคลากรที่ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบอยางเพียงพอ 
   2.4 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ท่ีมีประสบการณทำงาน แตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี แตกตางกัน ผูวิจัย 
มีความเห็นวา ประสบการณทำงานคือตัวบงชี้วาเราผานอะไรมาบาง ยิ่งสั่งสมประสบการณในการทำงาน
มากเทาไหร เราจะมีความเชี่ยวชาญในดานนั้น ๆ เพิ่มขึ้น ไมวาจะเปนดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ 
ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) และดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ 
e – LAAS) ซึ่งไมสอดคลองกับผลงานวิจัยของ เทียนใจ สุทะ (2561) สรุปวา การประเมินผลการใชงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS) ขององคการบริหารสวนตำบลในจังหวัด
เชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ปจจัยขอมูลเบื้องตนของผูใชระบบบัญชีคอมพิวเตอรขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ินดานเพศ อายุ และดานตำแหนงหนาที่ที่แตกตางกันมีผลตอคุณภาพแตกตางกัน เนื่องจาก 
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในแตละตำแหนง มีความแตกตางกัน ดานการศึกษา สาขาวิชาที่จบ การศึกษา 
และอายุการทำงาน มีผลตอคุณลักษณะซอฟตแวรท่ีมีคุณภาพไมแตกตางกันและพบปญหาในดานบุคลากร 
ที่ไมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับระบบอยางเพียงพอ 
   2.5 เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น ที่มีตำแหนง แตกตางกัน ทำใหการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชี แตกตางกัน ผูวิจัย 
มีความเห็นวา ตำแหนงหนาที่ของการทำงานพ้ืนฐานมาจากการเรียนของแตละตำแหนงซึ่งความเชี่ยวชาญ
หรือความคลองแคลวมีไมเทากัน บางตำแหนงอาจถนัดบางอยาง บางตำแหนงอาจไมถนัดบางอยาง ไมวา 
จะเปนดานการจัดทำบัญชี ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) ซึ่งไมสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยของ เสาวลักษณ เชื้อมั่ง (2563) สรุปวา ผูปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน อำเภอ 
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณทำงาน และตำแหนงงานตางกัน 
ทำใหความพรอมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) ใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐไมแตกตางกัน 
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 จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทำใหทราบถึงปจจัยประชากรศาสตรที่มีผลกับการวิเคราะหปญหาการ
บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถนำขอมูลที่ไดไปใชในการปรับปรงุ เสนอแนะ รวมถึงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ภายในองคกรใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะกอผลดีกับภาครัฐและประชาชนโดยรวม จากการวิจัย พบวา 
 1. เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่นเปนเพศหญิง มีอายุประมาณ 31 – 40 ป ประสบการณทำงาน 6 - 10 ป ตำแหนงเจาหนาที่ 
ทางการเงินและบัญชีหรือสวนการคลัง ซึ่งการคิดวิเคราะหปญหาอาจแตกตางกันแลวแตงานของแตละคน 
แตละตำแหนง ทำใหผลที่ไดแตกตางกัน ดังนั้น องคกรควรจัดหาวิธีการบริหารสภาพแวดลอมภายในองคกร 
รวมไปถึงผลตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ ใหเปนที่พึงพอใจกับเจาหนาที่ปฏิบัติงานกลุมดังกลาวสงเสริม
และพัฒนาแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดยสามารถนำไปพัฒนากับเจาหนาที่ปฏิบัติงานทั้งหมดภายในองคกร 
เพ่ือใหเกิดความรูสึกพึงพอใจในการปฏิบัติงาน สงผลใหผลลัพธของการปฏิบัติงานจะเกิดประสิทธิภาพที่ดี
ยิ่งข้ึน ทำใหองคกรเขมแข็ง  
 2. การวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีประเด็นปญหาหลัก ๆ 
โดยจำแนกออกเปน 4 ดาน คือ ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการ
บัญชี) ดานเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) และดานความรูความสามารถผูทำบัญชี ระดับ
ความสำคัญของปญหาในภาพรวมทุกดานอยูในระดับมาก ดังนั้น องคกรควรจัดใหมีการพัฒนาทางสายอาชพี 
(วิชาชีพบัญชี) อยางเปนรูปธรรม มีระบบและหลักเกณฑในการปฏิบัติงานอยางชัดเจน โดยองคกรควร
ชี้ใหเห็นถึงประเด็นปญหารวมถึงการวางแนวทางแกไขปญหาเพื่อใหบรรลุความสำเร็จตามเปาหมายของ
องคกร นอกจากนี้ยังทำใหเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานสามารถดำเนินการตามแผนไดอยางถูกตองและเปนไปตาม
ขั้นตอน ควรมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อลดปญหาขอผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น การวางระบบภายใน
องคกรที่ดีจะสงผลใหองคกรมีประสิทธิภาพกอใหเกิดประโยชนกับภาครัฐ และควรปลูกฝงใหเจาหนาที่มี
ความยุติธรรม เพราะเปนสิ่งสำคญัอยางย่ิงในขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานภาครัฐ  

 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะจากการวิจัยเพ่ือนำไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกร อีกทั้งยังเปนแนวทาง 
ในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
สมุทรปราการ ดังนี้ 
 1. ดานการจัดทำบัญชีภาครัฐ หนวยงานที่กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรมีการสอน
วิธีการบันทึกบัญชีภาครัฐ โดยบุคลากรผูมีความรูความสามารถ เพื่อสงเสริมการปฏิบัติงานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นไดอยางตอเนื่อง อันจะทำใหเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 
 2. ดานหลักเกณฑปฏิบัติทางบัญชี (มาตรฐานการบัญชี) หนวยงานที่กำกับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ควรจัดทำคูมือหรือหนังสือสั่งการท่ีสรุปหลักเกณฑดังกลาวเพ่ือใหงายในการเขาใจมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือทำใหลดปญหาและอุปสรรคในเรื่องการทำความเขาใจกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ 
 3. ดานเคร่ืองมือที่ใชในการปฏิบัติงาน (ระบบ e-LAAS) หนวยงานที่กำกับดูแลองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ควรสงเสริมใหเจาหนาที่มีความเขาใจในการปฏิบัติงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแทนการ
ทำงานรูปแบบเดิม และมีการสนับสนุนบุคลากรที่รับผิดชอบในงานดานดังกลาวใหเขาใจถึงงานที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อเปนการจัดคนใหตรงกับงาน ผลลัพธที่ไดจะกอเกิดเปนผลงานที่มีประสิทธิภาพ 
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 4. ดานความรูความสามารถผูทำบัญชี หนวยงานที่กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรให
ความสำคัญในเรื่องการฝกอบรม สงเสริมพัฒนาทักษะความรูในการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ พัฒนา
ศักยภาพของเจาหนาที่ เพ่ือสงผลใหการทำงานของเจาหนาที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
กิตติกรรมประกาศคุณ 
 ผลงานวิจัยเลมนี้จะสำเร็จและลุลวงไปไดดวยดีไมไดเลย ถาไมไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย
ที่ปรึกษาในกระบวนวิชาคนควาอิสระ ที่เสียสละเวลาใหคำปรึกษา อีกทั้งแนะนำแนวทางในการขั้นตอนการ
จัดทำ และแกไขเนื้อหาเพ่ือใหมีความถูกตอง ครบถวน สมบูรณ รวมถึงการใหความคิดเห็นที่เปนประโยชน 
จนกระทั่ งผลงานวิจัยเลมนี้ ไดสำเร็จลุลวงผานไปไดดวยดี นอกจากนี้  ผูวิจัยขอขอบคุณคณาจารย
มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกทานที่ใหความรู ซึ่งผูวิจัยนำความรูที่ไดรับมาใชในผลงานวิจัยเลมนี้ ขอขอบคุณ
เจาหนาที่ท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิเคราะหปญหาการบันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในจังหวัด
สมุทรปราการทุกทาน ที่ไดสละเวลาอันมีคาของทานในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงความชวยเหลือจาก
บุคคลในครอบครัว เพื่อนรวมงาน และเพ่ือนรวมชั้นเรียนทุกทาน ทำใหงานวิจัยเลมนี้สำเร็จลุลวงผานไปได
ดวยดี ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานวิจัยฉบับนี้ จะกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานที่กำกับดูแลองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศและผูที่สนใจในผลงานวิจัยดังกลาว 
เพื่อนำใชในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอภาครัฐมากย่ิงข้ึน 
หากมีขอผิดพลาดประการใด ผูวิจัยขอนอมรับและขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย 
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