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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั ้งนี ้ม ีจ ุดประสงค์ (1) เพื ่อศึกษาถึงความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ (2) เพื่อศึกษาความพร้อมในการ
บันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจำแนก
ตาม ข้อมูลส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) ที ่มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 แห่ง รวม 60 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) และหากพบความแตกต่างจะนำไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และใช้สถิติ
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทำงาน และตำแหน่งงานต่างกัน 
ทำให้ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ด้านระบบรายรับ มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แต่ ด้านระบบรายจ่ายและด้านระบบบัญชี ไม่มีผลต่อความพร้อมในการ
บันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

คำสำคัญ : ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ABSTRACT 

The objectives of this study were (1) to study readiness in records of Electronic Local 
Administrative Accounting System (e-LAAS) consistent  Accounting Standards, Public 
Sector Accounting and Public Sector Accounting Policy of Local Government 
Organization, Bueng Sam Phan District Phetchabun Province (2) to study readiness in 
records of Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) consistent  
Accounting Standards, Public Sector Accounting and Public Sector Accounting Policy 
of Local Government Organization, Bueng Sam Phan District Phetchabun Province 
classified by personal informatiom. (3) to study Electronic Local Administrative 
Accounting System (e-LAAS) affecting the readiness in records of Electronic Local 
Administrative Accounting System (e-LAAS) consistent  Accounting Standards, Public 
Sector Accounting and Public Sector Accounting Policy of Local Government 
Organization, Bueng Sam Phan District Phetchabun Province. The sample group was 
used in this research was 60 worker in Local Government Organization, Bueng Sam 
Phan District Phetchabun Province and using questionnaire as a survey tool for 
collecting data. Then the collected data were analyzed in term of frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Moreover, hypothesis was tested with t-
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test and one-way ANOVA statistics. Besides, if the differences were found, they would 
be analyzed in pair by LSD method and multiple regression. 
 Results of the hypothesis test found that difference of gender, age, education, 
work experience and positions making the readiness in records of Electronic Local 
Administrative Accounting System (e-LAAS) not different. As for Electronic Local 
Administrative Accounting System (e-LAAS) Income system affecting the readiness in 
records of Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) consistent  
Accounting Standards, Public Sector Accounting and Public Sector Accounting Policy 
but Pay system and Account system was not affected the readiness in records of 
Electronic Local Administrative Accounting System (e-LAAS) consistent  Accounting 
Standards, Public Sector Accounting and Public Sector Accounting Policy of Local 
Government Organization, Bueng Sam Phan District Phetchabun Province. 

Keywords: The Readiness in records of Electronic Local Administrative 
Accounting System (e-LAAS) 

บทนำ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงาน

ภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกบัญชีและจัดทำรายงานการเงินโดยใช้ผังบัญชี
มาตรฐานที่ใช้ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตามแนวทาง
ปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
บันทึกบัญชี และจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-LAAS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
,2563) 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น จึงได้กำหนดการบันทึกบัญชีและจัดทำรายงาน
การเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (e-LAAS) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ ่น มท 
0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นสามารถบันทึกบัญชีและจัดทำ
รายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ตลอดจนจัดทำ
รายงานการเงิน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทราบและดำเนินการ โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้
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ปรับปรุงการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ตามคู่มือการบันทึกบัญชีและผังบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(e-LAAS) แบบบัญชี และทะเบียนให้ใช้เอกสารตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ซึ่งการบันทึกบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีจากเดิม ได้แก่ วัสดุคงคลัง 
วัสดุที่ซื้อมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริจาค (สินค้าที่บริจาค) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ งานระหว่าง
ก่อสร้างหรือพักสินทรัพย์ การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ และการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายที่เกิดจาก
การกู้ยืม การบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการ
จัดทำงบการเงินรวมในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  

ดังนั้น จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์            
(e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
การปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในอำเภอ
บึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาถึงความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 2. เพื่อศึกษาความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจำแนกตาม ข้อมูลส่วนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่มีผลต่อ
ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ขอบเขตของงานวิจัย 
 การศึกษางานวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการวิจัยมีขอบเขตการวิจัย ดัง
หัวข้อต่อไปนี้ 
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 1. ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 ตัวแปรอิสระ (Independent variable) คือ ข้อมูลส่วนบุคคล และระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ทำงาน ตำแหน่งงาน ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-
LAAS) ประกอบด้วย ด้านระบบรายรับ ด้านระบบรายจ่าย และด้านระบบบัญชี 
 ตัวแปรตาม (Dependent variable) คือ ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ประกอบด้วย 
ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร  ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี  

2. ขอบเขตประชากรที ่ใช้ในการศึกษา ในการศึกษาประชากรครั ้งนี ้ คือ ประชากรที่
ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 10 แห่ง 
รวม 60 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) ตามรายชื่อ โดยเก็บ
ข้อมูลด้วยการสุ่มอย่างง่าย จากประชากรกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
 3. ขอบเขตระยะเวลาที่ดำเนินการศึกษาวิจัยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2563 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น  คือ หน ่วยการปกครองท ี ่ เก ิดตามหล ักการกระจาย
อำนาจ (Decentralization) มีความเป็นอิสระ (Autonomy) ในการปกครองตนเอง  โดยสิ ่งที่
สามารถสะท้อนระดับของการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่ามี
อยู่มากน้อยเพียงใดสามารถพิจารณาได้จากการให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
การแทรกแซงหรือกำกับดูแลของส่วนกลาง กล่าวคือ หากอำนาจหน้าที่ในการจัดทำภารกิจขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่กว้างขวาง ย่อมสะท้อนถึงระดับการกระจายอำนาจที่มีอยู่สูง 
แนวคิดเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานด้านการเงินการ
คลัง ประกอบด้วย ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย และระบบบัญชี ประกอบกับ
กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) และให้ทุกแห่งยกเลิกการจัดทำบัญชีด้วยมือ โดยจัดทำ
บัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพียงระบบเดียว ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป และได้กำหนดแนวทางการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานขององค์กร

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน มีความพร้อม ในการ
ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี จัดทำรายงานการเงินประจำปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ได้อย่างต่อเนื่อง ถูกต้อง ครบถ้วน เป็น
ปัจจุบัน ประกอบกับสามารถบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ (กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2563)  
  ทั้งนี้ ผู้วิจัยสรุปความหมายของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมายถึงระบบบัญชีที่ถูกออกแบบโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จัดเก็บและประมวลผล และพัฒนาขึ้นใน
ลักษณะของการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Web Based Application สามารถทำธุรกรรมผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) จากหน่วยงานต้นสังกัด ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( Internet) ตามสิทธิ
ส่วนงานรับผิดชอบภายใต้ระบบความปลอดภัยสูงจากส่วนกลาง ผู้ใช้ระบบสามารถทำการบันทึก
รายการ และสามารถเรียกดูรายงานต่าง ๆ ได้ทุกช่วงเวลาตามที่ต้องการ แต่จะสามารถบันทึก
รายการเรียกดูได้ตามสิทธิของผู้ใช้ระบบเท่านั้น 
ด้านระบบรายรับ  

ระบบรายรับ หมายถึง ระบบย่อยสำหรับการบริหารจัดการเรื่องรายรับขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สำหรับกระบวนการรับเงินภาษีจัดสรร รวมทั้งกระบวนการจัดเก็บเงินรายได้ที่เป็นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ โดยเมื่อมีการรับเงินในระบบแล้ว ระบบจะ
ลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ (ธิรา เชื้อกูลชาติ ,2556) 
ด้านระบบรายจ่าย 

ระบบรายจ่าย หมายถึง ระบบย่อยสำหรับการบริหารจัดการเรื่องการจ่ายเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่การจัดทำรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง การทำสัญญา ฎีกา การเบิกจ่าย จนถึง
การพิมพ์เช็ค ลงบัญชีเป็นการลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติสำหรับระบบรายจ่ายผู้บริหารท้องถิ่นสามารถ
ติดตามบริหารการใช้จ่ายงบประมาณได้จากระบบ (ธิรา เชื้อกูลชาติ ,2556) 
ด้านระบบบัญชี 
 ระบบบัญชี หมายถึง ระบบย่อยสำหรับการบริหารจัดการทางด้านบัญชี รายงานทางการเงิน 
ซึ่งสามารถออกรายงานเพื่อแสดงสถานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เป็นรายวัน ราย
เดือน รายไตรมาส และประจำปี (ธิรา เชื้อกูลชาติ ,2556) 

ความหมายของความพร้อม 
 วรรณา  เจริญนาน (2556) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง การดำเนินกิจกรรมของการ
กระทำให้สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดจนคุณสมบัติหรือสภาวะของบุคคลที่
พร้อมจะทำงานให้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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 Good (อ้างอิงในวรรณา เจริญนาน,2556) กล่าวว่า ความพร้อม เป็นความปรารถนาและ
ความสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรม ความพร้อมเกิดจากลักษณะทางวุฒิภาวะ ประสบการณ์ และ
อารมณ์ ความพร้อมจึงเป็นการพัฒนาคนให้มีความสามารถในการกระทำกิจกรรม 

นิตยา  ปินตาวงค์ (2559) กล่าวว่า ความพร้อม หมายถึง การที่บุคคลมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีความกระตือรือร้น มีความเต็มใจ มีประสบการณ์ มีความสามารถของบุคคล ต่อการกระทำ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งเพ่ือให้กิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 ธัญลักษณ์  แสงสว่าง (2555) ได้กล่าวว่า ผู้บริหารองค์กรควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีความรู ้ ความชำนาญ 
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ ้น โดยการส่งเสริมให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื ่อที ่จะได้เห็น
ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ด้านบุคลากร 

วาสนา  บรรจบ (2556) ได้กล่าวว่า ด้านบุคลากรในการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAS องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นควรส่งเสริมให้บุคลากรในการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีระบบ e-LAAS เข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานยัง
ต้องมั่นศึกษาคู่มือ ติดตามข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
ในระบบบัญชี e-LAAS 
ด้านเทคโนโลยี 

วรรณา  เจริญนาน (2556) ได้กล่าวว่า ความพร้อมของเครื่องมือที่ช่วยในการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่มีจำนวนเพียงพอกับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน มีระบบ
เชื่อมโยง (Internet) ที่มีประสิทธิภาพ 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 รุ่งอรุณ  โชตินอก(2553) ศึกษาเรื่อง ความพร้อมในการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น(e-LAAS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอำเภอคง จังหวัด
นครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าส่วนการคลัง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
และบัญชี และตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
เคยเข้ารับการอบรมการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ความพร้อมด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน มีประการสำคัญ
ผู้บริหารยังมองไม่เห็นถึงความสำคัญในการจัดทำระบบ ทำให้ผู้บริหารไม่สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอในการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
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เทียนใจ  สุทะ (2561) ศึกษาเรื่อง การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจัยข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านเพศ อายุและด้านตำแหน่งหน้าที่ที่แตกต่างกัน มีผลต่อคุณภาพแตกต่างกัน เนื่องจาก
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง มีความแตกต่างกัน ด้านการศึกษา สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา และอายุการทำงาน มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพไม่แตกต่างกันและพบ
ปัญหาในด้านบุคลากรที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบอย่างเพียงพอ  

วิธีดำเนินการวิจัย 
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมี

ลักษณะคำถามแบบปลายปิด (Close Ended Question) ที่กำหนดคำตอบไว้ให้ผู้ตอบเลือกตอบและ
คำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Question) ผู ้ตอบแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดย
แบบสอบถามครั้งนี้แบ่งเป็น 4 ส่วน รวม 27 ข้อคำถาม ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคำถามลักษณะประชากร ประกอบ
ไปด้วย ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านประสบการณ์ทำงาน และด้านตำแหน่งงาน ซึ่ง
เป็นแบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จำนวนข้อคำถามท้ังหมด   5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
ประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านระบบรายรับ ด้านระบบรายจ่าย และด้านระบบบัญชี 
จำนวนข้อคำถามท้ังหมด 12 ข้อ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประกอบไปด้วยคำถามทั้งหมด 3 ด้าน คือ ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านบุคลากร และด้าน
เทคโนโลยี จำนวนข้อคำถามท้ังหมด 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 4 เป็นข้อคำถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับ
ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนข้อคำถามทั้งหมด 1 ข้อ 

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัด
เชิงกลุ่ม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ
ตำแหน่งงาน 
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 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) กับตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 
และความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 
2. การวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงอนุมาณ (Inference Statistics)   
 2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจำแนกตาม เพศ โดยใช้สถิติการทดสอบแบบ t-test  
 2.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจำแนกตามอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และ
ตำแหน่งงาน โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) 
หากพบความแตกต่างจะนำไปสู่การเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยการใช้วิธีของ LSD 
 2.3 เพ่ือศึกษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่มีผลต่อ
ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการวิเคราะห์ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยภาพรวม มีระดับความพร้อมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน โดยเรียงตามลำดับ ได้แก่ ด้านเทคโนโลยี ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร และด้าน
บุคลากร 
 2.ผลการเปรียบเทียบความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
  2.1 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ทำให้ ความ
พร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐไม่ต่างกัน 
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 3. ผลการวิเคราะห์ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีผล
ต่อระดับความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
  3.1 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้านระบบ
รายรับ มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  3.2 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้านระบบ
รายจ่าย และด้านระบบบัญชี ไม่มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการศึกษาความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
  1.1 ด้านการสนับสนุนของผู้บริหาร ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มี 
มีระดับความพร้อมด้านการสนับสนุนจากผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาความรู ้ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นอย่างดี ซึ่ง
สอดคล้องกับธัญลักษณ์  แสงสว่าง (2555) พบว่า ผู้บริหารองค์กรควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงาน มีความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น โดยการส่งเสริมให้เข้ารับ
การฝึกอบรมเพ่ือทีจ่ะได้เห็นความสำคัญของการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
  1.2 ด้านบุคลากร ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยมีความเห็นว่า บุคลากรในหน่วยงานส่วนใหญ่เคยได้เข้ารับ
การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงทำให้
บุคลากรมีความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธัญลักษณ์  แสงสว่าง (2555) พบว่าควรส่งเสริมให้บ ุคลากรเพิ ่มพูนความรู้
ความสามารถ ให้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม และส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานกับหน่วยงานที่
ดำเนินการจัดทำบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประสบผลสำเร็จ  
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  1.3 ด้านเทคโนโลยี ของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ในระดับมากที่สุด  ผู้วิจัยมีความเห็นว่า หน่วยงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่
มีมาตรฐานทันสมัยและมีความเร็วสูงช่วยในการประมวลผลข้อมูล มีจำนวนเพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน
ส่งผลต่อความพร้อมในการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ่ง
สอดคล้องกับ นัฐภัสสร  จันทระ,ไพศาล  แน่นอุดร,จุรีวัลย์  ภักดีวุฒิ (2560) พบว่า อินเตอร์เน็ตที่ใช้
ควรมีระดับความเร็วที่สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็ว มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพียงพอ   
 2. ผลการวิจัยความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล 
  2.1 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มีเพศต่างกัน มีความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสาม
พัน จังหวัดเพชรบูรณ์มีเพศที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นตัวกำหนดระดับความพร้อมในการบันทึกระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ 
ซึ่งสอดคล้องกับ วรรณา  เจริญนาน (2556) พบว่า พนักงานที่มีเพศต่างกันมีความพร้อมในการ
บริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากระบบสารสนเทศมีการพัฒนาปรับปรุงให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นเพศ
หญิงหรือเพศชาย จำเป็นต้องมีความรู้ ทักษะเพ่ือนำไปใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
  2.2 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มีอายุต่างกัน มีความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า อายุนั้นไม่มีผลโดยตรงต่อตัวกำหนดระดับความพร้อมใน
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาพร พรมโครต , ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, สุคนธ์ เครือน้ำคำ 
(2559) พบว่า อายุของผู้ตอบแบสอบถาม โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  
  2.3 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ที ่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถเข้าร่วมการอบรมเพ่ือ
เพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวเองได้ เนื่องจากเป็นระบบที่มีใช้เฉพาะหน่วยงาน สอดคล้องกับ วรรณา  
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เจริญนาน (2556) พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 พนักงานที่มีวุฒิการศึกษาน้อย 
ได้มีการฝึกฝน อบรม เพ่ิมความรู้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้วยตนเอง  
  2.4  ผู ้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ท่ีมีประสบการณ์ต่างกัน มีความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญชีภาครัฐ เป็นมาตรฐานใหม่ที่นำมาปรับใช้กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ทำให้ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเริ่มที่จะเรียนรู้ในระบบ
ใหม่ไปด้วย วรรณา  เจริญนาน (2556) พบว่า แตกต่างอย่างไม่มีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ อาจเนื ่องจากพนักงานที ่มี
ประสบการณ์มาก ย่อมมีประสบการณ์ในการทำงานและประสบปัญหาหรืออุปสรรคมากกว่า  
  2.5 ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
ที่มีตำแหน่งงานต่างกัน มีความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยรวมไม่ต่างกัน ไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีแนวทางการปฏิบัติไปใน
แนวทางเดียวกันทำให้ไม่ว่าจะตำแหน่งงานใดก็ต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและแนวทางเดียวกัน 
สอดคล้องกับ วรรณา  เจริญนาน (2556) พบว่า ตำแหน่ งหน้าที ่ต่างกัน มีความพร้อมในการ
บริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  
 3. เพื่อศึกษาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มีผลต่อ
ระดับความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ 

 3.1 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้านระบบ
รายรับ มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ด้านระบบรายรับ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทำให้สามารถบันทึกบัญชีได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มีผลต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่ง
สอดคล้องกับ ธิรา  เชื้อกูลชาติ (2556) ได้กล่าวว่า ระบบย่อยสำหรับการบริหารจัดการเรื่องรายรับ
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ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น สำหรับกระบวนการรับกระบวนการจัดเก็บเ งินรายได้และ
ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ โดยเมื่อมีการรับเงินในระบบแล้ว ระบบจะลงบัญชีให้โดยอัตโนมัติ  

 3.2 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้านระบบ
รายจ่าย ไม่มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้านระบบรายจ่าย ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
ของผู้ปฏิบัติงานทั้งการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำหน้าฎีกา ซึ่งสอดคล้องกับ 
มลธิชา  พุ่มชาวสวน (2557) ได้กล่าวว่า โครงสร้างของระบบรายจ่ายเป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อ จัดจ้าง โดยมีการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ก่อหนี้ผูกพัน การเบิกจ่าย เป็นไปตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตรงตามเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ 
ตลอดจนการจัดทำฎีกา รายงานจัดทำเช็ค การพิมพ์เช็คสั่งจ่าย ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตาม
มาตรฐานสากล  

 3.3 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด้านระบบ
บัญชี ไม่มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึง
สามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่า ด้านระบบบัญชี ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เกี่ยวข้องกับความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ของ
ผู้ปฏิบัติงานทั้งการบันทึกปรับปรุงบัญชี การจัดทำฐานทะเบียนทรัพย์สิน ซึ่งสอดคล้องกับ ธิรา     
เชื้อกูลชาติ (2556) ได้กล่าวว่า ระบบย่อยสำหรับการบริหารจัดการทางด้านบัญชี รายงานทาง
การเงิน ซึ่งสามารถออกรายงานเพื่อแสดงสถานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เป็น
รายวัน รายเดือน รายไตรมาส และประจำปี  

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
 ข้อมูลส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า ข้อมูลส่วนบุคคล โดยแบ่งเป็น 
ด้านเพศ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และด้านตำแหน่งงาน มีผลต่อ
ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัด
เพชรบูรณ์ ไม่มีความแตกต่างกัน อาจเป็นเพราะความพร้อมในการบันทึกระบบคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร ด้านบุคลากร และด้านเทคโนโลยี มีใน
ทุก ๆ หน่วยงานเหมือนกัน 
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 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS) ที่มีผลต่อความพร้อมใน
การบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ คือ 
ด้านระบบรายรับ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 ด้านระบบรายรับ จากการวิจัย พบว่า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) ด้านระบบรายรับ มีผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์      
(e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนั้น จึงควรให้ความสำคัญกับด้านระบบ
รายรับที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี
ภาครัฐ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 จากผลการศึกษาความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ โดยในแต่ละหน่วยงานของผู้ปฏิบัติงานมี
ความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบญัชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากอยู่แล้ว โดยมีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยีสูงที่สุด รองลงมาคือด้านการสนับสนุนจากผู้บริหาร และด้านบุคลากร ดังนั้น หน่วยงาน
จึงควรคงความเป็นมาตรฐานในด้านความพร้อมของเทคโนโลยีแบบนี้ต่อไป  

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
 เพื่อให้การศึกษาครั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เกิดประโยชน์สูงสุดมากยิ่งขึ ้น  ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 
 1. ควรศึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านอื่นที่
ส่งผลต่อความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
บัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ เพ่ือขยายผลการศึกษาและเป็นข้อเสนะกับหน่วยงานอ่ืน  
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ในเชิงลึกเป็นรายด้านและทำการวิเคราะห์เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลง
ของความพร้อมในการบันทึกระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 3. การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาเพียงผู้ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ เท่านั้น 
ควรขยายขอบเขตการศึกษาให้กว้างออกไป เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัด
เพชรบูรณ์ นำผลมาเปรียบเทียบ เพ่ือให้ได้รับข้อมูลที่หลากหลาย 
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