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บทคัดย่ อ
การค้นคว้าแบบอิสระครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์
ส าหรั บ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของ
เทศบาลตาบลในอาเภอเมื องเชี ยงใหม่ เป็ นการเก็ บ รวบรวมข้อมูลโดยการส่ งแบบสอบถามให้แก่
บุ ค ลากรของเทศบาลตาบลในอาเภอเมื องเชี ย งใหม่ ที่ ใช้ระบบบัญ ชี ค อมพิ วเตอร์ ส าหรับ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น (e-LAAS) ในการปฏิ บตั ิงาน ทั้งหมด 8 เทศบาล จานวน 88 คน และได้รับคืน
แบบสอบถาม จานวน 82 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 93.18 โดยศึกษาถึงผลการใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น (e-LAAS) ปั ญ หาเกี่ ยวกับ ระบบงานคลังและงบประมาณขององค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสาเร็ จในการนาระบบบัญชี คอมพิวเตอร์
สาหรับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้
ผลการศึกษาพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุเฉลี่ยระหว่าง 30-39 ปี
จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ในสาขาการบัญชี การเงิน การคลัง ดารงตาแหน่ งเจ้าหน้าที่การเงินและ
บัญชี มีอายุการทางานระหว่าง 5-10 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้วยระบบ e-LAAS ระหว่าง
2-4 ปี เคยเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับระบบ e-LAAS มากกว่า 2 ครั้ง สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft
Excel ไม่เคยใช้โปรแกรมบัญชี อื่นนอกเหนื อจากระบบ e-LAAS ส่ วนผูท้ ี่เคยใช้โปรแกรมบัญชี อื่นจะ
เคยใช้โปรแกรม Express มี หน้าที่ ก ารใช้งานบนระบบ e-LAAS คื อระบบรายจ่ ายเป็ นส่ วนใหญ่ มี
คอมพิ วเตอร์ แ ละผูป้ ฏิ บ ัติ ง านด้านการคลัง ในหน่ วยงานเพี ย งพอต่ อ การปฏิ บ ัติ งานและสามารถ
ปฏิ บ ตั ิ งานด้านการคลังและงบประมาณแทนกันได้ ส่ วนระบบอื่ นที่ ส ามารถท าได้นอกเหนื อจาก
ระบบที่ตนเองรับผิดชอบ คือระบบงบประมาณ
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ผลการประเมิ นพบว่าผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานสามารถปฏิ บตั ิงานบนระบบข้อมูลรายรับได้มากที่สุ ด
และระบบต่ างๆ ได้แ ก่ ระบบงบประมาณ ผูป้ ฏิ บ ัติ งานสามารถปฏิ บ ัติ งานได้ใ นระดับ มาก โดย
ตาแหน่ งปลัดเทศบาลและเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถปฏิบตั ิงานได้ ดีกว่าตาแหน่ ง
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ส่ วนระบบข้อมูลรายรับ ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิงานได้ในระดับมาก
โดยตาแหน่ งเจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้สามารถปฏิบตั ิงานได้ดีกว่าตาแหน่ งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
สาหรับระบบข้อมูลรายจ่าย ผูป้ ฏิบตั ิงานสามารถปฏิบตั ิ งานได้ในระดับมาก โดยตาแหน่ งเจ้าหน้าที่
พัสดุ สามารถปฏิ บ ตั ิงานได้ดีกว่าตาแหน่ งเจ้าหน้าที่ การเงิ นและบัญชี และระบบบัญชี ผูป้ ฏิ บตั ิงาน
สามารถปฏิบตั ิ งานได้ในระดับมาก โดยตาแหน่ งเจ้าหน้าที่การเงิ นและบัญชี สามารถปฏิ บตั ิงานได้ดี
ที่สุด
ส่ วนปั ญหาและอุป สรรคในการนาระบบบัญชี คอมพิ วเตอร์ สาหรับ องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี ด้าน
กระบวนการทางานของระบบ และด้านคู่มือโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีปัญหาด้านเทคโนโลยีมาก
ที่สุด
ส าหรั บ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ ความส าเร็ จ ในการน าระบบบัญ ชี ค อมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ องค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (e-LAAS) มาใช้ โดยรวมให้ความสาคัญอยูใ่ นระดับมาก ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ระบบบัญชี ด้านบุคลากร ด้านการบารุ งรักษาและให้ความช่ วยเหลื อจากกรมส่ งเสริ มการปกครอง
ท้อ งถิ่ น ด้า นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ด้า นคู่ มื อ ในการปฏิ บ ัติ ง าน และด้า นการควบคุ ม ภายใน โดยมี
ความเห็นว่าด้านการควบคุมภายในมีผลต่อความสาเร็ จมากที่สุด
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ABSTRACT
The objective of this independent study was to evaluate the implementation of the computer
accounting system for Local Administrative Organizations ( or Local Administrative Accounting
System – LAAS) of Sub-district Municipalities in Mueang Chiang Mai District.
Data were collected via distributing the questionnaires to the personnel or staff of Sub-district
Municipalities in Mueang Chiang Mai District that are using computer accounting system for Local
Administrative Organizations (e-LAAS). The participants were 88 staff members from 8 Subdistrict Municipalities and 82 of the questionnaires were returned, representing 93.18 percent. The
data collection asked for the implementation of the Computer Accounting System for Local
Administrative Organizations or e-LAAS, the budget and revenue system, expenditure information
system and accounting system. The data showed the problems and obstacles and the factors
affecting success of using e-LAAS.
The results of the study revealed that the most respondents were female, aged between 3039 years old, most of them graduated with a Bachelor of Accounting, Finance and Treasury, hold
financial and accounting positions, length of employment is over 5-10 years, most have been
trained, have the experience of using the e-LAAS system at least 2-4 years and they are fluent in
Microsoft Excel. There are a several staff members whose have used another accounting system
program, for example, Express Program; this program is also based on the e-LAAS system, but
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primarily focused on expenditures. The findings also indicated that each sub-district municipalities
it has enough good computers, professional financial and treasury personnel to perform in financial
and budgets operations.
The evaluation results of implementation showed that most staff members able to work on
revenue information system and for another system including the budget system that they can
perform at a high level but the municipal secretary and the policy and planning analyst staff can
perform better than the finance and accounting staff. For the revenue information system, staff
members can perform at a high level which the revenue collection staff can perform better than the
financial and accounting staff. For the expenditure information system, staff members can perform
at a high level and the procurement officer position can perform better than the financial and
accounting staff. And for the accounting system, staff members can perform at a high level and the
best performance is the financial and accounting staff.
The study showed the overall problems and obstacles in using the e-LAAS came from four
factors which were: personnel, technology, processes and guidelines but mostly were from
technology problems.
The 6 main factors affecting the success of using the e-LAAS system were the importance
of the accounting system, personnel, maintenance and support, supplies, guidelines and especially
the internal work control procedures.
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