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บทคดัย่อ 
 

 

 การค้นคว้าอิสระคร้ังน้ีมีว ัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินผลการใช้งานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่             

2) เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการ

รวบรวมขอ้มูล กลุ่มประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ เจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบติังานเก่ียวกับระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในการปฏิบติังานขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 89 แห่ง จ านวน 356 คน สถิติท่ีใช้ในการศึกษา คือ สถิติเชิงพรรณนา 

ประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐาน

ประกอบดว้ย การทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียระหว่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระต่อกนั (Independent 

Samples: t-test) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) 

 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี                   

จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ในสาขาการบญัชี  การเงิน การคลงั หรือเศรษฐศาสตร์                   

เป็นเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชี มีอายุการท างานราชการ 5-10 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน

ด้วยระบบ  e-LAAS ในช่วง 1-2 ปี และเคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                              

(e-LAAS) จ  านวน 1 คร้ัง   



ค 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software) ท่ี มี คุณภาพ 

ประกอบดว้ย 6 ดา้น คือ 1) ดา้นประโยชน์ใช้สอย 2) ดา้นความน่าเช่ือถือ 3) ดา้นความสามารถ                 

ในการใชง้าน 4) ดา้นประสิทธิภาพ 5) ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 6) ดา้นความสามารถ         

ในการโอนยา้ยระบบ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของซอฟท์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพ อยูใ่นระดบัมาก คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ (µ = 3.84, σ = 0.63) ดา้นประโยชน์

ใช้สอย  (µ = 3.68 , σ = 0.62) ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ  (µ = 3.62 , σ = 0.87)                 

ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา (µ = 3.61, σ = 0.78) ด้านความสามารถในการใช้งาน                   

(µ = 3.50, σ = 0.58) และดา้นประสิทธิภาพ (µ = 3.49, σ = 0.70) 

 จากการทดสอบสมมุติฐานพบว่า เพศ อายุ ต าแหน่งหน้าท่ี ประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  และจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกับ

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(e-LAAS) มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล ดา้นบุคลากร คือ บุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจ

เก่ียวกบัระบบอย่างเพียงพอ  ดา้นเทคโนโลยีมีการใชร้ะบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ท่ีไม่มีคุณภาพ 

เขา้มาใช้งานท าให้ขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ดา้นกระบวนการท างานของระบบเม่ือ               

มีผูใ้ชง้านระบบมาก ระบบจะใชง้านไม่ได ้และดา้นคู่มือมีการเปล่ียนแปลงบ่อยไม่เพียงพอต่อการ

ใชง้านตอ้งเขา้รับการฝึกอบรมจึงจะไดรั้บคู่มือในการใชง้าน   
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ABSTRACT 
 

 

 This objectives of this independent study were 1) to evaluate the Electronic Local 

Administrative Accounting System of Sub-district Administrative Organizations in Chiang Mai and 

2) to study fundamentals of the system users factors that influence basic features of the software 

quality. The data were collected through the application of questionnaires. The sample group 

consisted of 356 operations officers in 89 organizations. The descriptive statistics was used to 

analyze the data for frequency, percentage, mean and standard deviation. The t-test and One-Way 

ANOVA were utilized to test the hypotheses. 

 The results of the study indicated that the majority of the respondents were females 

aged between 30 and 39 years, graduated in Accounting, Finance and Economics, working as 

finance and accounting officers between five to ten years. They were experienced implementing 

the system between one and two years and were trained to use the system once.  

  The results of the study on the satisfaction with the software quality consisted of 6 

domains: utility, reliability, competency, efficiency, maintenance and system transfer. It is further 

revealed that the satisfaction with the software quality was at a high level in terms of reliability                 



จ 

(µ = 3.84, σ = 0.63), utility (µ = 3.68, σ = 0.62), system transfer (µ = 3.62, σ = 0.87), maintenance 

(µ = 3.61, σ = 0.78), competency (µ = 3.50, σ = 0.58) and efficiency (µ = 3.49, σ = 0.70). 

  The result of hypothesis testing shows that gender, age, position, the system operation 

experience, and number of training time affected the aspects of software quality at a significance 

level of 0.05. 

 Problems of the system implementation included personnel having insufficient 

knowledge about the system, unreliable internet systems at workplace, problematic operations of 

the system when overworked, and ever-changing and insufficient manual. 

 

Keywords: Evaluation, e-LAAS, Sub-District Administrative Organization, Local Administration
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กติติกรรมประกาศ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระฉบบัน้ีส าเร็จเป็นอย่างดีดว้ยความอนุเคราะห์จาก ผูช่้วยศาสตราจารย ์

ดร.กรวีร์  ชยัอมรไพศาล อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระหลกั ท่ีไดใ้ห้ค  าปรึกษาพร้อมทั้งแนะ

แนวทางในการด าเนินงานและแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์ ให้ความรู้ 

และประสบการณ์ท่ีดีมาโดยตลอด ผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงในความอนุเคราะห์ และขอขอบพระคุณเป็น

อยา่งสูง 

 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชยัยศ สัมฤทธ์ิสกุล ประธานสอบการคน้ควา้

อิสระท่ีให้ค  าปรึกษา ค าแนะน าตรวจสอบ และแกไ้ขเคา้โครงร่างการคน้ควา้อิสระ และขอขอบ 

พระคุณ คุณศิริกุล เพลิดเพลิน คุณศาสตรารัชต์  ทิพย์ปัญญา และคุณรังสิมา บุญชัย ท่ีกรุณา

ช่วยเหลือในการตรวจสอบเคร่ืองมือ ตลอดจนให้ค  าแนะน า และแกไ้ขขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท าให้

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน  

 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ คณะวิทยาการจดัการ บณัฑิตวิทยาลยั 

รวมถึงบุคลากร และเจ้าหน้าท่ีทุกท่าน ท่ีอนุเคราะห์ และอ านวยความสะดวกในการติดต่อ

ประสานงาน รวมถึงบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่  ผู ้ตอบ

แบบสอบถามทุกท่าน และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งท่ีไม่ไดเ้อ่ยนาม ท่ีให้ความร่วมมือ และอ านวยความ

สะดวกในการเกบ็ขอ้มูลเป็นอยา่งดี  

 ประโยชน์อนัพึงไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ขอใหเ้ป็นกตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัว 

ตลอดจนผูเ้ขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ท่ีให้ความรู้แก่ผูว้ิจยัจนสามารถท าให้วิจยัน้ีส าเร็จ                  

ไดด้ว้ยดี และเป็นตวัอยา่งการศึกษาส าหรับผูท่ี้สนใจต่อไป 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

 ปัจจุบนัระบบสารสนเทศมีบทบาทมากข้ึนในการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ 

เน่ืองจากกระแสของโลกาภิวตัน์ ท่ีมีการแข่งขนัทางดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยเฉพาะการเช่ือมโยง

เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) เพื่อเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นต่าง ๆ ท าให้

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินท่ีตอ้งการให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศสามารถ

แสดงขอ้มูลดา้นการเงินการคลงัให้กบัส่วนกลางได ้และมีมาตรฐานเดียวกนั จึงไดพ้ฒันาระบบ

บญัชีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการเร่ิมตน้สร้างมาตรฐานการท างาน และสร้างการ

บริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพให้กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ธญัลกัษณ์  แสงสว่าง และลิล่ี  

โกศยัยานนท,์ 2554, 3) 

 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจ และสงัคมแห่งชาติ (สคช) ไดข้อใหส้ านกังาน

บริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลงั จดัสรรเงินกูเ้พื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural 

Adjustment Loan : SAL) ให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เพื่อด าเนินโครงการระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (Electronic Local Administrative Accounting System 

: e-LAAS) คือ ระบบบัญชีท่ีถูกออกแบบ และพฒันาข้ึนในลักษณะของเว็บเบสแอปพลิเคชัน                   

(Web Based Application)  ซ่ึ งผู ้ใช้ง านสามารถท า ธุรกรรมผ่านระบบออนไลน์  (Online)                               

จากหน่วยงานตน้สังกดั ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามสิทธิส่วนงานรับผิดชอบ

ภายใตร้ะบบความปลอดภยัสูงจากส่วนกลาง ผูใ้ช้ระบบสามารถท าการบนัทึกการรับช าระเงิน

ประเภทต่าง ๆ ท่ีเป็นรายไดข้ององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จากนั้นระบบจะออกใบเสร็จ รวมถึง

จดัท ารายงาน และทะเบียนการควบคุมงบประมาณต่าง ๆ ให้โดยอตัโนมติั โดยท่ีทะเบียนคุม

งบประมาณ และรายงานต่าง ๆ จะสามารถเรียกดูไดทุ้กช่วงเวลาตามท่ีตอ้งการ แต่จะสามารถเรียกดู

ได้ตามสิทธิของผูใ้ช้ระบบเท่านั้น ถา้มีการปรับปรุงรายการหรือเพิ่มลดรายการบนัทึกบญัชี ก็

สามารถด าเนินการไดโ้ดยง่าย อนัจะเอ้ือประโยชน์ต่อทั้งบุคลากร และผูบ้ริหารขององคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน ลดการท างานท่ีซ ้ าซอ้น สามารถให้ขอ้มูลผูบ้ริหารไดร้วดเร็วเป็นปัจจุบนั และส่ิงท่ีส าคญั
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คือเกิดการท างานดา้นการคลงัท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั ก่อใหเ้กิดการควบคุมภายในท่ีดี อีกทั้งระบบ

ดงักล่าวสามารถรองรับการปฏิบติังานส าหรับทุกโครงสร้างขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และ

อ านวยความสะดวกในดา้นการตรวจสอบระบบบญัชีให้กบัส านกังานตรวจเงินแผ่นดิน ซ่ึงระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) จดัท าข้ึนเพื่อรองรับระบบการให้บริการของภาครัฐผ่านเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government) อนัเป็นผลให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศ             

มีการบริหารงานท่ีคล่องตวัมากข้ึน รวมถึงการบริหารงบประมาณท่ีสะดวก รวดเร็วซ่ึงระบบ

ดังกล่าวสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลในระดับทอ้งถ่ิน และระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

สอดคลอ้งกบันโยบายปฏิรูประบบบญัชีภาครัฐ 

 กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินทดลองใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีดงักล่าวให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จ านวน 21 แห่ง เม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม พ.ศ. 2548 และท าการขยายผลการใช้

ระบบดังกล่าวให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศเร่ิมในปี พ.ศ.2550 โดยให้องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมทุกแห่งมีการอบรมก่อนน าระบบไปใช้จริง        

(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน, 2550) และจากการท่ีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้

ตรวจสอบและติดตามการเขา้ใชง้านในโปรแกรมดงักล่าว ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน 28 

จงัหวดั  ซ่ึงไดด้ าเนินการจดัการฝึกอบรมเพื่อทบทวน และติดตามผลการปฏิบติังานในระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ณ วนัท่ี 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ปรากฏว่ามีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

เขา้ใชง้านครบทุกระบบ คิดเป็นร้อยละ 15 เขา้ใชง้านไม่ครบทุกระบบ คิดเป็นร้อยละ 42 และไม่มี

การเขา้ใชง้านคิดเป็นร้อยละ 43 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการฝึกอบรมแลว้ไม่ไดน้ าไปปฏิบติังานต่อ 

ประกอบกับมีการโยกยา้ย สับเปล่ียนเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน ท าให้ไม่มีการด าเนินการในระบบ                

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึงให้องค์กรปกครองทุกแห่งรับผิดชอบการด าเนินการบนัทึก

บญัชีใหค้รบทุกระบบและ เป็นปัจจุบนั ตามหนงัสือ ท่ี มท 0808.4/ว 659 ลงวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 

2555  

 โดยในส่วนของจงัหวดัเชียงใหม่มีจ านวนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี จ  านวน

ทั้งส้ิน 211 แห่ง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั จ านวน 1 แห่ง เทศบาลนคร จ านวน 1 แห่ง 

เทศบาลเมือง จ านวน 4 แห่ง เทศบาลต าบลจ านวน 116 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 

89 แห่ง (ส านักงานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่, 2558)  ส านักงานส่งเสริมการ

ปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่จึงไดก้ าหนดให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกแห่ง รับผิดชอบ

ด าเนินการบนัทึกบญัชีผ่านระบบดังกล่าว และในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ี 
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จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงประกอบดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 89 แห่ง ซ่ึงส านกังานส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่ ไดมี้นโยบายให้จงัหวดัเชียงใหม่เป็นจงัหวดัตวัอย่างในการ

ด าเนินการบนัทึกบญัชีผ่านระบบดงักล่าวให้ครบทุกระบบ และเป็นปัจจุบนัภายในปีงบประมาณ 

2557 แต่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวยงัไม่มีการประเมินผลการด าเนินการบนัทึกบญัชี

คอมพิวเตอร์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่อยา่งใด  

 ดังนั้ นผู ้ศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาถึงผลประเมินการใช้งานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดั

เชียงใหม่ ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในดา้นใดบา้ง                  

เพื่อน าผลการประเมินท่ีไดรั้บไปเผยแพร่ และผูท่ี้สนใจ น าไปเป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง 

แกไ้ขปัญหา และอุปสรรคของการใชโ้ปรแกรมดงักล่าวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

มากยิง่ข้ึน 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อประเมินผลการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใน

จงัหวดัเชียงใหม่ 

 2. เพื่อศึกษาปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวจิัย 

 1. ท าใหท้ราบถึงผลการประเมินการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  

 2. สามารถน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ปใชใ้นการพฒันา และปรับปรุงการปฏิบติังานระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก

ยิง่ข้ึน  
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ขอบเขตของการวจิัย 

 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

 ศึกษาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  

 ขอบเขตด้านประชากร   

 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรท่ีท างานในองคก์ารบริหารส่วนต าบลใน

จงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 89 แห่ง 

 ขอบเขตด้านเน้ือหา 

 การวิจยัในคร้ังน้ีเพื่อตอ้งการจะประเมินผลการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อน าผลการศึกษาท่ีไดไ้ป

ใชใ้นการพฒันา และปรับปรุงการปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  ตัวแปรต้น คือ ข้อมูลเ บ้ืองต้นของผู ้ใช้ระบบบัญชีคอมพิว เตอร์  (e-LAAS)                                

มีรายละเอียดดงัน้ี 

  1.1  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

   1) เพศ  

   2) อาย ุ

   3) ระดบัการศึกษา 

   4) สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

   5) ต าแหน่งหนา้ท่ี 

   6) อายกุารท างานราชการ 

   7) ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

   8) จ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

 2. ตวัแปรตาม คือ 1) คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 2) ปัญหา และ

อุปสรรค 3) ผลการประเมินการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี 

  2.1  คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

   1) ดา้นประโยชน์ใชส้อย 

   2) ดา้นความน่าเช่ือถือ 
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   3) ดา้นความสามารถในการใชง้าน 

   4) ดา้นประสิทธิภาพ 

   5) ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 

   6) ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 

  2.2 ปัญหา และอุปสรรค 

   1) ดา้นบุคลากร 

   2) ดา้นเทคโนโลย ี

   3) ดา้นกระบวนการท างานของระบบ 

   4) ดา้นคู่มือ 

   5)  ดา้นอ่ืน ๆ 

  2.3 ผลการประเมินการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล ในจงัหวดัเชียงใหม่   

 ขอบเขตด้านเวลา 

  ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ตั้งแต่ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 การประเมินผลการใช้ หมายถึง  ความพึงพอใจของผูป้ฏิบัติงานท่ีมีต่อซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยพิจารณาถึงผลลพัธ์หรือผลท่ีไดจ้ากการปฏิบติังานว่ามีความส าเร็จมาก

นอ้ยหรือตรงตามเป้าหมายหรือเป็นไปตามจุดประสงค ์

 ระบบบัญชีคอมพิว เตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Electronic Local 

Administrative Accounting System : e-LAAS) หมายถึง ระบบบญัชีท่ีถูกออกแบบ และพฒันาข้ึน

ในลกัษณะของเว็บเบสแอปพลิเคชัน (Web Based Application) สามารถท าธุรกรรมผ่านระบบ

ออนไลน์ (Online) จากหน่วยงานตน้สังกดั ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามสิทธิ

ส่วนงานรับผิดชอบจากส่วนกลาง ผูใ้ช้ระบบสามารถท าการบนัทึกรายการ และสามารถเรียกดู

รายงานต่าง ๆ ไดทุ้กช่วงเวลาตามท่ีตอ้งการ แต่จะสามารถบนัทึกรายการเรียกดูไดต้ามสิทธิของผูใ้ช้

ระบบเท่านั้น ซ่ึงประกอบไปดว้ยระบบต่าง ๆ คือ 1) ระบบงบประมาณ  2) ระบบขอ้มูลรายรับ                   

3) ระบบขอ้มูลรายจ่าย 4) ระบบบญัชี 5) การบริหารระบบ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง องค์การบริหารส่วนต าบล

จ านวน 89 แห่ง 

 

สมมุติฐานการวจิัย 

 1. ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นเพศ  มีผลต่อคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  

 2. ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นอายุมีผลต่อคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  

 3. ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นระดบัการศึกษามีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  

 4. ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา            

มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

 5. ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นต าแหน่งหนา้ท่ีการศึกษา              

มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

 6. ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นอายกุารท างานราชการมีผล

ต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

 7. ปัจจัยขอ้มูลเบ้ืองต้นของผูใ้ช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)                  

ท่ีมีคุณภาพ 

 8. ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นจ านวนคร้ังในการศึกษา 

อบรมเก่ียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS ) มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)                  

ท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 



 

บทที ่2 
 

เอกสาร และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 

 การค้นควา้อิสระเร่ือง การประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูศึ้กษาวิจยัไดร้วบรวม

ขอ้มูลและเอกสารต่าง ๆ โดยมีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีใชเ้ป็นแนวทางประกอบ

การศึกษา และก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา ดงัน้ี 

   1. การบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

   2. แนวคิดเก่ียวกับการด าเนินงานและการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์องค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   3. แนวคิดเก่ียวกับระบบงานคลังและงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

   4. แนวคิดเก่ียวกบัระบบสารสนเทศทางการบญัชี 

   5. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผล 

   6. แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

   7. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ให้ความส าคญักบัการกระจาย

อ านาจการปกครองไปสู่ทอ้งถ่ิน โดยไดก้ าหนดไวใ้นหมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา 

78 ก าหนดให้รัฐตอ้งกระจายอ านาจให้ทอ้งถ่ินพึ่งตนเอง และตดัสินใจในกิจการของทอ้งถ่ินไดเ้อง

พฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน และระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐาน

สารสนเทศในทอ้งถ่ินใหท้ัว่ถึง และเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้
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เป็นองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้น 

ในดา้นการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 ไดก้ าหนด

ไวใ้นหมวด 14 รวม 10 มาตรา ตั้งแต่ มาตรา 281 ถึงมาตรา 290 สรุปไดว้่ารัฐจะตอ้งให้ความเป็น

อิสระแก่ท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถ่ิน             

โดยองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินทั้ งหลายย่อมมีอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครอง                 

การบริหารงานบุคคล การเงิน และการคลงั และมีอ านาจหนา้ท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยรัฐบาล

เป็นผูก้  ากบัดูแลองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินเท่าท่ีจ าเป็นภายในกรอบกฎหมาย และเพื่อกระจาย

อ านาจให้แก่ท้องถ่ินเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากนั้ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศกัราช 2550 ยงับญัญติัสิทธิของประชาชนในการถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินใหพ้น้จากต าแหน่ง และการเสนอให้สภาทอ้งถ่ินออกขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน รวมทั้งการแต่งตั้ง

หรือพน้จากต าแหน่งของพนักงาน และลูกจา้งขององคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งเป็นไปตาม

ความตอ้งการ และความเหมาะสมของแต่ละทอ้งถ่ิน โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

พนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

 ตามมาตรา 284 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้ตรา

พระราชบญัญติัก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542 ข้ึน ซ่ึงมีสาระส าคญัในการก าหนดอ านาจ และหนา้ท่ีในการจดัระบบบริการสาธารณะระหวา่ง

รัฐกับองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหว่างองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินด้วยกันเองการ

จดัสรรสัดส่วนภาษีอากรระหว่างรัฐกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยค านึงถึงภาระหนา้ท่ีของ

รัฐกบัองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และระหวา่งองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ยกนัเองเป็นส าคญั 

และตามมาตรา 12 แห่งพระราชบญัญติัดงักล่าว ไดก้ าหนดให้คณะกรรมการการกระจายอ านาจ

ใหแ้ก่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจ และหนา้ท่ีจดัท าแผนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และแผนปฏิบติัการเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และรายงานต่อ

รัฐสภา โดยในบทเฉพาะกาล มาตรา 35 ของพระราชบญัญติัดงักล่าว 

 อ านาจหน้าทีข่ององค์การบริหารส่วนต าบล 

 พระราชบญัญติัสภาต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม                    

พ.ศ. 2546 ไดก้ าหนดอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไว ้ดงัน้ี 

 1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจหน้าท่ีในการพฒันาต าบลทั้งในดา้นเศรษฐกิจ 

สังคม วฒันธรรม ตามมาตรา 66 
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 2. อ านาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายบงัคบัให้องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ีตอ้งท าตาม

มาตรา 67 มีดงัน้ี 

     2.1  จดัใหมี้ และบ ารุงรักษาทางน ้า และทางบก 

    2.2 รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้า ทางเดิน และท่ีสาธารณะรวมทั้งก าจดัมูลฝอย 

และส่ิงปฏิกลู 

    2.3 ป้องกนัโรค และระงบัโรคติดต่อ 

             2.4 ป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 

                      2.5 ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 

           2.6 ส่งเสริมการพฒันาสตรี เดก็ เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 

       2.7 คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 

                      2.8 ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีทางราชการมอบหมาย 

 3.  อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจท าไดต้ามมาตา 68 มีดงัน้ี 

  3.1 ใหมี้น ้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

  3.2 ใหมี้ และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวิธีอ่ืน 

  3.3 ใหมี้ และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 

  3.4 ให้มี และบ ารุงรักษาสถานท่ีประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และ

สวนสาธารณะ 

  3.5 ใหมี้ และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์ 

  3.6 ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 

  3.7 บ ารุง และส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 

  3.8 การคุม้ครองดูแลรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธารณสมบติัของแผน่ดิน 

  3.9 หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

  3.10 ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 

 อ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหารส่วนต าบลดงักล่าว ไม่ตดัอ านาจของกระทรวง ทบวง 

กรม องคก์ารหรือหน่วยงานของรัฐในการเขา้ไปด าเนินการใด ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประชาชน               

ในต าบล ตอ้งแจง้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลทราบล่วงหนา้ และน าความเห็นขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลเก่ียวกบักิจกรรมดงักล่าวไปประกอบการพิจารณาด าเนินงานดว้ย นอกจากอ านาจหนา้ท่ี

ตามพระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2546 
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แลว้ยงัมีอ านาจหนา้ท่ีเพิ่มเติมในการจดัระบบสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินของ

ตนตามมาตรา 16 แห่งพระราชบญัญติัก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542 ดงัน้ี 

 1.  การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน 

 2.  การจดัใหมี้ และบ ารุงรักษาทางบก ทางน ้า และ ทางระบายน ้า 

 3.  การจดัใหมี้ และควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าขา้ม และ ท่ีจอดรถ 

 4.  การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

 5.  การสาธารณูปการ 

 6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ 

 7.  การพาณิชย ์และการส่งเสริมการลงทุน 

 8.  การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 9.  การจดัการศึกษา 

 10. การสงเคราะห์ และการพฒันาคุณภาพชีวิต เดก็ สตรี คนชรา และผูด้อ้ยโอกาส 

 11. การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของ

ทอ้งถ่ิน 

 12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออดั และการจดัการเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 

 13. การจดัใหมี้ และบ ารุงรักษาสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 14. การส่งเสริมกีฬา 

 15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

 16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพฒันาทอ้งถ่ิน 

 17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง 

 18. การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย 

 19. การสาธารณสุข การอนามยัครอบครัว และการรักษาพยาบาล 

 20. การจดัใหมี้ และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน 

 21. การควบคุมการเล้ียงสตัว ์

 22. การจดัใหมี้ และควบคุมการฆ่าสตัว ์

 23. การรักษาความปลอดภยั ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามยัโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอ่ืน ๆ 
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 24. การจดัการ การบ ารุงรักษา และการใชป้ระโยชน์จากป่าไมท่ี้ดินทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 

 25. การผงัเมือง 

 26. การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร 

 27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

 28. การควบคุมอาคาร 

 29. การป้องกนั และบรรเทาสาธารณภยั 

 30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริม และสนับสนุน การป้องกนั และรักษา

ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น 

 31. กิจกรรมใดท่ีเป็นประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 

 นอกจากอ านาจหนา้ท่ี ท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลยงัสามารถออก

ขอ้บญัญติัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เพื่อใชบ้งัคบัในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเท่าท่ีไม่ขดัหรือ

แยง้ต่อกฎหมายเพื่อปฏิบติัการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือเม่ือมีกฎหมายก าหนดให้องคก์าร

บริหารส่วนต าบลออกขอ้บญัญติั ในการน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลจะก าหนดค่าธรรมเนียมท่ีจะ

เรียกเกบ็หรือก าหนดโทษปรับผูฝ่้าฝืนดว้ยกไ็ด ้แต่ไม่เกินหน่ึงพนับาท 

 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 โครงสร้าง และอ านาจหนา้ท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบญัญติัสภาต าบล

และองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 มีการเปล่ียนแปลงไป 

ดงัน้ี 

 1. สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ท าหน้าท่ีเป็นฝ่ายนิติบญัญติั ประกอบดว้ย สมาชิก

สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวนหมู่บา้นละ 2 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากราษฎร        

ผูมี้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น หมู่บา้นละ 2 คน โดยมีวาระ

การด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปีในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมีเพียง 1 หมู่บา้น ในสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนั้นจะประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 6 คน               

และในกรณีท่ีเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลใดมี 2 หมู่บา้น ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนั้น

ประกอบดว้ยสมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลหมู่บา้นละ 3 คน สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

มีประธานสภาและรองประธานสภาอีก 1 คน ซ่ึงเลือกจากสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลโดยให้
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นายอ าเภอแต่งตั้งตามมติขององคก์ารบริหารส่วนต าบล และใหส้ภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเลือก

สมาชิกคนหน่ึงเป็นเลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

 2. คณะกรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบล โครงสร้างสภาองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล กรรมการบริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลประกอบดว้ยนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลมา

จาก การเลือกตั้งโดยตรง และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง รองนายกองคก์ารบริหารส่วน

ต าบล ซ่ึงมิใช่สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูช่้วยเหลือการบริหารงานไดไ้ม่เกิน 2 คน 

และอาจแต่งตั้งเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลคนหน่ึง ซ่ึงมิไดเ้ป็นสมาชิกสภาองคก์าร

บริหารส่วนต าบลหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐได ้มาตรา 58/3 (พระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์าร

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 5, 2546, 18) 

 ภายหลงัจากการท่ีประเทศไทยไดป้ระกาศใชรั้ฐธรรมนูญฉบบัปี พ.ศ. 2540 แลว้ท าให้

ตอ้งมีการปรับปรุง พระราชบญัญติัสภาต าบล และองคก์ารบริหารส่วนต าบลฉบบั พ.ศ. 2537 ข้ึนใน

ปีพ.ศ. 2542 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญ และจากการศึกษาเอกสารของกระทรวง มหาดไทย

ส านกัพฒันา และส่งเสริมการบริหารทอ้งถ่ินส่วนพฒันาระบบรูปแบบ และโครงสร้าง กลุ่มส่งเสริม

การปกครองทอ้งถ่ิน เอกสารลงวนัท่ี 1 ธนัวาคม 2546 

 

แนวคดิเกีย่วกบัการด าเนินงาน และการใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2547 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม                

ข้อ 105 และข้อ 105/1 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดท าบัญชีโดยระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) และให้กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน

วางระบบ ก าหนดวิธีปฏิบติังาน การบริหารพฒันาระบบการส่งเสริม และก ากบัดูแลการปฏิบติังาน

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจึง

ก าหนดให้มีการด าเนินการโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์แบบศูนยร์วม ท่ีเรียกว่า (e-LAAS)   

และได้ก าหนดวิธีปฏิบติังานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินถือปฏิบติั ซ่ึงระบบดงักล่าวจะมีทั้งหมด 5 ระบบ คือ 
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 ระบบงบประมาณ 

 ระบบงบประมาณเป็นระบบเร่ิมตน้ของระบบอ่ืนทั้งหมด เน่ืองจากการท่ีจะกระท าการ

ใด ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเงินจะตอ้งมีการตั้งงบประมาณ เพื่อเป็นการวางแผนการใชจ่้ายในปีงบประมาณ

นั้น ๆ ของทอ้งถ่ิน ซ่ึงประกอบดว้ยงานหลกั ๆ ดงัน้ี ผูใ้ชต้อ้งเร่ิมบนัทึกขอ้มูลร่างเทศบญัญติัหรือ

ขอ้บญัญติัประมาณการรายรับ และร่างเทศบญัญติัหรือขอ้บญัญติัประมาณการรายจ่าย จากนั้นสั่ง

พิมพร์ายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทัว่ไป 

รายงานประมาณการรายจ่าย รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย และขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายออกจากระบบ เพื่อน ารายงานดงักล่าวไปเสนอพิจารณาอนุมติั ซ่ึงถา้พิจารณาแลว้มีการ

แกไ้ข สามารถกลบัมาบนัทึกการแกไ้ขท่ีระบบ และจดัพิมพร์ายงานดงักล่าวไปเสนอพิจารณาอนุมติั

ใหม่ และเม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัอนุมติั จะตอ้งน าผลการอนุมติัมาบนัทึกเขา้สู่ระบบ ซ่ึงเม่ือบนัทึก

ผลแลว้ระบบจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณให้อตัโนมติั ระบบยงั

รองรับการโอนหรือปล่ียนแปลงเงินงบประมาณ ใหส้ามารถเพิ่มหรือเปล่ียนไดต้ลอดปีงบประมาณ

นั้น ๆ โดยไม่จ ากดัจ านวนคร้ังนอกจากนั้นระบบมีหน้าจอบนัทึกร่างประมาณการรายจ่ายเฉพาะ

กิจการ ส าหรับกิจการสถานธนานุบาล กิจการประปา กิจการบา้นเอ้ืออาทร กิจการขนส่ง อีกทั้งยงั

สามารถเพิ่มประเภทกิจการตามแต่ละองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.)ได้รวมถึงสามารถพิมพ์

รายงานประมาณการรายจ่ายเฉพาะกิจการออกจากระบบ  

 1. ผูมี้สิทธ์ิใชง้าน เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ เจา้หนา้ท่ีการเงิน และผูอ้  านวยการกองคลงั 

 2. สรุปการท างาน ระบบจะท าการแจง้เตือนเม่ือภาษีท่ีเก็บไดมี้การจดัเก็บเกินยอดท่ี

ก าหนดไว ้(รายการภาษีท่ีตอ้งการให้แจง้เตือนสามารถแกไ้ขเพิ่มเติมไดภ้ายหลงั) เพื่อให้เจา้หนา้ท่ี

ท าการร่างงบประมาณเพิ่มเติม 
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ภาพที ่2.1  เมนูการใชง้านระบบงบประมาณ 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2559 

 

 การท างานผ่านหน้าจอซ่ึงเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบตามแผนงานหรืองานจะเป็นผูบ้นัทึก

จากนั้นสัง่พิมพร์ายงานประมาณการรายรับ รายงานรายละเอียดประมาณรายรับ งบประมาณรายจ่าย

ทัว่ไป รายงานประมาณการรายจ่าย รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย และขอ้บญัญติั เทศ

บญัญติั งบประมาณรายจ่ายออกจากระบบ เพื่อน ารายงานดงักล่าวขอความเห็นชอบ ตามท่ีกฎหมาย

ก าหนดซ่ึงถา้พิจารณาแลว้มีการแกไ้ข สามารถกลบัมาบนัทึกการแกไ้ขท่ีระบบ และจดัพิมพร์ายงาน

ดงักล่าวไปเสนอพิจารณาใหม่ และเม่ือผูว้่าราชการจงัหวดัอนุมติั จะตอ้งน าผลการอนุมติัมาบนัทึก

เขา้สู่ระบบซ่ึงเม่ือบนัทึกแลว้ระบบจะน าขอ้มูลดงักล่าวไปจดัท าทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

และทะเบียนรายรับใหอ้ตัโนมติั 

                ระบบดังกล่าวสามารถท าการโอนเปล่ียนแปลงรายการ ตั้ งเพิ่มหรือลดได้ตลอด

ปีงบประมาณ นอกจากนั้นระบบมีหนา้จอบนัทึกร่างงบประมาณการรายจ่าย - เฉพาะกิจการส าหรับ

สถานธนุบาล กิจการประปา กิจการบา้นเอ้ืออาทร กิจการขนส่ง เป็นตน้ อีกทั้งยงัสามารถเพิ่ม

ประเภทกิจการตามแต่ละองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.)ได ้และพิมพร์ายงานประมาณการรายจ่าย  

เฉพาะกิจการออกจากระบบ 
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 3. บทบาทของผูใ้ช้งาน ผูอ้  านวยการกองคลงัสามารถดูรายงานท่ีเกิดข้ึนจากการท า

ธุรกรรมทางดา้นการเงินภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท โดยสามารถดูภาพรวมของ

การจดัเกบ็เงินประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารงานต่อไป 

                 3.1 เจา้หน้าท่ีงบประมาณมีหน้าท่ีในการจดัท าขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององคก์รปกครอง

ทอ้งถ่ิน (อปท.) ไดแ้ก่ การระบุพื้นท่ีในการจดัเก็บ และจ านวนประชากรของ องค์กรปกครอง

ทอ้งถ่ิน (อปท.) นั้น ๆ 

                3.2 เจา้หนา้ท่ีบญัชี และการเงิน คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าร่างประมาณการรายรับ และเม่ือ

ยอดเงินท่ีได้รับจริงมากกว่ายอดเงินท่ีประมาณไว ้เจ้าหน้าท่ีบญัชี และการเงินจะตอ้งรายงาน

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินว่าขณะน้ีมียอดรายรับจริงเกินกว่ายอดประมาณการรายรับแลว้ ประสงค์จะตั้ง

งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ หากประสงคจ์ะตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม ให้จดัท าร่างประมาณ

รายรับเพิ่มเติม และรับผดิชอบในส่วนการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น การจดัท าฎีกา การท ารายงานจดัท าเช็ค 

การเพิ่มเช็ค การท าสัญญาเงินยืมเงินสะสม ท าสัญญาเงินยืมเงินงบประมาณ เจา้หน้าท่ีบญัชี และ

การเงินมีหน้าท่ีเรียกดูการจดัพิมพร์ายงานสถานะการเงินประจ าวนั  และรายงานรับจ่ายเงินสด

ประจ าเดือนพร้อมรายงานรับจริงประกอบงบทดลอง และรายการรับจ่ายประจ าเดือน รวมทั้ ง

สามารถเรียกดูใบเสร็จหรือหลกัฐานการรับเงิน ในน าส่งเงิน ในส าคญัสรุปใบน าส่ง สมุดเงินสดรับ 

สมุดเงินสดจ่าย รายงานการจดัท าเช็คหรือใบถอน รายงานเช็คท่ียงัไม่มีผูม้ารับ ทะเบียนลูกหน้ีเงิน

ยมืเงินสะสม ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณได ้

 ระบบข้อมูลรายรับ  

 ระบบขอ้มูลรายรับ เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจดัการเร่ืองรายรับขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับกระบวนการการรับเงินภาษีจดัสรร และเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง 

รวมทั้ งกระบวนการจัดเก็บรายได้ท่ีเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บเอง สามารถ

เช่ือมโยงกบัระบบภาษีในส่วนท่ีเป็นภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีป้าย รวมทั้งอากร

และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เม่ือส้ินสุดการท างานในแต่ละวนัเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บภาษีและเจ้าหน้าท่ี

การเงินจะตอ้งท าใบน าส่งของตนโดยระบบจะรวบรวมขอ้มูลใหอ้ตัโนมติั จากนั้นระบบจะรวบรวม

ขอ้มูลในใบน าส่งของเจา้หนา้ท่ีทุกคนใน องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) เพื่อน าไปจดัท าใบส าคญั

สรุปใบน าส่ง โดยหวัหนา้ผลประโยชน์เป็นผูจ้ดัท าแลว้ระบบจะน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากใบส าคญัสรุปใบ

น าส่ง ไปท าทะเบียนเงินรายรับ และสมุดเงินสดรับให้อตัโนมติั นอกนั้นระบบขอ้มูลรายรับยงั
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ประกอบไปดว้ยรายงานทางการเงินต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายงานรับจ่ายเงินสด รายงานการเก็บขนมูลฝอย 

และทะเบียนเจา้หนา้ท่ีเงินกู ้

 

 
 

ภาพที ่2.2 เมนูการใชง้านระบบขอ้มูลรายรับ 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2559 

 

 1. ผูมี้สิทธ์ิใชง้าน หัวหน้าผลประโยชน์ เจา้หน้าท่ีบญัชีและการเงิน และผูอ้  านวยการ

กองคลงั 

 2. บทบาทของผูใ้ชง้าน 

                  2.1  ผูอ้  านวยการกองคลงัสามารถดูรายงานท่ีเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมทางด้าน

การเงินภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท โดยสามารถดูภาพรวมของการจดัเก็บเงิน

ประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารงานต่อไป 

                 2.2 เจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดมี้หน้าท่ีในการจดัเก็บเงินรายไดป้ระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

รายไดท่ี้จดัเก็บเอง เงินภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต เป็นตน้ ความถึงการรับเงินท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้ไดแ้ก่ ภาษีจดัสรร เงินอุดหนุนทัว่ไป เงิน

อุดหนุนทัว่ไประบุวตัถุประสงค ์และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เม่ือส้ินสุดวนั เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได้

จะตอ้งจดัท าใบน าส่ง เพื่อแสดงรายละเอียดการจดัเก็บเงิน และรวมเงินท่ีจดัเก็บไดภ้ายในวนันั้นส่ง

ใหห้วัหนา้ผลประโยชน์ต่อไป 
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                     2.3 หวัหนา้ผลประโยชน์มีหนา้ท่ีในการรวบรวมใบน าส่งเงิน และเงินท่ีจดัเก็บในแต่

ละวนัจากเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้แลว้จดัท าใบส าคญัสรุปใบน าส่ง เพื่อแสดงรายละเอียดในการ

จดัเก็บเงินทั้งหมดภายในวนันั้น ส่งต่อให้ผูอ้  านวยการกองคลงัรับทราบ แลว้น าเงินท่ีจดัเก็บไดน้ า

ฝากธนาคาร ในช่วงเวลาระหว่างเดือนหรือส้ินสุดเดือน หัวหน้าผลประโยชน์สามารถเรียกดู

ทะเบียนเงินรายรับได ้

                     2.4 เจา้หนา้ท่ีบญัชี และการเงิน คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าร่างประมาณการรายรับ และเม่ือ

ยอดเงินท่ีได้รับจริงมากกว่ายอดเงินท่ีประมาณไว ้เจ้าหน้าท่ีบญัชี และการเงินจะตอ้งรายงาน

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินว่าขณะน้ีมียอดรายรับจริงเกินกว่ายอดประมาณการรายรับแลว้ ประสงค์จะตั้ง

งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ หากประสงคจ์ะตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม ให้จดัท าร่างประมาณ

รายรับเพิ่มเติม และรับผดิชอบในส่วนการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น การจดัท าฎีกา การท ารายงานจดัท าเช็ค 

การเพิ่มเช็ค การท าสัญญาเงินยืมเงินสะสม ท าสัญญาเงินยืมเงินงบประมาณ เจา้หน้าท่ีบญัชี และ

การเงินมีหน้าท่ีเรียกดูการจดัพิมพร์ายงานสถานะการเงินประจ าวนั  และรายงานรับจ่ายเงินสด

ประจ าเดือนพร้อมรายงานรับจริงประกอบงบทดลอง และรายการรับจ่ายประจ าเดือน รวมทั้ ง

สามารถเรียกดูใบเสร็จหรือหลกัฐานการรับเงิน ในน าส่งเงิน ในส าคญัสรุปใบน าส่ง สมุดเงินสดรับ 

สมุดเงินสดจ่าย รายงานการจดัท าเช็คหรือใบถอน รายงานเช็คท่ียงัไม่มีผูม้ารับ ทะเบียนลูกหน้ีเงิน

ยมืเงินสะสม ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณได ้

 ระบบข้อมูลรายจ่าย 

 ระบบขอ้มูลรายจ่ายเป็นระบบยอ่ยส าหรับการบริหารจดัการเร่ืองการจ่ายเงินขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตั้งแต่การจดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง การท าสัญญา ฎีกา การเบิกจ่าย 

จนถึงการพิมพ์เช็ค ใบถอน ใบโอนเงินธนาคาร นอกจากน้ียงัครอบคลุมการยืมหรือคืนเงิน

งบประมาณ การใชจ่้ายเงินสะสม การรับ/คืนเงินประกนัสัญญา ประกนัซอง ประกนัผลงาน ประกนั

สัญญาเช่าและอ่ืน ๆ การลงบญัชีเป็นการลงบัญชีโดยอตัโนมติั ส าหรับระบบรายจ่ายผูบ้ริหาร

ทอ้งถ่ินสามารถดูรายงานต่าง ๆ และติดตามการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณไดจ้ากในระบบ

ดงักล่าว ก าหนดใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ และเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชีเป็นผูจ้ดัท ารายการบนระบบ 

  ระบบขอ้มูลรายจ่ายเป็นระบบท่ีดูแลเก่ียวกบัเบิกจ่ายเงินภายในองคก์รปกครองทอ้งถ่ิน 

(อปท.) ประกอบดว้ยงานหลกั 2 ส่วน คือ กระบวนการเบิกจ่าย และรายงาน ซ่ึงกระบวนการเบิกจ่าย

ประกอบดว้ย 
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 1. การเบิกจ่ายแบบมีขอ้ผูกพนั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการตั้งโครงการ และมีการขอซ้ือขอ

จา้ง การท าสัญญา การจดัท าฎีกา และการจดัท าเช็ค 

 2. การเบิกจ่ายแบบไม่มีขอ้ผูกพนัจะเก่ียวขอ้งเฉพาะการจดัท าฎีกา และการจดัท าเช็ค

เพียงอยา่งเดียว 

 การเบิกจ่ายท่ีต่างไปจากขอ้ 1 และ ขอ้ 2 

 1. การเบิกจ่ายแบบมีขอ้ผกูพนัมีกระบวนการท างาน 4 แบบ คือ 

       1.1 การขอซ้ือขอจา้งแบบมีโครงการ มีสญัญา 

     1.2 การขอซ้ือขอจา้งแบบมีโครงการไม่มีสญัญา 

        1.3 การขอซ้ือขอจา้งแบบไม่มีโครงการ มีสญัญา 

        1.4 การขอซ้ือขอจา้งแบบไม่มีโครงการไม่มีสญัญา 

 2. การเบิกจ่ายแบบไม่มีขอ้ผกูพนั มีกระบวนการท างาน 5 แบบ คือ 

        2.1 การเบิกเงินเดือน 

       2.2 การเบิกบ าเหน็จ 

        2.3 การเบิกบ านาญ 

        2.4 การเบิกเงินนอกงบประมาณ (เงินเกินบญัชี ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย เงินฝาก กสท. หรือ            

ก.ส.อ) 

        2.5 การเบิกอ่ืน ๆ 

 3. การเบิกเงินท่ีต่างไปจากขอ้ 1 และขอ้ 2 มีกระบวนการท างาน 3 แบบ คือ 

        3.1 การยมืเงินงบประมาณ 

        3.2 การยมืเงินสะสม 

       3.3 การจดัการเงินประกนัต่าง ๆ (คืนหรือรับเงินประกนัซองคืน/ริบประกนัสัญญา

คืนหรือริบประกนัสญัญาเช่า คืนหรือริบประกนัผลงาน 

 4. รายงาน คือการแสดงผลสรุปการเบิกจ่ายทั้งหมดตามท่ีผูใ้ชต้อ้งการซ่ึงประกอบดว้ย

รายงานการก่อหน้ีผกูพนั รายงานการจดัท าเช็คหรือใบถอน รายงานเช็คท่ียงัไม่มีผูม้ารับทะเบียนคุม

เงินรับฝาก ทะเบียนคุมเจา้หนา้ท่ีผูรั้บจา้ง ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณ ทะเบียนลูกหน้ีเงิน

ยมืเงินสะสม ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ และสมุดเงินสดจ่าย 
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ภาพที ่2.3 เมนูการใชง้านระบบขอ้มูลรายจ่าย 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2559 

 

 5.  ผูมี้สิทธ์ิใชง้าน เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เจา้หนา้ท่ีบญัชี และการเงิน และผูอ้  านวยการกองคลงั 

 6. บทบาทของผูใ้ชง้าน 

                6.1 ผูอ้  านวยการกองคลงัสามารถดูรายงานท่ีเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมทางด้าน

การเงินภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท โดยสามารถดูภาพรวมของการจดัเก็บเงิน

ประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารงานต่อไป 

                  6.2 เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีหน้าท่ีในการท างานเก่ียวกับการจดัซ้ือจดัจา้งต่าง ๆ ภายใน 

องคก์รปกครองทอ้งถ่ิน (อปท.) โดยรับผดิชอบการตั้งโครงการ การท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง การท า

สัญญาหรือขอ้ตกลงหมายรวมถึงการบริหาร และตรวจสอบเงินให้เพียงพอต่อการเบิกจ่าย การดูแล

เก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อตกลงหรือสัญญา (การล้มเลิกสัญญา ท้ิงงาน ปิด

โครงการ) เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีหน้าท่ีเรียกดู และจดัพิมพร์ายงาน ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ

รายงานการก่อหน้ีผกูพนัสมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ทะเบียนเจา้หน้ีผูรั้บจา้งได ้
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 ระบบบัญชี 

 ระบบบญัชี เป็นระบบย่อยส าหรับการบริหารจดัการดา้นการบญัชี การปรับปรุงบญัชี 

รายงานทางการเงิน ฐานขอ้มูลเงินรับฝาก และทะเบียนทรัพยสิ์น ซ่ึงระบบบญัชีสามารถออก

รายงานเพื่อแสดงสถานะการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้เป็นรายวัน รายเดือน                     

รายไตรมาส และประจ าปี ซ่ึงประกอบดว้ย  

 1. การปรับปรุงรายการบญัชีต่าง ๆ ซ่ึงการปรับปรุงรายการบญัชีน้ีจะจดัท าเม่ือทราบว่า

เกิดขอ้ผิดพลาดในการลงบญัชี หลงัจากท าการปรับปรุงรายการทางบญัชีเรียบร้อย ระบบจะแสดง

ใบผ่านรายการบญัชีทัว่ไป เพื่อน าเสนอต่อผูอ้  านวยการกองคลงั ให้ท าการอนุมติัการปรับปรุง

รายการทางบญัชีท่ีไดท้  าการแกไ้ขรายการท่ีท าการปรับปรุงนั้นจึงจะสมบูรณ์ 

 2. รายจ่ายท่ีจ่ายจากเงินสะสม เป็นกระบวนการจดัการเงินสะสมท่ีตอ้งผา่นการอนุมติั

จากสภาส าหรับการจ่ายเงินสะสมในโครงการต่าง ๆ 

 3. งานบญัชีทัว่ไป (ส้ินเดือน ปี) เป็นงานบญัชีท่ีตอ้งจดัท าทุกส้ินเดือน คือการผ่าน

รายงานบญัชีไปยงับญัชีแยกประเภท และงานบญัชีท่ีจะตอ้งท าการจดัท าทุกส้ินปี คือ การปิดบญัชี 

 4. รายงานงบการเงิน เป็นการจดัท ารายงานต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายงานประจ าวนั รายงาน

ประจ าเดือน รายงานประจ าไตรมาส เป็นตน้ 

 5. การบนัทึกฐานขอ้มูล เป็นการบนัทึกทรัพยสิ์น พนัธบตัร หรือหุ้นท่ีมีภายในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
 

 
 

ภาพที ่2.4 เมนูการใช้งานระบบบัญชี 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2559 
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 6. ผูมี้สิทธ์ิใชง้าน เจา้หนา้ท่ีพสัดุ เจา้หนา้ท่ีบญัชี และการเงิน และผูอ้  านวยการกองคลงั 

 7. บทบาทของผูใ้ชง้าน 

                 7.1 ผูอ้  านวยการกองคลงัสามารถดูรายงานท่ีเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมทางด้าน

การเงินภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกประเภท โดยสามารถดูภาพรวมของการจดัเก็บเงิน

ประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปใชใ้นการบริหารงานต่อไป 

                  7.2 เจา้หนา้ท่ีบญัชี และการเงิน คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีจดัท าร่างประมาณการรายรับ และเม่ือ

ยอดเงินท่ีได้รับจริงมากกว่ายอดเงินท่ีประมาณไว ้เจ้าหน้าท่ีบญัชี และการเงินจะตอ้งรายงาน

ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินว่าขณะน้ีมียอดรายรับจริงเกินกว่ายอดประมาณการรายรับแลว้ ประสงค์จะตั้ง

งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ หากประสงคจ์ะตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม ให้จดัท าร่างประมาณ

รายรับเพิ่มเติม และรับผดิชอบในส่วนการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น การจดัท าฎีกา การท ารายงานจดัท าเช็ค 

การเพิ่มเช็ค การท าสัญญาเงินยืมเงินสะสม ท าสัญญาเงินยืมเงินงบประมาณ เจา้หน้าท่ีบญัชี และ

การเงินมีหน้าท่ีเรียกดูการจดัพิมพร์ายงานสถานะการเงินประจ าวนั  และรายงานรับจ่ายเงินสด

ประจ าเดือนพร้อมรายงานรับจริงประกอบงบทดลอง และรายการรับจ่ายประจ าเดือน รวมทั้ ง

สามารถเรียกดูใบเสร็จหรือหลกัฐานการรับเงิน ในน าส่งเงิน ในส าคญัสรุปใบน าส่ง สมุดเงินสดรับ 

สมุดเงินสดจ่าย รายงานการจดัท าเช็คหรือใบถอน รายงานเช็คท่ียงัไม่มีผูม้ารับ ทะเบียนลูกหน้ีเงิน

ยมืเงินสะสม ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณได ้

 การบริหารระบบ 

 การบริหารระบบเป็นระบบท่ีท าการออกรายงานของทุกระบบ โดยท่ีไม่ตอ้งผา่นการท า

รายการธุรกรรม หรือกระบวนการร่างมาก่อน เน่ืองจากการรายงานหรือเอกสารท่ีออกจากระบบ

รายงานผูบ้ริหาร จะเป็นการสรุปหลงัจากท่ีท ากระบวนการท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินจะเป็นผูด้  าเนินการ) รายงานหรือเอกสาร สามารถเลือกดูไดต้ามปีงบประมาณ เดือน 

ภาค จงัหวดั ประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามช่ือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ก าหนดให้ผูอ้  านวยการกองคลงั (ส่วนกลาง) เป็นผูจ้ ัดการบนระบบ โดยก าหนดบทบาทของ

ผูใ้ชง้านแต่ละต าแหน่งดงัน้ี 

 ผูอ้  านวยการกองคลงั (ส่วนกลาง) สามารถเลือกดูรายงานไดต้ามปีงบประมาณ เดือน 

ภาค จงัหวดั ประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือตามช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้

ในภาพรวม  
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 ผูอ้  านวยการกองคลงั สามารถดูรายงานท่ีเกิดข้ึนจากการท าธุรกรรมทางการเงินภายใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดทุ้กประเภท โดยสามารถดูภาพรวมของการจดัเก็บเงิน และการใช้

จ่ายเงินประเภทต่าง ๆ เพื่อน าไปเสนอผูบ้ริหารในการวางแผนการใชจ่้ายเงิน และการบริหารงาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินต่อไป 

  เจา้หน้าท่ีงบประมาณ มีหน้าท่ีในการจดัท าขอ้มูลเบ้ืองตน้ขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน ซ่ึงได้แก่ การระบุพื้นท่ีในการจัดเก็บ และจ านวนประชากรขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินนั้น ๆ 

  เจา้หน้าท่ีจดัเก็บภาษี มีหน้าท่ีในการจดัเก็บเงินรายไดป้ระเภทต่าง ๆ ไดแ้ก่ รายไดท่ี้

จัดเก็บเอง เงินภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีป้าย ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ

ใบอนุญาต เป็นตน้ รวมถึงการรับเงินท่ีรัฐบาลจดัสรรให ้ไดแ้ก่ ภาษีจดัสรร เงินอุดหนุนทัว่ไป และ

เงินอุดหนุนทัว่ไปท่ีระบุวตัถุประสงค ์เม่ือส้ินสุดวนั เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีจะตอ้งจดัท า “ใบน าส่ง” 

เพื่อแสดงรายละเอียดการจัดเก็บเงิน และรวบรวมเงินท่ีจัดเก็บได้ภายในวนันั้ นส่งให้หัวหน้า

ผลประโยชน์ต่อไป 

  หวัหนา้ผลประโยชน์ มีหนา้ท่ีในการรวบรวมใบน าส่งเงิน และเงินท่ีจดัเก็บไดแ้ต่ละวนั

จากเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บภาษีแลว้จดัท า “ใบส าคญัสรุปใบน าส่ง” เพื่อแสดงรายละเอียดการจดัเก็บเงิน

ทั้งหมดภายในวนันั้น ส่งต่อให ้ผูอ้  านวยการกองคลงัรับทราบ แลว้น าเงินท่ีจดัเกบ็ไดน้ าฝากธนาคาร 

ในช่วงเวลาระหว่างเดือนหรือส้ินสุดเดือน หัวหน้าผลประโยชน์สามารถเรียกดู “ทะเบียนเงิน

รายรับ” จากในระบบได ้

  เจ้าหน้าท่ีพสัดุ คือ ผูมี้หน้าท่ี ในการท างานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างต่าง ๆ ภายใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยรับผิดชอบในส่วนการตั้งโครงการ การท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง 

การท าสัญญาหรือขอ้ตกลง ซ่ึงหมายรวมถึงการบริหาร และตรวจสอบเงินใหเ้พียงพอต่อการเบิกจ่าย 

การดูแลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามขอ้ตกลงหรือสัญญา (การลม้เลิกสัญญา ท้ิงงาน ปิด

โครงการ) เจา้หน้าท่ีพสัดุ มีหน้าท่ีเรียกดู และจดัพิมพร์ายงาน ทะเบียนรายจ่ายตามงบประมาณ 

รายงานการก่อหน้ีผกูพนั สมุดเงินสดจ่าย ทะเบียนคุมเงินรับฝาก ทะเบียนเจา้หน้ีผูรั้บจา้งได ้

  เจ้าหน้าท่ีการเงิน และบัญชี คือ ผูท่ี้มีหน้าท่ีจัดท าร่างประมาณการรายรับ และเม่ือ

ยอดเงินท่ีได้รับจริงมากกว่ายอดเงินท่ีประมาณไว ้เจ้าหน้าท่ีบญัชี และการเงินจะตอ้งรายงาน

ผูบ้ริหารท้องถ่ินว่าขณะน้ีมียอดรายรับจริงเกินกว่ายอดประมาณการรับแล้ว ประสงค์จะตั้ ง

งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่ หากประสงคจ์ะตั้งงบประมาณรายรับเพิ่มเติม ใหจ้ดัท าร่างประมาณการ
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รายรับเพิ่มเติม และรับผดิชอบในส่วนการเบิกจ่ายต่าง ๆ เช่น การจดัท าฎีกา การจดัท ารายงานจดัท า

เช็ค การพิมพเ์ช็ค การท าสัญญาเงินยืมเงินสะสม ท าสัญญาเงินยืมเงินงบประมาณ เจา้หน้าท่ีบญัชี

และการเงินมีหน้าท่ีเรียกดู จดัพิมพร์ายงานสถานะการเงินประจ าวนั และรายงานรับจ่ายเงินสด

ประจ าเดือน พร้อมรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริง ประกอบงบทดลอง และรายการรับจ่าย

ประจ าเดือน รวมทั้งสามารถเรียกดูใบเสร็จหรือหลกัฐานการรับเงิน ใบน าส่ง ใบส าคญัสรุปใบน าส่ง 

สมุดเงินสดรับ สมุดเงินสดจ่าย รายงานการจดัเช็คหรือใบถอน รายงานเช็คท่ียงัไม่มีผูม้ารับ ทะเบียน

ลูกหน้ีเงินยมืเงินสะสม ทะเบียนลูกหน้ีเงินยมืเงินงบประมาณได ้

 

 
 

ภาพที ่2.5 เมนูการใชง้านการบริหารระบบ 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2559 
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 แผนผงัการท างานของระบบ e-LAAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.6 สรุปการท างานของระบบ e-LAAS 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2559 

 

 จากภาพท่ี 2.6 แสดงการสรุปการท างานของระบบ  ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่

ละแห่งท าการบนัทึกบญัชีแต่ละระบบผา่นระบบออนไลน์ (Online) ซ่ึงเป็นกระบวนการจดัการดา้น

การคลงั เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ โดยระบบ จะประมวลผลผ่าน เวบ็เบสแอปพลิเคชนั                   

(Web Based Application) ของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ตามสิทธิส่วนงานรับผิดชอบ

ภายใต้ระบบความปลอดภัยสูงจากส่วนกลาง ซ่ึงมีการประมวลผลขอ้มูลการคลังขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถติดตามการใชเ้งินงบประมาณรายจ่ายขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ทัว่ประเทศได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบนั ซ่ึงในปัจจุบนัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

สามารถเช่ือมโยงกบัระบบการบริหารการเงินการคลงัภาครัฐ (Government Fiscal Management 

Information System : GFMIS) กบัส านักงานคลงัจงัหวดั ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ย

การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการตรวจเงิน พ.ศ. 2547 ขอ้ 6 กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งก าหนดให้จดัท าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ตามแบบกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

ตามหนงัสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.4/ว 1515 ลงวนัท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 

กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ิน 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ระบบงบประมาณ ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบญัชี การบริหารระบบ 

ขอ้มูลฐานะการเงินการคลงัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ภาพที ่2.7 หนา้จอเขา้สู่ระบบ e-LAAS 
ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2559 

 

 จากภาพท่ี 2.7 แสดงหน้าจอการ Log in เพื่อเขา้สู่ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

โดยเข้าจากเว็บไซต์ www.laas.go.th ซ่ึงทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะได้รับ Username                 

และ Password จากกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และให้ผูอ้  านวยการกองคลงัเป็นผูก้  าหนด                     

Username และ Password ให้ผูใ้ชง้านโดยแยกตามต าแหน่งหน้าท่ีในการใชง้าน และระบบต่าง ๆ                

ท่ีรับผิดชอบ ซ่ึง Username ของผู ้อ  านวยการกองคลังสามารถเข้าสู่การท างานได้ทุกระบบ                       

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ 
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แนวคดิเกีย่วกบัระบบงานคลงั และงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ระบบงานคลงัเป็นกระบวนการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึนในรอบปีงบประมาณ 1 ตุลาคม ถึง

30 กนัยายน ของทุกปี จึงประกอบดว้ย การหารายไดข้ององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และการ

จัดการรายจ่ายเป็นส าคญั ซ่ึงการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักการ

ปกครองตนเองท่ีก าหนดไวใ้นรัฐธรรมนูญนั้น องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะตอ้งจดัหารายไดด้ว้ย

ตนเองให้มากท่ีสุด โดยการจดัเก็บภาษีทอ้งถ่ินตามท่ีกฎหมายก าหนดให้เตม็ความสามารถ และถา้

หากรายไดไ้ม่เพียงพอกบัรายจ่ายท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการจดับริการพื้นฐานแลว้ รัฐบาลจึงควรเขา้ไป

ให้ความช่วยเหลือ เช่น ให้เงินอุดหนุนตามความจ าเป็น ซ่ึงจะประกอบไปดว้ยระบบงานต่าง ๆ                 

ท่ีตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน ก่อน-หลงั ตามล าดบั รวมแลว้ 6 ขั้นตอน ตามภาพวงจรระบบงานคลงั 

และงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่, 2551, 3-5) 
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ภาพที ่2.8 วงจรระบบงานคลงั และงบประมาณขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ที่มา : องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเชียงใหม่, 2551 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ฝ่ายบริหาร 

เงิน 

งาน 

- ตรวจสอบโดยประชาชน 
- ตรวจสอบโดยจงัหวดั 

-ตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน 

-ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

นโยบายฝ่ายบริหาร 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

ฝ่ายนิติบญัญติั 

สภา 

ผู ้ว่ าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ 

     แผนพฒันา 
ประมาณการรายได ้
- จดัเก็บเอง 
- รัฐแบ่งให้ 
- เงินอุดหนุน 

นโยบายเก่ียวกบัรายได ้การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบ 

การบญัชี 

การเงิน 

การพสัดุ 

การจดัเกบ็รายไดแ้ละการใช้

จ่ายเงินงบประมาณ 

จดัท าแผนปฏิบติัการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

กระบวนการพิจารณา

งบประมาณตามกฎหมาย 

งบประมาณท่ีผา่นความเห็นชอบแลว้ 

แผนปฏิบติัการประจ าและจดัสรรงบประมาณใหก้บั

หน่วยงานต่างๆ 

รับ 

เก็บรักษา/ฝาก 

จ่ายเ งิน

บริหารเงิน 

พสัดุใชส้ิ้นเปลือง 

ผลการด าเนินงาน 

แผนแม่บท 

สินทรัพยถ์าวร 

วงจรระบบงานการคลงัและงบประมาณของ องค์กร

ขั้นตอนท่ี 6 

ขั้นตอนท่ี 5 

  5 

ขั้นตอนท่ี  4 

ขั้นตอนท่ี  3 

ขั้นตอนท่ี 2 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

-ตรวจสอบโดย สตง. 

ผลงาน 

ขั้นตอนท่ี 1 
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 จากภาพท่ี 2.8 แสดงวงจรระบบงานคลัง  และงบประมาณขององค์กรปกครอง                     

ส่วนท้อง ถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ินทุกแห่งจะมีขั้ นตอนของระบบงานคลัง                               

และงบประมาณเช่นเดียวกนั ดงัน้ี 

  ขั้นตอนท่ี 1 ระบบงบประมาณ โดยเร่ิมจากการจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี ทั้ งน้ี               

การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีจะตอ้งสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนักบัแผนแม่บทหรือแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว 3 - 5 ปี ในการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี                      

จะเร่ิมท่ีการประมาณการรายรับ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 

   1. รายรับท่ีจดัเก็บไดเ้อง ประกอบไปดว้ย หมวดภาษีอากร เช่น ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี               

ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน ภาษีป้าย หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต เช่น ค่าธรรมเนียม

เก่ียวกับการควบคุมอาคาร ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ หมวดรายได้จากทรัพย์สิน เช่น 

ดอกเ บ้ีย เ งินฝากธนาคาร หมวดรายได้เบ็ด เตล็ด  เ ช่น ค่าขายแบบแปลน หมวดรายได้                                    

จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย ์และหมวดรายได้จากทุน เช่น ค่าขายทอดตลาดทรัพยสิ์น                   

เป็นตน้ 

   2. รายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแลว้จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน แยกเป็นภาษี                   

และค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเ ล่ือน ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ค่าภาคหลวงแร่ ภาษีสุรา                                

ภาษีสรรพสามิต ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ค่าภาคหลวงแร่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน

สิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ. ก าหนดแผนและขั้นตอน

การกระจายอ านาจ เป็นตน้ 

   3. รายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น เงินอุดหนุนระบุ

วตัถุประสงคห์รือเฉพาะกิจ ต่าง ๆ และเงินอุดหนุนทัว่ไป  เม่ือการประมาณการรายรับเสร็จส้ินแลว้

กจ็ะเป็นการจดัท าแผนปฏิบติัการ และงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยก าหนดรายละเอียดของแผน

รายจ่ายตามแผนงานดา้นต่าง ๆ และรายจ่ายตามหมวดรายจ่าย หลงัจากนั้นจึงน าแผนปฏิบติัการ    

และงบประมาณรายจ่ายดังกล่าวเขา้สู่กระบวนการพิจารณางบประมาณตามกฎหมาย (ขั้นตอน            

การอนุมติังบประมาณ) โดยฝ่ายบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จะน าร่างแผนรายจ่ายตาม

แผนงานด้านต่างๆ ดังกล่าว เขา้สู่กระบวนการพิจารณาของสภาองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน                    

เ ม่ือสภาให้ความเห็นชอบแล้วจะต้องน าร่างแผนฯ ดังกล่าวเสนอต่อผู ้ว่าราชการจังหวัด                            

หรือนายอ าเภอเพื่อให้ความเห็นชอบดว้ย แลว้จึงจะสามารถประกาศใชเ้ป็นขอ้บญัญติังบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 



29 

  ขั้นตอนท่ี 2 ระบบพสัดุ ท าหนา้ท่ีจดัหาทรัพยสิ์น เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ และครุภณัฑ์

ต่าง ๆ ให้ตรง และทนัตามความตอ้งการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองคก์ร เพื่อใหก้ารปฏิบติังาน

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยหลกัการของการบริหารงาน

พสัดุให้มีประสิทธิภาพ คือ การจดัหาพสัดุให้ตรงตามความตอ้งการ ทนัเวลาท่ีก าหนด และดว้ย

ตน้ทุนต ่าสุด 

  ขั้นตอนท่ี 3 ระบบการเงิน ท าหนา้ท่ีจดัท าประมาณการรายรับ - ประมาณการรายจ่ายเงิน 

และบริหารเงินสดในแต่ละรอบเดือนให้มีเงินเพียงพอท่ีจะน าไปใช้จ่าย ทั้งน้ี หลกัการของการ

บริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ คือการวางแผนการรับ  - จ่ายเงิน ตามเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ                   

จากทั้งภายใน และภายนอกองคก์รให้ถูกตอ้งตามระเบียบต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ประหยดั มีความ

คล่องตวั และมีความเส่ียงนอ้ยท่ีสุด 

 ขั้นตอนท่ี 4 ระบบบญัชี ท าหน้าท่ีบนัทึกรายการธุรกรรมทางการเงินตามหลกัฐาน

ทางการเงินในรอบปีงบประมาณใหค้รบถว้น และถูกตอ้งตามระบบบญัชีท่ีก าหนด โดยจ าแนกตาม

ประเภทรายการหรือผงับญัชี ซ่ึงประกอบดว้ยรายการส าคญั ๆ 5 ประเภท คือ สินทรัพย ์หน้ีสิน ทุน 

รายได ้และค่าใชจ่้าย แลว้สรุปเป็นงบการเงินประจ าปี และน าเสนอต่อผูบ้ริหารเพื่อใชป้ระโยชน์ใน

การประเมินสภาวการณ์ทางการเงิน ปัญหา และแนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต 

  ขั้นตอนท่ี 5 ระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบ มีหนา้ท่ีหลกัในการเป็นเคร่ืองมือ

ตรวจสอบระดบัธรรมาภิบาลของระบบงานคลงั กล่าวคือ กระบวนการตรวจสอบภายในขององคก์ร

จะควบคุมการปฏิบติังานคลงัดา้นต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ และอ านาจท่ีก าหนดไวอ้ย่างดี

ประสิทธิภาพ และสร้างความน่าเช่ือถือในการปฏิบติังานคลงัของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงแกไ้ข

ประเด็นท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบต่าง ๆ ของการบริหารงานคลงั ท่ีเกิดข้ึน ระบบการควบคุมภายใน

จะตอ้งเป็นการสร้างความสมดุลระหว่างความคล่องตวัในการปฏิบติังานกับระดับการควบคุม

ภายในท่ีมีประสิทธิผลเพียงพอ 

  ขั้นตอนท่ี 6 ระบบประเมินผล มีหนา้ท่ีในการเป็นกลไกหรือเคร่ืองมือในการวดัผลผลิต

และวดัผลลพัธ์ ของโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ โดยเปรียบเทียบกบัตวัช้ีวดัประสิทธิภาพ 

หรือวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของโครงการ 
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แนวคดิเกีย่วกบัระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 ระบบสารสนเทศทางบญัชี (Information System) คือ ระบบในการรวบรวมการบนัทึก

การเก็บรักษา และประมวลขอ้มูลให้ไดส้ารสนเทศ เพื่อน าไปใชใ้นการตดัสินใจระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีท่ีใชเ้ทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ จะมีวิธีการท างานเหมือนระบบบญัชีในระบบบนัทึกดว้ย

สมุด โดยมีการรวบรวมขอ้มูลการน าเขา้ การประมวลผล  

 การเกบ็รักษา และการรายงานข้อมูลสารสนเทศ 

 การเก็บรักษา และการรายงานขอ้มูลสารสนเทศ มีส่วนประกอบส าคญั 6 ประการ 

(Romney and Steinbert, 2009, 28-29) คือ 

 1. คน (People) ท าหนา้ท่ีปฏิบติังานในระบบ และท างานในหนา้ท่ีต่าง ๆ 

 2. ระเบียบปฏิบติั และคู่มือปฏิบติังาน (Procedure and Instructions) เก่ียวขอ้งกบัการ

รวบรวมการประมวลผล การเกบ็รักษาขอ้มูลในกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร 

 3.  ข้อ มูล  (Data) เ ก่ี ย วข้อ งกับก ารประมวลผลของการจัด ระ เ บี ยบองค์ก ร                                    

และกระบวนการของธุรกิจ 

 4.  โปรแกรม ซอฟตแ์วร์ (Software) ใชใ้นการบนัทึก และการจดัระเบียบขอ้มูล 

 5.  เทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Technology Infrastructure) รวมถึงคอมพิวเตอร์

อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และการส่ือสารแบบเครือข่ายท่ีมีความจ าเป็นกบัการเก็บรวบรวม การ

เกบ็รักษา การประมวลผล และการเช่ือมต่อขอ้มูลกบัสารสนเทศ 

 6. การควบคุมภายใน และระบบความปลอดภัย ( Internal Controls and Security 

Measures) เพื่อความปลอดภัยข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการบัญชีในองค์ประกอบทั้ ง 6 

ประการนั้น สามารถแบ่งหนา้ท่ีท่ีส าคญัในธุรกิจได ้3 ส่วน ไดแ้ก่  

  6.1  การรวบรวม และการเก็บรักษาข้อมูล (Collect and Store Data) คือ งานท่ี

เก่ียวขอ้งกบักิจกรรมต่าง ๆ ในองคก์ร ทรัพยากร และบุคลากร  

  6.2 การแปลงขอ้มูลให้เป็นระบบสารสนเทศ (Transform data information) คือ การ

ท าใหข้อ้มูลนั้นเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจดา้นการวางแผนการควบคุมการด าเนินงาน และการ

ประเมินของกิจกรรมต่าง ๆ ของทรัพยากร และของบุคลากร 

  6.3 ใหมี้การควบคุมท่ีเพียงพอเพื่อใหสิ้นทรัพยข์ององคก์ารมีความปลอดภยั (Provide 

Adequate Controls to Safeguard the Organization’s Assets) คือ ขอ้มูลท่ีรวบรวมไว ้มีความแน่ใจวา่

สินทรัพย ์และขอ้มูลท่ีดี ตามความตอ้งการใชข้อ้มูลมีความสมบูรณ์ และเช่ือถือได ้
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 ส่วนประกอบของระบบสารสนเทศทางการบัญชี  

 อุทยัวรรณ จรุงวิภู (2544, 14) ไดส้รุป ระบบสารสนเทศไม่ว่าจะเป็นระบบสารสนเทศ

ทางการบญัชีหรือระบบสารสนเทศใดกต็ามจะมีส่วนประกอบ ดงัน้ี  

     1.  เป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Goals and Objectives)  

 2.  ขอ้มูลเขา้ (Inputs)  

 3.  ตวัประมวลผล (Processor)  

 4.  ขอ้มูลออกหรือผลลพัธ์ (Output)  

 5.  การป้อนกลบั (Feedback)  

 6.  การเกบ็รักษาขอ้มูล (Data Storage)  

 7.  ค าสัง่และขั้นตอนการปฏิบติังาน (Instructions)  

 วตัถุประสงคห์ลกัของระบบสารสนเทศทางการบญัชี คือระบบงานท่ีออกแบบข้ึนมา

เพื่อประมวลผลข้อมูลทางการเ งินให้เ ป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ ต่อผู ้ใช้ ทั้ งผู ้บริหาร                                

และบุคคลภายนอก ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีกิจกรรมหลกัท่ีส าคญัคือ การแปลงขอ้มูล 

(Data) ให้เป็นสารสนเทศ (Information) ดังนั้ นหน้าท่ีของระบบสารสนเทศทางการบัญชีมี 5 

ประการ ดังน้ี การรวบรวมขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูล การจัดการขอ้มูล การควบคุมขอ้มูล                    

และรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล และการจดัท าสารสนเทศ 

 ประโยชน์จากสารสนเทศทางการบัญชี  

 1. ช้ีใหเ้ห็นถึงสถานการณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการเขา้ไปดูแลจากฝ่ายบริหาร  

 2. ช่วยลดความไม่แน่นอนโดยสารสนเทศทางการบัญชีเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ

ตดัสินใจเลือกระหวา่งทางเลือกต่าง ๆ  

 3. ให้ข้อมูลย ้อนกลับในการปรับปรุงการตัดสินใจในคร้ังต่อ ๆ ไป โดยจัดเก็บ

สารสนเทศท่ีเป็นผลมาจากการตดัสินใจในคร้ังก่อน ๆ ไวเ้ป็นขอ้มูลยอ้นกลบั 

 ระบบสารสนเทศทางการบัญชีมีความส าคญัต่อการด าเนินงานขององค์การ 

 บุญยนื ตนัเยีย่น (2550, 27) กล่าววา่ ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมีความส าคญัต่อการ

ด าเนินงานขององคก์าร ดงัน้ี 

 1. ช่วยให้ได้ระบบสารสนเทศท่ีช่วยในการปฏิบติังานด้านการบญัชีตามท่ีผูใ้ช้งาน

ตอ้งการ  
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 2. ช่วยให้ไดส้ารสนเทศอยา่งรวดเร็ว มีความถูกตอ้ง ครบถว้น และทนัต่อการน าไปใช้

งาน  

 3. ช่วยลดขอ้ผิดพลาดจากการปฏิบติังาน เน่ืองจากระบบจะมีการตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีน าเขา้  

 4. ช่วยใหร้ะบบมีความปลอดภยัจากการเขา้ถึงขอ้มูลโดยผูท่ี้ไม่ไดรั้บอนุญาต  

 5. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์าร 

 อรรถพล ตริตานนท์ (2539, 139) กล่าวว่า คุณลกัษณะของระบบบญัชีทัว่ไปท่ีน ามาใช้

ในงานบญัชีนั้น ควรมีคุณลกัษณะของระบบสารสนเทศทางการบญัชีท่ีส าคญั ดงัน้ี 

 1. ความถูกต้อง (Correct) คือ ผลลัพธ์ทางการบัญชี เช่น งบการเงินต่าง ๆ เป็นต้น                   

ซ่ึงผา่นกระบวนการประมวลผลโดยระบบสามารถใหผ้ลลพัธ์ท่ีถูกตอ้งเช่ือถือได ้

 2. ความสอดคลอ้ง (Consistent) คือ ระหว่างระบบคอมพิวเตอร์กบัระบบบญัชีตอ้งมี

ความเขา้กนั และไม่ขดักนั โดยสามารถท างานดว้ยประสิทธิภาพท่ีคงท่ี 

 3. ทนัเวลา (Timely) คือ ขอ้มูลมีคุณค่าทางเวลาเขา้มาเก่ียวขอ้งถา้บริษทัไม่สามารถหา

ขอ้มูลไดท้นัเวลา บริษทัก็อาจจะเสียโอกาสไป ระบบโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ คือระบบจะตอ้ง

จดัสรรใหไ้ดส้ารสนเทศเม่ือผูใ้ชต้อ้งการในเวลาท่ีตอ้งการ 

 4. ความเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืนได ้(Connection) เพื่อให้ระบบสารสนเทศทางการบญัชีมี

ประสิทธิภาพสูงสุด เช่น ระบบสารสนเทศผูบ้ริหาร 

 5. ความเป็นปัจจุบนั (Current) ขอ้มูลอาจมีการปรับเปล่ียนไปไดเ้ร่ือย ๆ ตามขอ้มูลท่ี

เปล่ียนแปลง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัการผลิตสินคา้ การรับเขา้และออกสินคา้คงคลงั จะตอ้งเปล่ียนไป

เร่ือย ๆ ในแต่ละช่วงเวลา ขอ้มูลท่ีตรงตามความเป็นจริงในปัจจุบนัจะมีค่ามากกว่าขอ้มูลท่ีเป็นอดีต

ระบบโปรแกรมส าเร็จรูปท่ีดี ตอ้งสามารถยดืหยุน่ใหมี้การเปล่ียนค่าในปัจจุบนั 

  การพิจารณาการน าโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบญัชีมาใชง้านเพื่อความสะดวกรวดเร็วมี

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีตอ้งน ามาพิจารณาเพื่อใหไ้ดร้ะบบงานท่ีเหมาะสมกบัองคก์รเน่ืองจากโปรแกรมทาง

บญัชีแต่ละอนัมีขอ้ดีขอ้เสียแตกต่างกนั 

  อีกทั้ งระบบสารสนเทศ เป็นระบบสนับสนุนการบริหารงาน การจัดการ และการ

ปฏิบติัการของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นระดบับุคคล ระดบักลุ่มหรือระดบัองคก์ร ไม่ใช่เพียงเคร่ืองมือ

คอมพิวเตอร์เท่านั้น แต่ยงัมีองคป์ระกอบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของระบบอีก ซ่ึงจะขาด

องคป์ระกอบใดไม่ได ้(อุษณา ภทัรมนตรี, 2544, 7-8) ดงัน้ี 
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 1. เคร่ืองอุปกรณ์ และฮาร์ดแวร์ ไดแ้ก่เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบท่ีใชใ้น

การประมวลผล และส่ือสารขอ้มูล 

 2. โปรแกรม และซอฟตแ์วร์ ไดแ้ก่ ค  าสั่ง และระบบงานต่าง ๆ ท่ีท าใหฮ้าร์ดแวร์ท างาน

ตามตอ้งการ พฒันาโดยผูพ้ฒันาระบบงาน และนกัเขียนโปรแกรม ซ่ึงอาจเป็นผูพ้ฒันาภายนอกหรือ

ผูพ้ฒันาท่ีเป็นบุคลากรภายในองคก์ร 

 3. บุคลากร บุคลากรในองคก์รอาจแบ่งเป็น 2 จ  าพวก คือ บุคลากรท่ีท างานรับผิดชอบ

ดา้นไอทีโดยตรง เช่น โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์พฒันาระบบ บุคลากรดา้นเครือข่าย บุคลากร

ดา้นฐานขอ้มูล และนกัปฏิบติัการอ่ืนดา้นคอมพิวเตอร์ และบุคลากรท่ีเป็นผูใ้ชง้าน (User) บุคลากร

ทั้ง 2 จ  าพวก เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัต่อความส าเร็จ และองค์กรจ าเป็นตอ้งพฒันาฝึกอบรม                  

ให้บุคลากรมีความรู้ และเขา้ใจในเทคนิคไอทีท่ีจะน ามาใช ้เพราะแมอ้งคก์รจะมีระบบฮาร์ดแวร์  

และซอฟตแ์วร์ท่ีดี แต่หากผูใ้ชง้านไม่ไดรั้บการพฒันาให้ใชง้านไดอ้ย่างถูกตอ้งระบบงานนั้นอาจ  

ใชง้านไดเ้ต็มประสิทธิภาพ หรืออาจเกิดผลร้ายในกรณีท่ีผูใ้ชง้านเขา้ใจผิดต่อตา้น หรือไม่ปฏิบติั

ตามระเบียบวิธีปฏิบติัท่ีก าหนดข้ึน 

 4. นโยบาย และวิธีปฏิบติั ไดแ้ก่ แผนงาน คู่มือ วิธีปฏิบติังานกิจกรรมการควบคุมต่าง ๆ 

ท่ีก าหนดข้ึนเพื่อใหก้ารปฏิบติังานดา้นระบบสารสนเทศเป็นระเบียบ ถูกตอ้ง ปลอดภยั 

 5. ขอ้มูล และสารสนเทศ ได้แก่ ขอ้มูลดิบ และสารสนเทศท่ีผ่านการประมวลแลว้                  

ทุกระดบั เป็นทรัพยากรท่ีตอ้งการ จึงตอ้งมีการรวบรวม ประมวล จดัเกบ็ และเผยแพร่อยา่งถูกตอ้ง 

 โครงสร้างดงักล่าว มีความส าคญั และสัมพนัธ์กบัความส าเร็จในการน าระบบไอทีมาใช ้

จึงควรเตรียมความพร้อม โดยการวางแผนงาน การก าหนดขอบเขต และวตัถุประสงคข์องการน า

ระบบงานมาใช้ให้ชัดเจน ตอ้งก าหนดหน่วยท่ีจะรับผิดชอบ เพื่อออกแบบระบบงาน จดัวางวิธี

ปฏิบัติ และการควบคุมภายในให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ งต้องก าหนดบุคลากร                     

ท่ีจะรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการพฒันาระบบงานให้เพียงพอ โดยพนกังานผูใ้ชทุ้กฝ่ายตอ้ง

ได้รับการฝึกอบรม เพื่อความเขา้ใจ และการร่วมมือในความเปล่ียนแปลง ตลอดจนผลกระทบ                 

ท่ีจะเกิดข้ึน 

 

 

 

 



34 

แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินผล 

 ความหมายของการประเมินผล มีความหมายตรงกบัค าในภาษาองักฤษว่า “Evaluation” 

ซ่ึงหมายถึง กระบวนการรวบรวม และวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจด าเนินการส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

นอกจากน้ียงัมีความหมายเก่ียวเน่ืองกบัค าอ่ืน ๆ อีกหลายค า เช่น การวิจยั (Research) การวดัผล 

(Measurement) การตรวจสอบรายงานผล (Appraisal) การควบคุมดูแล (Monitoring) การประมาณ

การ (Assessment) และการพิจารณาตดัสิน (Judgment) เป็นตน้  ซ่ึงค าดงักล่าวแลว้อาจสรุปเป็น

ความหมายหรือค าจ ากดัความร่วมกนัไดว้่า เป็นการประมาณค่าหรือการประมาณผลท่ีเกิดข้ึนจาก

การด าเนินงานโดยอาศยัขอ้มูลท่ีไดเ้ก็บรวบรวมดว้ยวิธีการสอบถาม ทดสอบ สังเกต และวิธีการอ่ืน 

ๆ แลว้ท าการวิเคราะห์เพื่อตดัสินว่าการด าเนินงานนั้นมีคุณค่าหรือบรรลุถึงวตัถุประสงคข์องการ

ด าเนินงานนั้นมากนอ้ยเพียงใด 

    ณัฎฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ (2551, 332) ให้ความหมายของการประเมินว่าเป็นกระบวนการ

ท่ีมีการศึกษา วิเคราะห์ ก าหนด เกณฑ์ วางแผน และด าเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อท่ีจะตดัสิน

คุณสมบติั คุณค่า หรือคุณภาพของส่ิงท่ีเราสนใจ จากการวดัผลเปรียบเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐาน                  

ท่ีได้ก าหนดว่า ดี - เลว - สูง  =  ต ่า และมาก - น้อยอย่างไร ซ่ึงสามารถอธิบายความหมายของ                  

การประเมินจาก สมการการประเมิน = การวดั + เกณฑ ์+ การตดัสินใจ 

   ศิริชยั กาญจนวาสี (2550, 8-9, 91-92) กล่าวว่า การประเมินมีคุณค่ากต่็อเม่ือการประเมิน

นั้นเป็นประโยชน์ หรือท าให้เกิดความผาสุกแก่มนุษย ์และสังคม การประเมินจะมีคุณค่าสูงสุดเม่ือ

สามารถน าผลท่ีไดไ้ปพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับผูเ้ก่ียวขอ้งจ านวนมากท่ีสุด นกัทฤษฎี

ในแนวน้ีจึงเน้นการประเมินท่ีสามารถเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหาร                 

การวางแผน ด าเนินโครงการ และการตัดสินใจในเชิงการบริหาร โดยนักประเมินมีบทบาท                        

เป็นผูป้้อนสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ และไม่ควรเขา้ไปมีบทบาทในการตดัสินคุณค่าของส่ิงท่ีท า

การประเมินดว้ยตนเอง แต่ใหเ้ป็นดุลยพินิจของผูใ้ชส้ารสนเทศนั้น ๆ เป็นผูช้ี้ขาดคุณค่าของส่ิงท่ีท า

การประเมิน เพียงแต่นกัประเมินสามารถเลือกใชเ้กณฑม์าตรฐานของส่ิงนั้นอยา่งเหมาะสมส าหรับ

ใชต้ดัสินใหค้รอบคลุมคุณค่าดา้นท่ีตอ้งการประเมิน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการพฒันาคุณค่า

ของส่ิงนั้น 

   สมหวงั พิธียานุวฒัน์ (2544, 37) ให้ความหมายของการประเมินผลไวว้่า หมายถึง                   

การตดัสินใจในคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึงหรืออีกนัยหน่ึงการประเมินผลเป็นการให้ไดม้าส าหรับ

ตดัสินคุณค่าผลผลิตกระบวนการ และจุดมุ่งหมายของโครงการหรือโปรแกรมหรือทางเลือกต่าง ๆ 
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ท่ีน าไปปฏิบติัเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย จุดเนน้การประเมินผลคือ การเก็บรวบรวมแลว้ วิเคราะห์

ขอ้มูลอยา่งเป็นระบบ ตลอดจนเพื่อการตดัสินคุณค่าของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 

   เวสารัช สุจิณโณ (2547, 24) ใหค้วามหมายของการวิจยัประเมินผลว่า คือ กระบวนการ

ในการพิจารณาก าหนดคุณค่า หรือระดบัความส าเร็จในการบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ต่ตน้ 

กระบวนการดงักล่าวอย่างนอ้ยประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี คือ ก าหนดวตัถุประสงค ์ระบุเกณฑ์

มาตรฐานส าหรับวดัความส าเร็จพิจารณาอธิบายถึงระดับความส าเร็จ และเสนอแนะส าหรับ

โครงการต่อไป 

 กล่าวโดยสรุป การประเมินผลหมายถึงการศึกษาเก่ียวกับผลการด าเนินงานในด้าน

ความกา้วหน้า ผลกระทบ และส่ิงท่ีไดรั้บจากการด าเนินงาน เป็นกระบวนการ การเก็บรวบรวม

ขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ไดแ้นวทางในการปฏิบติังาน และช่วยในการ

ตดัสินใจปรับปรุง และเปล่ียนแปลงงานให้มีความถูกตอ้งเหมาะสมมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

และบรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้

 วตัถุประสงค์ของการประเมิน 

 วตัถุประสงค์ของการประเมิน เป็นความตอ้งการเก่ียวกับการประเมินผลท่ีก าหนด                  

ไดอ้ยา่งชดัเจนเฉพาะเจาะจง สามารถตรวจสอบได ้ตลอดจนมีความเป็นไปไดใ้นความตอ้งการจาก

การท าการประเมินนั้น 

 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ (2541, 92) กล่าวว่า การประเมินมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัเพื่อช่วย

ปรับปรุงการบริหารงานหรือโครงการ ตลอดจนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด              

เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการหรืองานท่ีรับผิดชอบอย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ

สูงสุด   

 เยาวดี วิบูลยศ์รี (2544, 93) กล่าวว่าวตัถุประสงคท่ี์ส าคญัของการประเมินผล คือ การหา

แนวทางตดัสิน (Decision Making) และการประเมินผลไม่มีเป้าหมายเพื่อการคน้หาสะสมความรู้

เพื่อการวิจยัต่อไป แต่จะมุ่งไปสู่การคน้หาส่ิงท่ีไดด้ าเนินไปแลว้ ส่ิงใดท่ีควรจะด าเนินต่อไปตาม

วตัถุประสงค ์และศึกษาว่าระหว่างด าเนินการนั้นมีปัญหาใดบา้งท่ีควรค านึงถึงคุณค่า และขอ้ตกลง

ต่าง ๆ อยา่งดีก่อนท่ีจะด าเนินการท่ีแทจ้ริง ในการประเมินผลจึงตอ้งมีการวางแผนการประเมินอยา่ง

มีระบบใหส้อดคลอ้งกบัแผน และไดด้ าเนินการตั้งแต่เร่ิมจนเสร็จส้ิน 

 สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ (2547, 6) กล่าวถึง วัตถุประสงค์ของการประเมินว่าเป็น                    

การวดัผลของโครงการโดยเปรียบเทียบกับผลท่ีเกิดจากโครงการกับเป้า (Target) ท่ีก าหนดไว ้             
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เพื่อเป็นแนวทางในการตดัสินใจเก่ียวกับโครงการ และการปรับปรุงโครงการในอนาคตจาก

ความหมายของวตัถุประสงคข์องการประเมินท่ีกล่าวมาขา้งตน้สามารถสรุปไดว้่าเป็นการวดัผลของ

โครงการโดยเปรียบเทียบผลท่ีเกิดจากโครงการกบัเป้าหมายท่ีวางไว ้เพื่อช่วยให้ผูบ้ริหารตดัสินใจ

เก่ียวกบัโครงการท่ีรับผดิชอบอยา่งถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ 

 ความส าคญัของการประเมิน 

 การประเมินเป็นกระบวนการหน่ึงท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผูท่ี้รู้จกัใช ้ไม่ว่าจะเป็น

นกัวิชาการหรือผูบ้ริหารก็ตาม การประเมินมีความส าคญัต่อกระบวนการท างานของหน่วยงานนั้น 

เพราะการประเมินช่วยส่งเสริมใหก้ารท างานมีคุณภาพ มีความน่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน การประเมินจึงมี

ความส าคญัต่อการท างานทุกชนิดทุกประเภท ดงัต่อไปน้ี 

     ศิริชัย กาญจนวาสี (2550, 21) การประเมินเป็นกระบวนการศึกษาส่ิงต่าง ๆ โดยใช้

ระเบียบวิธีวิจยั (Research Oriented) การประเมินเป็นการตรวจสอบการบรรลุผลตามวตัถุประสงคท่ี์

ก าหนดไว ้(Objectives Oriented) การประเมินเป็นการช่วยเสนอสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

(Decision Oriented) การประเมินเป็นการสนองสารสนเทศแก่ผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายดว้ยการบรรยาย

อย่างลุ่มลึก (Description Oriented) และการประเมินเป็นการตัดสินคุณค่าของส่ิงท่ีมุ่งประเมิน

(Judgment Oriented) 

      พิสณุ ฟองศรี (2551, 29) กล่าวว่า การประเมินเป็นกลไกส าคญัในการพฒันา และเขา้มา

มีบทบาทส าคญัในทุกภาคส่วนของสังคม โดยเนน้ประโยชน์ของผูรั้บบริการ หรือประชาชน และ

ผูเ้ก่ียวขอ้งซ่ึงการประเมินน้ี เป็นกระบวนการตดัสินคุณค่าของส่ิงหน่ึงส่ิงใด โดยน าผลจากการวดั

มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์

 ทฤษฎีเกีย่วกบัการประเมินผลโครงการ 

 สตีล (Steele, 1973 อา้งถึงใน บูรณศกัด์ิ กฤษส์ ารวจ, 2544, 12-13) เสนอวา่ การประเมิน

โครงการมีลกัษณะท่ีส าคญั 7 ประการคือ 

 1. การประเมินโครงการเป็นกระบวนการมากกว่าวิธีการหรือลกัษณะทัว่ไป เพราะการ

ว่าโครงการเป็นเพียงวิธีนั้นแคบเกินไป เพราะโครงการมีขอบเขตท่ีกวา้งมากจึงตอ้งพิจารณาการ

ประเมินโครงการใน 2 ลกัษณะคือ 

  1.1  ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการของการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ โดยใชเ้กณฑห์รือ

มาตรฐาน เพื่อเปรียบเทียบหรือบรรยายผลของโครงการ ซ่ึงเนน้เร่ืองการตดัสินใจ 
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  1.2   ในฐานะท่ีเป็นกระบวนการของการใชข้อ้มูลประกอบการเปรียบเทียบหาแนว

ทางเลือกท่ีเหมาะสมในการเลือกหาเกณฑใ์นการประเมิน 

 2. การประเมินโครงการมีความหมายกวา้งมากกวา่การตรวจสอบการบรรลุจุดมุ่งหมาย

ของโครงการ มิใช่ดูเพียงการบรรลุจุดมุ่งหมายเพียงอย่างเดียว แต่ตอ้งดูว่าการด าเนินโครงการ              

มีผลกระทบอะไรบา้ง 

 3. การประเมินโครงการมิไดจ้  ากดัอยู่เพียงการประเมินผลท่ีเกิดจากโครงการ แต่การ

ประเมินตอ้งมีการประเมินเป็นระยะซ่ึงอยู่ในระหว่างการด าเนินโครงการ ดังนั้ นการประเมิน                    

ในกรณีน้ีนั้น จึงมีความหมายครอบคลุมไปถึงการประเมินผลย่อยและผลสรุปเพื่อหาขอ้มูลมา

พฒันาปรับปรุงโครงการใหดี้ข้ึน และหาขอ้บกพร่องแลว้น าไปแกไ้ขใหโ้ครงการมีประสิทธิภาพ 

 4. การประเมินโครงการมีขอบเขตกวา้งกว่าการประเมิน การประเมินผลส่วนใหญ่                 

ใชก้บัการเรียนการสอนเสียเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงใชใ้นกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงโดยเฉพาะมกัจะเน้น   

การเปล่ียนแปลงของบุคคลในเร่ืองความรู้ ทศันคติ ส่วนการประเมินโครงการเป็นเร่ืองเก่ียวกบั              

การประเมินองคป์ระกอบต่าง ๆ ท่ีด าเนินมาจนจบ และเนน้ในเร่ืองผลท่ีจะเกิดการเปล่ียนแปลงตวั

บุคคล และองคป์ระกอบอ่ืน ๆ 

 5. การประเมินโครงการต่างจากการวิจยัประเมินผล การวิจยัโครงการ คือ 

  5.1 การวิจัยโครงการมีจุดมุ่งหมายเพื่อการคน้หาความรู้ใหม่ และพยายามสร้าง

ทฤษฎี และกฎเกณฑต่์าง ๆ 

  5.2  การวิจยัประเมินผล เป็นสาขาหน่ึงท่ีสนใจในการประเมินค่า คือ การระบุคุณค่า

ของโครงการหรือเปรียบเทียบระหว่างโครงการกบัโครงการการประเมินโครงการไม่ไดมุ่้งในเร่ือง

การคน้หาทฤษฎี แต่เป็นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อใชป้ระโยชน์จากโครงการนั้น ๆ 

 6. การประเมินโครงการเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการบริหารเพราะถา้ผูป้ฏิบติัเขา้ใจ

บทบาทการประเมินมากเท่าใดก็ยิง่เห็นความส าคญัของการประเมินมากเท่านั้น เพราะการประเมิน

จะช่วยในการให้ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจเลือกแนวทางปฏิบติั ปรับปรุงโครงการให้มีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

 7. การประเมินโครงการเป็นกิจกรรมท่ียึดถือตวับุคคลเป็นศูนยก์ลาง คือ การประเมิน

โครงการเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลท่ีปฏิบติังานในโครงการโดยเห็นว่าการประเมินเป็น

ปัจจยัน าไปสู่การตดัสินใจ จึงตอ้งอาศยัความสมัพนัธ์กบับุคคลในหน่วยงาน 
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 ประเภทของการประเมินผล 

   การประเมินผลแบ่งออกเป็นหลายประเภทแล้วแต่ เกณฑ์ท่ีใช้แบ่ง  (สมหวัง                         

พิธิยานุวฒัน์, 2544, 38) มีดงัน้ี 

 1. แบ่งตามจุดมุ่งหมายของการประเมินผล แบ่งการประเมินผลออกเป็น 2 ประเภท คือ 

การประเมินผลเพื่อปรับปรุงพฒันา เรียกว่า การประเมินผลความกา้วหนา้ (Formative Evaluation) 

เป็นการประเมินผลขณะโครงการหรือกิจกรรมนั้นก าลงัด าเนินการอยู ่ซ่ึงสามารถน าผลประเมินไป

ปรับปรุงการด าเนินงานได้ดี ข้ึนอย่างทันท่วงที และประเมินผลเพื่อตัดสินผล (Summative 

Evaluation) เป็นการประเมินผลเพื่อบ่งช้ีระดบัสัมฤทธ์ิผลของงานหรือโครงการเป็นการประเมินผล

หลงัจากส้ินสุดโครงการ 

 2. แบ่งตามหลกัยึดในการประเมินผล แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การประเมินผลท่ีเป้าหมาย

ของโครงการหรืองานเป็นเกณฑ์ ซ่ึง เ รียกว่า  Goal - Based Evaluation คือ น าผลการวัดมา

เปรียบเทียบกับเป้าหมายเชิงปริมาณ และคุณภาพของโครงการ ส่วนอีกประเภทหน่ึงเป็นการ

ประเมินท่ีเป็นอิสระจากเป้าหมายของโครงการ Goal - Free Evaluation การประเมินผลแนวน้ีผู ้

ประเมินผลไม่จ าเป็นตอ้งทราบเป้าหมายของโครงการ เป็นการประเมินผลทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนทั้งผล

ตรง และผลโดยออ้มของโครงการตลอดจนการประเมินผลกระทบทั้งในทางบวก และทางลบของ

โครงการ 

 3. แบ่งตามล าดบัเวลาท่ีประเมินผล โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ การประเมินผลก่อนน า

โครงการไปปฏิบติั (Intrinsic Evaluation) โดยเฉพาะการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแผนโครงการ

ก่อนน าเสนอเพื่อขออนุมติัให้ด าเนินการกระบวนการดงักล่าว เรียกว่าวิเคราะห์ (Project Appraisal 

or Analysis) ระยะท่ี 2 คือ การประเมินผลขณะด าเนินงานหรือโครงการ (Ongoing Evaluation)               

เพื่อพิจารณาความกา้วหนา้ของโครงการ ประเมินผลระยะน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการ

ด าเนินงาน และระยะสุดทา้ยคือ เป็นการประเมินผลเม่ือส้ินสุดโครงการ (Pay - Off Evaluation)  

เป็นการประเมินผลหลงัจากโครงการส้ินสุดไปแลว้ระยะหน่ึง เรียกว่า กระบวนการติดตามผล 

(Follow – Up Study) 

 ตัวแบบในการประเมินผลโครงการ 

 ตวัแบบในการประเมินผลโครงการ ในท่ีน้ีจะกล่าวเฉพาะตวัแบบส าคญั ๆ 6 ตวัแบบ คือ 

1) ตวัแบบเชิงวิเคราะห์ระบบ 2) ตวัแบบยึดวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 3) ตวัแบบ CIPP Model      

4) ตวัแบบโดยยดึความเป็นอิสระจากเป้าประสงค ์5) ตวัแบบของ Provrs  
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 1. ตวัแบบเชิงวิเคราะห์ระบบ การประเมินโครงการแบบการวิเคราะห์ระบบ (System 

Analysis) เป็นการประเมินโครงการท่ียดึผลงานในเชิงปริมาณท่ีสามารถวดัไดเ้ป็นหลกั รูปแบบการ

ประเมินเป็นการทดลองขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากการส ารวจ และผลงานท่ีเกิดข้ึนจะน าไป

วิเคราะห์เปรียบเทียบกบัโครงการโดยวิธีการหาสหสัมพนัธ์ การประเมินโครงการแบบการวิเคราะห์

ระบบพฒันาข้ึนโดยกระทรวงกลาโหมของสหรัฐอเมริกา ในสมัยท่ีนายแมคนามารา (Robert 

Mcnamara) เป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเม่ือประมาณปี ค.ศ. 1965 และหลงัจากนั้นแนวคิดน้ี

ได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวาง และน าไปประเมินโครงการทางการศึกษาของประเทศ

สหรัฐอเมริกาดว้ย ปัจจุบนัการประเมินโครงการตามรูปแบบน้ีนิยมใชส้ าหรับการประเมินโครงการ

ดา้นการบริการสังคมมากกว่าการประเมินโครงการตามรูปแบบหรือแนวคิดอ่ืน ๆ และผูท่ี้เสนอ

แนวความคิดการประเมินโครงการแบบน้ีอย่างกวา้งขวาง คือ ริฟลิน (Alice M. Rivlin) เสนอตวั

แบบในการประเมินเชิงระบบว่าจะตอ้งมีเป้าหมายว่าจะประเมินอะไร การจดัท าโครงการนั้นก็

เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงไปสู่สภาพท่ีดีข้ึน ดงันั้นการประเมินผลโครงการจึงมุ่งพิจารณาส่ิงท่ีเกิด

จากการด าเนินงานของโครงการเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม ถา้พิจารณาเชิงระบบ (System Approach) 

ผลท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินงานของโครงการเทียบไดก้บัผลผลิต (Output) ของระบบจะเป็นไปตามท่ี

ตอ้งการหรือไม่นั้นตอ้งปัจจยั (Input) และตอ้งอาศยักระบวนการ (Process) หรือผ่านขั้นตอนอ่ืน

ดว้ย นอกจากน้ียงัตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีเกิดจากระบบดว้ย  

 2. ตวัแบบยึดวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม การประเมินโครงการแบบยึดวตัถุประสงค์

เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) เป็นการประเมินโครงการท่ียึดวตัถุประสงคเ์ป็นหลกัหรือ

เป็นฐานในการประเมิน (Goal-based Model) ซ่ึง ไทเลอร์ (Tyler, 1950) เป็นผูเ้สนอแนวความคิด

เป็นคนแรก โดยใชส้ าหรับประเมินผลการเรียนของนกัศึกษา และต่อมาแนวความคิดน้ีไดพ้ฒันาไป

ในส่วนการธุรกิจ และวงการรัฐบาลอย่างกวา้งขวาง แนวคิดการบริหารงานโดยมีวตัถุประสงค์ 

(Management by Objectives) เกิดจากรูปแบบการประเมินผลโดยยดึวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมดว้ย

เช่นเดียวกนั นอกจากไทเลอร์แลว้ ป๊อบแฮม (Popham, 1990) ให้ความสนใจศึกษาการประเมิน

โครงการตามแนวคิดน้ี วตัถุประสงคข์องโครงการจะถูกแยกย่อยออกเป็นงานท่ีแต่ละคนจะตอ้ง

ปฏิบติั และเม่ือทุกคนปฏิบติังานพฤติกรรมของแต่ละคนจะปรากฏข้ึนซ่ึงพฤติกรรมเหล่าน้ีจะ

สามารถวัด ได้โดยแบบสอบถาม  (Test) ห รือพิ จ า รณา เป รี ยบ เ ที ยบกับ เ กณฑ์กลา ง                                       

(Norm Referenced) ซ่ึงได้ก าหนดไว ้ความแตกต่างของพฤติกรรมหรือผลของการกระท ากับ

วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้คือ ส่ิง ท่ีบอกถึงความส า เ ร็จหรือความล้มเหลวของโครงการ                         
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การประเมินผลตามแนวน้ีเหมาะกบัการประเมินผลสรุปรวมยอด (Summative Evaluation) มากกว่า

การประเมินความกา้วหนา้ การประเมินสมัฤทธ์ิเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอส าหรับการประเมินผล 

 3. ตวัแบบ CIPP Model รูปแบบการประเมินโครงการท่ีเรียกวา่ CIPP Model น้ีสตฟัเฟิล

บีม (Daniel L. Stuffebeam) เป็นบุคคลส าคญัท่ีเสนอแนะความคิดของรูปแบบ ซ่ึงมีล าดบัขั้นตอน 

ดงัน้ี 

  3.1 ประเมินสาระส าคญั (Context Evaluation) หรือประเมินสภาวะแวดลอ้ม 

  3.2 ประเมินปัจจยัเบ้ืองตน้ของการฝึกอบรม (Input Evaluation) 

  3.3 ประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) 

  3.4 ประเมินผลผลิต (Product Evaluation) 

  การด าเนินงานโครงการใด ๆ ขององค์การจะต้องมีการประเมินสภาวะแวดล้อม                    

ของโครงการ (Context Evaluation) โดยจะต้องมีการประเมินทั้ งสภาวะแวดล้อมภายนอก                        

และสภาวะแวดล้อมภายในโครงการ ผลจากการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการจะท าให้มี                    

การตดัสินใจเปล่ียนแปลงโครงการ ซ่ึงถา้เป็นการตดัสินใจไม่เปล่ียนแปลงโครงการ โครงการนั้น                   

ก็จะด าเนินงานต่อไปเป็นปกติ แต่ถา้มีการเปล่ียนแปลงโครงการผูด้  าเนินโครงการจะตอ้งช้ีแจงให้

เห็นถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ปัญหาของโครงการ ถ้าไม่สามารถหาแนวทางท่ีพอใจ                        

ในการแกปั้ญหาได ้การประเมินขอ้มูลน าเขา้ (Input Evaluation) ก็จะไดรั้บการตดัสินใจด าเนินการ 

การประเมินขอ้มูลน าเขา้จะตอ้งมียทุธศาสตร์หรือวิธีการประเมินท่ีเหมาะสมการทดสอบดว้ยวิธีการ

ต่าง ๆ จะตอ้งไดรั้บการพฒันาข้ึนทั้งน้ีเพื่อให้โครงการท่ีไดรั้บการตรวจสอบขอ้มูลน าเขา้น้ีเป็น

โครงการท่ีสามารถด าเนินการได้ หลงัจากนั้นก็จะตอ้งมีการประเมินกระบวนการและผลผลิต                

หรือผลงาน (Process and Product Evaluation) ว่ากระบวนการทั้ งสองชนิดน้ีมีคุณค่าหรือไม่                  

และมากนอ้ยเพียงใด ถา้กระบวนการ และผลผลิตไดรั้บการพิจารณาตดัสินว่าดอ้ยคุณค่าไม่คุม้กบั

ทุน และแรงงานท่ีลงไป โครงการนั้นอาจไดรั้บการตรวจสอบใหม่อีกคร้ังหรืออาจเลิกลม้ไปเลยกไ็ด ้

อย่างไรก็ดีถา้โครงการนั้นมีกระบวนการ และผลผลิตท่ีมีคุณค่าควรแก่การพึงพอใจ โครงการนั้น                

จะไดรั้บการแกไ้ขปัญหา และสามารถสนบัสนุนใหด้ าเนินกิจการต่อไป อน่ึง การประเมินโครงการ

ตามกระบวนการของสตฟัเฟิลบีม หรือท่ีเรียกว่า CIPP Model ดงักล่าวมาแลว้เป็นกระบวนการ                    

ท่ีมีลกัษณะเป็นการวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) อย่างหน่ึง โดยมีวตัถุประสงคใ์ห้ผูมี้อ  านาจ

ในการตดัสินใจใช้เป็นขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจว่าโครงการท่ีก าหนดข้ึนจะเป็นโครงการ                        

ท่ีสามารถให้การบริการต่อองค์การหรือต่อสังคมต่อไปได้อีกหรือไม่ จะมีการปรับปรุงแก้ไข               
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เพื่อให้เหมาะสมหรือเกิดคุณภาพในการด าเนินงาน และการให้การบริการในลักษณะเช่นใด                 

การประเมินโครงการโดย CIPP Model เป็นวิธีการท่ีไดรั้บการยอมรับ และนิยมมากวิธีการหน่ึง                

ในปัจจุบนั 

 4.  ตวัแบบโดยยึดความเป็นอิสระจากเป้าประสงค์ การประเมินผลโครงการแบบยึด

ความเป็นอิสระจากเป้าประสงค ์(Goal-Gree) เป็นการประเมินท่ีมีลกัษณะตรงขา้มกบัการประเมิน

แบบยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก เป็นการประเมินทุกส่วนและทุกอย่างท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ                      

แลว้พิจารณาดูว่าเป็นไปตามท่ีตอ้งการหรือไม่ โดยไม่ตอ้งเทียบกับวตัถุประสงค์ของโครงการ 

เพราะถา้ไปเทียบกับวตัถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของโครงการแลว้จะท าให้ผูป้ระเมินละเลย

ผลกระทบบางอยา่งท่ีเกิดจากการด าเนินการของโครงการนั้น การประเมินแบบน้ีตอ้งการลดความ

ล าเอียงของผูป้ระเมินท่ีมุ่งพิจารณาส่วนใดส่วนหน่ึงของโครงการตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้แลว้ละเลย

หลายส่ิงหลายอย่างท่ีเกิดข้ึนแลว้ถือว่าเป็นส่ิงท่ีไม่มีค่าควรแก่การพิจารณา ซ่ึงท าให้เกิดความ

ผดิพลาดในการพิจารณาตดัสินด าเนินโครงการได ้

 5. สไครเวน (Scriven, 1974) เป็นผูเ้สนอแนวความคิด และรูปแบบการประเมินโครงการ

ชนิดน้ี ซ่ึงไดรั้บการยอมรับ และน าไปใชก้บัการประเมินโครงการของกลุ่มผูบ้ริโภคสินคา้ โดยการ

ประเมินหาความนิยมของผูบ้ริโภคสินค้า  และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรู้ถึง

วตัถุประสงคข์องบริษทัผูผ้ลิตแต่จะพิจารณาความนิยมของผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์ป็นเกณฑ์

ในการตดัสินใจการด าเนินการผลิตหรือการประกอบการของบริษทั อน่ึงการประเมินผลโครงการ

แบบอิสระจากเป้าประสงค์ไม่นิยมใช้ในการประเมินโครงการทางด้านการบริการสังคม                         

เพราะโครงการประเภทน้ีหากไม่เปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้แล้ว                        

กไ็ม่สามารถจะประเมินไดห้รือถา้ประเมินไดก้ต็อ้งเป็นไปตามเกณฑข์องผูป้ระเมินซ่ึงอาจเกิดความ

ล าเอียงข้ึนได้และไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ท่ีแท้จริงของการประเมินโครงการตามแนวคิด                  

หรือรูปแบบน้ี 

  5.1  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลโครงการ  การตะหนักถึงความส าคัญหรือ

ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการเป็นเพียงขั้นแรกท่ีจะช่วยใหมี้การเร่ิมตน้การประเมินอยา่งมี

ระเบียบแบบแผน การประเมินผลจะมีประสิทธิผลเพียงใดหรือไม่ย่อมข้ึนอยู่กบัแนวปฏิบติัหรือ

วิธีการด าเนินการ (หลกัเกณฑ)์ ท่ีส าคญั ๆ หลายประการดว้ยกนัคือ  

   1) การประเมินผลจะตอ้งมีการวางแผนล่วงหนา้ โดยมุ่งในประเด็นส าคญั ๆ คือ

จะประเมินอะไร ประเมินเม่ือใด ใชว้ิธีอะไรในการประเมิน ใครจะเป็นผูป้ระเมิน 
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   2) การประเมินผลจะตอ้งเป็นไปในลกัษณะของการประเมินผลโดยเป้าหมาย 

หมายถึงจะต้องประเมินผลโดยยึดเอาวัตถุประสงค์หรื อเป้าหมายของโครงการเป็นหลัก                          

การประเมินในเร่ืองท่ีไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องโครงการยอ่มเป็นการประเมินท่ีไร้ค่า 

   3) การประเมินผลจะตอ้งมีความเป็นปรนัย (Objectively) คือ ด าเนินการอย่าง                    

มีหลกัเกณฑไ์ม่มีการน าเอาความเห็นส่วนตวัมาไวเ้หนือขอ้เทจ็จริง 

   4) การประเมินผลจะต้องมีความถูกต้องเช่ือถือได้ ผลท่ีออกมาจะต้องผ่าน                     

การตรวจสอบและปรับปรุงใหถู้กตอ้งตามความเป็นจริงแลว้ 

   5) การประเมินผลจะต้องตั้ งอยู่บนฐานของความร่วมมืออย่างใกล้ชิด กล่าว                   

คือ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งหรือท่ีอาจจะไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการ จะตอ้งมีส่วน

ร่วมในกระบวนการประเมินดว้ย 

   6) การประเมินผลจะตอ้งเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ือง การประเมินผลท่ีด าเนินการ

ในลกัษณะฝนหน้าร้อนไม่มีการวิเคราะห์ท่ีละเอียดหรือการติดตามประเมินซ ้ า (Follow-up and 

Reappraisal) ย่อมไม่อาจเรียกได้ว่าเป็นการประเมินผลท่ีสมบูรณ์ได้ และจะไม่อาจเปิดช่องทาง                

ให้มีการปรับปรุงโครงการให้เหมาะสมยิ่งข้ึนได้ โดยสรุปก็คือ การประเมินผลจะต้องเป็น

กระบวนการท่ีไม่มีวนัส้ินสุด แมว้า่รูปแบบหรือจุดมุ่งเนน้จะตอ้งเปล่ียนแปลงไปกต็าม 

   7) การประเมินผลจะตอ้งมีลกัษณะเฉพาะเจาะจง (Specific) คือ จะตอ้งมุ่งในการ

ท่ีจะช้ีให้เห็นถึงจุดเด่นและจุดดอ้ย ความส าเร็จ และอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ในขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง

ช้ีใหเ้ห็นถึงความคืบหนา้ไปสู่วตัถุประสงค ์รวมทั้งผลท่ีไดรั้บดว้ย 

   8) การประเมินผลจะตอ้งไปในเชิงปริมาณมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เพราะจะเป็น

เคร่ืองช้ีให้เห็นถึงสัมฤทธ์ิผลของโครงการไดอ้ย่างชดัแจง้ ในกรณีท่ีไม่อาจกระท าในเชิงปริมาณ             

ไดท้ั้งหมด กอ็าจจะใชก้ารวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นเคร่ืองเสริมกไ็ด ้

   9) การประเมินผลจะต้องอยู่ในวิสัย ท่ีจะด าเนินการได้ (Administratively 

Feasible) และจะตอ้งไม่เป็นการส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมากเกินไปจนไม่คุม้กบัผลท่ีจะไดรั้บ 

   10) การประเมินผลจะตอ้งลงเอยในรูปท่ีผลซ่ึงไดรั้บสามารถจะใชเ้ป็นแนวทาง

ในการปรับปรุงโปรแกรมการประเมินผลได ้
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แนวคดิเกีย่วกบัการประเมินคุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ทีมี่คุณภาพ 

 กิตติ ภกัดีวฒันะกุล และพนิดา พานิชกุล (2550, 299) กล่าวถึง การประเมินคุณลกัษณะ

ของซอฟตแ์วร์ท่ีมีคุณภาพ ประกอบดว้ย 6 ดา้น ดงัน้ี  

 1. ประโยชน์ใชส้อย (Functionality) ซอฟต์แวร์ (Software) ตอ้งมีประโยชน์ ตรงตาม

ความตอ้งการของลูกคา้ 

 2. ความน่าเช่ือถือ (Reliability) ซอฟตแ์วร์ (Software) สามารถท างานไดอ้ย่างสมบูรณ์ 

ลูกคา้สามารถใชง้านซอฟตแ์วร์ (Software) ไดอ้ยา่งสบายใจ โดยทัว่ไปซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีผา่น

การใช้งานมากเท่าไรซอฟต์แวร์ (Software) นั้นก็จะผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์มากข้ึน

เท่านั้น เพราะเม่ือใชง้านไปความผดิพลาดท่ีฝังอยูใ่นตอนพฒันาซอฟตแ์วร์ (Software) หรือปัญหาท่ี

คาดไม่ถึงประปรากฏข้ึนมา 

 3. ความสามารถในการใชง้าน (Usability) ซอฟตแ์วร์ (Software) จะตอ้งสะดวก และ

ง่ายต่อการใชง้าน สามารถเสริมสร้างการเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบจอภาพท่ี

น าทางการใชง้านของผูใ้ชไ้ด ้หรือแมแ้ต่มีคู่มือประกอบการติดตั้ง และการใชง้านท่ีเหมาะสม 

 4. ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซอฟต์แวร์ (Software) จะตอ้งก่อให้เกิดความประหยดั

หรือส้ินเปลืองนอ้ยท่ีสุด สามารถใชท้รัพยากรต่าง ๆ ไดอ้ยา่งคุม้ค่า และเหมาะสมในระดบัท่ีไม่เกิน

ขีดความสามารถของทรัพยากรท่ีมีอยู ่ไม่ว่าจะเป็นการจดัสรรหน่วยความจ า ขนาดของพื้นท่ีจดัเก็บ

ขอ้มูล ความรวดเร็วในการประมวลผล หรือแมแ้ต่ความรวดเร็วในการตอบสนองกบัผูใ้ชง้าน ทั้งน้ี

ข้ึนอยูก่บัโครงสร้างหรือสถาปัตยกรรมของซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีถูกออกแบบไว ้

 5. ความสามารถในการบ ารุงรักษา (Maintainability) ซอฟตแ์วร์ (Software) จะตอ้งง่าย

ต่อการบ ารุงรักษา สามารถเปล่ียนแปลง (Change) ปรับเปล่ียนให้เหมาะสม (Adaptive) และ

ตอบสนอง (Response) ไดอ้ย่างรวดเร็วและทนัท่วงที โดยปราศจากผลกระทบขา้งเคียงในกรณีท่ี

เกิดวิกฤตการณ์ท่ีไม่พึงประสงค ์

 6. ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ (Portability) ซอฟต์แวร์ (Software) สามารถ

โอนยา้ยระบบตามเทคโนโลยีใหม่ เช่นการเปล่ียนไปใชร้ะบบเว็บเบส (Web-Based) ซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีดีควรยา้ยระบบไดง่้ายโดยไม่ตอ้งเขียนซอฟตแ์วร์ (Software) ใหม่ 

 วชัรีพร เศรษฐศกัโก (2545, 32) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังาน

ของโปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชี ข้ึนอยูก่บัปัจจยั 8 ประการ คือ 
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 1.  วิ ธีการผ่านรายการ วิ ธีการผ่านรายการในระบบสารสนเทศทางการบัญชี                            

ท่ีประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การผ่านรายการแบบกลุ่ม (Batch Posting 

Transaction) และการผา่นรายการแบบเช่ือมตรง (Real Time Posting Transaction) 

 2. หลกัฐานการตรวจสอบ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีท่ีดี ควรมีชุดค าสั่งท่ีสามารถ

จดัท าหลกัฐานการตรวจสอบเพื่อใหผู้ส้อบบญัชี และผูต้รวจสอบภายในสามารถติดตามหาหลกัฐาน 

การบนัทึกรายการคา้ จนถึงการจดัท ารายงานทางการเงิน หรือยอ้นรายการคน้หาโดยเร่ิมตน้รายการ

การเงินกลบัไปหาหลกัฐานการบนัทึกรายการคา้ได ้

 3. ความครบถว้นของบญัชีแยกประเภท และสมุดรายวนั โปรแกรมควรมีบญัชีแยก

ประเภท และสมุดรายวนัให้ครบถว้น เหมาะสมกับขนาด และประเภทของกิจการท่ีคาดว่าจะ

ขยายตวัต่อไปในอนาคต 

 4. ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้มูลในโมดูลของระบบบญัชี แต่ละโมดูล โมดูลของ

ระบบบญัชีแต่ละโมดูลควรเช่ือมโยงขอ้มูลเขา้ถึงกนัได ้เพื่อให้กิจการสามารถบริหารงานไดอ้ย่าง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างโมดูลของระบบบญัชีแต่

ละโมดูลนั้น นอกจากจะมีประโยชน์ท าให้บริหารงาน และตดัสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ยงัมี

ประโยชน์ในแง่ของเป็นหลกัฐานการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี ผูต้รวจสอบภายใน และเจา้หนา้ท่ี

กรมสรรพากรอีกดว้ย 

 5. การควบคุมภายใน โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีท่ีดีควรมีระบบการควบคุมภายใน 

ทั้งดา้นการควบคุมการน าเขา้ การควบคุมการประมวลผล และการควบคุมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการ

ประมวลผล เพื่อเพิ่มความถูกตอ้ง ครบถว้น และเช่ือถือไดข้องสารสนเทศทางการบญัชี รวมทั้งตอ้ง

ให้ความมั่นใจว่าได้มีระบบการรักษาความปลอดภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ควรก าหนดให้มีการ

ตรวจสอบกระบวนการท างานแต่ละขั้นตอนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดความมัน่ใจว่า ผูใ้ชจ้ะไดรั้บ

สารสนเทศซ่ึงเป็นผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลท่ีถูกตอ้งครบถว้น และเช่ือถือได ้ 

 6. ความสามารถในการจดัท ารายงาน ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผลของสารสนเทศ

ทางบญัชีนั้น แบ่งไดเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีน าเสนอให้กบัผูใ้ชภ้ายนอก และส่วนท่ีสองเป็นส่วนท่ี

จดัท า และน าเสนอต่อผูใ้ชภ้ายในกิจการ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีเก่ียวขอ้ง และกลุ่มน าเสนอ

ให้กบัผูใ้ชภ้ายนอก เช่น สรรพากร ผูถื้อหุ้น ผูท่ี้สนใจ เป็นตน้ โปรแกรมส าเร็จรูปทางบญัชีควร

สามารถน าขอ้มูลจากแหล่งเดียวกนัมาจดัท ารายงานให้ถูกตอ้ง ครบถว้น และเหมาะสมแก่ผูใ้ชท้ั้ง
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สองส่วน รวมทั้งควรมีความยืดหยุน่ในการปรับแต่งรูปแบบของรายงานแต่ละประเภท ท่ีอาจมีการ

เปล่ียนแปลงไปตามเหตุการณ์ในอนาคตไดด้ว้ย 

 7. คู่มือการปฏิบติังาน การฝึกอบรม และการให้ค  าปรึกษา โดยจะตอ้งง่ายต่อการอ่าน

และปฏิบติัตาม โปรแกรมส าเร็จรูปควรมีคู่มือการปฏิบติังานให้กบัผูใ้ช ้รวมทั้งควรมีตวัอยา่ง และ

รายละเอียดการปฏิบติังานในแต่ละหน้าจอภาพ นอกจากน้ีควรมีการอธิบายถึงความหมายของ

ขอ้ความท่ีแสดงบนจอภาพท่ีช้ีให้เห็นขอ้ผิดพลาดในการปฏิบติังาน และวิธีการแกไ้ขท่ีเหมาะสม

ดว้ย 

 8. ความง่าย และความคล่องตวัในการใชง้านโปรแกรมส าเร็จรูป ควรมีระบบท่ีใชง้าน 

เช่น การออกแบบให้สามารถใชง้านบนวินโดว ์(Windows) ไดมี้ค าช่วยอธิบายบนจอภาพ รวมทั้งมี

ระบบท่ีผูใ้ช้สามารถส่ือสารกับตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และได้รับการตอบสนองโดยทนัทีอย่าง

รวดเร็ว นอกจากน้ีโปรแกรมควรมีความคล่องตวัในการใชง้านตามความตอ้งการท่ีเปล่ียนไปของ

กิจการ การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีหรือการเปล่ียนแปลงทางกฎหมายภาษีอากรดว้ยการเขียน

โปรแกรมทางเลือก (Option) เอาไวใ้หผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกใชไ้ดต้ามตอ้งการ 

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ (Key Success  Factors) ไดจ้ากการแลกเปล่ียนการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของหน่วยงานต่างภายในองคก์ร และสามารถน าไปประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะกบับริบท

ของหน่วยงานตนเองไดโ้ดยมีวิธีการดงัต่อไปน้ี  

 1. ผูบ้ริหาร การจดัการความรู้ในองคก์ร ผูบ้ริหารควรมีบทบาทหน้าท่ีในการก าหนด

นโยบายสนบัสนุน และมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาองคก์รไปสู่องคก์ร

แห่งการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมระดมสมองผูบ้ริหาร หรือการประชุมจดัท าแผนยทุธศาสตร์  

 2. จิตอาสา การด าเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร องคก์รควรส่งเสริม และพฒันาการ

ท างานแบบจิตอาสาโดยเปิดโอกาสใหบุ้คลากรท่ีมีความตั้งใจ และสนใจในการการพฒันาองคก์รไป 

สู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ เขา้มามีบทบาทในการด าเนินงานจดัการความรู้  

 3. สร้างทีมขบัเคล่ือน เพื่อให้การด าเนินการจดัการความรู้ในองคก์ร มีการขบัเคล่ือนไป

ขา้งหนา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง องคก์รควรจดักิจกรรมฝึกอบรมเพื่อปูพื้นฐานการจดัการความรู้ในองคก์ร

และพฒันาบุคลากรใหเ้ป็นผูท่ี้สามารถด าเนินการการจดัการความรู้ได ้  

 4. กระบวนการคุณภาพ PDCA (Plan Do Check Act) เพื่อให้การด าเนินการจัดการ

ความรู้ในองคก์รเกิดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และพฒันาอยา่งมีคุณภาพ ควรท าหลกัการ PDCA 

(Plan, Do, Check, and Act) มาใชใ้นการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ของการจดัการความรู้ในองคก์ร
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เร่ิมตั้งแต่มีกระบวนการวางแผน การจดัการความรู้ มีการปฏิบติัการตามแผน มีการน าองคค์วามรู้                      

สู่การปฏิบติัมีการวิเคราะห์ปรับปรุงการด าเนินงานมี คณะท างานติดตาม อยา่งจริงจงัมีการรายงาน                  

ต่อผูบ้ริหาร และบุคลากรทุกระดบัอยา่งทัว่ถึง และมีคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหา  

 5.  การเ ปิดหู เ ปิดตาบุคลากรในองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจถึงความส าคัญ                                  

ของการจดัการความรู้ในองค์กรของบุคลากรในองคก์ร ซ่ึงอาจด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ เช่น                 

การจดักิจกรรมการประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร เป็นตน้  

 6. การเปิดใจยอมรับ เพื่อให้บุคลากรเปิดใจยอมรับการด าเนินการจัดการความรู้                   

ในองค์กร และการแลกเปล่ียนเรียนรู้องค์กรอาจด าเนินการไดโ้ดยการท ากิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์                 

การสอดแทรกกิจกรรมการยอมรับความคิดเห็นซ่ึงกนั และกนั เช่น Before Action Review (BAR) 

และ After Action Review (AAR) เป็นตน้  

 7. การมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจดัการความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ 

ภายในองคก์ร และหน่วยงานภายนอกองคก์รควรจดักิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานท่ีสนใจเขา้

มาร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น  

 8. การสร้างบรรยากาศ การด าเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ ควรมีการสร้าง

บรรยากาศท่ีเหมาะสมต่อกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ การยอมรับความคิดเห็นของบุคลากรซ่ึง

อาจท าไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ หรือเสริมสร้างบรรยากาศใหม่ใหเ้ร้าใจเป็นตน้  

 9. การจดัใหมี้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในการจดัการความรู้ องคก์รควรส่งเสริมสนบัสนุน

ให้เกิดเวทีแลกเปล่ียนความรู้ (Knowledge Forum) เพื่อสกัดขุมความรู้ออกมาจากกระบวนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และบนัทึกไวใ้ชง้านต่อ และเกิดการต่ืนตวัในการเรียนรู้ซ่ึงสามารถด าเนินการได้

หลายรูปแบบ 

 10. การใหร้างวลัยกยอ่งชมเชย เป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดบัโดยขอ้ควรพิจารณา ไดแ้ก่ คน้หาความตอ้งการของ

บุคลากร แรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว บูรณาการกบัระบบท่ีมีอยู ่ปรับเปล่ียนให้เขา้กบั กิจกรรม

ท่ีท าในแต่ละช่วงเวลาการให้รางวลั ยกย่องชมเชย อาจท าไดโ้ดยการประเมินผลพนักงานดีเด่น                

การมอบโล่รางวลัหรือเกียรติบตัร หรือจดัใหมี้เงินรางวลัพิเศษ เป็นตน้  

 11. การจดัเอกสารประกนัคุณภาพ (QA Document) เพื่อให้การด าเนินงานการจดัการ

ความรู้ในองค์กรสามารถตรวจสอบ และประกันคุณภาพได้องค์กรควรเก็บ รวมรวมเอกสาร                    

ท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งเป็นระบบ   
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 12. การส่ือสารภายในองคก์ร เพื่อใหบุ้คลากรในองคก์รทุกคน ทุกระดบัสามารถติดตาม

ขอ้มูลข่าวสารการด าเนินการจดัการความรู้ในหน่วยงานไดอ้ย่างต่อเน่ืองควรท าการส่ือสารกับ

บุคลากรซ่ึงอาจด าเนินการ ไดโ้ดยการจดัท าวารสารหรือจุลสารการจดัการความรู้ การจดัท าเวบ็ไซต ์

การจดัการความรู้ การจดัท าบนัทึกบทความ ของตนเอง (Personal Journal) ลงบนเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 

 การติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแต่ละแห่ง (ลักขณา                      

ปัสนานนท์ และคณะ, 2551) ระบบติดตามการปฏิบติังาน ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)              

รายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์ในการติดตาม ให้ความช่วยเหลือ             

และสนับสนุนให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งปฏิบติังานบนระบบบญัชีคอมพิวเตอร์             

(e-LAAS) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในการบริหารจดัการขอ้มูลการเงิน

การคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และประโยชน์ต่อส่วนรวมในการรวบรวมขอ้มูลการเงิน

การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ก าหนด

นโยบายเพื่อการบริหาร 

 ผูใ้ช้งานระบบติดตามการปฏิบัติงาน e-LAAS แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เบ้ืองตน้ไดก้ าหนดใหส่้วนพฒันาระบบบญัชีทอ้งถ่ิน เป็นผูส้ามารถเรียกดูขอ้มูลจ าแนกตามองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินส าหรับทุก ๆ แห่ง และทอ้งถ่ินจงัหวดัเป็นผูส้ามารถเรียกดูขอ้มูลจ าแนกตาม

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ส าหรับในแต่ละจงัหวดั โดยผูใ้ชง้านไม่สามารถแกไ้ขขอ้มูลได ้ซ่ึง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นผูท้  าการปฏิบติังานบนระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

 การเขา้สู่ระบบของส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวดัเพื่อติดตามการ

ปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินภายในจงัหวดั สามารถเลือกดูขอ้มูลจ าแนกตามองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รายอ าเภอภายในจงัหวดัได้ โดยเขา้ระบบท่ี www.laas.go.th และใช้รหัส

ผูใ้ชง้านและรหสัผา่นตามท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินก าหนด 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

    ปวันรัตน์  วิพงษ์พันธ์ (2550) ศึกษา ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

ในการปฏิบติังานตามโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า 

เจา้หนา้ท่ี เจา้พนกังานการเงินและบญัชีระดบั 4-5 ซ่ึงส่วนมากเป็นผูห้ญิงอาย ุ31-40 ปี จบการศึกษา

พาณิชยการ ภาพรวมสามารถปฏิบัติงานอยู่ในระดับปานกลาง ด้านปัญหา และอุปสรรคการ

ปฏิบติังานอนัเกิดจากขอ้มูลน าเขา้ กระบวนการ ผลงาน และอ่ืน ๆ คือพบว่าขอ้มูลบญัชีไม่เป็น
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ปัจจุบนั การบนัทึกมีความยุง่ยากมากกว่าแบบเดิม บางพื้นท่ียงัใชร้ะบบบญัชีแบบเดิมเน่ืองจากการ

ขาดบุคลากร มีการโอนยา้ยบ่อย มีความรู้ความสามารถไม่ตรงสายงานท่ีต้องการ ข้อมูลไม่

สอดคลอ้งกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งไว ้อุปกรณ์ท่ีใชง้านดอ้ยประสิทธิภาพ และเจา้หนา้ท่ี

มีระยะเวลาอบรมนอ้ยเกินไป 

    กาญจนา  ศรีสุข (2554) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อสัมฤทธ์ิผลของการใชโ้ปรแกรมระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ (e –LAAS)  ของเทศบาลในจังหวัดสงขลา ผลการศึกษาพบว่า มีปัญหา                  

และปัจจัยอยู่ 5 ด้าน คือ  ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยีระบบ ด้านโปรแกรมท่ีใช้ในระบบ                         

ไม่สามารถเขา้ใจไดง่้าย ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และสถานท่ี ดา้นการบริหารหรือการจดัการ การติดต่อ

ประสานงานระหวา่งองคก์ร ส าหรับปัญหาการใชง้านในส่วนต่าง ๆ ของระบบพบว่า ดา้นฮาร์ดแวร์

หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์มีสภาพเก่า และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งานด้าน

ซอฟตแ์วร์ มีรูปแบบรายงานขอ้มูลท่ีประมวลผลแลว้เขา้ใจยาก และไม่มีความยืดหยุ่น ดา้นระบบ

เครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูล (Network) มกัเกิดการลม้เหลว และเครือข่ายการเช่ือมโยงของขอ้มูล

ล่าชา้ ดา้นบุคลากรหลงัจากการฝึกอบรมไม่ไดท้ดลองใชร้ะบบทนัทีท าให้เกิดการหลงลืม และไม่มี

การช่วยเหลือเม่ือเกิดปัญหาการใชร้ะบบ โดยไม่มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในส่วนภูมิภาคในการให้

ความช่วยเหลือแนะน า 

 จรรยา สุวรรณวัฒน์ (2551) ศึกษา แนวทางการพฒันาระบบการบริหารงานคลงัของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัฉะเชิงเทรา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีสนบัสนุนให้ระบบการ

บริหารงานคลงัประสบผลส าเร็จ เน่ืองมาจากผูบ้ริหารเห็นความส าคญัในการพฒันางานคลงัใน                

ทุก ๆ ดา้น มีการน าหลกัการบริหารจดัการท่ีดีมาใชป้ฏิบติัตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัมีวิสัยทศัน์ 

จิตวิทยา ความรู้ ความสามารถ ความยติุธรรมรับฟังความคิดเห็น ประชุมติดตามงาน มีการฝึกอบรม

ใชข้อ้มูลทางการคลงั เป็นเคร่ืองมือในการวางแผนการพฒันา มีการแบ่งหนา้ท่ีรับผิดชอบไวอ้ย่าง

ชดัเจน บางต าแหน่งไม่มีบุคลากรก็จะแต่งตั้งเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบอ่ืนรับผิดชอบงานดว้ย โดยมี

ระบบการควบคุมภายใน มีการใช้งบประมาณอย่างคุ ้มค่า เพิ่มช่องทางในการจัดเก็บรายได้                          

มีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนในการปฏิบติังาน น าระบบคอมพิวเตอร์

มาช่วยในการพฒันาวางระบบ น าเทคโนโลยีมาช่วยในการพฒันางาน ใช้อินเทอร์เน็ตในการ

รายงานขอ้มูลต่าง ๆ ไดรั้บความร่วมมือจากผูน้ าทอ้งถ่ิน 
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 พชิญ์ลาลยั สมูลดี (2554) ศึกษา การพฒันาประสิทธิภาพการด าเนินงานการบนัทึกบญัชี 

และจดัท ารายงาน การเงินดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย พบว่า ลกัษณะการด าเนินงานตาม

โครงการการบนัทึกบญัชี และการจดัท ารายงานการเงิน ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีผูป้ฏิบติังานไดเ้ขา้รับการอบรม และมีความรู้ในการใชง้านคอมพิวเตอร์                 

อยูใ่นระดบัดี มีการบนัทึกขอ้มูลดา้นงบประมาณรายจ่ายตามขอ้บญัญติัหรือเทศบญัญติั ดา้นการรับ

เงิน  มีการบนัทึกการรับเงินจากระบบ เช่นการรับช าระภาษี ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                     

ท่ีจัดเก็บเอง มีการออกใบเสร็จรับเงินด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มีการจัดท าใบส าคญัการรับเงิน                   

และสรุปใบส าคญัรับเงิน ดา้นการเบิกจ่าย มีการบนัทึกขอ้มูลผูมี้สิทธิรับเงิน จดัท ารายงานขอซ้ือ             

ขอจา้งจากระบบ จดัท าฎีกา และรายงานจดัท าเช็ค แต่ไม่ครบถว้นเน่ืองจาก การบนัทึกขอ้มูลดา้น

รายรับ และด้านรายจ่ายไม่ครบถ้วน ปัญหาท่ีพบ คือ ในตัวโปรแกรมแบบฟอร์มท่ีใช้บันทึก                       

ไม่เป็นไปตามระบบท่ีบนัทึกบญัชีดว้ยมือ เช่น หนา้ฎีกา ในดา้นงบประมาณ ระบบไม่รองรับต่อการ

โอนเปล่ียนแปลงค าช้ีแจง ในดา้นการเงินรับฝากมีการบนัทึก และรวมยอดไม่แยกรายการ ดา้นการ

จ่ายเงิน เจา้หนา้ท่ีไม่เขา้ใจระบบการสร้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประกอบกบัระบบเช่ือมต่อ                

ท่ีมีการใชติ้ดขดั เช่นไม่สามารถเช่ือมต่อสญัญาณได ้พิมพไ์ม่ออก เป็นตน้ แนวทางการแกไ้ขคือควร

จัดหาบุคลากรของหน่วยงานท่ีมีความช านาญเฉพาะทาง และการหาระบบการเช่ือมต่อท่ีมี

ประสิทธิภาพรวมทั้งควรจดัอบรมอยา่งต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะ และแนวทางการพฒันาประสิทธิภาพ 

ควรจัดให้มีการอบรมอย่างต่อเน่ืองจัดหาบุคลากรท่ีมีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ จัดให้มี

ศูนยก์ลางการรับขอ้มูล เพื่อใหเ้ป็นท่ีปรึกษาไดท้นัท่วงทีเม่ือเกิดปัญหาแจง้แนวทางการแกไ้ขปัญหา

ตามโปรแกรมใหผู้ป้ฏิบติังานตามโครงการไดรั้บทราบอยา่งต่อเน่ือง 

    นิลเนตร พรมมิ (2554) ศึกษา ปัญหาในการปฏิบติังานบญัชีในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอไพศาลี จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศึกษา

พบว่า มีปัญหาในดา้นความรู้ความเขา้ใจในการจดัการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท่ีมีการ

ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว สะดวก และเป็นปัจจุบนัสามารถตรวจสอบได ้เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

และบญัชี ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชี ท่ีมีอายรุะหว่า 31-40 ไม่เขา้ใจในดา้นการเงินและบญัชี 

การจัดท ารายงานทางการเงิน  และทะเบียนต่าง ๆ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)                        

ตามระเบียบกรมปกครองซ่ึงเน่ืองมาจากการไดรั้บการฝึกอบรมนอ้ย ขาดการปรับปรุงวิธีการท างาน

ใหเ้ขา้กบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   ดารารัตน์  ละว้า (2553) ศึกษา ปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงาน

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบวัทอง อ าเภอเมือง จงัหวดั

บุรีรัมย ์ผลการศึกษาพบว่า ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบวั

ทอง ประกอบดว้ยปัจจยัน าเขา้ คือ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี  และอ านาจหนา้ท่ี

ในการด าเนินงาน ซ่ึงปัจจยัการน าเขา้เหล่าน้ีมีปัญหาในเร่ืองเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีความเร็วไม่

พอในการท างานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) บุคลากรขาดความรู้ความเช่ียวชาญ                    

และประสบการณ์ในการด าเนินงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และมีทศันคติในการ

ท างานว่ามีความยุง่ยากซบัซอ้น เกิดความล่าชา้ในการท างาน ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 

รวมถึงผูบ้ริหารก็ไม่ไดใ้หก้ารสนบัสนุนใหบุ้คลากรเขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการใชง้านระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และพบปัญหาในการด าเนินงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                          

(e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง ควรด าเนินการ 6 ด้าน คือ ด้านเทคโนโลยี                   

ดา้นบุคลากร ดา้นงบประมาณ ดา้นอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินงาน ดา้นการปฏิบติังานดว้ยระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ และดา้นการออกรายงาน และการติดตามผลการด าเนินงาน 

    นิตยา มณรัีตน์ (2553) ศึกษา ระบบบริหารการคลงัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดว้ย

ระบบคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในจงัหวดัเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จ

ในการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ คือ ด้านบุคลากร ด้านการจัดการ  และสนับสนุนจาก

ผูบ้งัคบับญัชา ดา้นเทคโนโลยี ดา้นกระบวนการของโปรแกรม และดา้นคู่มือ ส่วนปัญหา และ

อุปสรรคในการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ คือ ผูใ้ชย้งัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชร้ะบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ ในดา้นของระบบงบประมาณ และระบบบญัชีเป็นอยา่งมาก ส่วนระบบขอ้มูลรายรับ 

และระบบขอ้มูลรายจ่ายมีความรู้ความเขา้ใจในบางส่วน 

 ปริญญา จอมพุทธา (2553) ศึกษา ปัญหาการจัดโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัระยอง พบว่า ปัญหาเก่ียวกับโครงการจัดท าบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คือ ดา้นระบบงบประมาณ ดา้นระบบบญัชี และดา้น

ระบบรายจ่ายมีปัญหาอยูใ่นระดบัสูง ส่วนดา้นระบบรายรับมีปัญหาในระดบัปานกลางส าหรับปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการจดัท าโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ดา้นโครงสร้างองคก์รมีปัญหาในระดบัต ่า 

ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณมีปัญหาในระดับกลาง ด้านวสัดุอุปกรณ์มีปัญหาอยู่ในระดับสูง    

ส่วนปัญหาอุปสรรคในการจัดท าระบบบญัชีด้วยระบบ e-LASS ดังน้ี ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า

บุคลากรขาดความรู้กบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ การแกไ้ขขอ้มูลท าไดย้าก กรมส่งเสริมการปกครอง
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ส่วนท้องถ่ินแก้ไขขอ้มูลช้าไม่ตอบปัญหาในการปฏิบัติงาน ท าให้แก้ไขงานท่ีผิดพลาดไม่ได้

แนวทางในการแกไ้ขปัญหาส าหรับการจดัท าโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ วิทยากรควรให้

ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าระบบบญัชีใหม้ากกว่าน้ี การแกไ้ขขอ้มูลตอ้งด าเนินการใหร้วดเร็ว ควรจะ

ด าเนินการให้แล้วเสร็จไปทีละกลุ่มเป้าหมาย  ควรมีการสร้างเครือข่ายในการด าเนินงาน

ขอ้เสนอแนะจากการน าผลการศึกษามาใช ้1) ควรมีการสั่งการให้เป็นตามขั้นตอน 2) ควรให้มีการ

เพิ่มอตัราก าลงัของเจา้หนา้ท่ี 3) สนบัสนุนงบประมาณใหเ้พียงพอกบัการปฏิบติังานดา้นระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์เพื่อจะได้รองรับการโอนเงินจากกรมบัญชีกลางต่อไป 4) จัดหาวัสดุอุปกรณ์                        

และเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาปฏิบติังาน และเพียงพอต่อการปฏิบติังาน 5) ประสานงานทั้งภายใน    

และภายนอกองคก์ร และสร้างเครือข่ายในการจดัการความรู้เก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ต่อไป 

    สุภาวดี  เนตรสุวรรณ์ (2554) ศึกษา ปัญหาการน าระบบบญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัล าพูน ผลการศึกษา

พบว่า เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ

งบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย และระบบบญัชี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก การ

ประเมินคุณภาพของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในเร่ืองคุณลักษณะของซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพ 6 ดา้น โดยรวมมีความพึงพอใจระดบัปานกลาง โดยดา้นความความสามารถ

ในการบ ารุงรักษา ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ อยู่ในระดบัมาก ดา้นความน่าเช่ือถือ 

ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถในการใชง้าน อยู่ในระดบัปานกลาง และดา้นประโยชน์ใช้

สอยอยู่ในระดบัน้อย การประเมินคุณภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยดา้นกระบวนการท างานของซอฟตแ์วร์ และดา้นกระบวนการเปล่ียนแปลง

ซอฟต์แวร์ อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการปรับปรุงซอฟต์แวร์ อยู่ในระดับปานกลาง การ

ประเมินคุณภาพของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในเร่ืองเกณฑ์คุณภาพของซอฟตแ์วร์ 23 

เกณฑ์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และการตรวจสอบการเข้าถึงตัวซอฟต์แวร์และข้อมูล                  

อยูใ่นระดบัมาก และมากท่ีสุด ความสมบูรณ์ มาตรฐานท่ีโพรโตคอล และการเช่ือมต่อใช ้ความยาก

ง่ายในการน าเขา้ขอ้มูล และออกรายงาน ประสิทธิภาพในการท างานของซอฟตแ์วร์ และความง่ายท่ี

ผูใ้ช้มือใหม่จะเรียนรู้จนสามารถใช้ซอฟต์แวร์ของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไดค้วาม

กระชับของ Source Code ปริมาณของหน่วยความจ าท่ีใช้ ความสามารถขยายระบบงานของ

ซอฟต์แวร์ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ความยากง่ายท่ีระบบสามารถเข้าใจได้ 

ความสามารถท่ีซอฟต์แวร์ของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) จะจดัการใช้งานของตนเอง              
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หรือสามารถระบุความผดิพลาดได ้ความยากง่ายในการจดัเตรียมระบบ เพื่อใหซ้อฟตแ์วร์ของระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างานได ้อยูใ่นระดบัปานกลาง นอ้ย และนอ้ยท่ีสุด 

     ภูชิษา  เรืองขันธ์ (2554) ศึกษา ปัญหา และอุปสรรคของการใช้ระบบบญัชีการเงิน                  

(e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเมือง สมุทรปราการ ผลการศึกษาพบว่า 

ระบบบญัชีท่ีจดัท าข้ึนยงัมีความผดิพลาดเม่ือน าไปปฏิบติังานจริง และยงัขาดการติดตามประเมินผล

การใช้อย่างต่อเน่ือง และองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดความพร้อมในการใช้ระบบบญัชี

การเงิน เช่น เจ้าหน้าท่ีขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบบัญชี ไม่มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์                      

และระบบอินเทอร์เน็ตท่ีมีคุณภาพ ส่งผลให้การปฏิบติังานขาดประสิทธิภาพอย่างมาก เน่ืองจาก                

ไม่สามารถรับส่งขอ้มูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินได ้ขอ้เสนอแนะในการแกไ้ขปัญหาคือ ควรมีการปรับเปล่ียนระบบบญัชีท่ีตอ้งออนไลน์ 

(Online) ขอ้มูลโดยระบบอินเทอร์เน็ตเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป และควรมีการสนบัสนุนงบประมาณ

ดา้นการจดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีคุณภาพ และท าการติดตามประเมินผลการใชง้านเพื่อปรับปรุง

ระบบใหส้ามารถปฏิบติังานไดจ้ริง 

   อภิชาติ รัชตกนก (2555) ศึกษา การประเมินการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัอุดรธานี ผลการศึกษาพบว่า โดยภาพรวม                

อยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายปัจจยัพบว่า ผลผลิต อยู่ในระดบัมาก รองลงมาคือ ปัจจยัพื้นฐาน                

ดา้นสภาวะแวดลอ้ม อยูใ่นระดบัมาก กระบวนการอยู่ในระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุด คือ ปัจจยั

น าเขา้ อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยปัจจยัพื้นฐานดา้นสภาวะแวดลอ้มพบวา่มีความเหมาะสมในระดบั

มาก ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าองคก์รต่างเล็งเห็นความจ าเป็นท่ีหน่วยงานตอ้งน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                     

(e-LAAS) มาใชใ้นการบริหารงานเพื่อให้สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐ ดา้นความพร้อมของสภาพ

พื้นท่ีจดัว่าอยู่ในระดับท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังาน ด้านงบประมาณเพียงพอต่อการปฏิบติังาน               

อาจเป็นเพราะไดรั้บการสนบัสนุนดา้นการจดัสรรงบประมาณท่ีใชใ้นการด าเนินงานในระบบอยา่ง

เพียงพอต่อการด าเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคในการใชง้านภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ท่ีพบ

ได้แก่ไม่มีคู่มือการใช้งานซ่ึงท าให้การท างานเกิดปัญหาระหว่างการปฏิบัติงานได้ ผูบ้ริหาร                       

ให้ความส าคญัต่อระบบน้อย บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในระบบไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ                  

และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชไ้ม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
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    สุรัสวดี  ทีเขียว (2554) ศึกษา ปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ Local Administrative Accounting System (LAAS) มาใชใ้น

การบริหารงานการเงินการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตจงัหวดันนทบุรี ผลการศึกษา

พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการขาดการก ากบัดูแลอย่างจริงจงัจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องไม่มีความกระตือรือร้นในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ

บริหารงานการคลงัเท่าท่ีควร ประกอบกบัเจา้หนา้ท่ีขาดทกัษะในการใชร้ะบบ โดยพบวา่เจา้หนา้ท่ีท่ี

เก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ฏิบติังานไดรั้บการอบรมไม่ทัว่ถึง และการอบรมเป็นแบบการสาธิต             

ให้ดูแต่ไม่ไดฝึ้กปฏิบติั ท าให้ผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมไม่สามารถรับความรู้และทกัษะอย่างแทจ้ริง 

นอกจากน้ีเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดในการบนัทึกขอ้มูลผูดู้แลระบบไม่สามารถแกไ้ขปัญหาขอ้ผิดพลาด

ดงักล่าวไดเ้อง ท าให้ตอ้งแจง้ประสานส่วนกลางคือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้เป็น             

ผูแ้ก้ไขขอ้ผิดพลาดดังกล่าวให้ ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบติังาน จากการศึกษายงัพบว่า

องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตพื้นท่ีจงัหวดันนทบุรี จ านวน 34 แห่ง มีเพียง 1 แห่ง เท่านั้นท่ีน า

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการบริหารงานการเงินการคลงัอยา่งครบถว้น 

 สุวนันท์ คันทะสิทธ์ิ (2555) ศึกษา การใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในการ

บริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า สภาพการใช้

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในการบริหารงานของเทศบาลต าบลในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น ส่วนใหญ่ในหน่วยงาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนเพียงพอกบัการปฏิบติังาน มีความเร็ว

ของอินเทอร์เน็ตท่ีเหมาะสม ความถ่ีของเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปปฏิบติังานยงันอ้ย โดยเจา้หนา้ท่ีไม่มีความรู้

ความเขา้ใจในระบบทั้งมีการเขา้ไปใชง้าน และกรอกขอ้มูลแต่ไม่ครบถว้น ปัญหา และอุปสรรค              

ซ่ึงเ กิดจากระบบมีความซับซ้อนยากต่อการปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้า ท่ีผู ้ปฏิบัติขาดทักษะ                                

ในการใช้ระบบ มีความพร้อมของขอ้มูลก่อนเขา้ระบบ ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต (Internet)                

ท าใหห้น่วยงานไม่สามารถใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท่ีสมบูรณ์ได ้ส าหรับแนวทาง

การพฒันา พบวา่ ควรมีการพฒันาการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยผูบ้ริหารหน่วยงาน

ตอ้งให้ความส าคญัของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ส่งเสริมการอบรมให้กับเจ้าหน้าท่ี

ผูป้ฏิบติังาน เพื่อให้เกิดทกัษะในการใชร้ะบบ ฝึกปฏิบติัจริงกบัขอ้มูลของหน่วยงาน จดัฝึกอบรม   

ใหท้ัว่ถึงทุกระบบงาน ไดแ้ก่ ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบบญัชี 

และการบริหารระบบ 
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 สุมาลี สุวรรณพิบูลย์ (2553) ศึกษา ปัญหาการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย                              

ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี มีระดับต าแหน่งพนักงานส่วนต าบล ปฏิบัติงานด้านระบบบันทึกบัญชี                         

และการจดัท ารายงาน และมีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 5 ปี ปัญหาการใชร้ะบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง 

จงัหวดัเชียงราย พบว่า ปัญหาดา้นเทคโนโลยีของระบบปัญหามากท่ีสุด โดยปัญหาส าคญั ไดแ้ก่ 

ปัญหาระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงขอ้มูลล่าช้า ระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงมกัเกิดการลม้เหลว 

รองลงมา คือ ปัญหาดา้นโครงสร้างระบบขอ้มูลรายรับ โดยปัญหาส าคญัไดแ้ก่ ปัญหาการรับเงิน 

และออกใบเสร็จภาษีป้าย ปัญหาการรับเงินท่ีไม่มีฐานข้อมูล ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ                     

ในอนุญาต และการรับเงินท่ีหน่วยงานของรัฐจัดสรรให้ ปัญหาด้านโครงสร้างระบบรายจ่าย                    

โดยปัญหาส าคญั ไดแ้ก่ ปัญหาการจดัท าขอ้ตกลง ปัญหาการจดัท ารายงานขอซ้ือขอจา้ง ปัญหาดา้น

โครงสร้างระบบงบประมาณ โดยปัญหาส าคญั ไดแ้ก่ปัญหาการโอนหรือเปล่ียนแปลงงบประมาณ 

ปัญหาการร่างขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ปัญหาดา้นโครงสร้างระบบขอ้มูลลงบญัชี

รายรับ รายจ่าย โดยปัญหาส าคญั ปัญหาการปรับปรุง ณ วนัส้ินปีงบประมาณ ปัญหาการรายงานงบ

แสดงฐานะการเงินประจ าวัน และปัญหาด้านโปรแกรมระบบข้อมูล ปัญหาส าคัญ ได้แก่                           

การช่วยเหลือจากผูดู้แลระบบเม่ือเกิดปัญหา ปัญหาของขอ้มูลท่ีสามารถตอบสนองตามค าสั่ง                  

ของผูใ้ช ้

  สายใจ ปิตะสุทธ์ิ (2553) ศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ของผูป้ฏิบติังานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองหนองคาย ผลการศึกษาพบว่า 

โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั

มาก จ านวน 4 ดา้น และระดบัปานกลาง จ านวน 3 ดา้น โดยเรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ 

ดา้นการจดัส่วนราชการหรือองค์กร ดา้นการวางแผน ดา้นการอ านวยการ ดา้นการจดัหาบุคคล                 

และเจา้หนา้ท่ี ดา้นการรายงาน และดา้นการประสานงาน ตามล าดบั ผลการเปรียบเทียบระดบัความ

พึงพอใจเก่ียวกบักระบวนการบริหารระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของผูป้ฏิบติังานองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองหนองคาย ท่ีมีลกัษณะส่วนบุคคลแตกต่างกนั พบว่า ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ ระดบั

การศึกษา ต าแหน่งงาน และลกัษณะงานท่ีรับผดิชอบในระบบท่ีแตกต่างกนั โดยรวมมีความคิดเห็น

แตกต่างกนั 
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 สมหญิง ตุ้มเมืองโดน (2558) ศึกษา ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา     

ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน                  

(e-LAAS) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง                  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่ามีปัญหาในระดบัปานกลางทุกดา้น โดยดา้นระบบรายรับมีปัญหา

เป็นอันดับแรก รองลงมาได้แก่ด้านระบบบัญชี ด้านระบบรายจ่าย ด้านระบบงบประมาณ                       

และดา้นระบบรายงานผูบ้ริหาร ผูใ้ชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(e-LAAS) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา ท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีการใช้

งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ดา้นระบบงบประมาณ 

ดา้นระบบรายรับ ดา้นระบบรายจ่าย ดา้นระบบบญัชี และดา้นระบบรายงานผูบ้ริหาร แตกต่างกนั

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05    

  ประภาพร พรมโคตร (2559) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานการ

คลัง ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด

หนองคาย พบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายุระหว่าง 31-40 ปี                                

ระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยส่วนมากมีต าแหน่งงาน คือ เจ้าหน้าท่ีการเงิน และบัญชีหรือ                       

ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติังานเก่ียวกบัการเงิน และบญัชี ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างาน 

ระยะเวลา 6-10 ปี ส าหรับขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่เคยเขา้รับ

การฝึกอบรมเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เร่ิมทดลองการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วงปี พศ. 2555 ถึง พ.ศ. 2556 การ

เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลขา้ราชการหน่วยงานคลงัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต

จังหวัดหนองคาย กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการคลังด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                           

(e-LAAS) โดยภาพรวม พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั   
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ภาพที ่2.9 แผนผงักรอบแนวคิดในการวิจยั 

ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบ                        
e-LAAS 
1. เพศ  

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

5. ต าแหน่งหนา้ท่ี 

6. อายกุารท างานราชการ 

7. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ย

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

8 .  จ านวนค ร้ังในการ ศึกษาอบรม

เก่ียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์             

(e-LAAS) 
 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
1. ดา้นบุคลากร 

2. ดา้นเทคโนโลย ี

3. ดา้นกระบวนการท างานของระบบ 

4. ดา้นคู่มือ 

5. ดา้นอ่ืน ๆ 

คุณลกัษณะ ซอฟแวร์ (Software) ที่มี
คุณภาพ 
1. ดา้นประโยชน์ใชส้อย 

2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 

3. ดา้นความสามารถในการใชง้าน 

4. ดา้นประสิทธิภาพ 

5. ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 

6. ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 



 

 บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจิยั 
 

 

รูปแบบการวจัิย  

 การค้นควา้อิสระเร่ือง การประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยมีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงัน้ี 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

ทั้งหมด 89 แห่ง (ส านกังานส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินจงัหวดัเชียงใหม่, 2558) ซ่ึงแต่ละแห่งจะมี

ผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) จ านวน 4 คน ซ่ึงประกอบ

ไปด้วย 1) หัวหน้าส่วนการคลงั หรือ เจ้าหน้าท่ีการเงิน และบัญชี 2) เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้                          

3) เจา้หน้าท่ีพสัดุ และ 4) เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบาย และแผน ซ่ึงจะท าการศึกษาจากจ านวน

ประชากรทั้งหมด คือ 356 คน มีรายละเอียด ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนกลุ่มประชากรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ล าดับ อ าเภอ จ านวนหน่วยงาน 
เจ้าหน้าทีผู้่ใช้งานระบบ
บัญชีคอมพวิเตอร์ 

1 อ าเภอกลัยาณิวฒันา          3 12 
2 อ าเภอจอมทอง                2 8 
3 อ าเภอเชียงดาว                2 8 
4 อ าเภอไชยปราการ 2 8 
5 อ าเภอดอยเต่า 5 20 
6 อ าเภอดอยสะเกด็ 1 4 
7 อ าเภอดอยหล่อ 1 4 
8 อ าเภอฝาง  5 20 
9 อ าเภอพร้าว  4 16 
10 อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 1 4 
11 อ าเภอแม่แจ่ม  6 24 
12 อ าเภอแม่แตง 7 28 
13 อ าเภอแม่ริม 5 20 
14 อ าเภอแม่วาง 5 20 
15 อ าเภอแม่ออน 6 24 
16 อ าเภอแม่อาย 6 24 
17 อ าเภอเวยีงแหง 2 8 
18 อ าเภอสะเมิง 4 16 
19 อ าเภอสนัก าแพง 3 12 
20 อ าเภอสนัป่าตอง 7 28 
21 อ าเภอหางดง 2 8 
22 อ าเภออมก๋อย 6 24 
23 อ าเภอฮอด 4 16 

รวม 89 356 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวมรวมข้อมูล 

 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง

ออกเป็น 3 ตอน คือ 

 ตอนที่  1 ขอ้มูลเบ้ืองต้นของผูใ้ช้ระบบ e-LAAS  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา

ต าแหน่งหนา้ท่ี อายกุารท างานราชการ และประสบการณ์ในการปฏิบติังานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) เป็นลกัษณะค าถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนที่ 2 การประเมินผลการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน (e-LAAS) คือ คุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ                  

1) ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความน่าเช่ือถือ 3) ด้านความสามารถในการใช้งาน 4) ด้าน

ประสิทธิภาพ 5) ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 6) ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 

โดยลกัษณะของค าถาม เป็นค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือก 5 ระดบั หรือเป็นแบบสอบถามตามมาตรา

ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั แบบ Likert Scale และก าหนดกฎเกณฑ์ให้คะแนน (ธานินท ์ศิลป์จารุ, 

2555, 74) ดงัน้ี  

 

    5   หมายถึง  พึงพอใจมากท่ีสุด 

    4   หมายถึง  พึงพอใจมาก 

    3   หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

    2   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 

    1   หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

 

 ความกวา้งของอนัตรภาคชั้นของค่าเฉล่ียท่ีมีค่าเท่ากบั 0.8 ซ่ึงไดค่้ามาจากการค านวณ

โดยการใชส้มการทางคณิตศาสตร์ ดงัน้ี 

  

ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น =  คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 

                                            จ  านวนชั้น 
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 เกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลผล คือ 

   4.21 - 5.00 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด 

   3.41– 4.20 หมายถึง   ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมาก 

   2.61– 3.40 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยปานกลาง 

   1.81– 2.60 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ย 

   1.00 - 1.80 หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 

 ตอนที่  3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล ลกัษณะของค าถามแบบ

ปลายเปิด (Open Ended) 

 2. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขจากอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้ว เสนอต่อ

ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความ

เหมาะสมของแบบสอบถามเพื่อปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ความสมบูรณ์ โดยพิจารณาค าถามแต่ละขอ้แลว้

ใหค้ะแนน ดงัน้ี 

  ใหค้ะแนน   + 1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์

  ใหค้ะแนน     0  เม่ือไม่แน่ใจวา่ค าถามขอ้นั้นตรงตามวตัถุประสงค ์   

  ใหค้ะแนน   - 1 เม่ือเห็นวา่ค าถามขอ้นั้นไม่ตรงตามวตัถุประสงค ์

 จากนั้นท าการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือโดยหาค่าดัชนีความสอดคลอ้ง และความ

เท่ียงตรง( Item Objective Congruence Index : IOC)  ความสอดคล้องท่ี  0.6 ข้ึนไป จึงมีความ

สอดคลอ้ง และเท่ียงตรงท่ีจะยอมรับได ้และถา้ขอ้ค าถามใดมีค่า IOC ต ่ากวา่ 0.5 ควรจะปรับปรุงขอ้

ค าถามใหม่ โดยค านวณไดจ้ากสูตร 

 

  ดชันีความสอดคลอ้ง = ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

              จ  านวนขอ้ทั้งหมด 

 

 ผลการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องจากผูเ้ช่ียวชาญ มีค่าเท่ากับ 0.91 จึงมีความ

สอดคลอ้ง และเท่ียงตรงท่ีสามารถยอมรับได้ จากนั้นน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสม และท าการปรับปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์มากข้ึน 
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  3. จากนั้ นน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) โดยการน า

แบบสอบถามไปทดสอบกับผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 30 ราย และใช้วิธีค  านวณหาค่าความ

เช่ือมัน่ซ่ึงเรียกว่า “สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า” (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยใชเ้กณฑย์อมรับท่ีค่า

มากกว่า 0.70 การศึกษาคร้ังน้ีค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.98 แสดงว่าแบบสอบถาม

นั้นสามารถน าไปใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลได ้

 4. น าแบบสอบถามไปเกบ็ขอ้มูลตามกลุ่มตวัอยา่งท่ีก าหนดไว ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ข้อมูล และแหล่งข้อมูล 

 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ด าเนินการเก็บขอ้มูลจากบุคลากรขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ จ านวน 89 แห่ง ท่ีใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในการปฏิบติังาน โดยผูศึ้กษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม 

 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยศึกษาคน้ควา้แหล่งขอ้มูลจากเอกสาร ซ่ึงไดม้า

จากการเก็บรวบรวมจากหนงัสือทางวิชาการ ของกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน เอกสาร คู่มือ

การปฏิบติังานของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) และงานวิจยั 

ตลอดจนการศึกษาคน้ควา้ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยท าการศึกษาจากหอ้งสมุดต่าง ๆ ทั้งเอกสาร และขอ้มูลท่ี

สามารถคน้ควา้ไดผ้า่นอินเทอร์เน็ต (Internet) 

 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

1.  ช่วงเวลาในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล คือ ตั้งแต่เดือน สิงหาคม ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 2.  วิธีการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัด าเนินการเกบ็ขอ้มูลตามขั้นตอน และวิธีการ ดงัน้ี 

  2.1 ท าหนังสือเก่ียวกับการขอความอนุเคราะห์เก็บขอ้มูลการวิจัย ถึง ผูบ้ริหาร

องคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแจกแบบสอบถามเพื่อ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล 

  2.2 น าแบบสอบถามพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ ไปยงัองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินต่าง ๆ ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอ้มูล และก าหนด 

วนั เวลา การส่งคืนแบบสอบถาม 

  2.3 เก็บรวบรวมแบบสอบถาม ไดท้ั้งหมด และน าขอ้มูลการใชใ้นการวิเคราะห์ตาม

วิธีทางสถิติ 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1. การวิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยใชว้ิธี

ประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หา

ค่าทางสถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) น าเสนอใน

รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และสรุปผลการวิจยั 

 2. การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ 

ใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การหาค่าเฉล่ีย 

(Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการ

บรรยายและสรุปผลการวิจยั 

 3. การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (T-Test) เพื่อเปรียบเทียบความ

แตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม ประกอบดว้ย เพศ ระดบัการศึกษา และอายกุารท างานราชการ และใช้

สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่ม

ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ประกอบด้วย อายุ สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา ต าแหน่งหน้าท่ี 

ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และจ านวนคร้ังในการศึกษา

อบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) โดยใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% เม่ือพบความ

แตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอยา่ง จะท าการทดสอบดว้ยวิธีเปรียบเทียบเชิงซอ้น (Multiple Comparison) 

โดยใชว้ิธีทดสอบเชฟเฟ่ (Scheffe) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ 

 4. การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค โดยน าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าวิเคราะห์หาค่าทาง

สถิติ ซ่ึงประกอบดว้ย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) น าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย และสรุป

ผลการวิจยั  

 



 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 

 การค้นควา้อิสระเร่ือง การประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่  มีรายละเอียดการวิเคราะห์

ขอ้มูลจากบุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 89 แห่ง จ านวน 356 

คน จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป โดยมีผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น                    

4 ตอน ดงัน้ี 

 ตอนท่ี 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของผูใ้ช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)                  

โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) 

และร้อยละ (Percentage) 

 ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับการประเมินผลการใช้งานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ประกอบดว้ย ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 ตอนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานโดยใชส้ถิติการทดสอบค่าที (T - test) และการวิเคราะห์

ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) 

 ตอนท่ี 4 การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ป ร ะ ก อบด้ ว ย  ก า ร แ จ ก แ จ ง ค ว า ม ถ่ี  ( Frequency) แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  ( Percentage)                                      

และการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบ e-LAAS 

  

ตารางที่ 4.1 จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
หญิง 315 88.48 
ชาย 41 11.52 

รวม 356 100 
 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 315 คน                 

คิดเป็นร้อยละ 88.48 และเพศชาย จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 11.52 

 

ตารางที่ 4.2 จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
20-29  ปี                                            53 14.89 
30-39 ปี                                             177 49.72 
40-49 ปี                                            113 31.74 
50 ปี ข้ึนไป 13 3.65 

รวม 356 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ  านวน 

177 คน คิดเป็นร้อยละ 49.72 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 40-49 ปี จ  านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 31.74 

ช่วงอายุ 20-29 ปี จ  านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 14.89 และช่วงอาย ุ50 ปี ข้ึนไป นอ้ยท่ีสุด จ านวน 

13 คน คิดเป็นร้อยละ 3.65 
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ตารางที่ 4.3 จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษาสูงสุด จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ม.6 / ปวช. 4 1.12 

ปวส./อนุปริญญา                       46 12.92 
ปริญญาตรี                                 226 63.48 
ปริญญาโทหรือสูงกวา่ 80 22.47 

รวม 356 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับ

ปริญญาตรี จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 63.48 รองลงมาคือ ระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า จ านวน 

80 คน คิดเป็นร้อยละ 22.47 และระดบั ปวส. หรืออนุปริญญา จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 12.92 

และระดบั ม.6 หรือ ปวช.  นอ้ยท่ีสุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.12 

 

ตารางที่ 4.4 จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสาขาวชิาที่จบการศึกษา 
 

สาขาทีจ่บการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
บญัชี/การเงิน/การคลงั/เศรษฐศาสตร์ 193 54.21 

บริหารธุรกิจ/การจดัการ/การตลาด                  116 32.58 
นิติศาสตร์/รัฐศาสตร์/การปกครอง 47 13.20 

รวม 356 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่จบการศึกษาในสาขาการบญัชี

การเงิน การคลงั เศรษฐศาสตร์ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 54.21 รองลงมาคือสาขาบริหารธุรกิจ

การจัดการ การตลาด จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 32.58 และสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์                       

การปกครอง จ านวน 47 คน นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.20   
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ตารางที่ 4.5 จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล/เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบาย
และแผน           

23 6.46 

เจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้          43 12.08 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                        64 17.98 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชี      179 50.28 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 47 13.20 

รวม 356 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชี 

จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 50.28 รองลงมาคือ เจา้หน้าท่ีพสัดุ จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 

17.98 ผูอ้  านวยการกองคลงั จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 13.20 เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้จ านวน 43 

คน คิดเป็นร้อยละ 12.08 และปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล/เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบาย และแผน 

นอ้ยท่ีสุด จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46  
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ตารางที่ 4.6 จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามอายุการท างานราชการ 
 

อายุการท างานราชการ จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่ 5 ปี                                      83 23.31 
5-10 ปี                                              144 40.45 
11-15 ปี                                    87 24.44 
มากกวา่ 15 ปี 42 11.80 

รวม 356 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อายุการท างานราชการ 5-10 ปี 

จ  านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 40.45 รองลงมาคืออายุการท างานราชการ 11-15 ปี จ  านวน 87 คน 

ร้อยละ 24.44 อายกุารท างานราชการนอ้ยกว่า 5 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31 และอายกุาร

ท างานราชการมากกวา่ 15 ปี นอ้ยท่ีสุด จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.80  

 

ตารางที่ 4.7  จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์  (e-LAAS) 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิาน จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
นอ้ยกวา่ 1 ปี                                        23 6.46 
1-2 ปี                                                  146 41.01 
3-4 ปี                                       104 29.21 
มากกวา่ 4 ปี 83 23.31 

รวม 356 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วง 1-2 ปี จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 

41.01 รองลงมาคือมีประสบการณ์ 3-4 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 29.21 ประสบการณ์

มากกว่า 4 ปี จ  านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 23.31 และประสบการณ์นอ้ยกว่า 1 ปี นอ้ยท่ีสุด จ านวน 

23 คน คิดเป็นร้อยละ 6.46 
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ตารางที่ 4.8  จ านวน  และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม แยกตามจ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม
เกีย่วกบัระบบบัญชีคอมพวิเตอร์  (e-LAAS) 

 

จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม จ านวน (คน) ร้อยละ (%) 
ไม่เคยศึกษาอบรม                                 56 15.73 
1 คร้ัง                                                  110 30.90 
2 คร้ัง                                         84 23.60 
มากกวา่ 2 คร้ัง 106 29.78 

รวม 356 100.00 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบั

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) จ  านวน 1 คร้ัง จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 30.90 รองลงมา

คือเคยเขา้รับการอบรมมากกว่า 2 คร้ัง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 29.78 เคยเขา้รับการอบรม

จ านวน 2 คร้ัง จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 23.60 และไม่เคยศึกษาอบรม นอ้ยท่ีสุด จ านวน 56 คน 

คิดเป็นร้อยละ 15.73  
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ตอนที่    2   การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  

 
ตารางที่ 4.9 ข้อมูลค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์  

(Software) ทีมี่คุณภาพ ด้านประโยชน์ใช้สอย 
 

ด้านประโยชน์ใช้สอย µ σ 

ระดับ
ความพงึ
พอใจ 

1. มีบญัชีแยกประเภท และสมุดรายวนัครบถว้น 3.98 0.71 มาก 
2. ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field ในการบนัทึกขอ้มูล 3.71 0.72 มาก 
3. มีรูปแบบรายงานสวยงามเขา้ใจง่าย 3.79 0.69 มาก 
4. สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ และสร้างฟอร์มใหต้รง

กบัเอกสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งได ้
3.67 0.83 มาก 

5.  ระบบบัญชีคอมพิว เตอร์  ( e-LAAS) สามารถใช้ได้ในงาน
ดงัต่อไปน้ี ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูล
รายจ่าย ระบบบญัชี 

4.04 0.81 มาก 

6.  ระบบบัญชีคอมพิว เตอ ร์  ( e-LAAS)สามารถท าง าน  และ
ประมวลผลไดร้วดเร็วมาก 

3.49 0.88 มาก 

7. สามารถออกแบบระบบงานอ่ืนเพื่อเช่ือมต่อการท างานกบัระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ไดง่้าย 

3.53 0.77 มาก 

8. ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ช่วยลดเวลาในการท างาน 3.78 1.03 มาก 
9. สามารถรองรับระบบงานได้หลากหลาย เพราะระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ถูกออกแบบเพื่อใหเ้ป็นระบบเปิดสามารถ
สร้างรายงานเองไดไ้ม่จ ากดั 

3.61 0.80 มาก 

10. สามารถน าเขา้ และส่งออกขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ 3.54 0.85 มาก 
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ตารางที่ 4.9 (ต่อ)  
 

ด้านประโยชน์ใช้สอย µ σ 
ระดับความ
พงึพอใจ 

11. สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย 3.42 0.76 มาก 
12. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถประยุกต์ใช้กับ

ระบบงานขององค์กรได้ง่าย และตอบสนองความตอ้งการได้
อยา่งครบถว้นมากท่ีสุด 

3.60 0.71 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านประโยชน์ใช้สอย 3.68 0.62 มาก 
 

 จากตาราง ท่ี  4.9 พบว่ าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึ งพอใจ ต่อ คุณลักษณะ                                 

ของซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ด้านประโยชน์ใช้สอย อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.68                       

ในรายดา้นพบว่ามีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ

ใช้ไดใ้นงานดงัต่อไปน้ี ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบบญัชี                   

มีค่าเฉล่ีย 4.04 รองลงมา คือ มีบญัชีแยกประเภท และสมุดรายวนัครบถว้น มีค่าเฉล่ีย 3.98 มีรูปแบบ

รายงานสวยงามเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.79 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ช่วยลดเวลาในการ

ท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.78 ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field ในการบนัทึกขอ้มูล มีค่าเฉล่ีย 3.71 

สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ และสร้างฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งได ้มีค่าเฉล่ีย 3.67 สามารถรองรับระบบงานไดห้ลากหลาย เพราะระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ถูกออกแบบเพื่อให้เป็นระบบเปิดสามารถสร้างรายงานเองได้ไม่จ ากัด                    

มีค่าเฉล่ีย 3.61 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์รได้

ง่าย และตอบสนองความต้องการได้อย่างครบถ้วนมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.60 สามารถน าเข้า                       

และส่งออกขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ มีค่าเฉล่ีย3.54 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ

ท างาน และประมวลผลได้รวดเร็วมาก มีค่าเฉล่ีย 3.49  สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ได้ง่าย                     

มีค่าเฉล่ีย 3.42 สามารถออกแบบระบบงานอ่ืนเพื่อเช่ือมต่อการท างานกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) ไดง่้าย มีค่าเฉล่ีย 3.53  
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ตารางที่ 4.10 ข้อมูลค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพ ด้านความน่าเช่ือถือ 

 

ด้านความน่าเช่ือถือ µ σ 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1. ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการติดตามการท างานของ
ผูใ้ช้แต่ละคน และสามารถตรวจสอบการท างานยอ้นหลังได้
ตลอดเวลา 

3.83 0.77 มาก 

2. มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน 4.19 0.74 มาก 
3. มีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน 4.22 0.66 มากท่ีสุด 
4. มีระบบอนุมติัการท างาน ในกรณีท่ีมีการท างานนอกเหนือจาก

สิทธ์ิการใชง้านท่ีไดรั้บ 
3.85 0.83 มาก 

5. มีความแม่นย  าในการประมวลผลไม่ว่าปริมาณขอ้มูลจะมีมาก
หรือนอ้ย 

3.91 0.83 มาก 

6. ความแม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล 3.90 0.89 มาก 
7. รายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีความถูกตอ้ง แมว้่ามีการแกไ้ข

ขอ้มูล 
3.92 0.78 มาก 

8. มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ทั้ งการควบคุมการน าเขา้ขอ้มูล 
ควบคุมการประมวลผล และควบคุมผลลัพธ์ ท่ีได้จากการ
ประมวลผล 

3.84 0.81 มาก 

9. มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเรียกใช้งานได้
ทนัทีในกรณีท่ีฐานขอ้มูลมีปัญหา 

3.68 0.80 มาก 

10. ระบบงานแต่ละระบบของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มี
การเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดดี้ 

3.81 0.71 มาก 

11. การท างานในแต่ละระบบงานย่อยมีความสอดคลอ้งทั้งในส่วน
ของการบนัทึกรายการ และขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงถึงกนั 

3.72 0.77 มาก 

12. ระบบย่อยแต่ละระบบของ e-LAAS ได้รายงานท่ีมีความ
สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั 

3.70 0.74 มาก 

13. การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อเวลา 3.37 0.91 ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.10  (ต่อ) 
 

ด้านความน่าเช่ือถือ µ σ 
ระดับความ
พงึพอใจ 

14. ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แยกเป็นแต่ละระบบงาน
ยอ่ยอยา่งชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

3.80 0.73 มาก 

15. กระบวนการท างานในแต่ละระบบงานย่อยแยกออกจากกนั
อยา่งชดัเจน 

3.79 0.78 มาก 

16. ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถตรวจสอบการใช้
งานยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนไดดี้ 

3.85 0.77 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความน่าเช่ือถือ 3.84 0.63 มาก 
 

 จากตาราง ท่ี  4.10 พบว่ าผู ้ตอบแบบสอบถาม มีพึ งพอใจ ต่อของคุณลักษณะ                                  

ของซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ดา้นความน่าเช่ือถือ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.84 ในราย

ดา้นพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ มีการก าหนดสิทธ์ิการใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.22 

รองลงมา ในระดับมาก คือ มีการก าหนดรหัสผู ้ใช้งาน มีค่าเฉล่ีย 4.19 รายงานท่ีได้จาก                           

การประมวลผลมีความถูกต้อง แม้ว่ามีการแก้ไขข้อมูล มีค่าเฉล่ีย 3.92 มีความแม่นย  าใน                         

การประมวลผลไม่ว่าปริมาณขอ้มูลจะมีมากหรือน้อยมีค่าเฉล่ีย 3.91 ความแม่นย  าในการพิมพ์

ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล มีค่าเฉล่ีย 3.90 มีระบบอนุมติัการท างาน ในกรณีท่ีมีการท างาน

นอกเหนือจากสิทธ์ิการใชง้านท่ีไดรั้บ มีค่าเฉล่ีย 3.85 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ

ตรวจสอบการใชง้านยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนไดดี้ มีค่าเฉล่ีย 3.85 มีระบบการควบคุมภายใน

ท่ีดี ทั้ งการควบคุมการน าเขา้ขอ้มูล ควบคุมการประมวลผล และควบคุมผลลพัธ์ท่ีได้จากการ

ประมวลผล มีค่าเฉล่ีย 3.84 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการติดตามการท างานของผูใ้ชแ้ต่

ละคน และสามารถตรวจสอบการท างานยอ้นหลงัได้ตลอดเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.83 ระบบงานแต่              

ละระบบของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดดี้ มีค่าเฉล่ีย 3.81 

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แยกเป็นแต่ละระบบงานย่อยอย่างชดัเจนท าให้เขา้ใจไดง่้าย             

มีค่าเฉล่ีย 3.80 กระบวนการท างานในแต่ละระบบงานย่อยแยกออกจากกนัอยา่งชดัเจน มีค่าเฉล่ีย 

3.79 การท างานในแต่ละระบบงานย่อยมีความสอดคล้องทั้ งในส่วนของการบันทึกรายการ                   
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และขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงถึงกนั มีค่าเฉล่ีย 3.72 ระบบยอ่ยแต่ละระบบของ e-LAAS ไดร้ายงานท่ีมีความ

สอดคลอ้งและเช่ือมโยงกนั มีค่าเฉล่ีย 3.70  มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีมีประสิทธิภาพสามารถเรียกใช้

งานได้ทันทีในกรณี ท่ีฐานข้อมูลมีปัญหา  มี ค่า เฉ ล่ีย  3.68 และในระดับ ปานกลาง คือ                                    

การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อเวลา มีค่าเฉล่ีย 3.37  
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ตารางที่ 4.11 ข้อมูลค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพ ด้านความสามารถในการใช้งาน 

 

ด้านความสามารถในการใช้งาน µ σ 
ระดับความ
พงึพอใจ 

1. การถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้าย และครบถว้น 3.65 0.80 มาก 
2. หนา้จอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย 3.69 0.59 มาก 
3. ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเขา้ใจไดง่้าย มี
ขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

3.60 0.78 มาก 

4. วิธีการน าเขา้ขอ้มูลในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท า
ไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก 

3.64 0.73 มาก 

5. มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ 3.58 0.75 มาก 
6. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเปิดหลาย ๆ 
หน้าจอพร้อมกันได้ เช่น สามารถคียข์อ้มูลพร้อม ๆ กับดู
รายงาน หรือสามารถเปิดรายงานหลาย ๆ รายงานเพื่อ
เปรียบเทียบยอดกนัได ้

3.42 0.85 มาก 

7. สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 3.63 0.86 มาก 
8. สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใชป้ระจ าไวไ้ด ้ใน
กรณีท่ีมีการบันทึกข้อมูลซ ้ ากันบ่อย ๆ สามารถบันทึก
รายการใหโ้ปรแกรมจ าไวก่้อนแลว้เรียกใชใ้นภายหลงั ท าให้
การท างาน ลดเวลา และขอ้ผดิพลาดไดม้าก 

3.62 0.74 มาก 

9. ไม่เคยพบปัญหาในขณะบันทึกรายการหรือระหว่างการ
ประมวลผลเลย 

3.14 0.83 ปานกลาง 

10. เม่ือน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบผิดพลาดท าให้การประมวลผลไม่
ถูกตอ้ง เม่ือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด าเนินการ
ลา้งระบบ สามารถน าขอ้มูลกลบัมาใชใ้หม่ได ้

3.51 0.69 มาก 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ด้านความสามารถในการใช้งาน µ σ 
ระดับความ
พงึพอใจ 

11. มีข้อความช่วยเหลือ แบบ HTML ท่ีอยู่บน Internet ผูใ้ช้
สามารถดู และพิมพอ์อกมาไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพึ่งคู่มือการ
ใชร้ะบบ e-LAAS 

3.42 0.78 มาก 

12. มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอของระบบ e-LAAS 3.48 0.74 มาก 
13. สามารถประยกุตร์ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เขา้กบั

ระบบงานอ่ืนไดง่้ายมาก 
3.41 0.75 มาก 

14. ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 3.43 0.65 มาก 
15. มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย 3.34 0.72 ปานกลาง 
16. มีปุ่มขอความช่วยเหลือ Help ในหน้าจอการท างานแสดง

การท างานกบัขอ้มูลตวัอย่าง เพื่อสร้างความเขา้ใจในการ
ใชโ้ปรแกรมอยา่งถูกตอ้ง 

3.46 0.70 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความสามารถในการใช้งาน 3.50 0.58 มาก 
 

 จากตาราง ท่ี  4.11 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ                              

ของซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ดา้นความสามารถในการใชง้าน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.50 ในรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก คือ มีหน้าจอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย                    

มีค่าเฉล่ีย 3.69 รองลงมา คือ การถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้าย และครบถว้น มีค่าเฉล่ีย 3.65 วิธีการน าเขา้

ข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท าได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก มีค่าเฉล่ีย 3.64 ระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเขา้ใจไดง่้าย มีขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น มีค่าเฉล่ีย 

3.60 สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.63 สามารถเกบ็รูปแบบ

การบนัทึกขอ้มูลท่ีใชป้ระจ าไวไ้ด ้ในกรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ สามารถบนัทึกรายการ

ให้โปรแกรมจ าไวก่้อนแลว้เรียกใชใ้นภายหลงั ท าให้การท างาน ลดเวลา และขอ้ผิดพลาดไดม้าก               

มีค่าเฉล่ีย 3.62 มีเมนูช่วยเหลือในการบันทึกรายการ มีค่าเฉล่ีย 3.58 เม่ือน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ

ผดิพลาดท าใหก้ารประมวลผลไม่ถูกตอ้ง เม่ือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด าเนินการลา้งระบบ 

สามารถน าขอ้มูลกลบัมาใช้ใหม่ได้ มีค่าเฉล่ีย 3.51 มีเมนูช่วยเหลือในหน้าจอของระบบบญัชี
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คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีค่าเฉล่ีย 3.48 มีปุ่มขอความช่วยเหลือ Help ในหน้าจอการท างานแสดง

การท างานกบัขอ้มูลตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมอยา่งถูกตอ้ง มีค่าเฉล่ีย 3.46  

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเปิดหลาย ๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้เช่น สามารถคียข์อ้มูล

พร้อม ๆ กบัดูรายงาน หรือสามารถเปิดรายงานหลาย ๆ ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้าน

ได้อย่างรวดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 3.43 รายงานเพื่อเปรียบเทียบยอดกันได้ มีค่าเฉล่ีย 3.42 มีขอ้ความ

ช่วยเหลือ แบบ HTML ท่ีอยู่บน Internet ผูใ้ชส้ามารถดู และพิมพ์ออกมาไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพึ่ง

คู่มือการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีค่าเฉล่ีย 3.42 สามารถประยุกต์ระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เขา้กบัระบบงานอ่ืนไดง่้ายมาก มีค่าเฉล่ีย 3.41 และในระดบั ปานกลาง                  

คือ มีคู่มือท่ีครบถว้นอ่านเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.34 ไม่เคยพบปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือ

ระหวา่งการประมวลผลเลย มีค่าเฉล่ีย 3.14  
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ตารางที่ 4.12 ข้อมูลค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ 

 

ด้านประสิทธิภาพ µ σ ระดับความพงึพอใจ 

1. มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบเครือข่าย 3.18 0.85 ปานกลาง 
2. มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และมีเสถียรภาพ
ในการจดัเกบ็ขอ้มูลมากท่ีสุด 

3.60 0.76 
มาก 

3. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าปริมาณ
ขอ้มูลจะมากข้ึน 

3.56 0.85 
มาก 

4. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ต้องการ
ฮารดแ์วร์ (Hardware) ท่ีมีปริมาณหน่วยความจ า
ไม่มาก 

3.52 0.82 
มาก 

5. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ
ท างานเร็ว และไม่เกินทรัพยากรของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานอยู่ ไม่ตอ้งซ้ือเคร่ืองท่ีมี
ราคาสูง 

3.53 0.80 

มาก 

6. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ
จัดเก็บข้อมูลได้ปริมาณมาก โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อความเร็วในการบนัทึกขอ้มูล และการ
ประมวลผล 

3.52 0.78 

มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านประสิทธิภาพ 3.49 0.70 มาก 
 

 จากตาราง ท่ี  4.12 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ                              

ของซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉล่ีย 3.49                    

ในรายดา้น พบวา่ มีความพึงพอใจในระดบัมาก คือ มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และมีเสถียรภาพ

ในการจดัเก็บขอ้มูลมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 3.60 รองลงมา คือ ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

สามารถท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แมว้่าปริมาณขอ้มูลจะมากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.56 ระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างานเร็ว และไม่เกินทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน   
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อยูไ่ม่ตอ้งซ้ือเคร่ืองท่ีมีราคาสูง มีค่าเฉล่ีย 3.53 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตอ้งการฮารดแ์วร์ 

(Hardware) ท่ีมีปริมาณหน่วยความจ าไม่มาก มีค่าเฉล่ีย 3.52 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดป้ริมาณมาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการบนัทึกขอ้มูล และการ

ประมวลผล มีค่าเฉล่ีย 3.52 และในระดบั ปานกลาง คือ มีความรวดเร็วในการท างานผ่านระบบ

เครือข่าย มีค่าเฉล่ีย 3.18  

 

ตารางที่ 4.13 ข้อมูลค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพ ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 

 

ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา µ σ ระดับความพงึพอใจ 

1. โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย 3.58 0.75 มาก 

2. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ
ใชไ้ดก้บั Window 2000 เป็นตน้ไป 

3.63 0.86 
มาก 

3. ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถ
ใชไ้ดดี้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ และทุก
รุ่น และไม่เกิดปัญหากบัการใชง้านเลย 

3.61 0.92 
มาก 

ค่าเฉลีย่รวมด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 3.61 0.78 มาก 

 

 จากตาราง ท่ี  4.13 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ                              

ของซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา อยู่ในระดับมาก                        

มีค่าเฉล่ีย 3.61 ในรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก คือ มีระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                      

(e-LAAS) สามารถใช้ไดก้บั Window 2000 เป็นตน้ไป มีค่าเฉล่ีย 3.62 รองลงมา คือ ระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถใชไ้ดดี้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยีห่อ้ และทุกรุ่น และไม่เกิดปัญหา

กบัการใชง้านเลย มีค่าเฉล่ีย 3.61 โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.58 
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ตารางที่ 4.14 ข้อมูลค่าเฉลี่ย  และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของคุณลักษณะของซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพ ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ 

 

ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ µ σ ระดับความพงึพอใจ 

1. สามารถท างานได้กับเครือข่าย (LAN, WAN, 
Intranet, Internet 

3.68 0.87 มาก 

2. สามารถใช้งานโปรแกรมไดก้บั Windows ทุก
รุ่น 

3.56 0.94 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านความสามารถในการโอนย้าย
ระบบ 

3.62 0.87 มาก 

  

 จากตารางท่ี  4.14 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 

3.62 ในรายด้านพบว่ามีความพึงพอใจในระดับมาก คือ สามารถท างานได้กับเครือข่าย (LAN, 

WAN, Intranet, Internet) มีค่าเฉล่ีย 3.68 รองลงมา คือ สามารถใชง้านโปรแกรมไดก้บั Windows 

ทุกรุ่น มีค่าเฉล่ีย 3.56  
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สรุป การวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

ตารางที่ 4.15 สรุป การวเิคราะห์ความคดิเห็นเกีย่วกบัการประเมินผลการใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 

คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ทีมี่คุณภาพ µ σ ระดับความพงึพอใจ 

ดา้นประโยชน์ใชส้อย 3.68 0.62 มาก 
ดา้นความน่าเช่ือถือ 3.84 0.63 มาก 
ดา้นความสามารถในการใชง้าน 3.50 0.58 มาก 
ดา้นประสิทธิภาพ 3.49 0.70 มาก 
ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 3.61 0.78 มาก 
ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 3.62 0.87 มาก 

 

 จากตาราง ท่ี  4.15 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลักษณะ                               

ของซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ มีค่าเฉล่ีย 3.84              

ด้านประโยชน์ใช้สอย มีค่าเฉล่ีย 3.68 ด้านความสามารถในการโอนยา้ยระบบ มีค่าเฉล่ีย 3.62               

ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา มีค่าเฉล่ีย 3.61 ดา้นความสามารถในการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.50 

ดา้นประสิทธิภาพ มีค่าเฉล่ีย 3.49  
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ตอนที ่  3  การทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ  
  

 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการ

ตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 สมมุติฐานที่  1 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านเพศ      

แตกต่างกนั 
 

 H0 : เพศ มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั 

 H1 : เพศ มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.16 ผลการเปรียบเทียบเพศกบัปัจจัยคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
 

คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 
(Software) ทีมี่คุณภาพ ตัวแปร n µ σ t Sig. 

(2-tailed) 
ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใชส้อย ชาย 41 3.32 0.73 -3.414 0.001* แตกต่าง 

หญิง 315 3.73 0.60 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ ชาย 41 3.52 0.73 -2.972 0.005* แตกต่าง 

หญิง 315 3.88 0.61 
3. ดา้นความสามารถใน
การใชง้าน 

ชาย 41 3.33 0.77 -1.535 0.132 ไม่แตกต่าง 

หญิง 315 3.52 0.55 
4. ดา้นประสิทธิภาพ ชาย 41 3.38 0.77 -1.009 0.314 ไม่แตกต่าง 

หญิง 315 3.50 0.69 
5. ดา้นความสามารถใน
การบ ารุงรักษา 

ชาย 41 3.27 0.80 -2.881 0.006* แตกต่าง 

หญิง 315 3.65 0.77 
6. ดา้นความสามารถใน
การโอนยา้ยระบบ 

ชาย 41 3.18 0.89 -3.378 0.001* แตกต่าง 

หญิง 315 3.68 0.86 

รวมทั้งส้ิน 
ชาย 41 3.34 0.75 -3.338 0.001* แตกต่าง 

หญิง 315 3.66 0.61 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง เพศ กบัปัจจยัคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยรวม และรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียของเพศหญิงอยู่ในระดบัท่ี

มากกวา่เพศชาย  

 จากการทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิธีการทางสถิติ T-Test ในภาพรวมพบว่า ปัจจยัขอ้มูล

เบ้ืองต้นของผู ้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านเพศ โดยรวมมีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั (t =-3.338, Sig. = 0.001) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยอมรับสมมุติฐาน (H1) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกนัใน ดา้นประโยชน์ใชส้อย               

(t = -3.414, Sig. = 0.001) ดา้นความน่าเช่ือถือ (t = -2.972, Sig. = 0.005) ดา้นความสามารถในการ

บ ารุงรักษา (t =-2.881 , Sig. = 0.006) ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ (t = -3.378 ,                           

Sig. = 0.001*)  
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 สมมุติฐานที่  2  ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านอายุ                          

ที่แตกต่างกนั 
 

 H0 : อาย ุมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั 

 H1 : อาย ุมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.17 ผลการเปรียบเทียบอายุกบัปัจจัยคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
 

คุณลกัษณะ
ซอฟต์แวร์ 

(Software) ที่มี
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
Sig. 
(2-

tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใช้
สอย 

ระหวา่งกลุ่ม 3.349 3 1.116 2.914 
 

0.034* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 134.881 352 .383 
2. ดา้นความ
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.716 3 1.239 3.171 
 

0.024* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 137.486 352 .391 
3. ดา้นความสามารถ
ในการใชง้าน 

ระหวา่งกลุ่ม 2.942 3 .981 2.966 
 

0.032* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 116.378 352 .331 
4. ดา้นประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 4.420 3 1.473 3.083 

 
0.027* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 168.255 352 .478 
5. ดา้นความสามารถ
ในการบ ารุงรักษา 

ระหวา่งกลุ่ม 8.713 3 2.904 4.909 
 

0.002* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 208.231 352 .592 
6. ดา้นความสามารถ
ในการโอนยา้ยระบบ 

ระหวา่งกลุ่ม 9.057 3 3.019 4.060 
 

0.007* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 261.749 352 .744 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 4.110 3 1.370 3.461 

 
0.017* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 139.333 352 .396 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างอายุกับปัจจยัคุณลกัษณะ

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  โดยรวมพบว่าอายุมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software)                  

ท่ีมีคุณภาพ  (F = 3.461, Sig. = 0.017) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน 

(H1) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ แตกต่างกนัในทุกดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประโยชน์ใชส้อย 

(F = 2.914, Sig. = 0.034) ดา้นความน่าเช่ือถือ (F = 3.171, Sig. = 0.024) ดา้นความสามารถในการ  

ใช้งาน (F = 2.966, Sig. = 0.032) ดา้นประสิทธิภาพ (F = 3.083, Sig. = 0.027) ดา้นความสามารถ           

ในการบ ารุงรักษา (F = 4.909, Sig. = 0.002)  และด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ                               

(F = 4.060, Sig. =  0.007) จึงท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’)                  

ดงัตารางท่ี 4.18 – 4.23 
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ตารางที่  4.18 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอย 

 

อายุ µ 
20-29  ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 

3.71 3.76 3.54 3.74 

20-29  ปี                                           3.71 - 0.05 0.22 0.01 

30-39 ปี                                            3.76  - 0.22* 0.01 

40-49 ปี                                           3.54   - 0.20 

50 ปี ข้ึนไป 3.74    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.18 เม่ือทดสอบความแตกต่างของอายุกบัปัจจยัคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอยจ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่พบว่า อายุมีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นประโยชน์ใชส้อย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั

ทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มอาย ุ30-39 ปี มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอาย ุ40-49 ปี                  

( µ = 0.22)  
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ตารางที่ 4.19 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ 

 

อายุ µ 
20-29  ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 

3.89 3.91 3.69 3.88 

20-29  ปี                                           3.89 - 0.03 0.23 0.03 

30-39 ปี                                            3.91  - 0.23* 0.03 

40-49 ปี                                           3.69   - 0.19 

50 ปี ข้ึนไป 3.88    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.19 เม่ือทดสอบความแตกต่างของอายุกบัปัจจยัคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นความน่าเช่ือถือ จ าแนกตามอาย ุเป็นรายคู่พบว่า อายมีุผลต่อคุณลกัษณะ

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิต                     

ท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอายุ 40-49 ปี                           

( µ = 0.23)  
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ตารางที่ 4.20 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการใช้งาน 

 

อายุ µ 
20-29  ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 

3.53 3.55 3.38 3.74 

20-29  ปี                                           3.53 - 0.02 0.15 0.20 

30-39 ปี                                            3.55  - 0.17 0.18 

40-49 ปี                                           3.38   - 0.36 

50 ปี ข้ึนไป 3.74    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.20 เม่ือทดสอบความแตกต่างของอายุกบัปัจจยัคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นความสามารถในการใชง้าน จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่พบว่า โดยรวม

แลว้ค่าเฉล่ียมีแนวโนม้ท่ีจะมีความแตกต่าง แต่เม่ือตรวจสอบความแตกต่างรายคู่แลว้ พบว่า ความ

แตกต่างดงักล่าวยงัมีไม่มากพอ หรืออาจจะแตกต่างโดยบงัเอิญ ไม่ใช่ความแตกต่างท่ีแทจ้ริง 
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ตารางที่ 4.21 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านประสิทธิภาพ 

 

อายุ µ 
20-29  ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 

3.53 3.58 3.33 3.40 

20-29  ปี                                           3.53 - 0.05 0.25 0.13 

30-39 ปี                                            3.58  - 0.25* 0.18 

40-49 ปี                                           3.33   - 0.07 

50 ปี ข้ึนไป 3.40    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.21 เม่ือทดสอบความแตกต่างของอายุกบัปัจจยัคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นประสิทธิภาพ จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่พบว่า อายุมีผลต่อคุณลกัษณะ

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นประโยชน์ใช้สอย แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ี

ระดับ 0.05 มีจ านวน 1  คู่ คือ กลุ่มอายุ 30-39 ปี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอายุ 40-49 ปี                               

( µ = 0.25)  
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ตารางที่ 4.22 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 

 

อายุ µ 
20-29  ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 

3.93 3.62 3.45 3.46 

20-29  ปี                                           3.93 - 0.31 0.48* 0.47 

30-39 ปี                                            3.62  - 0.17 0.16 

40-49 ปี                                           3.45   - 0.01 

50 ปี ข้ึนไป 3.46    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.22 เม่ือทดสอบความแตกต่างของอายุกบัปัจจยัคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า                        

อายมีุผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นประโยชน์ใชส้อย แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือกลุ่มอาย ุ20-29 ปี มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอาย ุ

40-49 ปี ( µ = 0.48)  
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ตารางที่ 4.23 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างอายุกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 

 

อายุ µ 
20-29  ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50 ปี ขึน้ไป 

3.75 3.73 3.42 3.27 

20-29  ปี                                           3.75 - 0.01 0.32 0.48 

30-39 ปี                                            3.73  - 0.31* 0.47 

40-49 ปี                                           3.42   - 0.16 

50 ปี ข้ึนไป 3.27    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.23 เม่ือทดสอบความแตกต่างของอายุกบัปัจจยัคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา จ าแนกตามอายุ เป็นรายคู่ พบว่า                      

อายมีุผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นประโยชน์ใชส้อย แตกต่างกนัอยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มอาย ุ30-39 ปี มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มอาย ุ

40-49 ปี ( µ = 0.31)  
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 สมมุติฐานที่ 3 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านระดับ

การศึกษาแตกต่างกนั 
 

 H0 : ระดบัการศึกษา มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ไม่แตกต่าง

กนั 

 H1 : ระดบัการศึกษา มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษากับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)             
ทีมี่คุณภาพ 

 

คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 
(Software) ทีมี่คุณภาพ ตัวแปร n µ S.D. t 

Sig. 
(2-

tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใชส้อย อนุปริญญา 50 3.79 0.65 1.320 0.188 ไม่แตกต่าง 

ปริญญา 306 3.66 0.62 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ อนุปริญญา 50 3.92 0.61 .970 0.093 ไม่แตกต่าง 

ปริญญา 306 3.82 0.63 
3. ดา้นความสามารถใน
การใชง้าน 

อนุปริญญา 50 3.55 0.53 .627 0.055 ไม่แตกต่าง 

ปริญญา 306 3.49 0.59 
4. ดา้นประสิทธิภาพ อนุปริญญา 50 3.61 0.65 1.400 0.162 ไม่แตกต่าง 

ปริญญา 306 3.46 0.70 
5. ดา้นความสามารถใน
การบ ารุงรักษา 

อนุปริญญา 50 3.83 0.77 2.164 0.034* แตกต่าง 

ปริญญา 306 3.57 0.78 
6. ดา้นความสามารถใน
การโอนยา้ยระบบ 

อนุปริญญา 50 3.74 0.86 1.041 0.299 ไม่แตกต่าง 

ปริญญา 306 3.60 0.87 

รวมทั้งส้ิน 
อนุปริญญา 50 3.74 0.63 1.407 0.160 ไม่แตกต่าง 

ปริญญา 306 3.60 0.64 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.24 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ดา้นระดบัการศึกษากบั

ปัจจยัคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยรวมและรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียของระดบั

อนุปริญญาอยูใ่นระดบัท่ีมากกวา่ระดบัปริญญา  

 จากการทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิธีการทางสถิติ T-Test ในภาพรวมพบว่า ปัจจยัขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ระดบัการศึกษาโดยรวมมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั (t = 1.407, Sig. =  0.160) จึงยอมรับสมมุติฐาน (H0) และเม่ือ

พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันใน ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา (t =2.164,                         

Sig. =  0.034)  
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 สมมุติฐานที่ 4 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ด้านสาขาวิชาที่จบ

การศึกษาที่แตกต่างกนั 
 

 H0 : สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่

แตกต่างกนั 

 H1 : สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ

แตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.25 ผลการเปรียบเทียบสาขาวิชาที่จบการศึกษากับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ 
(Software) ทีมี่คุณภาพ 

 
คุณลกัษณะ
ซอฟต์แวร์ 

(Software) ที่มี
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
Sig. 
(2-

tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใช้
สอย 

ระหวา่งกลุ่ม 2.60 2 1.302 3.390 
 

0.035* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 135.63 353 .384 
2. ดา้นความ
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 1.00 2 .500 1.260 
 

0.285 
 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 140.20 353 .397 
3. ดา้นความสามารถ
ในการใชง้าน 

ระหวา่งกลุ่ม 1.62 2 .810 2.431 
 

0.089 
 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 117.70 353 .333 
4. ดา้นประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 4.40 2 2.200 4.615 

 
0.011* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 168.28 353 .477 
5. ดา้นความสามารถ
ในการบ ารุงรักษา 

ระหวา่งกลุ่ม 2.22 2 1.110 1.824 
 

0.163 
 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 214.72 353 .608 
6. ดา้นความสามารถ
ในการโอนยา้ยระบบ 

ระหวา่งกลุ่ม 3.80 2 1.898 2.509 
 

0.083 
 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 267.01 353 .756 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 1.97 2 .985 2.459 

 
0.087 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 141.47 353 .401 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา กบั

ปัจจยัคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  โดยรวมพบวา่สาขาวิชาท่ีจบการศึกษามีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  (F = 2.459, Sig. =  0.007) ไม่แตกต่างกนั จึงยอมรับ

สมมุติฐาน (H0) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า แตกต่างกันในด้านประโยชน์ใช้สอย                        

(F = 3.390, Sig. =  0.035) และด้านประสิทธิภาพ (F = 4.615, Sig. =  0.011) จึงท าการตรวจสอบ

ความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.26-4.27 
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ตารางที่ 4.26 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ระหว่างสาขาวชิาที่จบการศึกษากบัปัจจัย
คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอย 

 

สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
µ 

บัญชี/การเงิน/การ

คลงั/เศรษฐศาสตร์ 

บริหารธุรกจิ/การ

จัดการ/การตลาด                  

นิติศาสตร์/

รัฐศาสตร์/การ

ปกครอง 

3.76 3.59 3.58 

บญัชี/การเงิน/การ

คลงั/เศรษฐศาสตร์ 
3.76 - 0.17 0.18 

บริหารธุรกิจ/การ

จดัการ/การตลาด                  
3.59  - 0.01 

นิติศาสตร์/

รัฐศาสตร์/การ

ปกครอง 

3.58   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.26  เม่ือทดสอบความแตกต่างของสาขาวิชาท่ีจบการศึกษากับปัจจัย

คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ด้านประโยชน์ใช้สอยจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษาเป็นรายคู่พบว่า โดยรวมแลว้ค่าเฉล่ียมีแนวโน้มท่ีจะมีความแตกต่าง แต่เม่ือตรวจสอบ

ความแตกต่างรายคู่แลว้ พบว่า ความแตกต่างดงักล่าวยงัมีไม่มากพอ หรืออาจจะแตกต่างโดยบงัเอิญ 

ไม่ใช่ความแตกต่างท่ีแทจ้ริง 
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ตารางที่ 4.27 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลีย่รายคู่ระหว่างสาขาวชิาที่จบการศึกษากบัปัจจัย
คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านประสิทธิภาพ 

 

สาขาวชิาที่จบ

การศึกษา 
µ 

บัญชี/การเงิน/การ

คลงั/เศรษฐศาสตร์ 

บริหารธุรกจิ/การ

จัดการ/การตลาด                  

นิติศาสตร์/

รัฐศาสตร์/การ

ปกครอง 

3.54 3.33 3.63 

บญัชี/การเงิน/การ

คลงั/เศรษฐศาสตร์ 
3.54 - 0.21* 0.08 

บริหารธุรกิจ/การ

จดัการ/การตลาด                  
3.33  - 0.30* 

นิติศาสตร์/

รัฐศาสตร์/การ

ปกครอง 

3.63   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.27 เม่ือทดสอบความแตกต่างของสาขาวิชาท่ีจบการศึกษากับปัจจัย

คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอยจ าแนกตามสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษาเป็นรายคู่พบว่าสาขาวิชาท่ีจบการศึกษามีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)                         

ท่ีมีคุณภาพดา้นประสิทธิภาพ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ

กลุ่มนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ การปกครอง มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มบริหารธุรกิจ การจัดการ 

การตลาด ( µ = 0.30) และกลุ่มบญัชี การเงิน การคลงั เศรษฐศาสตร์ มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม

บริหารธุรกิจ การจดัการ หรือการตลาด ( µ = 0.21)   
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 สมมุติฐานที่ 5 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านต าแหน่ง

หน้าทีท่ี่แตกต่างกนั 
 

 H0 : ต าแหน่งหน้าท่ี มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่าง

กนั 

 H1 : ต าแหน่งหนา้ท่ี มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.28 ผลการเปรียบเทียบต าแหน่งกบัปัจจัยคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
 

คุณลกัษณะ
ซอฟต์แวร์ 

(Software) ที่มี
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
Sig. 
(2-

tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใช้
สอย 

ระหวา่งกลุ่ม 7.51 4 1.877 5.040 
 

0.001* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 130.72 351 0.372 
2. ดา้นความ
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 7.80 4 1.950 5.130 
 

0.000* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 133.40 351 0.380 
3. ดา้นความสามารถ
ในการใชง้าน 

ระหวา่งกลุ่ม 10.40 4 2.600 8.377 
 

0.000* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 108.92 351 0.310 
4. ดา้นประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 7.25 4 1.813 3.846 

 
0.005* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 165.42 351 0.471 
5. ดา้นความสามารถ
ในการบ ารุงรักษา 

ระหวา่งกลุ่ม 14.44 4 3.609 6.255 
 

0.000* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 202.51 351 0.577 
6. ดา้นความสามารถ
ในการโอนยา้ยระบบ 

ระหวา่งกลุ่ม 12.58 4 3.144 4.274 
 

0.002* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 258.23 351 0.736 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 9.14 4 2.286 5.975 

 
0.000* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 134.30 351 0.383 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 



98 

 จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างต าแหน่งหน้าท่ีกับปัจจยั

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  โดยรวมพบว่าต าแหน่งหน้าท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  (F = 5.975, Sig. =  0.000) แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน (H1) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า แตกต่างกนัในทุก ๆ 

ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นประโยชน์ใชส้อย (F = 5.040, Sig. =  0.001) ดา้นความน่าเช่ือถือ (F = 5.130, 

Sig. =  0.000) ด้านความสามารถในการใช้งาน  (F = 8.377, Sig. =  0.000) ด้านประสิทธิภาพ                    

(F = 3.846, Sig. =  0.005)  ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา (F = 6.255, Sig. =  0.000) ดา้น

ความสามารถในการโอนยา้ยระบบ (F = 4.274, Sig. =  0.002)  จึงท าการตรวจสอบความแตกต่าง

รายคู่ดว้ยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.29-4.34 
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ตารางที่ 4.29 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอย 

 

ต าแหน่ง µ 

ปลดัองค์การ

บริหารส่วนต าบล/

เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์

นโยบาย และแผน 

เจ้าหน้า

ที่จัดเกบ็

รายได้ 

เจ้าหน้า

ทีพ่สัดุ 

เจ้าหน้าที่

การเงิน

และบัญชี 

ผู้อ านวย

การกอง

คลงั 

3.61 3.38 3.55 3.77 3.83 

ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบล/

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์

นโยบาย และแผน          

3.61 - 0.23 0.06 0.16 0.22 

เจ้าหน้า ท่ีจัดเก็บ

รายได ้          
3.38  - 0.01 0.39* 0.45* 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                       3.55   - 0.22 0.27 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

และบญัชี      
3.77    - 0.06 

ผู ้อ  านวยการกอง

คลงั 
3.83     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.29  เม่ือทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งหน้าท่ีกบัปัจจยัคุณลกัษณะ

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ด้านประโยชน์ใช้สอยจ าแนกตามต าแหน่ง เป็นรายคู่ พบว่า 

ต าแหน่งหนา้ท่ีมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นประโยชน์ใชส้อย แตกต่าง

กันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มผูอ้  านวยการกองคลงั มีระดับ

ค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเจ้าหน้าท่ีจดัเก็บรายได้ (  µ = 0.45) และกลุ่มเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี                 

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้( µ = 0.39)             
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ตารางที่ 4.30 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ 

 

ต าแหน่ง µ 

ปลดัองค์การ

บริหารส่วนต าบล/

เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน 

เจ้าหน้า

ที่จัดเกบ็

รายได้ 

เจ้าหน้า

ทีพ่สัดุ 

เจ้าหน้าที่

การเงิน

และบัญชี 

ผู้อ านวย

การกอง

คลงั 

3.82 3.50 3.73 3.93 3.95 
ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบล/

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน          

3.82 - 0.32 0.09 0.11 0.12 

เจ้าหน้า ท่ีจัดเก็บ

รายได ้          
3.50  - 0.01 0.43* 0.45* 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                       3.73   - 0.20 0.22 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

และบญัชี      
3.93    - 0.02 

ผู ้อ  านวยการกอง

คลงั 
3.95     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.30  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ด้านประโยชน์ใช้สอยจ าแนกตามต าแหน่ง เป็นรายคู่ พบว่า 

ต าแหน่งมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพดา้นความน่าเช่ือถือ แตกต่างกนัอยา่ง

มีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือ กลุ่มผูอ้  านวยการกองคลงั มีระดับค่าเฉล่ีย

มากกว่ากลุ่มเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายได ้(  µ = 0.45) และกลุ่มเจา้หน้าท่ีการเงิน และบญัชีมีระดับ

ค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้( µ = 0.43)  
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ตารางที่ 4.31 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการใช้งาน 

 

ต าแหน่ง µ 

ปลดัองค์การ

บริหารส่วนต าบล/

เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน 

เจ้าหน้า

ที่จัดเกบ็

รายได้ 

เจ้าหน้า

ทีพ่สัดุ 

เจ้าหน้าที่

การเงิน

และบัญชี 

ผู้อ านวย

การกอง

คลงั 

3.60 3.13 3.36 3.58 3.70 

ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบล/

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน          

3.60 - 0.48* 0.24 0.03 0.10 

เจ้าหน้า ท่ีจัดเก็บ

รายได ้          
3.13  - 0.01 0.45* 0.57* 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                       3.36   - 0.22 0.34* 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

และบญัชี      
3.58    - 0.12 

ผู ้อ  านวยการกอง

คลงั 
3.70     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.31  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ด้านประโยชน์ใช้สอยจ าแนกตามต าแหน่ง เป็นรายคู่พบว่า 

ต าแหน่งมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพความสามารถในการใชง้าน แตกต่าง

กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ คือ กลุ่มปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหรือ

เจ้าหน้าท่ีวิ เคราะห์นโยบาย และแผน มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้                            

(  µ = 0.48) กลุ่มผูอ้  านวยการกองคลังมีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้                        

( µ = 0.57) กลุ่มเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชีมีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้           

( µ = 0.45) และกลุ่มผูอ้  านวยการกองคลงัมีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ( µ = 0.34)                       
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ตารางที่ 4.32 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านประสิทธิภาพ 

 

ต าแหน่ง µ 

ปลดัองค์การ

บริหารส่วนต าบล/

เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน 

เจ้าหน้า

ที่จัดเกบ็

รายได้ 

เจ้าหน้า

ทีพ่สัดุ 

เจ้าหน้าที่

การเงิน

และบัญชี 

ผู้อ านวย

การกอง

คลงั 

3.51 3.20 3.33 3.58 3.57 

ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบล/

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน          

3.51 - 0.31 0.18 0.08 0.07 

เจ้าหน้า ท่ีจัดเก็บ

รายได ้          
3.20  - 0.01 0.38* 0.37 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                       3.33   - 0.26 0.25 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

และบญัชี      
3.58    - 0.01 

ผู ้อ  านวยการกอง

คลงั 
3.57     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.32  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ดา้นประสิทธิภาพจ าแนกตามต าแหน่ง เป็นรายคู่ พบว่า ต าแหน่ง

มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพความสามารถในการใชง้าน แตกต่างกนัอยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือกลุ่มเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชีมีระดบัค่าเฉล่ีย

มากกวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้( µ = 0.38)  
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ตารางที่ 4.33 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 

 

ต าแหน่ง µ 

ปลดัองค์การ

บริหารส่วนต าบล/

เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน 

เจ้าหน้า

ที่จัดเกบ็

รายได้ 

เจ้าหน้า

ทีพ่สัดุ 

เจ้าหน้าที่

การเงิน

และบัญชี 

ผู้อ านวย

การกอง

คลงั 

3.62 3.09 3.56 3.73 3.65 

ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบล/

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน          

3.62 - 0.53 0.06 0.11 0.02 

เจ้าหน้า ท่ีจัดเก็บ

รายได ้          
3.09  - 0.47* 0.64* 0.55* 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                       3.56   - 0.17 0.08 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

และบญัชี      
3.73    - 0.09 

ผู ้อ  านวยการกอง

คลงั 
3.65     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.33  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษาจ าแนกตามต าแหน่ง เป็นราย

คู่ พบว่า ต าแหน่งมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพความสามารถในการใชง้าน 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 3 คู่ คือกลุ่มเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชี

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้( µ = 0.64) กลุ่มผูอ้  านวยการกองคลงัมีระดบั

ค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่มเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ (  µ = 0.55) กลุ่มเจ้าหน้าท่ีพสัดุมีระดับค่าเฉล่ีย

มากกวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้( µ = 0.47)  
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ตารางที่ 4.34 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ
ซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ 

 

ต าแหน่ง µ 

ปลดัองค์การ

บริหารส่วนต าบล/

เจ้าหน้าทีว่เิคราะห์

นโยบายและแผน 

เจ้าหน้า

ที่จัดเกบ็

รายได้ 

เจ้าหน้า

ทีพ่สัดุ 

เจ้าหน้าที่

การเงิน

และบัญชี 

ผู้อ านวย

การกอง

คลงั 

3.59 3.20 3.53 3.77 3.56 

ป ลั ด อ ง ค์ ก า ร

บริหารส่วนต าบล/

เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์

นโยบายและแผน          

3.59 - 0.39 0.06 0.19 0.02 

เจ้าหน้า ท่ีจัดเก็บ

รายได ้          
3.20  - 0.33 0.58* 0.37 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ                       3.53   - 0.24 0.03 

เจ้าหน้าท่ีการเงิน

และบญัชี      
3.77    - 0.21 

ผู ้อ  านวยการกอง

คลงั 
3.56     - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.34  เ ม่ือทดสอบความแตกต่างของต าแหน่งกับปัจจัยคุณลักษณะ

ซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบจ าแนกตามต าแหน่ง      

เป็นรายคู่ พบว่า ต าแหน่งมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพความสามารถ                

ในการใชง้าน แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มเจา้หน้าท่ี

การเงิน และบญัชีมีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่มเจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้( µ = 0.58)  
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 สมมุติฐานที่ 6 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ด้านอายุการท างาน

ราชการแตกต่างกนั 
 

 H0 : อายุการท างานราชการ  มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                  

ไม่แตกต่างกนั 

 H1 : อายุการท างานราชการ  มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

แตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.35 ผลการเปรียบเทียบอายุการท างานราชการกับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพ 

 

คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 
(Software) ทีมี่คุณภาพ ตัวแปร n µ σ t 

Sig. 
(2-

tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใชส้อย 1-10 ปี 227 3.66 0.60 -0.804 0.422 ไม่แตกต่าง 

มากกวา่ 10 ปี  129 3.72 0.66 
2. ดา้นความน่าเช่ือถือ 1-10 ปี 227 3.82 0.61 -0.572 0.567 ไม่แตกต่าง 

มากกวา่ 10 ปี  129 3.86 0.67 
3. ดา้นความสามารถใน
การใชง้าน 

1-10 ปี 227 3.47 0.53 -1.367 0.173 ไม่แตกต่าง 

มากกวา่ 10 ปี  129 3.56 0.66 
4. ดา้นประสิทธิภาพ 1-10 ปี 227 3.47 0.65 -0.612 0.541 ไม่แตกต่าง 

มากกวา่ 10 ปี  129 3.52 0.77 
5. ดา้นความสามารถใน
การบ ารุงรักษา 

1-10 ปี 227 3.63 0.81 0.837 0.403 ไม่แตกต่าง 

มากกวา่ 10 ปี  129 3.56 0.73 
6. ดา้นความสามารถใน
การโอนยา้ยระบบ 

1-10 ปี 227 3.65 0.86 0.729 0.399 ไม่แตกต่าง 

มากกวา่ 10 ปี  129 3.56 0.89 

รวมทั้งส้ิน 
1-10 ปี 227 3.62 0.61 0.115 0.877 ไม่แตกต่าง 

มากกวา่ 10 ปี  129 3.63 0.68 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.35 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง ดา้นอายกุารท างานราชการ

กบัปัจจยัคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยรวม และรายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียของ

ระดบัอายกุารท างานมากกว่า 10 ปี มีค่ามากกว่าอายกุารท างาน 1-10 ปี ยกเวน้ดา้นความสามารถใน

การบ ารุงรักษา และดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 

 จากการทดสอบสมมุติฐานดว้ยวิธีการทางสถิติ T-Test ในภาพรวมพบว่า ปัจจยัขอ้มูล

เบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ ดา้นอายกุารท างานราชการ  โดยรวมมีผลต่อคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั (t  = 0.115, sig = 0.877) จึงยอมรับสมมุติฐาน (H0)  
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 สมมุติฐานที่ 7 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนั 
 

 H0 : ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั 

 H1 : ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.36 ผลการเปรียบเทียบประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบ e-LAAS กับปัจจัย
คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 

 
คุณลกัษณะ
ซอฟต์แวร์ 

(Software) ที่มี
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
Sig. 
(2-

tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใช้
สอย 

ระหวา่งกลุ่ม 3.580 3 1.193 3.120 
 

0.026* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 134.650 352 0.383 
2. ดา้นความ
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 4.671 3 1.557 4.014 
 

0.008* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 136.531 352 0.388 
3. ดา้นความสามารถ
ในการใชง้าน 

ระหวา่งกลุ่ม 3.355 3 1.118 3.394 
 

0.018* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 115.965 352 0.329 
4. ดา้นประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 3.445 3 1.148 2.388 

 
0.069 

 

ไม่แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 169.230 352 0.481 
5. ดา้นความสามารถ
ในการบ ารุงรักษา 

ระหวา่งกลุ่ม 16.868 3 5.623 9.892 
 

0.000* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 200.076 352 0.568 
6. ดา้นความสามารถ
ในการโอนยา้ยระบบ 

ระหวา่งกลุ่ม 10.063 3 3.354 4.528 
 

0.004* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 260.743 352 0.741 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 5.658 3 1.886 4.818 

 
0.003* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 137.785 352 0.391 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.36  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างประสบการณ์ในการ

ปฏิบติังานด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software)                  

ท่ีมีคุณภาพ  โดยรวมพบว่าประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software) ท่ีมีคุณภาพ  (F = 4.818, Sig. =  0.003) แตกต่างกัน                      

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน (H1) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า แตกต่างกันในด้านประโยชน์ใช้สอย  (F = 3.120, Sig. =  0.026) ด้านความน่าเช่ือถือ                         

(F = 4.014, Sig. = 0.008)  ด้ า นค ว ามส าม า รถ ในก า ร ใ ช้ ง า น  ( F = 3.394, Sig. = 0.018)                                       

ด้านประสิทธิภาพ (F = 2.388, Sig. =  0.069)  ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา (F = 9.892,                   

Sig. =  0.000) และดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ (F = 4.528, Sig. =  0.004) จึงท าการ

ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.37 - 4.42 
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ตารางที่ 4.37 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)            
ทีมี่คุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอย 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานด้วย

ระบบ e-LAAS 
µ 

น้อยกว่า 1 

ปี                                        

1-2 

ปี                                                  

3-4 

ปี                                       

มากกว่า 4 

ปี 

3.95 3.73 3.56 3.66 

นอ้ยกวา่ 1 ปี                                        3.95 - 0.22 0.39 0.29 

1-2 ปี                                                  3.73  - 0.17 0.07 

3-4 ปี                                       3.56   - 0.10 

มากกวา่ 4 ปี 3.66    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.37  เม่ือทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ย

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                      

ดา้นประโยชน์ใช้สอยจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                          

(e-LAAS) เป็นรายคู่ พบว่า โดยรวมแลว้ค่าเฉล่ียมีแนวโนม้ท่ีจะมีความแตกต่าง แต่เม่ือตรวจสอบ

ความแตกต่างรายคู่แลว้ พบว่า ความแตกต่างดงักล่าวยงัมีไม่มากพอ หรืออาจจะแตกต่างโดยบงัเอิญ 

ไม่ใช่ความแตกต่างท่ีแทจ้ริง 
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ตารางที่ 4.38 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กบัปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)            
ทีมี่คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานด้วย

ระบบ e-LAAS 
µ 

น้อยกว่า 1 ปี                                        1-2 ปี                                                  3-4 ปี                                       มากกว่า 4 ปี 

3.99 3.93 3.67 3.84 

นอ้ยกวา่ 1 ปี                                        3.99 - 0.06 0.32 0.15 

1-2 ปี                                                  3.93  - 0.26* 0.09 

3-4 ปี                                       3.67   - 0.17 

มากกวา่ 4 ปี 3.84    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.38  เม่ือทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ย

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software) ท่ีมีคุณภาพ                      

ด้านความน่าเช่ือถือจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                     

(e-LAAS) เป็นรายคู่ พบว่า ด้านความน่าเ ช่ือถือมีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software)                            

ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือกลุ่ม1-2 ปี มีระดบั

ค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 3-4 ปี ( µ = 0.26)  
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ตารางที่ 4.39 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กบัปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)             
ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการใช้งาน 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานด้วย

ระบบ e-LAAS 
µ 

น้อยกว่า 1 ปี                                        1-2 ปี                                                  3-4 ปี                                       มากกว่า 4 ปี 

3.69 3.59 3.40 3.42 

นอ้ยกวา่ 1 ปี                                        3.69 - 0.11 0.29 0.27 

1-2 ปี                                                  3.59  - 0.18 0.16 

3-4 ปี                                       3.40   - 0.02 

มากกวา่ 4 ปี 3.42    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.39  เม่ือทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ย

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                     

ด้านความสามารถในการใช้งานจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นรายคู่ โดยรวมแลว้ค่าเฉล่ียมีแนวโน้มท่ีจะมีความแตกต่าง แต่เม่ือ

ตรวจสอบความแตกต่างรายคู่แลว้ พบว่า ความแตกต่างดงักล่าวยงัมีไม่มากพอ หรืออาจจะแตกต่าง

โดยบงัเอิญ ไม่ใช่ความแตกต่างท่ีแทจ้ริง 
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ตารางที่ 4.40 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กบัปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)           
ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานด้วย

ระบบ e-LAAS 
µ 

น้อยกว่า 1 ปี                                        1-2 ปี                                                  3-4 ปี                                       มากกว่า 4 ปี 

4.22 3.74 3.46 3.40 

นอ้ยกวา่ 1 ปี                                        4.22 - 0.48* 0.76* 0.82* 

1-2 ปี                                                  3.74  - 0.28* 0.33 

3-4 ปี                                       3.46   - 0.05 

มากกวา่ 4 ปี 3.40    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.40  เม่ือทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ย

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                      

ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นรายคู่ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษามีผลต่อคุณลักษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 4 คู่ 

คือ กลุ่มน้อยกว่า 1 ปี มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม มากกว่า 4 ปี (µ = 0.82) กลุ่มน้อยกว่า 1 ปี                    

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 3-4 ปี  ( µ = 0.76) กลุ่มนอ้ยกวา่ 1 ปี มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 1-2 

ปี ( µ = 0.48)  และกลุ่ม1-2 ปี  มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม  3-4 ปี ( µ = 0.28)                                              
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ตารางที่ 4.41 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กบัปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)          
ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิานด้วย

ระบบ e-LAAS 
µ 

น้อยกว่า 1 ปี                                        1-2 ปี                                                  3-4 ปี                                       มากกว่า 4 ปี 

4.04 3.74 3.51 3.44 

นอ้ยกวา่ 1 ปี                                        4.04 - 0.31 0.53 0.60* 

1-2 ปี                                                  3.74  - 0.23 0.30 

3-4 ปี                                       3.51   - 0.07 

มากกวา่ 4 ปี 3.44    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.41  เม่ือทดสอบความแตกต่างของประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ย

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                       

ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบจ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นรายคู่ด้านความสามารถในการโอนยา้ยระบบมีผลต่อคุณลักษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ 

คือ กลุ่ม 1-2 ปี มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม มากกวา่ 4 ปี ( µ = 0.60)  
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 สมมุติฐานที่ 8 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ด้านจ านวนคร้ังใน

การศึกษาอบรมเกีย่วกบัระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนั 
 

 H0 : จ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั 

 H1 : จ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั 

 

ตารางที่ 4.42 ผลการเปรียบเทียบจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
(e-LAAS) กบัปัจจัยคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 

 
คุณลกัษณะ
ซอฟต์แวร์ 

(Software) ที่มี
คุณภาพ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares df Mean 

Square F 
Sig. 
(2-

tailed) 

ผลการ
ทดสอบ 

1. ดา้นประโยชน์ใช้
สอย 

ระหวา่งกลุ่ม 7.940 3 2.647 7.150 
 

0.000* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 130.291 352 0.370 
2. ดา้นความ
น่าเช่ือถือ 

ระหวา่งกลุ่ม 8.182 3 2.727 7.217 
 

0.000* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 133.019 352 0.378 
3. ดา้นความสามารถ
ในการใชง้าน 

ระหวา่งกลุ่ม 5.816 3 1.939 6.012 
 

0.001* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 113.504 352 0.322 
4. ดา้นประสิทธิภาพ ระหวา่งกลุ่ม 5.294 3 1.765 3.711 

 
0.012* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 167.381 352 0.476 
5. ดา้นความสามารถ
ในการบ ารุงรักษา 

ระหวา่งกลุ่ม 11.470 3 3.823 6.550 
 

0.000* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 205.474 352 0.584 
6. ดา้นความสามารถ
ในการโอนยา้ยระบบ 

ระหวา่งกลุ่ม 6.711 3 2.237 2.982 
 

0.031* 
 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 264.095 352 0.750 

รวมทั้งส้ิน 
ระหวา่งกลุ่ม 6.561 3 2.187 5.624 

 
0.001* 

 

แตกต่าง 

ภายในกลุ่ม 136.882 352 0.389 
 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนระหว่างจ านวนคร้ังในการศึกษา

อบรมเก่ียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)                      

ท่ีมีคุณภาพ  โดยรวมพบว่าจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                         

(e-LAAS) มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ  (F = 5.624, Sig. = 0.001) แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จึงยอมรับสมมุติฐาน (H1) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า แตกต่างกันในทุก ๆ ด้าน ประกอบด้วย ด้านประโยชน์ใช้สอย (F = 7.150, Sig. = 0.000)              

ด้านความน่าเ ช่ือถือ (F = 7.217, Sig. =  0.000) ด้านความสามารถในการใช้งาน (F = 6.012,                       

Sig. =  0.001) ดา้นประสิทธิภาพ (F = 3.711, Sig. =  0.012) ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา              

(F = 6.550, Sig. =  0.000) และดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ (F = 2.982, Sig. =  0.031)  

จึงท าการตรวจสอบความแตกต่างรายคู่ดว้ยวิธีของเซฟเฟ่ (Scheffe’) ดงัตารางท่ี 4.43 - 4.48 
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ตารางที่ 4.43 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)  กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ 
(Software) ทีมี่คุณภาพด้านประโยชน์ใช้สอย 

 

จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม µ 

ไม่เคยศึกษา

อบรม                                 
1 คร้ัง                                                  2 คร้ัง                                         

มากกว่า 

2 คร้ัง 

3.83 3.50 3.62 3.84 

ไม่เคยศึกษาอบรม                                 3.83 - 0.33* 0.21 0.01 

1 คร้ัง                                                  3.50  - 0.13 0.34* 

2 คร้ัง                                         3.62   - 0.22 

มากกวา่ 2 คร้ัง 3.84    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.43  เม่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบั

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                     

ดา้นประโยชน์ใชส้อยจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                         

(e-LAAS) เป็นรายคู่ ดา้นประโยชน์ใชส้อยมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือกลุ่ม มากกว่า 2 คร้ัง มีระดบั

ค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 1 คร้ัง  ( µ = 0.34) และกลุ่มไม่เคยศึกษาอบรม มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม  

1 คร้ัง ( µ = 0.33)                                                                                
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ตารางที่ 4.44 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพด้านความน่าเช่ือถือ 

 

จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม µ 

ไม่เคยศึกษา

อบรม                                 
1 คร้ัง                                                  2 คร้ัง                                         

มากกว่า 

2 คร้ัง 

4.00 3.64 3.80 3.98 

ไม่เคยศึกษาอบรม                                 4.00 - 0.36* 0.21 0.02 

1 คร้ัง                                                  3.64  - 0.16 0.34* 

2 คร้ัง                                         3.80   - 0.19 

มากกวา่ 2 คร้ัง 3.98    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.44  เม่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบั

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                    

ดา้นความน่าเช่ือถือจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                  

(e-LAAS) เป็นรายคู่ ด้านความน่าเช่ือถือมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 2 คู่ คือกลุ่ม ไม่เคยศึกษาอบรม มีระดบั

ค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 1 คร้ัง  ( µ = 0.36) และกลุ่มมากกว่า 2 คร้ัง มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม  1 

คร้ัง ( µ = 0.34) 
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ตารางที่ 4.45 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการใช้งาน 

 

จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม µ 

ไม่เคยศึกษา

อบรม                                 
1 คร้ัง                                                  2 คร้ัง                                         

มากกว่า 

2 คร้ัง 

3.70 3.33 3.52 3.56 

ไม่เคยศึกษาอบรม                                 3.70 - 0.37* 0.18 0.13 

1 คร้ัง                                                  3.33  - 0.19 0.24* 

2 คร้ัง                                         3.52   - 0.05 

มากกวา่ 2 คร้ัง 3.56    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.45  เม่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบั

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                    

ดา้นความสามารถในการใช้งานจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกับระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นรายคู่ ดา้นความสามารถในการใชง้านมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพ  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิตท่ีระดับ 0.05 มีจ านวน 2 คู่  คือ                    

กลุ่มไม่เคยศึกษาอบรม มีระดบัค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 1 คร้ัง  ( µ = 0.37) และกลุ่มมากกว่า 2 คร้ัง    

มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม  1 คร้ัง ( µ = 0.33) 
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ตารางที่ 4.46 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพด้านประสิทธิภาพ 

 

จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม µ 

ไม่เคยศึกษา

อบรม                                 
1 คร้ัง                                                  2 คร้ัง                                         

มากกว่า 

2 คร้ัง 

3.71 3.34 3.46 3.53 

ไม่เคยศึกษาอบรม                                 3.71 - 0.36* 0.25 0.17 

1 คร้ัง                                                  3.34  - 0.12 0.19 

2 คร้ัง                                         3.46   - 0.07 

มากกวา่ 2 คร้ัง 3.53    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.46  เม่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบั

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                    

ด้านประสิทธิภาพจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                     

(e-LAAS) เป็นรายคู่ ด้านประสิทธิภาพมีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ คือ กลุ่มไม่เคยศึกษาอบรมมีระดบั

ค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 1 คร้ัง  ( µ = 0.36)  
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ตารางที่ 4.47 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 

 

จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม µ 

ไม่เคยศึกษา

อบรม                                 
1 คร้ัง                                                  2 คร้ัง                                         

มากกว่า 

2 คร้ัง 

4.01 3.46 3.55 3.59 

ไม่เคยศึกษาอบรม                                 4.01 - 0.54* 0.45* 0.42* 

1 คร้ัง                                                  3.46  - 0.09 0.12 

2 คร้ัง                                         3.55   - 0.04 

มากกวา่ 2 คร้ัง 3.59    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.47  เม่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบั

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                     

ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษาจ าแนกตามจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นรายคู่ ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษามีผลต่อคุณลักษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 3 คู่ 

คือ กลุ่มไม่เคยศึกษาอบรม มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 1 คร้ัง  ( µ = 0.54) กลุ่มไม่เคยศึกษาอบรม 

มีระดับค่าเฉล่ียมากกว่ากลุ่ม 2 คร้ัง (  µ = 0.45) และกลุ่มไม่เคยศึกษาอบรม มีระดับค่าเฉล่ีย

มากกวา่กลุ่ม มากกวา่ 2 คร้ัง ( µ = 0.42) 
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ตารางที่ 4.48 ผลการเปรียบเทียบผลต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่ระหว่างจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์  
(Software) ทีมี่คุณภาพด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ 

 

จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม µ 

ไม่เคยศึกษา

อบรม                                 
1 คร้ัง                                                  2 คร้ัง                                         

มากกว่า 

2 คร้ัง 

3.91 3.49 3.61 3.62 

ไม่เคยศึกษาอบรม                                 3.91 - 0.42* 0.30 0.29 

1 คร้ัง                                                  3.49  - 0.12 0.13 

2 คร้ัง                                         3.61   - 0.01 

มากกวา่ 2 คร้ัง 3.62    - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

 จากตารางท่ี 4.48  เม่ือทดสอบความแตกต่างของจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบั

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับปัจจัยคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ                       

ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ จ าแนกตามจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เป็นรายคู่ ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบมีผลต่อคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ 

คือกลุ่มไม่เคยศึกษาอบรม มีระดบัค่าเฉล่ียมากกวา่กลุ่ม 1 คร้ัง  ( µ = 0.42)  
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ตอนที ่4 การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคโดยการวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

 

 การวิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 4 

ประเด็น คือ 1) ดา้นบุคลากร 2) ดา้นเทคโนโลยี 3) ดา้นกระบวนการท างานของระบบ 4) ดา้นคู่มือ 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 ปัญหา และอุปสรรคด้านบุคลากร    

 

ตารางที่ 4.49 จ านวน และร้อยละปัญหา และอุปสรรคด้านบุคลากร 
 

ปัญหา และอุปสรรคด้านบุคลากร จ านวน ร้อยละ 

1. บุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบอยา่งเพยีงพอ 30 23.10 

2. ผู ้บริหารไม่ให้การสนับสนุนบุคลากรในการท างานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 
17 13.09 

3. เจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้านระบบ 10 7.70 

4. ผูใ้ชร้ะบบท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย 10 7.70 

5. มีบุคลากรไม่เพียงพอ 5 3.85 

6. บุคลากรในกองคลงัไม่ใหค้วามร่วมมือในการลงระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) 

3 2.31 

7. บุคลากรท่ีปฏิบติังานดา้นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่ตรงกบั
สายงานท่ีรับผดิชอบ 

2 1.54 

รวม 77 59.29 
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 จากตารางท่ี 4.49 ผูต้อบแบบสอบถามมีปัญหา และอุปสรรคในการในการปฏิบติังาน 

ประกอบด้วย บุคลากรไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบอย่างเพียงพอ (จ านวน 30 คน                    

ร้อยละ 23.10)  ผูบ้ริหารไม่ให้การสนับสนุนบุคลากรในการท างานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                    

(e-LAAS) (จ านวน 17 คน ร้อยละ 13.09)  เจา้หน้าท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อนการใชง้านระบบ 

(จ านวน 10 คน ร้อยละ 7.70) ผูใ้ชร้ะบบท่ีมีความเช่ียวชาญไดมี้การโอนยา้ย ระบบ (จ านวน 10 คน 

ร้อยละ  7.70) มีบุคลากรไม่เพียงพอ จ านวน 5 คน ร้อยละ 3.85) บุคลากรในกองคลงัไม่ให้ความ

ร่วมมือในการลงระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) (จ านวน 3 คน ร้อยละ 2.31) และ บุคลากรท่ี

ปฏิบติังานดา้นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไม่ตรงกบัสายงานท่ีรับผิดชอบ (จ านวน 2 คน 

ร้อยละ 1.54)  

 

 ปัญหา  และอุปสรรคด้านเทคโนโลยี 

 

ตารางที่ 4.50 จ านวน  และร้อยละปัญหา และอุปสรรคด้านเทคโนโลยี 
 

ปัญหา และอุปสรรคด้านเทคโนโลย ี จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 35 24.50 

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการใชง้าน 20 14.00 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนจ ากดั 5 3.50 

4. เม่ือระบบเกิดปัญหาไม่มีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบใหค้วามช่วยเหลือ 10 7.00 

รวม 70 49.00 

 

 จากตารางท่ี 4.50 ผู ้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ประกอบด้วย ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร (จ านวน 35 คน ร้อยละ 24.50) เคร่ืองคอมพิวเตอร์                 

ไม่รองรับการใชง้าน (จ านวน 20 ร้อยละ 14.00)  เม่ือระบบเกิดปัญหาไม่มีเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบ            

ใหค้วามช่วยเหลือ (จ านวน 10 ร้อยละ 14.29) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีจ านวนจ ากดั (จ านวน 5 คน              

ร้อยละ 3.50)  
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ปัญหา  และอุปสรรคด้านกระบวนการท างานของระบบ 

 

ตารางที่ 4.51 จ านวน และร้อยละปัญหา  และอุปสรรคด้านกระบวนการท างานของระบบ 
 

ปัญหา  และอุปสรรคด้านกระบวนการท างานของระบบ จ านวน ร้อยละ 

1. ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว 20 13.60 

2. ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหวา่งการบนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาขดัขอ้ง
ระหวา่งการใชง้าน                       

18 12.24 

3. เม่ือมีผูใ้ชง้านระบบมาก ระบบจะใชง้านไม่ได ้ 12 8.16 

4. การประมวลผลบางช่วงมีความล่าชา้มาก 7 4.76 

5. ระบบชา้และ Error บ่อย 6 4.08 

6. ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความยุง่ยากซบัซอ้น 3 2.04 

7. ระบบไม่พร้อมใชง้านระหวา่งเวลา 09.00-16.30 น. 2 1.36 

รวม 68 46.24 

 

 จากตารางท่ี 4.51 ผู ้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ประกอบดว้ย ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว (จ านวน 20 คน ร้อยละ 13.60)             

ไม่มีการบันทึกข้อมูลระหว่างการบันทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งาน                      

(จ  านวน 18 คน ร้อยละ 12.24)  เม่ือมีผูใ้ชง้านระบบมาก ระบบจะใชง้านไม่ได ้ (จ านวน 12 ร้อยละ 

8.16) การประมวลผลบางช่วงมีความล่าชา้มาก  (จ านวน 7 คน ร้อยละ 4.76) ระบบชา้และ Error 

บ่อย (จ านวน 6 ร้อยละ 4.08)  ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความยุง่ยากซบัซอ้น (จ านวน 3 คน ร้อยละ 

2.04)  ระบบไม่พร้อมใชง้านระหวา่งเวลา 09.00-16.30 น. (จ านวน 2 คน ร้อยละ 1.36)  
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 ปัญหา  และอุปสรรคด้านคู่มือ 

 

ตารางที่ 4.52 จ านวน  และร้อยละปัญหา และอุปสรรคด้านคู่มือ 
 

ปัญหา และอุปสรรคด้านคู่มือ จ านวน ร้อยละ 

1. คู่มือการท างานมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 18 5.94 

2. ระบบไม่บอกขั้นตอนการท างานใหช้ดัเจน 10 3.30 

3. คู่มือการใชง้านมีความยุง่ยาก 5 1.65 

รวม 33 10.89 

 

 จากตารางท่ี 4.52 ผู ้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

ประกอบดว้ย คู่มือการท างานมีการเปล่ียนแปลงบ่อย (จ านวน 18 คน ร้อยละ 5.94) ระบบไม่บอก

ขั้นตอนการท างานให้ชัดเจน (จ านวน 10 คน ร้อยละ 3.30)  คู่มือการใช้งานมีความยุ่งยาก                     

(จ  านวน 5 คน ร้อยละ 1.65) 

  



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 

 การคน้ควา้อิสระเร่ือง การประเมินผลการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้น

การศึกษา คือ บุคลากรขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ ทั้งหมด 89 แห่ง จ านวน 

356 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล

โดยใช้วิธีประมวลผลทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดว้ย  การแจกแจง

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการทดสอบสมมุติฐาน              

ใชส้ถิติการทดสอบค่าที (T-Test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 2 กลุ่ม และใชส้ถิติการ

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง

มากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยสามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

 

สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบ e-LAAS 

 สรุปผลการศึกษาดา้นขอ้มูลทัว่ไป พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                 

มีช่วงอายรุะหว่าง 30-39 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดบัปริญญาตรี ในสาขาการบญัชี  การเงิน หรือ

การคลัง เศรษฐศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าท่ีการเงิน และบัญชี มีอายุการท างานราชการ 5-10 ปี                               

มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ในช่วง 1-2 ปี และเคยเขา้

รับการอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) จ  านวน 1 คร้ัง 
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 ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจเกี่ยวกับการประเมินผลการใช้งานระบบ

บัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) 

 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 

ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ 1) ด้านประโยชน์ใช้สอย 2) ด้านความน่าเช่ือถือ 3) ดา้นความสามารถ            

ในการใชง้าน 4)  ดา้นประสิทธิภาพ 5) ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 6) ดา้นความสามารถ

ในการโอนยา้ยระบบ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะของซอฟต์แวร์               

ท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นประโยชน์ใช้สอย ด้านความสามารถ                 

ในการโอนยา้ยระบบ ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา ด้านความสามารถในการใช้งาน                  

และดา้นประสิทธิภาพ   

 ตอนที่  3 สรุปการทดสอบสมมุติฐาน ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software)                        

ทีมี่คุณภาพ  

 สมมุติฐานที่ 1 ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นเพศแตกต่าง

กนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นเพศกบัคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยใชก้ารทดสอบสถิติค่าที (T-Test) โดยรวม พบว่า ผูใ้ชร้ะบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ท่ีมีเพศแตกต่างกันมีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software) ท่ีมีคุณภาพ                     

แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนั                 

ในด้านประโยชน์ ใช้สอย  ด้านความน่า เ ช่ือ ถือ  ด้านความสามารถในการบ า รุง รักษา                                         

ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  

 สมมุติฐานที่ 2 ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นอายุแตกต่าง

กนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นอายกุบัคุณลกัษณะ

ซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

โดยรวม พบว่า ผูใ้ช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ 

(Software) ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
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พบว่า แตกต่างกนัในดา้นประโยชน์ใชส้อย ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใชง้าน 

ดา้นประสิทธิภาพ ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา และดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  

 สมมุติฐานที่  3 ปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผูใ้ช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านระดับ

การศึกษาแตกต่างกนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นระดบัการศึกษากบั

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยใชก้ารทดสอบสถิติค่าที (T-Test) โดยรวม พบว่า 

ผูใ้ช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีมีการศึกษาแตกต่างกนัมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software)                   

ท่ีมีคุณภาพ ไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัในดา้นความสามารถในการ

บ ารุงรักษา  

 สมมุติฐานที่ 4 ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษาแตกต่างกนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้านสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษากับคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน                 

ทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยรวม พบว่า ผูใ้ช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท่ีมีสาขาวิชาท่ีจบ

การศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ ไม่แตกต่างกัน                   

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัในดา้นประโยชน์ใชส้อย ดา้นประสิทธิภาพ   

 สมมุติฐานที่ 5 ปัจจัยขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ด้านต าแหน่ง

แตกต่างกนั 

 สรุปผลการวิ เคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นด้านต าแหน่ง                          

กับคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว                     

(One-Way ANOVA) โดยรวม พบว่า ผู ้ใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ท่ีมีต าแหน่งแตกต่างกัน                    

มีผลต่อคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า แตกต่างกนัในดา้นประโยชน์ใช้สอย ดา้นความน่าเช่ือถือ         

ด้านความสามารถในการใช้งาน ด้านประสิทธิภาพ  ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา                      

และดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  

 สมมุติฐานที่ 6 ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นอายกุารท างาน

ราชการแตกต่างกนั 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ดา้นอายุการท างาน

ราชการกบัคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ โดยใช้การทดสอบสถิติค่าที (T-Test) 

โดยรวม พบว่า ผูใ้ช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท่ีมีอายุการท างานราชการแตกต่างกันมีผลต่อ

คุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพไม่แตกต่างกนั   

 สมมุติฐานที่ 7 ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นประสบการณ์

ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยขอ้มูลเบ้ืองตน้ด้านประสบการณ์               

ในการปฏิบติังานด้วยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กับคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software)                

ท่ีมีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยรวม พบว่า                 

ผูใ้ช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                 

(e-LAAS) แตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software) ท่ี มี คุณภาพ แตกต่างกัน                       

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัในดา้นประโยชน์

ใชส้อย ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใชง้าน ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 

และดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  

 สมมุติฐานที่ 8 ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ดา้นจ านวนคร้ัง              

ในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แตกต่างกนั 

 สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นด้านจ านวนคร้ัง                      

ในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กบัคุณลกัษณะซอฟตแ์วร์ (Software) 

ท่ีมีคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยรวม พบว่า                   

ผูใ้ช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ท่ีมีจ านวนคร้ังในการศึกษาอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                   

(e-LAAS) แตกต่างกัน มีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software) ท่ี มี คุณภาพ แตกต่างกัน                               

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัในดา้นประโยชน์

ใชส้อย ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นความสามารถในการใชง้าน ดา้นประสิทธิภาพ  ดา้นความสามารถ

ในการบ ารุงรักษา และดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ  

 ตอนที่ 4 สรุปปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล  

 ด้านบุคลากร ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร ประกอบด้วย                        

1) บุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบอย่างเพียงพอ 2) ผูบ้ริหารไม่ให้การสนับสนุน
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บุคลากรในการท างานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 3) เจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อน

การใชง้านระบบ  

 ดา้นเทคโนโลยี ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย             

1) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการใชง้าน 3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์                   

มีจ  านวนจ ากดั  

 ด้านกระบวนการท างานของระบบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน

กระบวนการท างานของระบบ ประกอบดว้ย  1) ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการลม้เหลว 

2) ไม่มีการบันทึกข้อมูลระหว่างการบันทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาขัดข้องระหว่างการใช้งาน                 

3) เม่ือมีผูใ้ชง้านระบบมาก ระบบจะใชง้านไม่ได ้

 ดา้นคู่มือ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นคู่มือ ประกอบดว้ย 1) คู่มือการ

ท างานมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 2) ระบบไม่บอกขั้นตอนการท างานให้ชดัเจน 3) คู่มือการใชง้านมี

ความยุง่ยาก  

 

อภิปรายผล 

 ผูว้ิจยัไดอ้ภิปรายผลการศึกษา แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น คือ 1) ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ช้

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 2) ความพึงพอใจเก่ียวกับคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software)              

ท่ีมีคุณภาพ 3) การทดสอบสมมุติฐาน ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ 4) ปัญหา                  

และอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS)                         

มาใชใ้นองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีรายละเอียดดงัน้ี 

 ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ e-LAAS 

 ผลการศึกษาด้านข้อมูลทั่วไป พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง                 

มีช่วงอายุระหว่าง 30-39 ปี  จบการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ในสาขาการบญัชี การเงิน                  

การคลงั เศรษฐศาสตร์ เป็นเจา้หนา้ท่ีการเงิน และบญัชี สอดคลอ้งกบั ปวนัรัตน์  วิพงษพ์นัธ์ (2550) 

ศึกษา ความสามารถขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในการปฏิบติังานตามโครงการระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ของทอ้งถ่ินในจงัหวดัเชียงใหม่ พบว่า เจา้หน้าท่ีหรือเจา้พนักงานการเงินและบญัชี

ระดบั 4-5 ซ่ึงส่วนมากเป็นผูห้ญิงอาย ุ31-40 ปี จบการศึกษาพาณิชยการ รวมถึงงานวิจยัของ สุมาลี 

สุวรรณพิบูลย ์(2552) ศึกษา ปัญหาการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง จังหวดัเชียงราย ผลการศึกษา พบว่า ผูต้อบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

นอกจากน้ีมีอายุการท างานราชการ 5-10 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน ด้วยระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ในช่วง 1-2 ปี และเคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์               

(e-LAAS) จ านวน 1 คร้ัง   

 ความพงึพอใจเกีย่วกบัการคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 

 สรุปผลการศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกับคุณลักษณะของซอฟต์แวร์  (Software)                         

ท่ีมีคุณภาพ อยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นความน่าเช่ือถือ ดา้นประโยชน์ใชส้อย ดา้นความสามารถใน

การโอนยา้ยระบบ ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา ดา้นความสามารถในการใชง้าน และดา้น

ประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุภาวดี  เนตรสุวรรณ์ (2554) ศึกษา ปัญหาการน าระบบ

บญัชีอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาใชก้บัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินใน

จงัหวดัล าพูน พบว่า ดา้นความความสามารถในการบ ารุงรักษา ดา้นความสามารถในการโอนยา้ย

ระบบ อยูใ่นระดบัมาก จะเห็นไดว้่าดา้นความน่าเช่ือถือของระบบ มีการก าหนดสิทธ์ิการเขา้ใชง้าน

ระบบ มีการแบ่งกระบวนการท างานออกเป็นส่วนต่าง ๆ อยา่งชดัเจน  รวมถึงมีการสรุปขอ้มูลจดัท า

รายงานได้ถูกต้อง  ด้านประโยชน์ใช้สอย ในการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)                    

ของผูใ้ชง้าน สามารถแยกประเภทการท างานตามระบบ เช่น  ระบบงบประมาณ มีการแยกประเภท

ขอ้มูลรายรับ ขอ้มูลรายจ่าย ท าใหก้ารบนัทึกขอ้มูลมีความถูกตอ้ง ส่งผลต่อการสรุปขอ้มูลท่ีมีความ

เท่ียงตรง รวมถึงการออกแบบหนา้จอรายงานท่ีมีความสวยงาม และขอ้มูลครบถว้น ท าให้สามารถ

ท าความเขา้ใจไดโ้ดยง่าย  ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ โดยท่ีระบบสามารถใชง้านผา่น

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของสายสัญญาณต่ออินเทอร์เน็ต  (LAN)  และในรูปแบบ                        

ของสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WAN) รวมทั้งการท างานในรูปแบบของระบบอินทราเน็ตภายใน

องคก์ร และระบบอินเทอร์เน็ตท่ีสามารถเขา้ใช้งานระบบไดทุ้กท่ี และในการท างานสามารถใชง้าน

ร่วมกับระบบปฏิบัติการวินโดวส์ (Windows) ได้ทุกรุ่น ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา                   

เม่ือเกิดปัญหากบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ระบบสามารถใชง้านไดก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยีห่อ้ และทุก

รุ่น ดา้นความสามารถในการใชง้าน การน าเขา้ขอ้มูลท าไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากการออกแบบระบบ 

เน้นการใช้งานท่ีง่าย มีความสวยงาม ด้านประสิทธิภาพ ในการจัดเก็บข้อมูลมีการออกแบบ

ฐานข้อมูลให้มีความน่าเช่ือถือ และมีเสถียรภาพส่งผลต่อประสิทธิภาพในการใช้งานระบบ 
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นอกจากน้ียงัใชท้รัพยากรคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลในระดบัท่ีต ่า ท าให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์               

มีอายใุนการใชง้านเพิ่มมากข้ึน  

  การทดสอบสมมติฐานปัจจัยข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้ระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินมีผลต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 

 ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้ชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ดา้นเพศ แตกต่างกนั เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

และมีค่าเฉล่ียของระดบัความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ท่ีมีคุณภาพ สูงกว่า              

เพศชาย อาจเน่ืองจากผูป้ระเมินมีความพึงพอใจเก่ียวกับคุณลักษณะซอฟต์แวร์  (Software)                          

ท่ีมีคุณภาพบางด้านแตกต่างกัน จึงท าให้ความพึงพอใจต่อคุณลักษณะซอฟต์แวร์ (Software)                  

ท่ีมีคุณภาพแตกต่างกนั และดา้นต าแหน่งหนา้ท่ี แตกต่างกนั เน่ืองจากการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี

ในแต่ละต าแหน่งแตกต่างกนั เช่น เจา้หน้าท่ีวิเคราะห์ มีหนา้ท่ีในการปฏิบติังานดา้นงบประมาณ   

ซ่ึงจะมีการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์(e-LAAS) เฉพาะระบบงบประมาณ เจา้หน้าท่ีจดัเก็บ               

มีหน้าท่ีในการปฏิบติังานเก่ียวกบัรายได้ ซ่ึงจะมีการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) 

เฉพาะระบบงบประมาณ เท่านั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สายใจ ปิตะสุทธ์ิ (2553) ศึกษา  ความ

คิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการบริหารระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของผูป้ฏิบติังานองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน อ าเภอเมืองหนองคาย พบวา่ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีเพศ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และลกัษณะ

งานท่ีรับผิดชอบในระบบท่ีแตกต่างกัน โดยรวมมีความคิดเห็นแตกต่างกัน ด้านประสบการณ์                   

ในการปฏิบติังานดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เน่ืองจากการมีประสบการณ์ในการใชง้าน

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท าใหเ้กิดความช านาญ สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได ้รวมถึง

มีปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สมหญิง ตุม้เมืองโดน (2558) ศึกษา ปัญหา                 

และแนวทางแก้ไขปัญหาระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS)                  

ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา พบว่า ผูใ้ช้งานท่ีมีประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั                

มีการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) แตกต่างกัน                 

ดา้นอายุ เน่ืองจาก ในการใชง้านเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ผูใ้ชง้านท่ีมีอายุนอ้ย

กว่ามกัมีการเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีไดเ้ร็วกว่าผูท่ี้มีอายุมาก และดา้นจ านวนคร้ังในการศึกษา

อบรมเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เน่ืองจากมีการทดลองใชง้านระบบ เกิดการเรียนรู้ 

เกิดการจดจ า จึงท าให้สามารถใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไดดี้กว่าผูท่ี้ไม่เคยเขา้รับการ

อบรม สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ประภาพร พรมโคตร (2559) ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ
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การปฏิบติังานการคลงั ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน             

ในเขตจงัหวดัหนองคาย พบวา่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างาน                 

โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั ในดา้นระดบัการศึกษา ไม่สอดคลอ้งกบั ประภาพร พรมโคตร (2559) 

ศึกษา ปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบติังานการคลงั ดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจงัหวดัหนองคาย พบว่า ระดบัการศึกษาไม่แตกต่างกนั       

ดา้นสาขาวิชาท่ีจบการศึกษา และดา้นอายกุารท างานราชการ ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 ปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(e-LAAS) มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล  

 ด้านบุคลากร ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านบุคลากร ประกอบด้วย                        

1) บุคลากรไม่มีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบอย่างเพียงพอ 2) ผูบ้ริหารไม่ให้การสนับสนุน

บุคลากรในการท างานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 3) เจา้หนา้ท่ีไม่ไดรั้บการฝึกอบรมก่อน

การใช้งานระบบ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารารัตน์ ละวา้ (2553) ศึกษา ปัญหา อุปสรรค                  

และขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลบัวทอง อ า เภอเ มือง  จังหวัดบุ รี รัมย์ พบว่ า  บุคลากรขาดความรู้ความเ ช่ียวชาญ                                      

และประสบการณ์ในการด าเนินงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และมีทศันคติในการ

ท างานว่ามีความยุง่ยากซบัซอ้น เกิดความล่าชา้ในการท างาน ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงาน 

รวมถึงงานวิจัยของ อภิชาติ รัชตกนก (2555) ศึกษา การประเมินการใช้โปรแกรมระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุดรธานี พบว่า ผู ้บริหาร                         

ใหค้วามส าคญัต่อระบบนอ้ย บุคลากรท่ีปฏิบติังานในระบบไม่มีความรู้ความเขา้ใจในระบบ จะเห็น

ไดว้่า บุคลากร เป็นส่วนส าคญัในการด าเนินกิจกรรมในองคก์ร มีการก าหนดฝ่ายงานต่าง ๆ ในการ

ขบัเคล่ือนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้หากบุคลากรในองค์กรไม่เพียงพอย่อมส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน ซ่ึงในการปฏิบติังานทางดา้นบญัชีโดยการปฏิบติังานผา่นโปรแกรม

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)โดยท่ีผูใ้ช้งานระบบต้องมีความรู้พื้นฐานในการใช้งาน

คอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ รวมถึงตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมการใชง้านระบบ บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

อยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ 

 ดา้นเทคโนโลยี ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นเทคโนโลยี ประกอบดว้ย             

1) ระบบอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร 2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่รองรับการใชง้าน 3) เคร่ืองคอมพิวเตอร์                

มีจ  านวนจ ากัด สอดคล้องกับงานวิจัยของ ดารารัตน์  ละว้า (2553) ศึกษา ปัญหา อุปสรรค                          
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และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององค์การบริหาร                  

ส่วนต าบลบวัทอง อ าเภอเมือง จงัหวดับุรีรัมย ์พบวา่ เทคโนโลยอิีนเทอร์เน็ตมีความเร็วไม่พอในการ

ท างานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รวมถึงผูบ้ริหารก็ไม่ไดใ้ห้การสนบัสนุนให้บุคลากร

เขา้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมในการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) รวมถึงงานวิจยัของ 

อภิชาติ รัชตกนก (2555) ศึกษา การประเมินการใชโ้ปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัอุดรธานี พบว่า วสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้ไม่เพียงพอต่อการ

ปฏิบติังาน ในการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) นั้น สามารถใชง้านบนเบราวเ์ซอร์

อินเทอร์เน็ต เอ๊กโพรเรอร์ (Internet Explorer : IE) เท่านั้น โปรแกรมเบราวเ์ซอร์อ่ืน ๆ เช่น กูเกิล

โครม (Google Chrome) มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) ไม่รองรับการใชง้านระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และเม่ือเกิดปัญหาในการใชง้านไม่มีเจา้หนา้ท่ีใหค้  าแนะน า ผูใ้ชง้านตอ้งหา

วิธีแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเองผา่นทางเวบ็บอร์ดท่ีผูใ้ชง้านคนอ่ืน ๆ ไดต้ั้งกระทูไ้ว ้  

 ด้านกระบวนการท างานของระบบ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้าน

กระบวนการท างานของระบบ ประกอบดว้ยไดแ้ก่ 1) ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงขอ้มูลมกัเกิดการ

ลม้เหลว 2) ไม่มีการบนัทึกขอ้มูลระหว่างการบนัทึกรายการเม่ือเกิดปัญหาขดัขอ้งระหว่างการใช้

งาน 3) เม่ือมีผูใ้ชง้านระบบมาก ระบบจะใชง้านไม่ได ้ซ่ึงจะพบว่าหากขาดการสนบัสนุนของวสัดุ

และอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพ จะท าให้การท างานหยุดชะงกั และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

สอดคลอ้งกบั ปริญญา จอมพุทรา (2553) ศึกษา ปัญหาการจดัโครงการระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจังหวดัระยอง พบว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                

ดา้นงบประมาณมีปัญหาระดบัปานกลาง คือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

และระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงงานวิจยัของ พิชญช์ลาลยั สมูลดี (2554) ศึกษา การพฒันา

ประสิทธิภาพการด าเนินงานการบนัทึกบญัชี และจดัท ารายงานการเงินดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตอ าเภอเวียงป่าเป้าจงัหวดั

เชียงราย พบว่า ปัญหาของการน าระบบบนัทึกบญัชี และจดัท ารายงานการเงินด้วยระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ดา้นระบบงบประมาณมีปัญหา ดา้นการบนัทึกขอ้มูลการโอนแกไ้ขเปล่ียนแปลงค า

ช้ีแจง เกิดจากระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตไม่มีประสิทธิภาพ จะเห็นไดว้่า ระบบอินเทอร์เน็ต       

เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัในการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ถา้หากระบบอินเทอร์เน็ต           

มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ จะส่งผลต่อการเข้าใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)                    

เกิดความล่าช้าในการใช้งาน การบันทึกข้อมูลอาจเกิดความผิดพลาด ซ่ึงต้องใช้เวลาในการ
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ตรวจสอบความถูกตอ้งของการบนัทึกขอ้มูล นอกจากน้ีในการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์             

(e-LAAS) ซ่ึงยงัไม่ได้เช่ือมโยงกับระบบอ่ืน ๆ ท าให้ผูใ้ช้งานต้องบันทึกขอ้มูลหลายคร้ังเกิด

กระบวนการท างานท่ีซ ้ าซอ้นท าใหข้าดประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  

 ดา้นคู่มือ ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานดา้นคู่มือ ประกอบดว้ย 1) คู่มือการ

ท างานมีการเปล่ียนแปลงบ่อย 2) ระบบไม่บอกขั้นตอนการท างานให้ชดัเจน 3) คู่มือการใชง้านมี

ความยุ่งยาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ รัชตกนก (2555) ศึกษา การประเมินการใช้

โปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัอุดรธานี 

พบว่า อุปสรรคในการใชง้าน คือ ไม่มีคู่มือการใชง้านซ่ึงท าให้การท างานเกิดปัญหาระหว่างการ

ปฏิบติังานได ้ผูบ้ริหารใหค้วามส าคญัต่อระบบนอ้ย จะเห็นไดว้า่ คู่มือการใชง้านมีการเปล่ียนแปลง

อยูต่ลอดเวลา เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย มีการเพิ่มโครงการต่าง ๆ ของทางภาครัฐ จึงท าให้

ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตอ้งเพิ่มเมนูการใช้งานให้สอดคลอ้งกับนโยบายท่ีเกิดข้ึน 

ผูใ้ช้งานระบบจึงจ าเป็นต้องศึกษาคู่มือการใช้งานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้                 

ซ่ึงในการจัดท าคู่มือเกิดความล่าช้าไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผูใ้ช้งานระบบ                   

และผูใ้ชง้านระบบจะไดรั้บคู่มือจากการเขา้อบรมเท่านั้น      

 

ข้อเสนอแนะ 

 ด้านคุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ  

 1.  ดา้นประโยชน์ใชส้อย จะเห็นไดว้่าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถแยก

ส่วนการท างานอยา่งชดัเจน เช่น ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบ

บญัชี ฉะนั้นผูใ้ช้งานระบบควรให้ความส าคญักบัการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

มากยิ่งข้ึน ควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS )มีการศึกษาเอกสารหรือ

คู่มือการใช้งาน เพื่อลดปัญหาในการปฏิบติังานเบ้ืองตน้ แต่เน่ืองจากระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                   

(e-LAAS)  มีหลายระบบท าให้เกิดการเช่ือมต่อ และประมวลท่ีล่าชา้ การเช่ือมต่อบางคร้ังเกิดความ

ผดิพลาด   

 2. ดา้นความน่าเช่ือถือ โดยท่ีระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการก าหนดสิทธิ             

ในการใชง้านระบบ และการก าหนดรหัสผา่นในการเขา้ถึงอยา่งชดัเจน ในการประมวลผลสามารถ

สรุปรายงานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ในกรณีท่ีระบบล่มจะไม่สามารถเขา้ใชง้านระบบได ้มีการประมวลผล

ท่ีความล่าช้า การบนัทึกขอ้มูลมีความผิดพลาด ฉะนั้นควรมีการพฒันาฐานขอ้มูลส ารองในการ
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จดัเก็บขอ้มูลขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในแต่ละแห่งโดยมีการเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มูลกลาง           

ของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS)    

 3. ดา้นความสามารถในการใชง้าน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งท าการบนัทึกค่าตั้ง

ตน้ของระบบบญัชีให้ถูกตอ้งเป็นปัจจุบนั เน่ืองจากระบบมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้คู่มือ

การใชง้านมีการเปล่ียนแปลงบ่อย อีกทั้งการจดัท าคู่มือมีความล่าช้า ฉะนั้นควรมีการจดัท าคู่มือ

ออนไลน์ (Online) ให้เขา้ถึงไดโ้ดยง่าย และมีการสนบัสนุกการเขา้รับการอบรมการใชง้านระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อยา่งต่อเน่ือง    

 4. ดา้นประสิทธิภาพ มีฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และมีเสถียรภาพในการจดัเก็บขอ้มูล อีก

ทั้งในการเขา้ใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการท างานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

(Internet) จึงท าให้เกิดความล่าช้า เม่ือมีการเขา้ใช้งานคร้ังละมาก ๆ  ฉะนั้นควรเสนอให้รัฐบาล

จัดหาระบบการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ท่ีใช้ให้สามารถรองรับต่อระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 5. ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา  การบ ารุงรักษาท าไดย้ากตอ้งท าโดยผูมี้ความ

เช่ียวชาญ พนักงานผู ้ใช้งานเบ้ืองต้นไม่สามารถแก้ไขได้ รวมถึงการใช้งานระบบ เคร่ือง

คอมพิวเตอร์บางเคร่ืองไม่สามารถใช้งานได้ผูใ้ช้งานระบบต้องเตรียมความพร้อมของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ใหค้รบถว้นตามความตอ้งการของระบบ เพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาในการใชง้านระบบ  

 6. ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ ตอ้งมีการเตรียมความพร้อมของซอฟตแ์วร์ 

(Software) หรือฮาร์ดแวร์ (Hardware) ให้รองรับการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) 

นอกจากน้ีการใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตอ้งใช้งานผ่านเบราวเ์ซอร์ (Browser)             

เอ๊กโพรเรอร์ (Internet Explorer : IE) เท่านั้น โปรแกรมเบราวเ์ซอร์ อ่ืน ๆ เช่น กูเกิลโครม (Google 

Chrome) มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์ (Mozilla Firefox) ไม่รองรับการใชง้าน ฉะนั้นควรมีการพฒันาระบบ

ใหส้ามารถใชง้านไดทุ้กโปรแกรม  

 ด้านปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น (e-LAAS) 

 1.  ดา้นบุคลากร มีการจดัสรรบุคลกรท่ีมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ และบญัชี    

ควรเขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อให้มีความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังานระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS) อย่างถ่องแท ้และสามารถน าไปปฏิบติังานไดจ้ริง ผูใ้ชง้านระบบจะตอ้ง
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เขา้ใจขั้นตอนการท างานของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) เพื่อการปฏิบติังานในดา้นต่าง ๆ 

ใหเ้กิดปัญหานอ้ยท่ีสุด  

 2.  ด้านเทคโนโลยี  ควรมีการจัดตั้ งศูนย์กลางส าหรับแก้ปัญหากรณีท่ีระบบเกิด                      

การขัดข้อง และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้ งเสนอให้รัฐบาลจัดหาระบบ                     

การเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต และอุปกรณ์ท่ีใชใ้ห้สามารถรองรับต่อระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ไดอ้ย่าง               

มีประสิทธิภาพ และควรปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน                       

(e-LAAS) ให้เขา้ระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององคก์ร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน ตัวอย่าง เช่น ระบบแผนท่ีภาษี ระบบ E-plan และระบบ e-GP เป็นต้น                     

และเพื่อลดปัญหาการท างานท่ีซ ้ าซอ้น เน่ืองจากปัจจุบนัมีการปฏิบติังานดว้ยระบบมือ และระบบ

คอมพิวเตอร์ 

 3. ด้านกระบวนการท างานของระบบ ควรมีการเช่ือมโยงระบบบญัชีคอมพิวเตอร์                

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน e-LAAS เขา้ระบบงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ              

ในการบริหารงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เช่น ระบบแผนท่ีภาษี ระบบ E-plan และระบบ 

e-GP เป็นตน้ เน่ืองจากปัจจุบนัระบบดงักล่าวไดแ้ยกออกจากกนัอย่างชดัเจนทั้งท่ีงานก็เหมือน ๆ 

กัน น่าจะสามารถน ามาเช่ือมโยงเป็นระบบเดียวกันได้ เพื่อลดปัญหาการท างานท่ีซ ้ าซ้อน                      

เพราะปัจจุบนัตอ้งท างานทั้งระบบมือ และระบบคอมพิวเตอร์ จึงท าให้เจา้หน้าท่ีมีการปฏิบติังาน                

ท่ีเพิ่มข้ึน เจา้หนา้ท่ีควรปฏิบติังานทุกระบบใหเ้ป็นปัจจุบนัเพื่อมิใหเ้กิดปัญหาในการเรียกดูรายงาน 

และเอกสารต่าง ๆ ของทุกระบบ  

 4. ดา้นคู่มือ ควรมีการออกแบบระบบให้ใช้งานง่าย รวมถึงแสดงคู่มือกระบวนการ

ท างานทุกขั้นตอน และผูใ้ช้งานระบบควรเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้ งศึกษาคู่มือ                  

การใช้งานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ศึกษาดูงานกบัหน่วยงานท่ีปฏิบติังานเหมือนกัน                   

และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และการมีประสบการณ์

จริงและสามารถน าประสบการณ์ตรงไปปฏิบติังานไดจ้ริง  

 ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 

 1.  ควรศึกษาความสัมพันธ์หรือการพยากรณ์ ท่ีมีผลต่อการใช้งานระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในดา้นอ่ืน ๆ เช่น ดา้นระบบงบประมาณ 
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ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย เพื่อน าผลการวิจยัมาพฒันาระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน  

 2. ควรศึกษาโดยเพิ่มกลุ่มตวัอย่างอ่ืนในการวิจยัไม่ใช่เฉพาะในจงัหวดัเชียงใหม่ เช่น 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ หรือในประเทศไทย เพื่อน าผลการวิจยัท่ีไดม้าเปรียบเทียบว่าเหมือนหรือ

แตกต่างกนัอยา่งไร 
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ประวตัผู้ิวจิัย  
 

 

ช่ือ – สกลุ       นางสาวเทียนใจ  สุทะ 

วนั เดือน ปีเกดิ     วนัท่ี 25 เดือน เมษายน พ.ศ. 2523 

ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2542  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (การบัญชี)  โรงเรียนล าปาง

พาณิชยก์ารและเทคโนโลย ี

 พ.ศ. 2544  ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (การบญัชี)  โ ร ง เ รี ย น

ล าปางพาณิชยก์ารและเทคโนโลย ี 

 พ.ศ. 2547  บริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฏัล าปาง 

ประสบการณ์ท างาน    

 พ.ศ. 2548 - 2551 พนักงานบัญชี บริษทัฟาร์โซนิค โซลิด สเตท (ประเทศไทย) 

จ ากดั 

 พ.ศ. 2551 - 2553 พนกังานบญัชี บริษทัโฮยา กลาสดิสค ์(ประเทศไทย) จ ากดั 

 พ.ศ. 2553 - 2554 นกัวิชาการเงินและบญัชี องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางแกว้ 

 พ.ศ. 2554 - 2559 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบติัการองค์การบริหารส่วนต าบล  

สันทราย 

             พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั นกัวิชาการเงินและบญัชีช านาญการองคก์ารบริหารส่วนต าบล

 สันทราย
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ภาคผนวก ก  
 

 

ตัวอย่างเคร่ืองมือที่ใช้ในการค้นคว้าอสิระ 

 

แบบสอบถาม 
 

เร่ือง   การประเมินผลการใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

               (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 แบบสอบถามน้ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการศึกษาคน้ควา้อิสระตามหลกัสูตร

บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัราชภัฎเชียงใหม่ โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในจงัหวดัเชียงใหม่ 

 ค าตอบของท่านจะถูกน าไปประมวลผลเพื่อท าให้ทราบถึงผลการประเมินการใช้

ระบบส าหรับองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และสามารถน าผลการศึกษาท่ีได้ไปใช้ในการ

ปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 ดงันั้น จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากท่านในการให้ขอ้มูลตามความเป็นจริง

และตามความคิดเห็นของท่าน ทั้งน้ี ค  าตอบของท่านจะถูกน าไปใชใ้นระดบัภาพรวมเท่านั้น จึง

ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอยา่งดีจากท่าน มา ณ โอกาสน้ีดว้ย 

นางสาวเทียนใจ  สุทะ 
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ตอนที ่1 : ข้อมูลเบ้ืองต้นของผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) 

ค าช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย    บน    ตามความเป็นจริง 

1. เพศ 

 ชาย      หญิง 

2. อาย ุ

 20 – 29 ปี     30 – 39 ปี 

 40 – 49 ปี     50 ปี ข้ึนไป 

3. ระดบัการศึกษา 

 ม.6 / ปวช.      ปวส. / อนุปริญญา 

 ปริญญาตรี     ปริญญาโท หรือสูงกวา่ 

4. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 

 บญัชี/การเงิน/การคลงั/เศรษฐศาสตร์     บริหารธุรกิจ/การจดัการ/การตลาด 

 นิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / การปกครอง   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)......................... 

5. ต าแหน่งหนา้ท่ี 

 ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล/ เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์นโยบาย และแผน (ผูท่ี้

ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นงบประมาณ) 

 เจา้หนา้ท่ีจดัเกบ็รายได ้(ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นจดัเกบ็รายได)้ 

 เจา้หนา้ท่ีพสัดุ (ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นพสัดุ) 

 เจา้หนา้ท่ีการเงินและบญัชี (ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติังานดา้นการเงิน 

และบญัชี) 

 ผูอ้  านวยการกองคลงั 

6. อายกุารท างานราชการ 

 นอ้ยกวา่ 5 ปี     5 – 10 ปี 

 11 – 15 ปี     มากกวา่ 15 ปี 
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7. ประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบ e-LAAS 

 นอ้ยกวา่ 1 ปี     1 – 2 ปี 

 3 – 4 ปี     มากกวา่ 4 ปี 

8. จ านวนคร้ังในการศึกษา อบรม เก่ียวกบัระบบ e-LAAS 

 ไม่เคยศึกษาอบรม    1 คร้ัง 

 2 คร้ัง     มากกวา่ 2 คร้ัง 

 
ตอนที่ 2 : การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
(e-LAAS) 
ค าช้ีแจง : ใหผู้ต้อบแบบสอบถามท าเคร่ืองหมาย   ในช่องท่ีมีความเห็นวา่ความเป็นจริงท่ีสุด  

คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย 

   1.1 มีบญัชีแยกประเภท และสมุดรายวนัครบถว้น 

     

   1.2 ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field ในการบนัทึก 

   ขอ้มูล 
     

   1.3 มีรูปแบบรายงานสวยงามเขา้ใจง่าย      

   1.4 สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ และสร้าง

ฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แต่ละแห่งได ้

     

   1.5 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถใชไ้ดใ้น

งานดังต่อไปน้ี ระบบงบประมาณ ระบบข้อมูลรายรับ 

ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบบญัชี 

     

   1.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างาน

และประมวลผลไดร้วดเร็วมาก 
     

  1.7 สามารถออกแบบระบบงานอ่ืนเพื่อเช่ือมต่อการ

ท างานกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ไดง่้าย 
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คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

   1.8 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ช่วยลดเวลาใน

การท างาน 
     

   1.9 สามารถรองรับระบบงานไดห้ลากหลาย เพราะระบบ  

e-LAAS ถูกออกแบบเพื่อให้เป็นระบบเปิดสามารถสร้าง

รายงานเองไดไ้ม่จ ากดั 

     

   1.10 สามารถน าเขา้และส่งออกขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน 

ๆ  
     

   1.11 สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย      

   1.12 ระบบบัญชีคอมพิว เตอร์  ( e-LAAS) สามารถ

ประยกุตใ์ชก้บัระบบงานขององคก์รไดง่้าย และตอบสนอง

ความตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้นมากท่ีสุด 

     

2. ด้านความน่าเช่ือถือ 

   2.1 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการติดตามการ

ท างานของผูใ้ชแ้ต่ละคนและสามารถตรวจสอบการท างาน

ยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 

     

   2.2 มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน      

   2.3 มีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน      

   2.4 มีระบบอนุมัติการท างาน ในกรณีท่ีมีการท างาน

นอกเหนือจากสิทธ์ิการใชง้านท่ีไดรั้บ 
     

  2.5 มีความแม่นย  าในการประมวลผลไม่ว่าปริมาณขอ้มูล

จะมีมากหรือนอ้ย 
     

  2.6 ความแม่นย  าในการพิมพ์ผลลัพธ์ ท่ีได้จากการ

ประมวลผล 
     

  2.7 รายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีความถูกตอ้ง แมว้่า

มีการแกไ้ขขอ้มูล 
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คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

  2.8 มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ทั้ งการควบคุมการ

น าเขา้ขอ้มูล ควบคุมการประมวลผล และควบคุมผลลพัธ์ท่ี

ไดจ้ากการประมวลผล 

     

  2.9 มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีประสิทธิภาพสามารถเรียกใช้

งานไดท้นัทีในกรณีท่ีฐานขอ้มูลมีปัญหา 
     

   2.10 ระบบงานแต่ละระบบของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) มีการเช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดดี้ 

     

   2.11 การท างานในแต่ละระบบงานยอ่ยมีความสอดคลอ้ง

ทั้งในส่วนของการบนัทึกรายการ และขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงถึง

กนั 

     

   2.12 ระบบย่อยแต่ละระบบของ e-LAAS ไดร้ายงานท่ีมี

ความสอดคลอ้ง และเช่ือมโยงกนั 

     

   2.13 การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อเวลา      

   2.14 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แยกเป็นแต่ละ

ระบบงานยอ่ยอยา่งชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

     

   2.15 กระบวนการท างานในแต่ละระบบงานยอ่ยแยกออก

จากกนัอยา่งชดัเจน 
     

  2.16 ระบบบัญชีคอมพิ ว เตอ ร์  ( e-LAAS) สามารถ

ตรวจสอบการใชง้านยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนไดดี้ 
     

3. ด้านความสามารถในการใช้งาน 

  3.1 การถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้าย และครบถว้น 

     

  3.2 หนา้จอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย      

  3.3 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเขา้ใจได้

ง่าย มีขั้นตอนการปฏิบติังานไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 
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คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

  3.4 วิ ธีการน าเข้าข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์                    

(e-LAAS) ท าไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก 

     

  3.5 มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ      

  3.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเปิดหลาย 

ๆ หนา้จอพร้อมกนัได ้เช่น สามารถคียข์อ้มูลพร้อม ๆ กบัดู

รายงาน หรือสามารถเปิดรายงานหลาย ๆ รายงานเพื่อ

เปรียบเทียบยอดกนัได ้

     

   3.7 สามารถออกรายงานได้ตรงตามความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้าน 

     

   3.8 สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใชป้ระจ าไว้

ได้ ในกรณีท่ีมีการบันทึกข้อมูลซ ้ ากันบ่อย ๆ สามารถ

บันทึกรายการให้โปรแกรมจ าไว้ก่อนแล้วเรียกใช้ใน

ภายหลงั ท าใหก้ารท างาน ลดเวลา และขอ้ผดิพลาดไดม้าก 

     

   3.9 ไม่เคยพบปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือระหว่าง

การประมวลผลเลย 

     

   3.10 เ ม่ือน าข้อ มูล เข้า สู่ระบบผิดพลาดท าให้การ

ประมวลผลไม่ถูกต้อง เม่ือกรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ินด าเนินการลา้งระบบ สามารถน าขอ้มูลกลบัมาใช้

ใหม่ได ้

     

   3.11 มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ HTML ท่ีอยู่บน Internet 

ผูใ้ช้สามารถดู และพิมพ์ออกมาได้ทนัที โดยไม่ตอ้งพึ่ ง

คู่มือการใชร้ะบบ e-LAAS 
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คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

  3.12 มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอของระบบ e-LAAS      

  3.13 สามารถประยุ กต์ ร ะบบบัญ ชีคอมพิ ว เ ตอ ร์                                

(e-LAAS) เขา้กบัระบบงานอ่ืนไดง่้ายมาก 
     

   3.14 ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้านไดอ้ย่าง

รวดเร็ว 

     

   3.15 มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย      

   3.16 มีปุ่มขอความช่วยเหลือ Help ในหนา้จอการท างาน

แสดงการท างานกบัขอ้มูลตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจใน

การใชโ้ปรแกรมอยา่งถูกตอ้ง 

     

4. ด้านประสิทธิภาพ 

   4.1 มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบเครือข่าย 

     

   4.2 มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และมีเสถียรภาพใน

การจดัเกบ็ขอ้มูลมากท่ีสุด 
     

   4.3 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างาน

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แมว้า่ปริมาณขอ้มูลจะมากข้ึน 
     

   4.4 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ต้องการฮารด์

แวร์(Hardware) ท่ีมีปริมาณหน่วยความจ าไม่มาก 
     

   4.5 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างาน

เร็วและไม่เกินทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้าน

อยู ่ไม่ตอ้งซ้ือเคร่ืองท่ีมีราคาสูง 

     

  4.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถจดัเก็บ

ขอ้มูลไดป้ริมาณมาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วใน

การบนัทึกขอ้มูลและการประมวลผล 
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คุณลกัษณะของซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

5. ดา้นความสามารถในการบ ารุงรักษา 

   5.1 โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย 
     

   5.2 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถใชไ้ดก้บั 

Window 2000 เป็นตน้ไป 
     

   5.3 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถใชไ้ดดี้

กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ และทุกรุ่น และไม่เกิด

ปัญหากบัการใชง้านเลย 

     

6. ดา้นความสามารถในการโอนยา้ยระบบ 

   6.1 สามารถท าง านได้กับ เค รือ ข่าย  (LAN, WAN, 

Intranet, Internet 

     

   6.2 สามารถใชง้านโปรแกรมไดก้บั Windows ทุกรุ่น      
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ตอนที่  3 : ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหา และอุปสรรคในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (e – LAAS) มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ในฐานะท่ีท่านท าหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบล มีปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบติังานอยา่งไรบา้ง 

1.1 ดา้นบุคลากร.................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

1.2 ดา้นเทคโนโลย.ี............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................  
 

1.3 ดา้นกระบวนการท างานของระบบ................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

1.4 ดา้นคู่มือ........................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
 

1.5 ดา้นอ่ืน ๆ....................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
 

 

ค่าดัชนีความสอดคล้องและความเที่ยงตรง 

 

การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
               (e-LAAS) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวดัเชียงใหม่ 
การประเมินหาค่าดชันีความสอดคลอ้งของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั (Content Validity) 

ใชเ้กณฑก์ารประเมินความสอดคลอ้งก าหนดจากค่าตวัเลข ดงัน้ี 
ค่า +  1 หมายถึง   สอดคลอ้ง 
ค่า     0      หมายถึง    ไม่แน่ใจ 
ค่า  - 1      หมายถึง    ไม่สอดคลอ้ง 

ในการแปลงค่าดชันีความสอดคลอ้ง (index of item objective congruence) พิจารณาจาก
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง ดงัน้ี 

ค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกวา่ หรือเท่ากบั 0.5  มีความสอดคลอ้งกนั 
ค่าดชันีความสอดคลอ้ง นอ้ยกวา่ 0.5 ไม่มีความสอดคลอ้งกนั 

 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

ตอนที ่1  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้งานระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ (e-LAAS) 
1. เพศ   1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. อาย ุ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ระดบัการศึกษา 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. สาขาวิชาท่ีจบการศึกษา 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5. ต  าแหน่งหนา้ท่ี 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

6. อายกุารท างานราชการ 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
7. ประสบการณ์ในการ
ปฏิบติังานดว้ยระบบ e-
LAAS 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

8. จ  านวนคร้ังในการศึกษา 
อบรม เก่ียวกบัระบบ e-
LAAS 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ตอนที่ 2  การประเมินผลการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-

LAAS) 

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย 

1.1 มีบัญชีแยกประเภทและ

สมุดรายวนัครบถว้น 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

1.2 ไ ม่ มีข้อจ ากัด เ ก่ี ยวกับ
ขนาดของ Field ในการบนัทึก 
   ขอ้มูล 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

1.3 มีรูปแบบรายงานสวยงาม

เขา้ใจง่าย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

1.4 สามารถสร้างรายงานได้

เองตามท่ีตอ้งการ และสร้าง

ฟอร์มให้ตรงกบัเอกสารของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน

แต่ละแห่งได ้

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

1.5 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถใช้ได้ใน

ง า น ดั ง ต่ อ ไ ป น้ี  ร ะ บ บ

งบประมาณ ระบบข้อ มูล

รายรับ ระบบข้อมูลรายจ่าย 

ระบบบญัชี 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

1.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถท า งาน

และประมวลผลได้รวดเร็ว

มาก 

1 1 1 3 1 
 

สอดคลอ้ง 
 

1. 7 ส า ม า ร ถ อ อ ก แ บ บ

ระบบงานอ่ืนเพื่อเช่ือมต่อการ

ท า ง า น กั บ ร ะ บ บ บั ญ ชี

คอมพิว เตอร์  ( e-LAAS)ได้

ง่าย 

0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

   1.8 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) ช่วยลดเวลาในการ

ท างาน 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

   1.9 ส า ม า ร ถ ร อ ง รั บ

ระบบงานได้หลากหลาย 

เพราะระบบ  

e-LAAS ถูกออกแบบเพื่อให้

เป็นระบบเปิดสามารถสร้าง

รายงานเองไดไ้ม่จ ากดั 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

1.10 ส าม า รถน า เ ข้า และ

ส่ ง อ อ ก ข้ อ มู ล ไ ป ยั ง

โปรแกรมอ่ืน ๆ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

1.11 สามารถ เ ช่ื อม ต่อกับ

ระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย 
0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

1.12 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
( e-LAAS)ส า ม า ร ถ
ประยกุตใ์ชก้บัระบบงานของ
องคก์รไดง่้าย และตอบสนอง
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ไ ด้ อ ย่ า ง
ครบถว้นมากท่ีสุด 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ด้านความน่าเช่ือถือ 
2.1 ร ะ บ บ e-LAAS มี ก า ร

ติดตามการท างานของผูใ้ชแ้ต่

ละคนและสามารถตรวจสอบ
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ก า ร ท า ง า น ย้อ นห ลั ง ไ ด้

ตลอดเวลา 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

2.2 มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.3 มีการก าหนดสิทธ์ิการใช้

งาน 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.4 มีระบบอนุมติัการท างาน 

ใ น ก ร ณี ท่ี มี ก า ร ท า ง า น

นอกเหนือจากสิทธ์ิการใช้

งานท่ีไดรั้บ 

1 1 0 2 0.75 สอดคลอ้ง 

2.5 มีความแม่นย  าในการ

ประมวลผลไม่ว่ าป ริมาณ

ขอ้มูลจะมีมากหรือนอ้ย 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

2.6 ความแม่นย  าในการพิมพ์

ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร

ประมวลผล 
0 1 1 1 0.7 สอดคลอ้ง 

  2.7 รายงานท่ีได้จากการ

ประมวลผลมีความถูกต้อง 

แมว้า่มีการแกไ้ขขอ้มูล 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

 
 
 



161 
 
 
 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

2. 8 มี ร ะ บ บ ก า ร ค ว บ คุ ม

ภายในท่ีดี ทั้งการควบคุมการ

น า เข้าข้อ มูล  ควบคุมการ

ประมวลผล  และควบคุม

ผ ล ลั พ ธ์ ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร

ประมวลผล 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.9 มีระบบส ารองข้อมูลท่ี

ประสิทธิภาพสามารถเรียกใช้

ง า น ไ ด้ ทั น ที ใ น ก ร ณี ท่ี

ฐานขอ้มูลมีปัญหา 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.10 ระบบงานแต่ละระบบ

ของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

( e-LAAS)มี ก า ร เ ช่ื อ ม โ ย ง

ขอ้มูลถึงกนัไดดี้ 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.11 ก ารท า ง านในแ ต่ละ
ร ะ บ บ ง า น ย่ อ ย มี ค ว า ม
สอดคลอ้งทั้งในส่วนของการ
บันทึกรายการ และข้อมูลท่ี
เช่ือมโยงถึงกนั 

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

2.12 ระบบย่อยแต่ละระบบ

ของ e-LAAS ได้รายงานท่ีมี

ค ว า ม ส อ ด ค ล้ อ ง  แ ล ะ

เช่ือมโยงกนั 

0 1 1 2   

2.13 การประมวลผลท าได้

ถูกตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อเวลา 
1 0 1 2   

2.14 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

( e-LAAS)แ ย ก เ ป็ น แ ต่ ล ะ

ระบบงานย่อยอย่างชดัเจนท า

ใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

1 0 1 2   

 2.15 กระบวนการท างานใน

แต่ละระบบงานย่อยแยกออก

จากกนัอยา่งชดัเจน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2.16 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถตรวจสอบ

การใช้ง านย้อนหลังของ

ผูใ้ชง้านแต่ละคนไดดี้ 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3. ด้านความสามารถในการใช้งาน 
3.1 การถ่ายโอนขอ้มูลท าได้

ง่ายและครบถว้น 
1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 
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3.2 หนา้จอโปรแกรมสวยงาม 

เขา้ใจง่าย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

3.3 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS)สามารถเข้าใจได้

ง่าย มีขั้นตอนการปฏิบติังาน

ไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3.4 วิ ธีการน า เข้าข้อมูลใน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-

LAAS) ท าไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก 
0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3.5 มี เมนูช่วยเหลือในการ

บนัทึกรายการ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถเปิดหลาย 

ๆ หน้าจอพร้อมกันได้ เช่น 

สามารถคียข์อ้มูลพร้อม ๆ กบั

ดูรายงาน หรือสามารถเปิด

รายงานหลาย ๆ รายงานเพื่อ

เปรียบเทียบยอดกนัได ้

1 0 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

3.7 สามารถออกรายงานได้
ตรงตามความต้องการของ
ผูใ้ชง้าน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

3.8 สามารถเก็บรูปแบบการ

บนัทึกขอ้มูลท่ีใชป้ระจ าไวไ้ด ้

ในกรณีท่ีมีการบนัทึกขอ้มูล

ซ ้ ากนับ่อย ๆ สามารถบนัทึก

รายการให้โปรแกรมจ าไว้

ก่อนแลว้เรียกใช้ในภายหลงั 

ท าใหก้ารท างาน ลดเวลา และ

ขอ้ผดิพลาดไดม้าก 

1 1 1 3 1 

 
สอดคลอ้ง 

3.9 ไม่เคยพบปัญหาในขณะ

บันทึกรายการหรือระหว่าง

การประมวลผลเลย 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.10 เม่ือน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบ

ผิ ด พ ล า ด ท า ใ ห้ ก า ร

ประมวลผลไม่ถูกต้อง เม่ือ

กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถ่ินด าเนินการลา้งระบบ 

สามารถน าข้อมูลกลับมาใช้

ใหม่ได ้

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
 
 



165 
 

ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

3.11 มีข้อความ ช่วย เห ลือ 

แบบ HTML ท่ีอยูบ่น Internet 

ผู ้ใ ช้ส ามารถ ดู  และพิมพ์

ออกมาได้ทันที โดยไม่ต้อง

พึ่งคู่มือการใชร้ะบบ e-LAAS 

0 1 1 0.7 0.7 สอดคลอ้ง 

3. 12 มี เ ม นู ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น

หนา้จอของระบบ e-LAAS 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.13 สามารถประยุกต์ระบบ

บั ญ ชี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  ( e-

LAAS)เข้ากับระบบงานอ่ืน

ไดง่้ายมาก 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.14 ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถ

เ รียนรู้การใช้งานได้อย่าง

รวดเร็ว 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.15 มีคู่มือท่ีครบถ้วน อ่าน

เขา้ใจง่าย 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

3.16 มีปุ่มขอความช่วยเหลือ 

Help ในหน้าจอการท างาน

แสดงการท างานกับข้อมูล

ตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจ

ในการใช้โปรแกรมอย่าง

ถูกตอ้ง 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

4. ด้านประสิทธิภาพ 
4. 2 มี ร ะ บบฐ านข้อ มู ล ท่ี

เช่ือถือได้ และมีเสถียรภาพ

ในการจดัเกบ็ขอ้มูลมากท่ีสุด 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4.3 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถท างานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่า

ปริมาณขอ้มูลจะมากข้ึน 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4.4 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) ตอ้งการฮารด์แวร์

(Hardware) ท่ี มี ป ริ ม า ณ

หน่วยความจ าไม่มาก 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4.5 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถท างานเร็ว

และไม่ เ กินทรัพยากรของ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งาน

อยู่ ไม่ตอ้งซ้ือเคร่ืองท่ีมีราคา

สูง 

1 1      1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

4.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถจัด เก็บ

ขอ้มูลไดป้ริมาณมาก โดยไม่

ส่งผลกระทบต่อความเร็วใน

การบันทึกข้อ มูลและการ

ประมวลผล 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5. ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา 
5.1 โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

5.2 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
(e-LAAS) สามารถใช้ได้กับ 
Window 2000 เป็นตน้ไป 

0 1 1 2 0.7 สอดคลอ้ง 

5.3 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 

(e-LAAS) สามารถใชไ้ดดี้กบั

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกยี่ห้อ

และทุกรุ่น และไม่เกิดปัญหา

กบัการใชง้านเลย 

1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
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ด้าน/ข้อที่ 

การให้ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ 

ผลรวมการให้
ค่าคะแนนของ
ผู้เช่ียวชาญ/

จ านวนทั้งหมด 

ค่า 
IOC 
ที่ได้ 

ผลดัชนี
ความ

สอดคล้อง 
ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่1 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่2 

ผู้เช่ียว
ชาญ 
คนที ่3 

6. ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ 
6.1 สามารถท างานได้กับ

เ ค รื อ ข่ า ย  (LAN, WAN, 

Intranet, Internet 
1 1      1 3 1 สอดคลอ้ง 

6.2 สามารถใชง้านโปรแกรม

ไดก้บั Windows ทุกรุ่น 
1 1      1 3 1 สอดคลอ้ง 

ด้านปัญหา 
1. ดา้นบุคลากร 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

2. ดา้นเทคโนโลย ี 1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 
3. ด้านกระบวนการท างาน

ของระบบ 
1 1 1 3 1 สอดคลอ้ง 

4. ดา้นคู่มือ 1 1      1 3 1 สอดคลอ้ง 
5. ดา้นอ่ืน ๆ  1 1      1 3 1 สอดคลอ้ง 

 
  ค่าดชันีความสอดคลอ้ง =  ผลรวมของค่า IOC ท่ีได ้

                       จ  านวนขอ้ทั้งหมด 

        = 61.95 

           68 

        = 0.91 

 ดงันั้น จึงสรุปไดว้า่ ในภาพรวมของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัมีความสอดคลอ้ง โดยมีค่า 

IOC เท่ากบั 0.91 
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ภาคผนวก ค 
 

 

แบบทดสอบหาความเช่ือถือ (Reliability)  และการน าไปทดลองใช้ (Try  Out) 

 

 สูตรของครอนบาค (Cronbach, 1970 : 161)  ซ่ึงเรียกว่า  “สหสัมประสิทธ์ิแอลฟา”       

(-Coefficient) ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพื่อใหไ้ดค่้าความเช่ือมัน่ใหใ้กลเ้คียงกบั 1  

   จากสูตร   = ]1[
1 2

2

t

i

S

S

n

n 



 

 

   เม่ือ    = ค่าสมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ 

      n  = จ านวนขอ้ของค าถาม 

       S2
I = ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละขอ้ค าถาม 

      S2
t  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

  ผลความเช่ือมัน่ท่ีผูว้ิจยัไดจ้ากการทดสอบมีค่าดงัน้ี 

 

คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ ผลความเช่ือมัน่ 

1. ด้านประโยชน์ใช้สอย  
   1.1 มีบญัชีแยกประเภทและสมุดรายวนัครบถว้น 0.987 

   1.2 ไม่มีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัขนาดของ Field ในการบนัทึก 
   ขอ้มูล 

0.986 

   1.3 มีรูปแบบรายงานสวยงามเขา้ใจง่าย 0.987 

   1.4 สามารถสร้างรายงานไดเ้องตามท่ีตอ้งการ และสร้างฟอร์มใหต้รงกบั

เอกสารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งได ้

0.986 

   1.5 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถใชไ้ดใ้นงานดงัต่อไปน้ี 

ระบบงบประมาณ ระบบขอ้มูลรายรับ ระบบขอ้มูลรายจ่าย ระบบบญัชี 

0.986 
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คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ ผลความเช่ือมัน่ 

   1.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างานและประมวลได้

รวดเร็วมาก 

0.986 

   1.7 สามารถออกแบบระบบงานอ่ืนเพื่อเช่ือมต่อการท างานกบัระบบบญัชี

คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)ไดง่้าย 

0.986 

   1.8 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ช่วยลดเวลาในการท างาน 0.986 

   1.9 สามารถรองรับระบบงานไดห้ลากหลาย เพราะระบบ  

e-LAAS ถูกออกแบบเพื่อให้เป็นระบบเปิดสามารถสร้างรายงานเองไดไ้ม่

จ ากดั 

0.986 

   1.10 สามารถน าเขา้และส่งออกขอ้มูลไปยงัโปรแกรมอ่ืน ๆ  0.986 

   1.11 สามารถเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืน ๆ ไดง่้าย 0.986 

   1.12 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  (e-LAAS) สามารถประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององคก์รไดง่้าย และตอบสนองความตอ้งการไดอ้ยา่งครบถว้น
มากท่ีสุด 

0.986 

2. ด้านความน่าเช่ือถือ  
   2.1 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการติดตามการท างานของผูใ้ช้

แต่ละคน และสามารถตรวจสอบการท างานยอ้นหลงัไดต้ลอดเวลา 

0.986 

   2.2 มีการก าหนดรหสัผูใ้ชง้าน 0.986 

   2.3 มีการก าหนดสิทธ์ิการใชง้าน 0.986 

   2.4 มีระบบอนุมติัการท างาน ในกรณีท่ีมีการท างานนอกเหนือจากสิทธ์ิ

การใชง้านท่ีไดรั้บ 

0.986 

  2.5 มีความแม่นย  าในการประมวลผลไม่ว่าปริมาณขอ้มูลจะมีมากหรือ

นอ้ย 

0.986 

  2.6 ความแม่นย  าในการพิมพผ์ลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล 0.986 

  2.7 รายงานท่ีไดจ้ากการประมวลผลมีความถูกตอ้งแมว้า่มีการแกไ้ขขอ้มูล 0.986 
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คุณลกัษณะซอฟต์แวร์ (Software) ทีมี่คุณภาพ ผลความเช่ือมัน่ 
  2.8 มีระบบการควบคุมภายในท่ีดี ทั้งการควบคุมการน าเขา้ขอ้มูล ควบคุม

การประมวลผล และควบคุมผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประมวลผล 

0.986 

  2.9 มีระบบส ารองขอ้มูลท่ีประสิทธิภาพสามารถเรียกใชง้านไดท้นัทีใน

กรณีท่ีฐานขอ้มูลมีปัญหา 

0.986 

   2.10 ระบบงานแต่ละระบบของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) มีการ

เช่ือมโยงขอ้มูลถึงกนัไดดี้ 

0.986 

   2.11 การท างานในแต่ละระบบงานย่อยมีความสอดคลอ้งทั้งในส่วนของ
การบนัทึกรายการ และขอ้มูลท่ีเช่ือมโยงถึงกนั 

0.986 

   2.12 ระบบย่อยแต่ละระบบของ e-LAAS ไดร้ายงานท่ีมีความสอดคลอ้ง

และเช่ือมโยงกนั 

0.986 

   2.13 การประมวลผลท าไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ทนัต่อเวลา 0.986 

   2.14 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) แยกเป็นแต่ละระบบงานย่อย

อยา่งชดัเจนท าใหเ้ขา้ใจไดง่้าย 

0.986 

   2.15 กระบวนการท างานในแต่ละระบบงานย่อยแยกออกจากกนัอย่าง

ชดัเจน 

0.986 

   2.16 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถตรวจสอบการใชง้าน

ยอ้นหลงัของผูใ้ชง้านแต่ละคนไดดี้ 

0.986 

3. ด้านความสามารถในการใช้งาน  

  3.1 การถ่ายโอนขอ้มูลท าไดง่้ายและครบถว้น 0.986 

  3.2 หนา้จอโปรแกรมสวยงาม เขา้ใจง่าย 0.987 

  3.3 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเขา้ใจไดง่้าย มีขั้นตอน

การปฏิบติังานไม่ยุง่ยาก ซบัซอ้น 

0.986 

  3.4 วิธีการน าเขา้ขอ้มูลในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ท าไดง่้าย 

ไม่ยุง่ยาก 

0.986 

  3.5 มีเมนูช่วยเหลือในการบนัทึกรายการ 0.986 
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  3.6 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถเปิดหลาย ๆ หน้าจอ

พร้อมกนัได ้เช่น สามารถคียข์อ้มูลพร้อม ๆ กบัดูรายงาน หรือสามารถเปิด

รายงานหลาย ๆ รายงานเพื่อเปรียบเทียบยอดกนัได ้

0986 

   3.7 สามารถออกรายงานไดต้รงตามความตอ้งการของผูใ้ชง้าน 0.986 
   3.8 สามารถเก็บรูปแบบการบนัทึกขอ้มูลท่ีใช้ประจ าไวไ้ด ้ในกรณีท่ีมี

การบนัทึกขอ้มูลซ ้ ากนับ่อย ๆ สามารถบนัทึกรายการให้โปรแกรมจ าไว้

ก่อนแลว้เรียกใช้ในภายหลงั ท าให้การท างาน ลดเวลา และขอ้ผิดพลาด

ไดม้าก 

0.986 

   3.9 ไม่เคยพบปัญหาในขณะบนัทึกรายการหรือระหว่างการประมวลผล

เลย 

0.986 

   3.10 เม่ือน าขอ้มูลเขา้สู่ระบบผิดพลาดท าให้การประมวลผลไม่ถูกตอ้ง 

เม่ือกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินด าเนินการลา้งระบบ สามารถน า

ขอ้มูลกลบัมาใชใ้หม่ได ้

0.986 

   3.11 มีขอ้ความช่วยเหลือ แบบ HTML ท่ีอยู่บน Internet ผูใ้ชส้ามารถดู 

และพิมพอ์อกมาไดท้นัที โดยไม่ตอ้งพึ่งคู่มือการใชร้ะบบ e-LAAS 

0.986 

  3.12 มีเมนูช่วยเหลือในหนา้จอของระบบ e-LAAS 0.986 

  3.13 สามารถประยุกต์ระบบบัญชีคอมพิว เตอร์  ( e-LAAS) เข้ากับ

ระบบงานอ่ืนไดง่้ายมาก 

0.986 

  3.14 ผูเ้ร่ิมใชง้านใหม่สามารถเรียนรู้การใชง้านไดอ้ยา่งรวดเร็ว 0.986 

  3.15 มีคู่มือท่ีครบถว้น อ่านเขา้ใจง่าย 0.986 

  3.16 มีปุ่มขอความช่วยเหลือ Help ในหนา้จอการท างานแสดงการท างาน

กบัขอ้มูลตวัอยา่ง เพื่อสร้างความเขา้ใจในการใชโ้ปรแกรมอยา่งถูกตอ้ง 

0.987 

4. ด้านประสิทธิภาพ  
  4.1 มีความรวดเร็วในการท างานผา่นระบบเครือข่าย 0.986 
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  4.2 มีระบบฐานขอ้มูลท่ีเช่ือถือได ้และมีเสถียรภาพในการจดัเก็บขอ้มูล

มากท่ีสุด 

0.986 

  4.3 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ แมว้า่ปริมาณขอ้มูลจะมากข้ึน 

0.986 

   4.4 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ตอ้งการฮารดแ์วร์ (Hardware) ท่ี

มีปริมาณหน่วยความจ าไม่มาก 

0.986 

   4.5 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถท างานเร็วและไม่เกิน

ทรัพยากรของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชง้านอยู ่ไม่ตอ้งซ้ือเคร่ืองท่ีมีราคาสูง 

0.986 

  4.6 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถจดัเก็บขอ้มูลไดป้ริมาณ

มาก โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความเร็วในการบันทึกข้อมูลและการ

ประมวลผล 

0.986 

5. ด้านความสามารถในการบ ารุงรักษา  

   5.1 โปรแกรมบ ารุงรักษาง่าย 0.986 

   5.2 ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถใชไ้ดก้บั Window 2000 
เป็นตน้ไป 

0.986 

   5.3 ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) สามารถใช้ได้ดีกับเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ทุกยีห่อ้ และทุกรุ่น และไม่เกิดปัญหากบัการใชง้านเลย 

0.986 

6. ด้านความสามารถในการโอนย้ายระบบ  
  6.1 สามารถท างานไดก้บัเครือข่าย (LAN, WAN, Intranet, Internet 0.986 

  6.2 สามารถใชง้านโปรแกรมไดก้บั Windows ทุกรุ่น 0.986 

รวม 0.987 

 


