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บทคัดย่อ 

การวิจยัน้ีวตัถุปุระสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ปัจจัยด้านการยอมรับนวตักรรม ท่ีอิทธิพล ต่อ

ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  ในจงัหวดัสมุทรปราการ ตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นผูป้ฏิบติังานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดัสมุทรปราการ จ านวน 132 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Average) และ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation), Independent Sample t-test, One-way ANOVA 

F-test และ Multiple Regression Analysis ผลการวิจยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ

ระหวา่ง 36 – 40 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี และมีอายงุาน 11 – 15 ปี 

ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด  ปัจจยัทางดา้น

กระบวนการบริหาร ภาพรวมอยู่ในระดบั มากท่ีสุด ปัจจยัทางดา้นการยอมรับนวตักรรม ภาพรวมอยู่ในระดบั 

มากท่ีสุด และระดบัประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ภาพรวม

อยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  
Abstract 

There is a purpose to study demographic factors. Factors for Computer Accounting Program (e-

LAAS) Management process factors Innovation adoption factor That influence efficiency in treasury 

management with computer accounting system (e-LAAS) of the local government organization. In Samut 
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Prakan Examples used in this research Being a computer accountant for a local government organization In 

Samut Prakan Province 132 people The research instruments were questionnaires. The statistics used in data 

analysis were: Frequency Percentage  Average Standard deviation  Independent Sample t-test, One-way 

ANOVA F-test and Multiple Regression Analysis The results of the research revealed that most of the 

respondents were female. Age between 36-40 years. Graduated with a bachelor's degree. Financial and 

accounting officer positions and with a service life of 11-15 years. The factors of using computer accounting 

software (e-LAAS) were at the highest level. The overall picture is at the highest level, the innovation adoption 

factor. The overall level is the highest and the efficiency level in the Treasury Management System (e-LAAS) 

is the highest overall. 

บทน า 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เป็นส่วนราชการท่ีตั้งข้ึนใหม่ในสังกดักระทรวงมหาดไทย ท่ีมี

บทบาทภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยพฒันาและให้ค าปรึกษา แนะน า

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในดา้นการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน การบริหารงานบุคคล การบริหารงานคลงั 

และการบริหารจดัการ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีความเข้มแข็ง และมีศกัยภาพในการบริหาร

สาธารณะ ทั้งน้ีอ  านาจหนา้ท่ีและโครงสร้างส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นไปตาม

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2545 

ปัจจุบนัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีจ านวน 7,850 แห่ง ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 

จ านวน 76 แห่ง เทศบาล จ านวน 2,472 แห่ง องค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 5,300 แห่ง องค์กรปกครอง

ทอ้งถ่ินรูปแบบพิเศษ (กรุงเทพมหานครและเมืองพทัยา) จ านวน 2 แห่ง (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 กนัยายน 2563 

รวบรวมโดย กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบทอ้งถ่ิน 2 กองกฎหมายและระเบียบทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ิน) 

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

ไดจ้ดัท าโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 

พ.ศ.2548 ประกอบดว้ย ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบบนัทึกบญัชีและการ

จดัท ารายงานการเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินสามารถเขา้ใชง้านผ่าน

เวบ็ไซต ์www.laas.go.th โดยกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดเ้ร่ิมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ใชง้าน

ในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2551 เป็นตน้

มา ในปีงบประมาณ พ.ศ.2551-2561 ไดมี้การปรับปรุงและพฒันาโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) โดยไดมี้การพฒันาในส่วนของการเช่ือมต่อ (Interface) ขอ้มูลกับ

ระบบบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ (GFMIS) ของกรมบญัชีกลางเก่ียวกับเงินอุดหนุนทั่วไปขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงว่าดว้ยความร่วมมือ (MOU) ในการจดัท าระบบการรับช าระภาษี

ผ่านธนาคารบนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) เพ่ือตอบสนองตาม

http://www.laas.go.th/
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นโยบายรัฐบาลเก่ียวกบัการรับจ่ายเงินภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ตลอดจนแกไ้ขปรับปรุง

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย จนถึง

ปัจจุบนั และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีใหค้ าปรึกษาและแนะน าการใชง้านผ่านระบบ call center และระบบคลงัความรู้ 

http://www.km.laas.go.th เพ่ือใหค้ าแนะน าวิธีการใชง้านและการแกไ้ขปัญหาในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดร้วมถึงไดด้ าเนินการฝึกอบรมให้

เจา้หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นประจ าทุกปี และฝึกอบรมเพ่ือสร้างครู ก ให้แก่ส านักงาน

ส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดั เพ่ือให้ส านกังานส่งเสริมการปกครองถ่ินจงัหวดัสามารถให้ค าแนะน า

วิธีการใชง้านและการแกไ้ขปัญหาในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) แก่

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได ้

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 
1.เพ่ือศึกษาปัจจยัดา้นประชากรขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ต่อประสิทธิภาพ

ในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในจงัหวดั
สมุทรปราการ 

3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการกระบวนบริหาร ต่อประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงั
ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม ต่อประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงั
ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ในจงัหวดัสมุทรปราการ 
สมมุตฐิานการวจิยั 

1.ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน และ ประสบการณ์การท างาน ต่างกนั 
น่าจะท าให้ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ต่างกนั 
 2.ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) น่าจะมีผลต่อ ประสิทธิภาพในดา้น

การบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดั

สมุทรปราการ 

 3. ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร น่าจะมีผลต่อ ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

 4. ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม น่าจะมีผลต่อ ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ  

ขอบเขตการศึกษา 
ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ศึกษาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัสมุทรปราการ 

http://www.km.laas.go.th/
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ขอบเขตทางด้านประชากร 
 ประชาชนท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี บุคลากรท่ีท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ ทั้งหมด 49 แห่ง 

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 1.ตวัแปรอิสระ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัดา้นการใช้โปรแกรมทางบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม ดงัน้ี 
 1.1 ปัจจยัดา้นประชากร 
  1) เพศ 
  2) อาย ุ
  3) การศึกษา 
  4) ต าแหน่งงาน 
  5) ประสบการณ์การท างาน 
 1.2 ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  
  1) ระบบงบประมาณ 
  2) ระบบรายรับ 
  3) ระบบรายจ่าย  
  4) ระบบบญัชี 
 1.3 ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร 
  1) การวางแผน 
  2) การจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี 
  4) การอ านวยการ 
  5) การประสานงาน 
  6) การรายงาน 

3) การรับรู้ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ 
2. ตวัแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS) ดงัน้ี 
  1) ดา้นบุคลากร 
                 2) ดา้นการบรรลุเป้าหมายของงาน 

                 3) ความถูกตอ้งของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ขอบเขตด้านเวลา 
ในการศึกษาคร้ังน้ี ตั้งแต่ เดือน ธนัวาคม 2563 ถึงเดือน กมุภาพนัธ์ 2564 

 1.4 ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม 

1) การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 

2) การรับรู้ประโยชนจ์ากการใชง้าน 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 จากการศึกษาทบทวนแนวความคิด ทฤษฎี บทความทางวิชาการและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าให้ผู ้
ศึกษาวิจยัก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมในดา้นการบริหารงานคลงั ดว้ยระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ท่ีแสดงถึงความสัพม
พนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
                            ตวัแปรอสิระ                                                                                               ตวัแปรตาม                                                         

ปัจจยัด้านประชากร 
1.เพศ 
2.อาย ุ
3.การศึกษา 
4.ต าแหน่งงาน 
5.ประสบการณ์การท างาน 

 

                                         

  

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ปัจจยัด้านการใช้โปรแกรมทางบญัชีคอมพวิเตอร์ (e-
LAAS) 
1.ระบบงบประมาณ 
2.ระบบรายรับ 
3.ระบบรายจ่าย 
4.ระบบบญัชี 
 

ประสิทธิภาพในด้านการ

บริหารงานคลงัด้วยระบบบญัชี

คอมพวิเตอร์ (e-LAAS) 

1.ดา้นบุคลากร 

2.ดา้นการบรรลุเป้าหมายของงาน 

3.ความถูกตอ้งของระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร 
1.การวางแผน 
2.การจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี 
3.การอ านวยการ 
4.การประสานงาน 
5.การรายงาน 

  

ปัจจยัด้านการยอมรับนวตักรรม 
1.การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน 
2.การรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน  
3.การรับรู้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.เพ่ือทราบถึงปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน ระยะเวลาการท างาน 
ประสบการณ์การท างาน ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

2.เ พ่ือทราบถึงอิทธิพลของปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีคอมพิวเตอร์( e-LAAS) ต่อ
ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

3.เพ่ือทราบถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ต่อประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงั
ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

4.เพ่ือทราบถึงอิทธิพลของปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม ต่อประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ย
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ 

วธีิด าเนินการวจิยั 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 49 แห่ง ๆ ละ 4 ราย จ านวน 196 ราย ดงัน้ี 

ล าดบัที่ อ าเภอ 
จ านวนหน่วยงาน 

(แห่ง) 
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานระบบ 
บัญชีคอมพวิเตอร์ (ราย) 

1 อ าเภอเมืองสมุทรปราการ 13 52 
2 อ าเภอพระประแดง 9 36 
3 อ าเภอบางพลี 7 28 
4 อ าเภอบางบ่อ 10 40 
5 อ าเภอพระสมุทรเจดีย ์ 6 24 
6 อ าเภอบางเสาธง 4 16 

รวม 49 196 
การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ผูวิ้จยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรค านวณประชากรจาก สูตร 
(Yamane,1973) ยอมรับความคลาดเคล่ือนท่ี .05 (5%) มีระดบัความเช่ือมัน่ท่ี .95 (95%) ดงัน้ี 

                           n    =            N  

                                            1 +  𝑁𝑒2 

        โดย     n     คือ ขนาดตวัอยา่งท่ีค านวณได ้ 
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                   N     คือ จ านวนประชากรท่ีทราบค่า  

                   e      คือ ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้เท่ากบั 0.05 

โดยแทนค่าสูตรดงัน้ี              N   =  196                                                                         

 e   =  0.05                                                                           

 n   =             196 

                                                            1+196*(0.05)2             

                                 ฉะนั้น n  =  131.54     หรือ  132  ราย 

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีค านวณไดเ้ท่ากบั 132 ราย โดยใชวิ้ธีเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้
ทุกหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีโอกาสถูกเลือกเท่ากนั เพ่ือใหค้ลอบคลุ่มความคลาดเคล่ือน
จากการเกบ็ขอ้มูลไม่ไดต้ามเป้าหมาย 

วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 

1.ศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัต่าง ๆ เก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพร้อมในดา้นการ
บริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

2.สร้างแบบสอบถาม เพ่ือถามความคิดเห็นประเดน็ต่าง ๆ มี 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วยค าถามเร่ือง เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่งงาน และ ประสบการณ์การท างาน เป็นค าถามแบบกลุ่ม (Nominal Scale) ซ่ึงเป็นค าถาม
ปลายปิด 

ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทางบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็น
ค าถามแบบช่วงหรืออนัตรภาค (Interval scale) 

ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร เป็นค าถามแบบช่วงหรืออนัตร
ภาค (Interval scale) 

ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม เป็นค าถามแบบช่วงหรืออนัตร
ภาค (Interval scale) 

ส่วนท่ี 5 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกับประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นค าถามแบบช่วงหรืออนัตรภาค (Interval scale) 

3.น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือปรับปรุง แกไ้ข 

4.ปรับปรุงแกไ้ขใหแ้ลว้เสร็จแลว้เสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ังเพ่ือใหอ้าจารย์
ท่ีปรึกษาอนุมติัก่อนแจก Pre-test 
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5.น าแบบสอบถามไปทดลองกบักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 ราย เพ่ือหาความน่าเช่ือถือ 

6.ปรับปรุงแกไ้ขและน าเสนอใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาอนุมติัก่อนแจกแบบสอบถาม 

7.แจกแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 132 ราย 

สรุปผลการวจิยั 

 การวิเคราะห์ข้อมูล เ ร่ือง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความพร้อมในการบริหารงานคลงั ด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ สรุปผลการวิจยัดงัน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากร   
ขอ้มูลทัว่ไป ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา ต าแหน่งงาน ประสบการณ์การท างาน ผลการวิเคราะห์ปัจจยั

ดา้นประชากรของบุคลากร พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.10 อายุเฉล่ียระหวา่ง 
36 - 40 ปี ร้อยละ 34.10 ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 53.10 ต าแหน่งเจา้พนกังานการเงิน
และบญัชี/นกัวิชาการเงินและบญัชี/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ร้อยละ 49.20 มีประสบการณ์การท างาน  ในช่วง 11 - 
15 ปี  ร้อยละ 28.80 

 ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุ ต าแหน่งงาน ประสบการณ์ท างาน ต่างกนั ท าให้ประสิทธิภาพในดา้น
การบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดั
สมุทรปราการ โดยภาพรวม ต่างกนั  แต่ปัจจยัดา้นการศึกษา ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อประสิทธิภาพในดา้นการ
บริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ต่อ
ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นบุคคล ดา้นการบรรลุ
เป้าหมายของงาน ดา้นความถูกตอ้งของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ดา้น ไม่มีผลต่อในดา้นการบริหารงาน
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ซ่ึงทั้ง 3 ดา้น ใชง้านไดดี้ และสามารถใชง้าน หรือปรับปรุงระบบ
ใหดี้ยิ่ง ๆข้ึน ๆไป 

 ส่วนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ต่อประสิทธิภาพในดา้นการ
บริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นบุคลากร ขอ้ การจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี การ
อ านวยการ การประสานงาน ด้านการบรรลุเป้าหมายของงาน ข้อ การจัดหาบุคคลและเจ้าหน้าท่ี การ
ประสานงาน ด้านความถูกต้องของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ข้อ การอ านวยการ มีผลต่อการ
บริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม ต่อประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงาน
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นบุคลากร ขอ้ การรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ดา้นการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน ด้านการบรรลุเป้าหมายของงาน ข้อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้
ประโยชนเ์ชิงเปรียบเทียบ ดา้นความถูกตอ้งของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขอ้ การรับรู้ประโยชนจ์าก
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การใชง้าน การรับรู้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ มีผลต่อการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ส่วนท่ี 5 ดา้นขอ้มูลเก่ียวกบัความคิดเห็นในภาพรวมดา้นประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงั
ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) พบว่า ดา้นระบบรายรับ ดา้นการจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี การรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ มีผลต่อการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

อภิปรายผลการศึกษา  

ผลการวิจัยปัจจัยที่ส่งผลต่อความพร้อมในการบริหารงานคลัง ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจงัหวดัสมุทรปราการ สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดงันี ้

1.ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวม มีประสิทธิภาพในการปฏิบติังานมาก
ท่ีสุด 

1.1 ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรปราการ มีระดบัประสิทธิภาพในการบริหารงานคลงั ดา้นบุคลากร โดยรวมระดบัมากท่ีสุด โดย
ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ มี
ความเห็นดา้นบุคลากรว่า บุคลากรปฏิบติังานดา้นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตรงตามต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบ และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ นางสาวเจนจิรา ค ามา (2557)  

1.2 ด้านการบรรลุเป้าหมายของงาน พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรปราการ มีระดบัประสิทธิภาพในการบริหารงานคลงั ดา้นการบบรรลุ
เป้าหมายของงาน  โดยรวมระดบัมากท่ีสุด โดยส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในดา้นต่าง ๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรปราการ มีความเห็นด้านการบรรลุเป้าหมายงาน ว่า ผลการ
ปฏิบติังานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) บรรลุเป้าหมายขององคก์ร 

1.3 ความถูกต้องของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) พบว่า บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ มีระดบัประสิทธิภาพในการบริหารงานคลงั 
ความถูกตอ้งของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยระดบัมากท่ีสุดโดยส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานใน
ดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ มีความเห็นความถูกตอ้งของระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ว่า ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถบนัทึกบญัชี และปิดงบแสดง
ฐานะการเงินไดถู้กตอ้ง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อรวรรณ จ าพุธ และ สินธ์ุ สโรบอล   

2.ผลการศึกษาประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
การศึกษา ต าแหน่งงาน และ ประสบการณ์การท างาน สามารถสรุปได้ดงันี ้

2.1บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
มี เพศ ต่างกนัท าให้ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวม ไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า ปัจจุบนัไม่ว่า
เพศชาย หรือเพศหญิงมีความเท่าเทียมกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประภาพร พรมโคตร,ธนสุวิทย ์ทบัหิรัญ
รักษ,์สุคนย ์ เครือน ้าค า (2561)  

2.2 บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
มีอายตุ่างกนัท าใหป้ระสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ให้ความส าคญักบับุคลากรเท่าเทียมกนั มีการแบ่งอ านาจหนา้ท่ีแต่ละ
ส่วนท่ีรับผิดชอบแบบชดัเจน การปฏิบติังานตามกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง  สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประภาพร 
พรมโคตร,ธนสุวิทย ์ทบัหิรัญรักษ,์สุคนย ์เครือน ้าค า (2561)  

2.3 บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ 
ท่ีมีการศึกษาต่างกนัท าให้ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นวา่ บุคลากรท่ีมี
ระดบัการศึกษาท่ีต่างกนัก็จะไดรั้บมอบหมายงานและต าแหน่งหน้าท่ีในการท างานเหมาะสมต่างกันตาม
ความสามารถและความถนดั ท าใหง้านออกมามีประสิทธิภาพไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ประภาพร 
พรมโคตร,ธนสุวิทย ์ทบัหิรัญรักษ,์สุคนย ์เครือน ้าค า (2561)  

2.4 บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีต าแหน่งงานต่างกันท าให้ประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานคลังด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมไม่ต่างกนั ซ่ึง
ผูวิ้จยัเห็นว่า บุคลากรท่ีมีต าแหน่งงานท่ีต่างกนัก็จะไดรั้บมอบหมายงานและต าแหน่งหน้าท่ีในการท างาน
เหมาะสมต่างกนัตามความสามารถและความถนดั ท าใหง้านออกมามีประสิทธิภาพไม่ต่างกนั สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของ ประภาพร พรมโคตร,ธนสุวิทย ์ทบัหิรัญรักษ,์สุคนย ์เครือน ้าค า (2561)  

2.5บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวัด
สมุทรปราการ ท่ีมีประสบการณ์การท างานต่างกนัท าให้ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ โดยภาพรวมไม่
ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัเห็นว่า องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามส าคญักบับุคลากร
อยา่งเท่าเทียม มีการท างานแบบพ่ีแบบนอ้ง ท างานเป็นทีม ช่วยเหลือกนัท าใหง้านประสบผลส าเร็จ และท างาน
อย่างถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง มีการสอนงานระหว่างรุ่นพ่ีและรุ่นนอ้ง ให้สามารถท างานได ้
และมีความถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎระเบียบท่ีก าหนดไว ้และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ วรรณา เจริญนาน (2556)  

 3. ผลการศึกษา ปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ได้แก่ ด้านงบประมาณ ด้าน
ระบบรายรับ ด้านระบบรายจ่าย และด้านระบบบัญชี ที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในด้านการบริหารงานคลังด้วย
ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจงัหวดัสมุทรปราการ ดงันี ้

3.1 ปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นระบบงบประมาณ ท่ีมีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของ
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทาง
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นระบบงบประมาณ ในระดบัมากท่ีสุด  ในเร่ือง การน าร่างขอ้บญัญติัไป
บนัทึกขอ้มูลในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ลอยศรี,ประเวศ เพญ็วุฒิกุล, ฐิติ
ภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559)  

3.2 ปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ด้านระบบรายรับ ท่ีมีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทาง
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นระบบรายรับ ในระดบัมากท่ีสุด  ในเร่ือง เม่ือส้ินวนัผูใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ 
e-LAAS จะตอ้งด าเนินการรวบรวมรายไดแ้ต่ละประเภท และจดัท ารายงานใบน าส่งเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั  สุภา
วดี ลอยศรี, ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล,ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559) และการใชร้ะบบบญัชี (3.34) จากการศึกษา
พบวา่ ประสิทธิภาพการปฏิบติังานดว้ย ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อยูใ่นระดบัปานกลาง (3.18)   

3.3 ปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ด้านระบบรายจ่าย ท่ีมีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทาง
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นระบบรายจ่าย  ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ผูใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS ท่ี
ต้องการยืมเงินงบประมาณต้องด าเนินการจัดท าสัญญายืมเงินงบประมาณ จึงสามารถจัดท าฎีกายืมเงิน
งบประมาณ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ลอยศรี,ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ,ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559)  

3.4 ปัจจัยด้านการใช้โปรแกรมทางบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ด้านระบบบัญชี  ท่ีมีผลต่อ 
ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการใชโ้ปรแกรมทาง
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ดา้นระบบบญัชี  ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง ผูใ้ชร้ะบบคอมพิวเตอร์ e-LAAS 
ก่อนเขา้สู่ระบบคร้ังแรก จะตอ้งน างบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ปีก่อนเพ่ือเป็นฐานขอ้มูลทาง
บญัชี  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ลอยศรี,ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ,ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559)  

4. ผลการศึกษา ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการจัดหาบุคคลและ
เจ้าหน้าที่ ด้านการอ านวยการ ด้านการประสานงาน และด้านการรายงาน ที่มีผลต่อ ประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
สมุทรปราการ ดงันี ้

4.1 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ดา้นการวางแผน ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงาน
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึง
ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
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จงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการวางแผน ในระดบัมากท่ีสุด 
ในเร่ือง บุคลากรมีความเขา้ใจในระบบรวบรวมและประมวลผลระบบงบประมาณของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ลอยศรี,ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ,ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559)  

4.2 ปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร ดา้นการจดัหาบุคคลและเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพในดา้น
การบริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการจดัหาบุคคล
และเจา้หนา้ท่ี ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง บุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมการใชง้านในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ลอยศรี,ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ,ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559)  

4.3 ปัจจยัด้านกระบวนการบริหาร ดา้นการอ านวยการ ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงาน
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึง
ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรปราการ ให้ความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการอ านวยการ ในระดบัมาก
ท่ีสุด ในเร่ือง หน่วยงานของท่านมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตจ านวนเพียงพอต่อการใช้งาน
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ลอยศรี,ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล,ฐิตาภรณ์ สินจรูญ
ศกัด์ิ (2559)  

4.4 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร  ด้านการประสานงาน ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพในด้านการ
บริหารงานคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวัด
สมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการประสานงาน 
ในระดับมากท่ีสุด ในเร่ือง มีการประสานงานหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท าไดง่้ายและประสานงานไดดี้และเร่ืองมีการประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบั
หวัหนา้งาน เพ่ือขอค าปรึกษาเก่ียวกบัการใชง้านในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภา
วดี ลอยศรี,ประเวศ เพญ็วฒิุกลุ,ฐิตาภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559)  

4.5 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหาร ดา้นการรายงาน ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงาน
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ ซ่ึง
ผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการรายงาน ในระดบัมากท่ีสุด 
ในเร่ือง ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท าใหจ้ดัท ารายงานทางการเงินเพ่ือเสนอผูบ้ริหารและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งใหท้นัตามก าหนดเวลาและระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ประมวลผลรายงานทางการเงินและ
ทะเบียนต่าง ๆไดท้นัทีเม่ือบนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุภาวดี ลอยศรี,ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล,ฐิตา
ภรณ์ สินจรูญศกัด์ิ (2559)  

5.ผลการศึกษา ปัจจยัด้านการยอมรับนวตักรรม ได้แก่ ด้านการรรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านการ
รับรู้ประโยชน์จากการใช้งาน และด้านการรับรู้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ที่มผีลต่อ ประสิทธิภาพในด้านการ
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บริหารงานคลงัด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ดงันี ้

5.1 ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม  ดา้นการรรับรู้ความง่ายในการใชง้าน ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพ
ในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจงัหวดัสมุทรปราการ ใหค้วามคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม การรรับรู้ความง่าย
ในการใช้งาน ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งาน  ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั ผูช่้วยศาสตราจารยภ์ทัราวดี  วงศสุ์เมธ  

5.2 ปัจจัยด้านการยอมรับนวัตกรรม  ดา้นการรับรู้ประโยชน์จากการใชง้าน ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพ
ในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรปราการ ให้ความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม ดา้นการรับรู้
ประโยชน์จากการใช้งาน ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง มีความรวดเร็วในการท างานมากข้ึนผ่านระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั ผูช่้วยศาสตราจารยภ์ทัราวดี  วงศสุ์เมธ  

5.3 ปัจจยัด้านการยอมรับนวัตกรรม  ดา้นการรับรู้ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ท่ีมีผลต่อ ประสิทธิภาพ
ในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดั
สมุทรปราการ ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่บุคลากรท่ีปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีจังหวดัสมุทรปราการ ให้ความคิดเห็นต่อ ปัจจยัดา้นการยอมรับนวตักรรม ดา้นการรับรู้
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ ในระดบัมากท่ีสุด ในเร่ือง การท างานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ระบบ
มีความเร็วและประมวลผลไดแ้ม่นย  ากว่าระบบเดิมท่ีใช ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ผูช่้วยศาสตราจารยภ์ทัราวดี  วงศ์
สุเมธ  

ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

ขอ้เสนอแนะจากการวิจยั จากการศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อความพร้อมในการบริหารงานคลงั ดว้ย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในจังหวดัสมุทรปราการ ผูวิ้จัยมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี  
1.ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการรประสานงาน ควรให้มีประสานงานระหว่างบุคคลท่ีเก่ียวกบังาน
ดา้นต่าง ๆ ในหน่ายงาน เพ่ือจะไดท้ างานไดง่้ายและการประสานงานท่ีดี  

2.ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการรประสานงาน ควรมีการประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การใชง้านในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพ่ือปรึกษาเร่ืองระบบฯ ท่ีไม่เขา้ใจ  

3.ปัจจยัดา้นกระบวนการบริหาร ดา้นการรประสานงาน ควรมีการประสานงานกบัผูบ้งัคบับญัชาระดบัหัวหนา้
งานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพ่ือขอค าปรึกษาระดบัหวัหนา้งานท่ีมีความรู้ความสามารถ  
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ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป  

1.ควรศึกษากลุ่มตวัอย่างอ่ืน เช่น หัวหน้างานบญัชีและการเงิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงานคลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-
LAAS) 

2.ควรมีการศึกษาตวัแปรปัจจยัอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ท่ีอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในดา้นการบริหารงาน
คลงัดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในจงัหวดัสมุทรปราการ เช่น 
ปัจจยัดา้นแรงจูงในการท างาน เพ่ือท่ีจะไดน้ ามาปรับปรุงและสร้างแรงจูงใจในการท างานใหมี้ประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

บรรณานุกรม 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน (2564)  http://www.laas.go.th/ 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน.(2563) ขอ้มูลจ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไทย. 
 คน้เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2563,จาก 
บทบาทและภารกิจขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

คนเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม (2563), http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet 
_mode=read&ebookColum=6105#/page/1 
           ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัสมุทรปราการ                    
  คนเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม (2563), http://samutprakanlocal.go.th/public/ 
authority/data/index/menu/186 
            อชักรณ์ วงศป์รีดี.(2555) ปัญหาการคลงัทอ้งถ่ินไทย:บทสะทอ้นจากมุมมองผูบ้ริหารเทศบาล.  

วรรณา แสงแกว้,กรเอก กาญจนาโภคิน,2562.การพฒันาสมรรถนะเพ่ือประสิทธิภาพการปฏิบติังาน
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