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การประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
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บทคัดย่อ  
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความต้องการ
จ าเปน็ของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบตังิานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Electronic Local Administrative 
Accounting (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ผู้ปฏิบัติงานในระบบ E-LAAS ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด จ านวน 242 คน เลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า สอบถามเรื่องการประเมินความต้องการ
จ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการปฏิบตัิงาน E-LAAS ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด มีค่าความเช่ือมั่น 0.89 วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรม
สถิติส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ค านวณค่าหาร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์โดยวิธีการเรียงล าดับ
ความส าคญัของความต้องการ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัตงิานของระบบ E-LAAS ในจังหวดั
ร้อยเอ็ด โดยรวมทุกด้านพบว่า คา่ดัชนีล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็น มีค่าเท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่า ดา้นนโยบายผู้บริหาร มีค่าดัชนี ล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก 
(0.31) ล าดับที ่2 คือด้านเทคโนโลยี(0.30) ล าดับที่ 3 คือ 
ด้านคู่มือปฏิบัติงาน (0.23) ล าดับที่ 4 คือ ด้านบุคลากร 
(0.23) และล าดับที่ 5 คือ ด้านซอฟต์แวร์(0.19)   
 
 
 
 
 
 
 

 2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบ E-LAAS ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นรายดา้นจัดเรียงล าดับตามค่าดัชนีล าดับความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ มดีังนี ้
  2.1  ด้านนโยบายผูบ้ริหาร พบว่า ค่าดัชนี ล าดบั 
ที ่1 คือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานระบบ E-LAAS 
(0.40) ล าดับที่ 2 คือการสนับสนุนการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้ (0.35)  ล าดับท่ี 3 คือ
การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติ (0.31) ล าดับที่ 4 การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานระบบ E-LAAS (0.28) และล าดับที่ 5 คือ 
การจัดสรรบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน(0.24) 
  2.2  ด้านเทคโนโลยี พบว่า ค่าดัชนี ล าดับที่ 1 
คือความเร็วของอินเตอร์เน็ตที่ใช้ในหน่วยงาน (0.43) ล าดับที่ 2 
คือวัสดุและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร/์อินเตอรเ์น็ต สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (0.34) ล าดับที่ 3 คือความมี
เสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็สามารถใช้งาน 
ได้อย่างต่อเนื่อง(0.32) ล าดับที่ 4 คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร ์
มีเพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน (0.27) และล าดับที่ 5 ความเร็ว
ในการประมวลผลของโปรแกรมระบบบัญชี (0.18) 
   2.3  ดา้นคู่มือปฏิบัติงาน พบว่า คา่ดัชนลี าดับ
ที่ 1 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน าการปฏบิัติงาน 
ชัดเจน ถูกต้อง(0.29) ล าดับที่ 2 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการ
จัดเรียงเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน มีความต่อเนื่องและชัดเจน 
(0.28) 
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ล าดับที่ 3 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีเนื้อหาครอบคลุมตรงกับ
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน (0.21) ล าดับที่ 4 คือคู่มือ 
การปฏิบตัิงานมีการปรบัปรุงข้อมลูให้ทันสมัย เป็นปจัจุบัน 
(0.19) และล าดับที่ 5 คือความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง(0.18) 
  2.4  ด้านบุคลากร พบว่า ค่าดัชนลี าดับที่ 1 
คือบุคลากรมคีวามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตั้งแต่ตน้จน
จบกระบวนการ(0.45) ล าดับที่ 2 คือมีความรู้ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน (0.29) ล าดับที่ 3 คือมีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์/โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ (0.22) 
ล าดับที่ 4 คือมีบุคลากรเพียงพอตอ่การปฏิบัติงานระบบ  
E-LAAS (0.20) ล าดับที่ 5 คือมีความรู้ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานด้านพสัดุ การเงินและบญัชี การจัดเก็บรายได้ 
และงบประมาณ (0.02)  
  2.5  ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า ค่าดัชนี ล าดับที่ 1 
คือโปรแกรมระบบ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (0.27) ล าดับที่ 2 คือระบบ E-LAAS สามารถช่วย
ให้การปฏิบัติงานไดร้วดเร็วถูกต้อง (0.23) ล าดับท่ี 3 คือ
ระบบ E-LAAS มีความเช่ือมโยงสมบูรณ์ท าให้การบันทึก
ข้อมูลระบบบัญชีมีความรวดเร็ว ถกูต้อง(0.17) ล าดับที่ 4 
คือระบบ E-LAAS สามารถสนับสนุนการบริหารการคลัง
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ(0.16) และล าดับที่ 5 โปรแกรม
ระบบ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ(0.15) 
 
ABSTRACT  
 The objectives of this research were to 
assess the needs of environment for Electronic Local 
Administrative Accounting System (E-LAAS) in Roi Et 
Province.    
 The sample group was 242 staff of Sub district 
Administrative Organization operating E-LAAS in Roi Et 
Province selected by simple random sampling. 
Rating scale questionnaire with the reliability of 
0.89 regarding needs assessment of E-LAAS in Roi Et 
Province was used as a research instrument.  
The statistic used for data analysis were percentage, 
mean, standard deviation and Modified Priority 
Need Index (PIN modified).       
   
 
 
 

 Findings revealed that: 
  1.  The overall result of needs assessment 
of environment for E-LAAS in Roi Et Province showed 
that the priority needs index (PNI) was 0.25.  
The administrative policies had the highest PNI (0.31), 
followed by technology (0.30), procedure manual 
(0.23), staff (0.23) and software (0.19) respectively. 
  2.  Results of needs assessment of environment 
for E-LAAS in Roi Et Province in each aspect sorting 
by PNI were as follows:  
   2.1  Regarding administrative policies,  
E-LAAS performance monitoring and evaluation 
had the highest PNI among staff working with e-
LAAS (0.40), followed by the support of advance 
and efficient technology implementation to E-LAAS 
(0.35), the support of human resource development 
to enhance work performance of E-LAAS (0.31), 
budgeting for E-LAAS (0.28) and sufficient staff 
allocation for E-LAAS (0.24) respectively. 
   2.2  Regarding technology, the internet 
speed in the organization had the highest PNI 
among staff working with e-LAAS (0.43), followed 
by materials and computer/internet equipment 
efficiency (0.34), the consistency of internet 
network stability (0.32), sufficiency of computer 
equipment (0.27) and processing E-LAAS speed 
(0.18) respectively.    

  2.3  Regarding procedure manual, the 
clearness and accuracy of manual had the highest 
PNI among staff working with e-LAAS (0.29), followed 
by the continuity and clarity of manual sequence/step 
(0.28), the operator’s requirement on manual (0.21), 
the up-to-date information (0.19) and the applicable 
and practical knowledge (0.18) respectively.    

  2.4  Regarding staff, the knowledge 
and capability of staff to work through the entire 
process had the highest PNI among staff working 
with e-LAAS (0.45), followed by the understanding 
of E-LAAS process (0.29), the understanding of using 
computer and programs (0.22), the sufficiency of 
staff for E-LAAS (0.20) and the understanding of 
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materials, finance and accounting, revenue collecting 
and budget (0.02) respectively.    

  2.5 Regarding software, the simplicity 
of E-LAAS program had the highest PNI among 
staff working with e-LAAS (0.27), followed by the 
usefulness of E-LAAS for the accurate and fast 
performance (0.23), the complete link of E-LAAS for 
the accurate and fast accounting system (0.17), the 
sufficient support to local administrative (0.16) and 
the constant up-to-date program (0.15) 
respectively. 

                           
ค าส าคัญ  : การประเมิน,ความต้องการจ าเป็น ,  
    สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงาน, 
    ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
Keywords : Needs , Assessment,  
    Electronic Local Administrative  
    Accounting Systems(E-LAAS) 
 
บทน า 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหนว่ยการปกครอง
ท้องถิน่ที่จัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และ
เป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีทรัพย์สนิ หนี้สิน รายได้ รายจ่าย  
มีงบประมาณเป็นของตนเอง ในด้านการบัญชีก าหนดให้
จัดการการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
บันทึกบัญชีเป็นรูปแบบเดียวกัน เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ.
2542 ท่ีก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเปิดเผย
ข้อมูลรายงานทางการเงินให้ประชาชนได้รับทราบและสามารถ
ตรวจสอบได้ กรมการปกครองจึงก าหนดระเบียบปฏิบัติ
เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีการจัดท าระเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ข้ึนเป็น
รูปแบบเดียวกัน แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่สามารถ
ที่จะจัดท าบัญชีให้เป็นปจัจุบัน ไมส่ามารถให้ข้อมูลทางด้าน
การเงิน การคลัง ได้ทันตามความต้องการของส่วนกลาง  
ส่วนพัฒนาระบบบญัชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น จึงได้พัฒนาการบริหารการคลังขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการบริหาร
การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท าให้ผู้บริหาร
สามารถติดตามผลการด าเนินการรับและเบิกจ่ายเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เป็นปัจจุบัน จึงด าเนิน

โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชแีละจัดท ารายงานการเงิน
ด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยหนังสือกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่นที่ มท 0808.4/ว 2155 ลงวันท่ี 22 
ตุลาคม 2550 ก าหนดให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบดว้ยผู้อ านวยการกองคลัง
หรือส านักการคลัง เจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญชี เจ้าหนา้ที่
งบประมาณหรือเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
เจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เข้ารับการ
ฝึกอบรมการจัดท า ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS; Electronic Local 
Administrative Accounting Systems) ซึ่งจัดท าข้ึนเพื่อ
รองรับระบบ E-Government  ของภาครัฐ ท าให้องค์กร 
ทั่วประเทศ มีการบริหารงานท่ีคลอ่งตัวมากขึ้น สามารถ
แสดงฐานะการคลังเป็นรายวัน  เช่ือมโยงข้อมูลทั้งในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ท่ีส าคัญ
ท าให้สามารถก าหนดทิศทางในการวางแผนกระจายอ านาจ
สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสอดคล้องกับนโยบาย
ปฏิรูประบบบัญชีภาครัฐ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่ว
ประเทศได้ใช้ระบบดังกล่าวแล้ว จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานได้สะดวก ลดการท างานที่ซ้ าซ้อน สามารถให้ข้อมูล
ผู้บริหารได้อย่างรวดเร็วเป็นปัจจุบันก่อให้เกิดการควบคุม
ภายในที่ดี  
อีกทั้งระบบดังกล่าว สามารถรองรับการปฏิบัติงานส าหรับ
ทุกโครงสรา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น.  2551) ซึ่งระบบดังกล่าวประกอบไป
ด้วยระบบ งานย่อย 5 ระบบ ได้แก่ ระบบงบประมาณ 
ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย ระบบบัญชี และการบริหาร
จัดการระบบ โดยถือเป็นการสร้างมาตรฐานการปฏิบตัิงาน
และสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพให้กับ
องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการ
บริหารงานของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เป็นปจัจุบัน
และทนัต่อเหตุการณ์และเพื่อให้การบริหาร งานด้านการเงิน
การคลังมมีาตรฐานเดยีวกันทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ 
2551 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์E-LAAS มาใช้
ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจากสถิติการเขาใช้งานระบบของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถบันทึกบัญชี
และจัดท ารายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS ไดส้ าเรจ็ เพียง 1,214 แห่งคิดเป็นร้อยละ15 ของ
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศจ านวนทั้งสิ้น 
7,851 แห่ง และยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบ
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ปัญหาในการใช้งานระบบอีกจ านวนมาก โดยมีผู้วิจัยหลาย
ท่านได้ศึกษาเกีย่วกับกับปัญหาดังกล่าว พบว่าปัญหาและ
อุปสรรคในการใช้ระบบบญัชีการเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนทองถิ่นได้แก่ ระบบบญัชี E-LAAS ยังมีความผิดพลาด
เมื่อน าไปปฏิบัติงานจริง (ภูชิษา  เรืองขันธ.์  2554) โปรแกรม
ที่ใช้ในระบบท่ีเข้าใจยาก (กาญจนา ศรีสุข. 2554) ขาดการ
ก ากับดูแลอย่างจริงจังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (สุรัสวดี   
ทีเขียว.  2553) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัตงิานยังขาดความรู ้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน (นิลเนตร พรมมี. 2554)  
และมีทัศนคติในการท างานท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน  
เกิดความล่าช้าในการท างาน (ธัญลักษณ์  แสงสวา่งและลิลี่     
โกศัยยานนท์.  2555) และจากการที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร
และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏบิัติงานด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นหลายเรื่อง   
ในด้านปัญหาอุปสรรคของการด าเนินโครงการพบว่า องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังมปีัญหาในการปฏิบัติงาน  
เช่น ด้านเทคโนโลยี เครือข่ายอินเตอร์เน็ตขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีความเร็วต่ ากว่าท่ีก าหนด ท าให้การท างาน 
ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอรเ์น็ตลา่ช้าในการบันทึกข้อมูล
และบางแห่งไม่มีเครื่องปริ๊นเตอรท์ี่สามารถพิมพเ์ช็คจ่าย 
ในระบบบัญชีได้ ปัจจุบันยังเขียนเช็คสั่งจ่ายด้วยระบบมือ 
การใช้งานในระบบงบประมาณการเพิ่มโครงการตามข้อบญัญตัิ
งบประมาณทีไ่ม่เหมือนในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ก าหนด  
ไม่สามารถเพิ่มโครงการได้ และระบบการจ่ายเงินในระบบ
บัญชี การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการใช้งานค่อนข้าง
ยุ่งยากเพราะต้องมาพิมพ์รายละเอียดประกอบนอกระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ เพิม่เตมิ อีกท้ังบุคลากรที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ลืมขั้นตอนในการด าเนินงานในระบบท าให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบางแห่งไม่สามารถด าเนินงาน 
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้ และขาดการประเมิน
มาตรฐานในหัวข้อการด าเนินงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
เป็นต้น 
 การประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นกระบวนการ
วิเคราะหค์วามแตกต่างระหว่างสิ่งที่ควรจะเป็นและสิ่งที่
เป็นอยู่ในปัจจุบัน หากมีความขัดแย้งระหว่างความแตกต่าง
ที่พบก็จะช้ีให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยน าความต้องการของ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในระบบเป็นตัวตั้ง (สิ่งท่ีควรจะเป็น) 
ไปวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน

ที่เกิดขึ้นจริง (สิ่งท่ีเป็นอยู่) แล้วจดัเรียงล าดับความส าคญั
ของความต้องการจ าเป็น ซึ่งจะพบสิ่งท่ีต้องการแก้ไขปญัหา
ว่าสิ่งแวดล้อมในการปฏิบตัิงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคุณลักษณะตามที่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานต้องการหรือไม่สิ่งใดที่ขาดไป และควรแก้ไขปัญหา
และอุปสรรคใดเพือ่ให้การปฏิบตัิงานในระบบบญัชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรลตุามวตัถุประสงค ์
 จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาจากองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดร้อยเอ็ด การศึกษาในครั้งนี้จะ
เป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่สามารถ
บันทึกบัญชีและจดัท ารายงานทางการเงินด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS ซึ่งมีจ านวนมากถึงร้อยละ 85 ของ
จ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศน าไปใช้ใน
การปฏิบัติงานและแกไ้ขปัญหาในการใช้งานระบบฯ และ
เป็นแนวทางการพัฒนาระบบฯให้มปีระสิทธิผลและประสิทธภิาพ
มากยิ่งข้ึนเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อน า 
ไปสู่ความส าเร็จในการน าระบบฯมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้จริง และบรรลตุามวตัถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้
 
วัตถุประสงค ์
 เพื่อประเมินความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 1.  ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
   1.1  ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแ้ก่ บุคลากร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลผู้ปฏิบัติงานในระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น (E-LAAS)   
ในจังหวัดร้อยเอ็ด จ านวน 130 อบต. ๆ ละ 5 คน 
ประกอบด้วย 1) ผู้อ านวยการกองคลังหรือผู้รักษาราชการ
แทน 2) เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 3) เจ้าหน้าท่ี
การเงินและบัญชี 4) เจ้าหน้าท่ีพัสดุ และ 5) เจ้าหน้าท่ี
จัดเก็บรายได้  
รวมประชากรทั้งสิ้น 650 คน 
   1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
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   การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีเปิดตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan.  1970 
ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง  242 คน   
   การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) โดยวิธี
จับสลาก (Lottery) จากรายช่ือต าแหน่งของประชากรทั้ง  
5 ต าแหน่งในองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดร้อยเอ็ด 
130 แห่ง โดยแยกสุ่มจากแต่ละต าแหน่งๆ ละ 50 คน  
รวม 250 คนและสุ่มจับออก 8 ตัวอย่าง 
 2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เปน็แบบสอบถาม
(Questionnaire) ที่ผู้วิจยัสร้างขึ้นจากแนวคิด ทฤษฎี
ส าหรับสอบถามความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยแบ่งเป็น 2  
ตอน ดังนี ้
    ตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา หน้าท่ีรบัผิดชอบ 
   ตอนท่ี 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS)  
ทั้ง  5  ด้าน  คือ  ด้านบุคลากร  ด้านเทคโนโลยี  ด้าน
ซอฟต์แวร์  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน  และด้านนโยบายของ
ผู้บริหาร  โดยมีลักษณะของข้อค าถามเป็นค าถามปลายปดิ
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ระดับ 
ความคิดเห็น 5 ระดับใช้ทฤษฎีของลิเคิร์ท (Likert)  
โดยมเีกณฑ์การให้คะแนนแต่ละขอ้ค าถาม ดังนี้    
  5 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพทีเ่ป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบัมากที่สุด 
  4 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพทีเ่ป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบัมาก 
  3 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพทีเ่ป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบัปานกลาง 
  2 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพทีเ่ป็น
จริง/สภาพท่ีควรจะเป็นอยู่ในระดบัน้อย 
  1 หมายถึง  ความคิดเห็นต่อสภาพทีเ่ป็น
จริง/สภาพที่ควรจะเป็นอยู่ในระดบัน้อยที่สุด 
 3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ด าเนินข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน  
ดังต่อไปนี ้

   3.1  ผู้วิจัยขอหนังสือแนะน าตัวจากบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อขอความร่วมมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังผู้บริหารขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบล ท้ัง 130 แห่ง ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยส่งหนังสือ
พร้อมกับแบบสอบถาม  
  3.2  ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
โดยส่งไปรษณีย์ถึงนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ไปรษณีย์
ขอความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมลูแล้วส่งกลับคืน ส าหรับ
แบบสอบถามที่ไม่ได้มีการส่งกลับ ได้มีการติดตามด้วยตนเอง   
   3.3  น าข้อมูลที่ได้ไปวเิคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมสถติิส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร ์
 4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม 
คอมพิวเตอรส์ าเรจ็รูป โดยแบบสอบถามตอนท่ี 1 ใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะหโ์ดย
น าเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency)  
และร้อยละ (Percentage) ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ด้วยสถิติ
บรรยาย โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean)  และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) การค านวณหาค่า 
ความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดลอ้มในการปฏิบัติงานของ
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ดัชนีความส าคญัของ
ล าดับความต้องการจ าเป็น หรือ Modify Priority Needs 
Index : Pnimodified   ที่ปรับปรุงโดยนงลักษณ์  วิรัชชัย และ
สุวิมล  ว่องวาณิช (สุวิมล  ว่องวาณิช.  2548 : 18) ซึ่งเป็น
วิธีหาค่าความแตกต่างระหวา่งสภาพท่ีเป็นอยู่และสภาพที่
ควรจะเป็นแล้วหารด้วยสภาพที่เปน็อยู่  
     โดยน าผลการวิจัยมาวเิคราะห์โดยจัดเรียงล าดับ
ความส าคญัของความต้องการ ( PNI Modify) โดยน าความ
ต้องการของบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในระบบเป็นตัวตั้ง (สิ่งท่ี
ควรจะเป็น)ไปวิเคราะหเ์ปรียบเทยีบกับสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานท่ีเกดิขึ้นจริง(สิ่งที่เป็นอยู่) 
 
สรุปผล 
 1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด โดยรวมทุกด้านพบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
ของความต้องการจ าเป็น มีคา่เท่ากับ 0.25 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ด้านนโยบายผูบ้ริหาร มคี่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก 
(0.31) ล าดับที่2 คือด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับที่ 3 คือ
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ด้านคู่มือปฏิบตัิงาน (0.23) ล าดับที่4 คือด้านบุคลากร 
(0.23) และล าดับที่5 คือด้านซอฟต์แวร์ (0.19)   
 2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นรายดา้น โดยจัดเรียงล าดับความส าคญัได้ดังนี ้
  2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร พบว่า ค่าดัชนี
ล าดับความส าคญัของความต้องการจ าเป็นของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านนโยบายผู้บริหาร 
ล าดับที่ 1 คือการตดิตามประเมิน ผลการปฏิบัติงานระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS(0.40) ล าดับที่ 2 คือการสนับ 
สนุนการน าเทคโนโลยสีารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิ 
ภาพมาใช้ในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์         
E-LAAS(0.35)  ล าดับท่ี 3 คือการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติ งานระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS(0.31) ล าดบัท่ี 4 การจัดสรรงบ 
ประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
E-LAAS(0.28) และล าดับที่ 5 คือการจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์   
E-LAAS(0.24) 
  2.2  ด้านเทคโนโลยี พบว่า ค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัต ิ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านเทคโนโลยี ล าดับที่ 1 คือ
ความเร็วของอินเตอรเ์น็ตที่ใช้ในหน่วยงาน (0.43) ล าดับที่ 2 
คือวัสดุและอุปกรณ์ คอมพิวเตอร/์อินเตอรเ์น็ต สามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (0.34) ล าดับที่ 3 คือความมี
เสถียรภาพของระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็สามารถใช้งานได้
อย่างต่อเนื่อง (0.32) ล าดับที่ 4 คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มี
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน (0.27) และล าดับที่ 5 ความเร็ว
ในการประมวลผลของโปรแกรมระบบบัญช ี(0.18) 
  2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน พบว่า คา่ดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัต ิ
งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ด้านคู่มือปฏิบัติงาน ล าดับที่ 1 
คือคู่มือการปฏิบตัิงานมีการแนะน าการปฏิบตัิงานชัดเจน 
ถูกต้อง (0.29) ล าดับท่ี 2 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีการจดั 
เรียงเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน มคีวามต่อเนื่องและชัดเจน
(0.28) ล าดับที่ 3 คือคู่มือการปฏิบัติงานมีเนื้อหาครอบคลมุ
ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน (0.21) ล าดับที่ 4 คือ
คู่มือการปฏิบตัิงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมยัเป็นปจัจุบัน 
(0.19) และล าดับที่ 5 คือความรู้จากคู่มือปฏิบัติงานสามารถ 
น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จริง (0.18) ด้านบุคลากร 
พบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็น

ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ล าดับที่ 1 
คือบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการ (0.45) ล าดับที่ 2 คือมีความรู้ความเข้าใจ
ในขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.29) ล าดบัที่ 3 คือมคีวามรู้ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร/์
โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ (0.22) ล าดับที่ 4 คือมีบุคลากร
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.20) ล าดับที่ 5 คือมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบตัิงาน
ด้านพัสดุ การเงินและบัญชี การจัดเก็บรายได้ และงบประมาณ 
(0.02) ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า ค่าดัชนีล าดับความส าคญัของ
ความต้องการจ าเป็นของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ดา้นซอฟต์แวร์ ล าดับที่ 1 คือโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่ายไม่ยุ่งยาก
ซับซ้อน (0.27) ล าดับที่ 2 คือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์      
E-LAAS สามารถช่วยให้การปฏิบตัิงานไดร้วดเร็วถูกต้อง
(0.23) ล าดับที่ 3 คือระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS  
มีความเช่ือมโยงสมบรูณ์ ท าให้การบันทึกข้อมูลระบบบัญช ี
มีความรวดเร็ว ถูกต้อง(0.17) ล าดบัท่ี 4 คือระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถสนบัสนุนการบริหารการคลัง
ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ(0.16) และล าดับที่ 5 โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมยั
อยู่เสมอ(0.15) 
 
อภิปรายผล 
 จากข้อค้นพบของการวิจัย สามารถน ามาอภิปราย
ผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยโดยแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ
ได้ดังต่อไปนี้  
  1.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ดทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านเทคโนโลยี  
ด้านซอฟต์แวร์ ด้านคู่มือปฏิบตัิงาน และด้านนโยบาย
ผู้บริหาร ในภาพรวมพิจารณาจัดเรียงล าดับความส าคัญ 
ของความต้องการจ าเป็นตามค่าดชันีล าดับความส าคญั  
ผลการศึกษาพบว่า ด้านนโยบายผูบ้ริหาร มคี่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก
(0.31) ล าดับที่2 คือด้านเทคโนโลยี (0.30) ล าดับที่ 3 คือ
ด้านคู่มือปฏิบตัิงาน (0.23) ล าดับที่4 คือด้านบุคลากร 
(0.23) และล าดับที่5 คือด้านซอฟต์แวร์ (0.19) บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อาจมีความคิดเห็นว่านโยบายผู้บริหารมี
ความส าคญัที่สดุในการผลักดันใหก้ารปฏิบัติงานในระบบ
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บรรลุผลส าเร็จ การติดตามประเมนิผลการวางนโยบายต่าง ๆ 
สนับสนุนการปฏิบตัิงานท้ังการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ระบบเครือข่าย  
ถ้าขาดการสนับสนนุและการติดตามประเมินผลจากผู้บริหาร 
การด าเนินงานตามโครงการก็อาจประสบผลส าเร็จได้ยาก 
ซึ่งขัดแย้งกับงานวิจัยของอรพรรณ  อินทรแหยม (2556)  
ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมผีลต่อการปฏิบัติงานการคลังของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  
E-LAAS ในจังหวัดพระนครศรีอยธุยา ผลการศึกษาพบว่า 
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบตัิงานการคลังขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ E-LAAS ในจังหวัด
พระนครศรี อยุธยาท่ีมีปญัหามากที่สุดคือ ด้านบุคลากร   
ซึ่งขาดบุคลากรที่มีความรู้ในการดแูลระบบคอมพิวเตอร์
โดยเฉพาะ รองลง มาคือด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เรื่อง
ความเร็วของอินเตอร์ เน็ตในการ Download/Upload 
ข้อมูล ด้านการใหค้วามช่วยเหลือจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น และด้านความเหมาะสมของระบบ
ตามล าดับ 
  2.  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นของ 
สิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
    2.1  ด้านนโยบายผู้บริหาร มีค่าดชันีล าดับ
ความส าคญัของความต้องการจ าเป็นสูงสุดเป็นล าดับแรก
(0.31) เมื่อพิจารณาจากรายการประเมินท่ีมีค่าดัชนีความ
ต้องการจ าเป็นสูงสุดในดา้นนโยบายผู้บรหิารได้แก่ “การ
ติดตามประเมินผลการปฏิบตัิงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS” (0.40) รองลงมาคือ “การสนับสนุนการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมยัและมีประสิทธิภาพมาใช้ 
ในการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS” (0.35) 
“การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS” (0.31) 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ E-LAAS (0.28) และการจัดสรรบุคลากรให้
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
(0.24) ตามล าดับ ท้ังนี้ อาจเป็นเพราะบุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS อาจมีความคิดเห็นว่า 
ผู้บริหารควรมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
ในโปรแกรมระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS เพื่อกระตุ้นให้
ผู้ปฏิบัติงานมีความกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ส าเรจ็ และจะได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการปฏิบตัิงาน 
เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้การด าเนนิงานตามนโยบายของ

รัฐบาลใหส้ าฤทธิ์ผล เช่น บุคลากรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน การขาดงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีที่ใช้
สนับสนุนการปฏิบตัิงาน ผู้บริหารไม่สนับสนุนงบประมาณ
ในการเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อทบทวนหรือเพื่อเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรจึงขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบตัิงานท่ี
เกี่ยวกับเทคโนโลยีและโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของนิกร  อินทะจักร์ (2553) ศึกษาเรื่องการ
วิเคราะหป์ัญหาการน าระบบ E-LAAS ไปใช้ในการจัดท าเทศ
บัญญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปขีองเจา้หนา้ที่งบประมาณ
เทศบาลต าบล จังหวัดล าพูน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการ
บริหารงาน การสนับสนุนการด าเนินงานจัดท าเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี คือผูบ้ริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้ง 34 แห่งไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรมหรือสัมมนา
เชิงปฏิบตัิการระบบ E-LAAS เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารงาน 
บางส่วนให้ความส าคัญและความเข้าใจในระบบน้อย ไมม่ี
การก าหนดนโยบายและขาดการวางแผนงาน/โครงการที่
ชัดเจนเพื่อเตรียมการรองรับ ขาดความพร้อมและความไม่
เพียงพอในการสนับสนุนการบริหารงาน ทั้งในด้านงบประมาณ
และทรัพยากรที่จ าเป็น อาทิ การจัดหาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่ทันสมัย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้งานเฉพาะ 
ความไมต่่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรและไม่มรีะบบตดิตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งการเสริมสร้างก าลังใจ 
แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
    2.2  ด้านเทคโนโลยี มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญ
สูงเป็นล าดับทีส่อง (0.30) และเมื่อพิจารณาจากรายการ
ประเมินทีม่ีค่าดัชนลี าดับความส าคัญสูงสดุในด้านเทคโนโลยี
ได้แก่ “ความเร็วของอินเตอร์เนต็ที่ใช้ในหน่วยงาน” (0.43) 
รองลงมาคือ “วัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ” (0.34) “ความมีเสถียรภาพของ
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง”
(0.32) “อุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีเพยีงพอต่อการปฏิบัติงาน”
(0.27) และ “ความเร็วในการประมวลผลของโปรแกรม
ระบบบัญชี”(0.18) ตามล าดับจากการเรียงล าดับความส าคัญ
ดังกลา่ว บคุลากรผู้ปฏิบตัิ งานในระบบระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS อาจมีความคดิเห็นว่า อินเตอร์เนต็ที่ใช้ในหน่วยงาน
ควรมีระดับความเร็วทีส่ามารถประมวลผลข้อมลูได้รวดเร็ว 
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ควรมีคณุลักษณะเฉพาะที่สามารถ 
ท าให้ประสิทธิภาพในการประมวลผลได้ดี ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เนต็ควรมีความเสถียรระบบอินเตอร์เนต็ไม่ขาดตอน
เพื่อการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว ต่อเนือ่ง มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เพียงพอ และระบบโปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์มีความสามารถ
ในการประมวล ผลได้อย่างรวดเรว็ สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ดารารัตน์ ละว้า (2553) ศึกษาเรื่องปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะในการด าเนินงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS ขององค์การบริหารส่วนต าบลบัวทอง อ าเภอเมือง 
จงัหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า ความพร้อมในการด าเนินงาน
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ด้านเทคโนโลยี เป็นส่วนท่ี
ส าคัญเพราะการท างานในระบบเป็นการท างานแบบ Online
ต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกาญจนา ศรีสุข (2554) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลสัมฤทธิผล
ของการใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ของ
เทศบาลในจังหวัดสงขลา ผลการวจิัยพบว่า ปัญหาการใช้
งานในส่วนต่างๆของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS  
ด้านระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมลู(Network) มีปัญหา
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรกคือ  
1) ระบบเครือข่ายการเช่ือมโยงข้อมูลมักเกดิการล้มเหลว  
2) การแก้ไขระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลที่ล้มเหลวล่าช้า
และ 3) ระบบเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลล่าช้า 
    2.3  ด้านคู่มือปฏิบัติงาน มีค่าดัชนีล าดับ
ความส าคญัสูงเป็นล าดบัท่ีสาม (0.23) เมื่อพิจารณาจาก
รายการประเมินที่มีค่าดัชนีล าดับความส าคญัสูงสุดในด้าน
คู่มือปฏิบัติงานได้แก่  “คู่มือการปฏิบัติงานมีการแนะน า 
การปฏิบัติงาน ชัดเจน ถูกต้อง” (0.29) รองลงมาคือ”คู่มือ
การปฏิบัติงานมีการจดัเรยีงเนื้อหาตามล าดับ/ขั้นตอน  
มีความต่อเนื่องและชัดเจน” (0.28) “คู่มือการปฏิบัติงาน 
มีเนื้อหาครอบคลุมตรงกับความตอ้งการของผู้ปฏิบัติงาน”
(0.21) “คู่มือการปฏิบัติงานมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย 
เป็นปัจจุบัน” (0.19) และ” ความรู้จากคู่มือปฏิบัติงาน
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏบิัติงานได้จริง” (0.18) 
ตามล าดับ จากการเรยีงล าดับความส าคญัดังกล่าว บุคลากร
ผู้ปฏิบัติ งานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS  
อาจมีความคดิเห็นว่าคูม่ือปฏิบัติงานควรมีการแนะน า 
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมากที่สดุจดัเรียงเนื้อหาตามล าดบั
ขั้นตอนการท างานอย่างชัดเจนและมีการปรับปรุงข้อมลู 
ที่ทันสมัยและสามารถตอบข้อสงสยัหรือแนะน าการแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติงานที่อาจเกดิขึ้นเนื่องจากปัญหาที่เกิด
จากการปฏิบตัิงานแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละระบบมีปัญหา
ไม่เหมือนกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา ศรีสุข 
(2554) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมีผลตอ่สัมฤทธ์ิผลของการใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร ์E-LAAS ของเทศบาล 
ในจังหวัดสงขลา ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการใช้งานใน 
ส่วนต่าง ๆ ของระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ด้านการ
ช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาการใช้ระบบปัญหาที่พบมากที่สดุ

คือไม่มีการช่วยเหลือในตัวระบบ ไม่มีคู่มือการใช้งานในตัว
ระบบและมีคูม่ือการใช้งาน แต่อ่านเข้าใจยาก 
    2.4  ด้านบุคลากร มีค่าดัชนีล าดับความส าคญั
สูงเป็นล าดับที่สี่ (0.23) และเมื่อพิจารณาจากรายการประเมิน
ที่มีค่าดัชนีล าดับความส าคัญสูงสดุ คือ “มีความ สามารถใน
การปฏิบัติงานตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ”(0.45) รองลงมา 
คือ “มีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS”(0.28) “มีความรู้ความเข้าใจใน
การใช้คอมพิวเตอร/์โปรแกรมส าเร็จรูปตา่งๆ” (0.22)  
“มีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
E-LAAS”(0.20) และ “มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ด้านพัสดุ การเงินและบัญชี การจดัเก็บ รายได้ และงบประมาณ”
(0.02) ตามล าดับ จากการเรียงล าดับความส าคัญดังกล่าว 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-
LAAS อาจมีความคดิเห็นว่าบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานควรมี
ความรู้ความสามารถในงานท่ีปฏิบตัิและสามารถปฏิบตัิงาน
ได้ตั้งแตต่้นจนจบกระบวนการมีความส าคญัที่สุดเพราะ
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานคือผู้ทีบ่ันทึกข้อมูลในระบบ หากไมม่ี
ความรู้ไม่มีความไม่เข้าใจในกระบวนงานหรือในโปรแกรมที่
ใช้จะท าให้การขับเคลื่อนและและปฏิบัติงานในระบบไมไ่ด้ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา  ศรีสุข (2554) 
ศึกษาเรื่อง ปัจจัยท่ีมผีลต่อสัมฤทธิ์ผลของการใช้โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ของเทศบาลในจังหวัด
สงขลา ผลการวิจยัพบว่า ปัญหาการใช้งานในส่วนต่าง ๆ 
ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ด้านความรู้และ 
ความเข้าใจของผู้ใช้ระบบ มีปญัหามากที่สุดคือผู้ใช้ระบบ 
ไม่มีความรู้ความสามารถเกีย่วกับระบบอย่างเพียงพอ 
    2.5  ด้านซอฟท์แวร์ มีค่าดัชนีล าดบัความ 
ส าคัญสูงเป็นล าดับที่สี่ (0.19) และเมื่อพิจารณาจากรายการ
ประเมิน คา่ดัชนีล าดับความส าคญัสูงสดุคือ “โปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS สามารถใช้การได้ง่าย 
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน”(0.28) รองลงมาคือ “ระบบบัญชีคอม    
พิวเตอร์ E-LAAS สามารถช่วยใหก้ารปฏิบัติงานไดร้วดเร็ว
ถูกต้อง”(0.23) “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS มีความ
เชื่อมโยงสมบรูณ์ ท าให้การบันทึกข้อมูลระบบบัญชีมีความ
รวดเร็ว ถูกต้อง”(0.17) “ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
สามารถสนับสนุนการบริหารการคลังท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ”(0.16) และ “โปรแกรมระบบบัญชีคอม    
พิวเตอร์ E-LAAS มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยูเ่สมอ”
(0.15)ตามล าดับ  จากการเรียงล าดับความส าคัญดังกล่าว 
บุคลากรผู้ปฏิบตัิงานในระบบระบบบัญชีคอมพิวเตอร์      
E-LAAS อาจมีความคดิเห็นว่า โปรแกรมระบบบญัชี
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คอมพิวเตอร์ควรใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อนซึ่งผู้ปฏิบตัิงาน
บางคนอาจมีพื้นฐานความรูด้้านการใช้คอมพิวเตอร์หรือ
โปรแกรมส าเร็จรูปน้อย อีกท้ังจะต้องมีความเข้าใจในระบบ
บัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โปรแกรมระบบจึงควร
เรียนรู้และเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากโปรแกรมระบบบันทึก
บัญชคีอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น E-LAAS
เป็นโปรแกรมส าเรจ็รูปท่ีผู้ใช้งานจะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่วยงานเอง ผู้ปฏิบัติงานในโปรแกรมบญัชีคอม      
พิวเตอร์จะต้องปฏิบัติงานตั้งแตต่น้จนจบกระบวนการเอง
ทั้งหมดเป็นผูดู้แลระบบของหน่วยงานเอง บันทึกข้อมูลตั้ง
ค่าต่างๆ เอง โปรแกรมจึงไม่ควรซบัซ้อน การบันทึกค่าตั้งต้น
ของระบบ การบันทึกข้อมูลในระบบงบประมาณ  
ระบบรายรับ ระบบรายจ่าย การปรับปรุงบัญชีในโปรแกรม
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ควรท าความเข้าใจได้ง่าย สามารถ
บันทึกและตรวจสอบความผดิพลาดจากการปฏิบัติงานใน
ระบบได้ง่าย เพราะผู้ปฏิบัติงานจะคุ้นเคยกับการปฏิบตัิงาน
ด้วยระบบมือมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ สุรัสวดี     
ทีเขียว (2553) ศึกษาเรื่อง ปัญหาและอุปสรรคในการน า
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือ  Local Administrative Accounting System (LAAS) 
มาใช้ในการบริหารงานการเงินการคลังขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนนทบุรี พบว่าปัญหาในการบันทึกข้อมูล 
โดยส่วนใหญ่แล้วข้ันตอนท่ีเกิดปญัหามากท่ีสุดคือขั้นตอน
การบันทึกข้อมูลในระบบ ระบบเกดิความผดิพลาดบ่อย
(Error)และระบบมคีวามซับซ้อนยากต่อการปฏิบตัิงานจริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาความต้องการจ าเป็นของสิ่งแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ในจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้วิจัย 
มีข้อเสนอแนะดังนี ้  
 1.  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
   1.1  จากผลการวิจัย พบว่า สภาพท่ีควรจะ
เป็น ด้านบุคลากรมีคา่เฉลีย่น้อยท่ีสุด ดังนั้นควรมีการ
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ให้เพิ่มมากขึ้น 
โดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมทบทวนให้มีความรู้ความ
เข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ 
เนื่องจากเทคโนโลยีและโปรแกรม มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน ไดร้ับการสนับสนุนใหไ้ด้รบั

การเรยีนรู้การใช้งานในระบบต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งและต่อเนื่อง
เช่นกัน 
   1.2  ผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการ
ปฏิบัติงานในระบบบันทึกบญัชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (E-LAAS) ควรมีการติดตามประเมินผล
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานอยา่งจริงจัง เพื่อให้สอดคล้อง
กับระเบียบกฎหมายและหนังสือสัง่การของทางราชการ  
   1.3  ความเร็วของอินเตอร์เน็ต มคีวามส าคญั
ที่สุด เนื่องจากการบันทึกข้อมลูในระบบต้องท างานผ่าน
ระบบอินเตอร์เน็ต หากระบบอินเตอร์เน็ตที่หน่วยงานใช้อยู่
ความเร็วช้า ไม่เสถียร หรืออินเตอร์เน็ตล่มจะท าให้ระบบ  
ไม่สามารถท างานได้ เกิดความล่าช้าเสียหาย หน่วยงาน 
ควรใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและแยกการใช้งาน
อินเตอร์เน็ตส าหรับการปฏิบัติงานในระบบบันทึกบัญชี 
คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นออกจากการใช้
งานอินเตอร์เน็ตของผู้ใช้อื่นทั่วไป และควรมีระบบอินเตอร์เน็ต
ส ารองจากผู้ให้บริการอีกอย่างน้อย 1 ราย 
   1.4  ควรมีการปรับปรุงข้อมลูของคูม่ือปฏิบตัิงาน
ให้ทันสมยัเป็นปจัจุบัน คูม่ือใช้งานออนไลน์ ควรมีเมนูการค้นหา
ทีเ่ข้าใจง่าย การสืบค้นหาปัญหาข้อมูลได้ง่าย การตอบค าถาม
การใช้งานในระบบประจ าวันควรมีความรวดเร็ว หรือระบบ 
Call Center ควรมีเจ้าหน้าที่และระบบคูส่ายที่เพียงพอต่อ
ความต้องการของผู้ใช้งาน 
   1.5  โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS 
ควรใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการใช้งานที่เข้าใจง่าย 
และเชื่อมโยงสอดคล้องกับระบบบัญชีแบบ Manual 
เนื่องจากการตรวจสอบความผิดพลาดของด้านระบบบัญชี
ของโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ E-LAAS ยุ่งยากกว่า 
และผูป้ฏิบัติงานในระบบบัญชียังขาดประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบญัชีในระบบ 
  2.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังต่อไป 
  ในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับปัญหา
และความเข้าใจในการปฏิบัติงานในระบบคอมพวิเตอร์  
E-LAAS เพราะเนื่องจากปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นจ านวนมากที่เพิ่งเริม่ด าเนินงานในระบบและแตล่ะแห่ง
สามารถแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดจากการท างานท่ี
เกิดขึ้นได้มากน้อยเพียงใด เพื่อการน าปัญหาและความ
ต้องการที่ได้จากการวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานในระบบโดยแท้จริง 
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