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การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินผลการใช้ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ส าห รับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (Local Administrative Accounting System – LAAS) ของ
เทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส่งแบบสอบถามให้แก่
บุคลากรของเทศบาลต าบลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีใช้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) ในการปฏิบติังาน ทั้งหมด 8 เทศบาล จ านวน 88 คน และไดรั้บคืน
แบบสอบถาม จ านวน 82 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.18 โดยศึกษาถึงผลการใชร้ะบบบญัชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (e-LAAS) ปัญหาเก่ียวกบัระบบงานคลงัและงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ส าหรับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้ 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุเฉล่ียระหว่าง 30-39 ปี 
จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีในสาขาการบญัชี การเงิน การคลงั ด ารงต าแหน่งเจา้หนา้ท่ีการเงินและ
บญัชี มีอายุการท างานระหวา่ง 5-10 ปี มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานดว้ยระบบ e-LAAS ระหว่าง 
2-4 ปี เคยเขา้รับการอบรมเก่ียวกบัระบบ e-LAAS มากกวา่ 2 คร้ัง สามารถใชง้านโปรแกรม Microsoft 
Excel ไม่เคยใชโ้ปรแกรมบญัชีอ่ืนนอกเหนือจากระบบ e-LAAS ส่วนผูท่ี้เคยใชโ้ปรแกรมบญัชีอ่ืนจะ
เคยใช้โปรแกรม Express มีหน้าท่ีการใช้งานบนระบบ e-LAAS คือระบบรายจ่ายเป็นส่วนใหญ่ มี
คอมพิวเตอร์และผูป้ฏิบัติงานด้านการคลังในหน่วยงานเพียงพอต่อการปฏิบัติงานและสามารถ
ปฏิบติังานด้านการคลังและงบประมาณแทนกันได้ ส่วนระบบอ่ืนท่ีสามารถท าได้นอกเหนือจาก
ระบบท่ีตนเองรับผดิชอบ คือระบบงบประมาณ  
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ผลการประเมินพบว่าผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานบนระบบขอ้มูลรายรับได้มากท่ีสุด 
และระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบงบประมาณ ผูป้ฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ในระดับมาก โดย
ต าแหน่งปลดัเทศบาลและเจา้หน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผนสามารถปฏิบติังานได้ดีกว่าต าแหน่ง
เจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี ส่วนระบบขอ้มูลรายรับ ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก 
โดยต าแหน่งเจา้หน้าท่ีจดัเก็บรายไดส้ามารถปฏิบติังานได้ดีกว่าต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี 
ส าหรับระบบขอ้มูลรายจ่าย ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก โดยต าแหน่งเจา้หน้าท่ี
พสัดุสามารถปฏิบติังานได้ดีกว่าต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชี และระบบบญัชี ผูป้ฏิบติังาน
สามารถปฏิบติังานไดใ้นระดบัมาก โดยต าแหน่งเจา้หน้าท่ีการเงินและบญัชีสามารถปฏิบติังานไดดี้
ท่ีสุด 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการน าระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นบุคลากร ดา้นเทคโนโลยี ดา้น
กระบวนการท างานของระบบ และดา้นคู่มือโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก โดยมีปัญหาดา้นเทคโนโลยีมาก
ท่ีสุด  

ส าหรับปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (e-LAAS) มาใช ้โดยรวมให้ความส าคญัอยูใ่นระดบัมาก ทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ระบบบญัชี ด้านบุคลากร ด้านการบ ารุงรักษาและให้ความช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน ด้านเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ด้านคู่มือในการปฏิบัติงาน และด้านการควบคุมภายใน  โดยมี
ความเห็นวา่ดา้นการควบคุมภายในมีผลต่อความส าเร็จมากท่ีสุด 
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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 Sub-
district 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 30-
39 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. 

 
 
 


