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สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
(e-LAAS) ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในนครสวรรค
Competency in Account that affect Personal’s competence of
Sub-district Administrative Organization in Nakhon Sawan for used
e-LAAS Program.
ปาริชาต ตายเพ็ง* ผศ.ดร. วริศรา เหลาบํารุง**
Parichat Taypeng* Varisara Lawbaumrung**
บทคัดยอ
วัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคลากร สมรรถนะทางการบัญชี และความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค 2) เพือ่ เปรียบเทียบความ
สามารถในปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคเมื่อ
จําแนกตาม ปจจัยดานบุคลากร 3) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวาง สมรรถนะทางการบัญชีกบั ความสามารถในปฏิบตั ิ
งานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค กลุมประชากรที่ใช
ในการวิจัยคือบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคที่ปฏิบัติงานในดานการเงินและบัญชี ขนาด
กลุมตัวอยาง 216 คน โดยนาผลที่ไดมาวิเคราะหขอมูลดวยการหา ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะหความแตกตาง (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) การวิเคราะหความ
สัมพันธดวยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) และการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple Regression
analysis) แบบ Stepwise
เพศชายและเพศหญิงมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ไมแตกตางกันทั้งใน
ภาพรวมและรายดาน อายุ ตําแหนง ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ านดวยระบบ
e-LAAS ทีแ่ ตกตางกันมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) แตกตางกันทัง้ ในภาพรวมและ
รายดาน อยางมีนยั สาคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 สมรรถนะทางการบัญชีอธิบายการเปลีย่ นแปลงของความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตาบลในจังหวัดนครสวรรคไดรอ ยละ 72.4
ซึ่งสมรรถนะทางการบัญชีที่มีอิทธิพล คือ สมรรถนะทางการบัญชีดานความรูในวิชาชีพและประสบการณการทํางาน
จริง ซึ่งไดสมการทานายดังนี้
Y = b 0 + b 1C1+ b 4 C 4
คําสําคัญ : สมรรถนะทางการบัญชี/ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS/ความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี
e-LAAS
* นิสิตปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การจัดการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
** ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
* Undergrad Student, Faculty of Business Administrator (Management), Nakhon Sawan Rajabhat University
** Thesis Adviser
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Abstract
This study for Competency in Account with Personal’s competence for used e-LAAS Program
that the purpose of this study were to know 1) personal factors, competency in account and
personal’s competence for used e-LAAS program 2) to compare personal factors that affects
personal’s competence for used e-LAAS program and 3) relationship between competency in
account and personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for
used e-LAAS program. The sample of this research included all 216 people. The statistics involved
quantitative study and presented in frequency, percentages and standard deviation. The hypothesis
testing employed the One-Way analysis of variance, Pearson Correlation and Stepwise Multiple
Regression analysis. The findings of study were as follows : The difference in sex did not affect
personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for used e-LAAS
program but they had the difference in age, position, education, length of work , and length of used
e-LAAS program for personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon
Sawan for used e-LAAS program as significantly at the level of .05. Competency in Account were
related to personal’s competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for
used e-LAAS as significantly at the level of .01 and competency in account were predict personal’s
competence of sub-district administrative organization in Nakhon Sawan for used e-LAAS at 72.4
percentage that equation is
Y = b 0 + b 1C1+ b 4 C 4
Keyword : Competency in Account/ e-LAAS Program/ Personal’s competence for used e-LAAS
Program
1. บทนา
ภาครัฐมีโครงการเชื่อมโยงขอมูลระบบ e-LAAS
ขององคกรปกครองสวนทองถิน่ เขาสูร ะบบการบริหารการ
เงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส(GFMIS) ผานWeb
Online และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังใหกับ
บุคลากรทองถิน่ โดยเชือ่ มโยง ระบบ GFMIS กับ e-LAAS
ของทองถิ่นทั่วประเทศ โดยระยะเริ่มตน มีจังหวัดนํารอง
4 จั ง หวั ด คื อ ระยอง ฉะเชิ ง เทรา สมุ ท รสาคร และ
นครสวรรค โดยจะมีการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปจากระบบ
GFMIS เขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ของ อปท . จํานวน 358
หนวย ซึง่ เริม่ ดําเนินการมาตัง้ แต 28 มกราคม 2554 มีการ
โอนเงินแลวจํานวนเงิน 1,888,449,449.50 บาท (กรม
บัญชีกลาง. ขาวแจก. 2554)

สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานด ว ยระบบ e-LAAS
เปนการดําเนินงานของการจัดทําบัญชีขององคการบริหาร
สวนตําบลซึ่งเปนการจัดทําบัญชีของหนวยงานราชการ
ทําใหมีความแตกตางจากการจัดทําบัญชีของภาคเอกชน
ซึ่งเปนหนาที่รับผิดชอบของฝายการคลัง ซึ่งฝายการ
คลังขององคการบริหารสวนตําบลมีตําแหนงแตกตางกัน
ประกอบดวย หัวหนาสวนการคลังเจาหนาที่การเงินหรือ
เจาพนักงานการเงินหรือนักวิชาการเงินเจาหนาที่จัดเก็บ
หรือเจาพนักงานจัดเก็บหรือนักวิชาการจัดเก็บเจาหนาที่
พัสดุหรือเจาพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ นอกจาก
นี้ผูมีสวนรวมในการจัดทํางบประมาณรายรับจายของ
องคการบริหารสวนตําบลยังรวมไปถึง นายกองคการ
บริหารสวนตําบลและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
อีกดวย
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ผูที่เขามาปฏิบัติหนาที่ในสวนของงบประมาณ
และบัญชีจาเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจ
ในการจัดทาบัญชี เพื่อนําตัวเลขทางการเงินและบัญชี
ไปใชบริหารงานไดอยางถูกตองเหมาะสม คาดการณ
ในการบริหารจัดการดานตางๆ ไดอยางดี ซึ่งมาตรฐาน
ของผูที่ศึกษาทางดานบัญชีโดยทั่วไปนั้นมีมาตรฐาน IES
หรือ มาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศสําหรับวิชาชีพ
บัญชี(IES for Professional Accountants & Other
Education Committee Guidance)เปนตัวกําหนด ซึ่ง
ประกาศใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2548 (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ. 2548 : ออนไลน)
มาตรฐาน IES รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับฉบับที่ 1 เรื่อง
ขอกําหนดเพื่อเขาสูโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 2 เรื่องเนื้อหาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชีฉบับที่ 3 เรื่องทักษะทางวิชาชีพฉบับที่ 4 เรื่องคา
นิยมจรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพฉบับที่ 5 เรื่อง
ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริงฉบับที่ 6 เรือ่ ง
การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะฉบับที่ 7 เรื่อง
การพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ งเกีย่ วกับโปรแกรมเพือ่
การเรียนรูต ลอดชีวติ ฯ และฉบับที่ 8 เรือ่ งขอกําหนดดาน
สมรรถนะสําหรับผูประกอบวิชาชีพสอบบัญชี (สันสกฤต
วิจิตรเลขการ. 2549 : 1) ซึ่งฉบับที่ใชวัดความสามารถ
ทางบัญชีคือฉบับที่ 2, 3,4 และ5 ตามลําดับ
จากการปรับปรุงพัฒนาการทํางานดานการเงิน
และบัญชีขององคการบริหารสวนตําบลดวยการนําระบบ
e-LAAS เขามาใชจึงทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของโดยตรง
อย า งเจ า หน า ที่ ก ารเงิ น และบั ญ ชี ต อ งใช ทั ก ษะความ
สามารถอยางมากในการเรียนรูระบบที่นําเขามาใช และ
จังหวัดนครสวรรคเปน 1 ใน 5 จังหวัดนํารองที่นาระบบ
e-LAAS เขามาใชในการบริหารการเงินและบัญชีของ
องคการบริหารสวนตําบลเพื่อเชื่อมโยงกับ
ระบบ GFMIS ผูศึกษาเห็นถึงความสําคัญของ
ความสามารถทางบั ญ ชี ข องบุ ค ลากรในตํ า แหน ง การ
เงินและบัญชีและความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ระบบ e-LAAS โดยจะทําการศึกษาในหัวขอ สมรรถนะ
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ทางการบัญชีที่มีผลตอความสามารถในปฏิบัติงานดวย
ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรคเพื่อนาขอมูลที่ไดไปเปน
แนวทางในการพัฒนาความรูค วามสามารถในสวนงานการ
เงินและบัญชีสืบตอไป
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปจจัยดานบุคลากร สมรรถนะ
ทางการบัญชี และความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค
2. เพือ่ เปรียบเทียบความสามารถในปฏิบตั งิ าน
ดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคเมื่อจําแนกตาม
ปจจัยดานบุคลากร
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวาง สมรรถนะ
ทางการบัญชีกับความสามารถในปฏิบัติงานดวยระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดนครสวรรค
3. สมมติฐานการวิจัย
1. ป จ จั ย ด า นบุ ค ลากรที่ แ ตกต า งกั น มี ค วาม
สามารถในการปฏิ บั ติ ง านด ว ยระบบบั น ทึ ก บั ญ ชี eLAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครสวรรคแตกตางกัน
2. สมรรถนะทางการบัญชีมีความสัมพันธตอ
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบลในจังหวัด
นครสวรรค
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
4.1 สมรรถนะทางการบัญชี แนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะหรือขีดความสามารถในการทํางาน (Competency) เกิดขึ้นในชวงตนของศตวรรษที่ 1970 โดยนัก
วิชาการชื่อ David McClelland ซึ่งไดทําการศึกษาวิจัย
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วาทาไมบุคลากรที่ทางานในตําแหนงเดียวกันจึงมีผลงาน
ที่แตกตางกัน McClelland จึงทําการศึกษาวิจัยโดยแยก
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผล
การปฏิบัติงานพอใช แลวจึงศึกษาวาบุคลากรทั้ง 2 กลุม
มีผลการทํางานที่แตกตางกันอยางไร ผลการศึกษาทําให
สรุปไดวา บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่ง
ทีเ่ รียกวาสมรรถนะ (Competency) (จิรประภา อัครบวร.
2549 : 58) และในป ค.ศ. 1973 McClelland ไดเขียน
บทความวิชาการเรื่อง “Testing for Competence
rather than Intelligence” ซึ่งถือเปนจุดกําเนิดของ
แนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะ
ของคนวาเปรียบเสมือนกับภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg)
งานการบัญชีเปนการรวบรวม จัดทํา และนํา
เสนอขอมูลทางการเงินใหแกผูใชขอมูลทางการเงินทั้ง
บุคคลภายในและภายนอก ซึ่งมีวัตถุประสงคในการใช
ขอมูลแตกตางกันไป (ศรีสุดา ธีระกาญจน. 2549 : 1-2)
ซึ่งการปฏิบัติหนาที่ทางการบัญชีนั้นสามารถแยกออก
เปนงานดานตางๆไดหลายสาขา การบัญชีมักถูกนํามา
ใชในการดําเนินงานขององคกรเสมอ เชน การบัญชีการ
เงิน การบัญชีบริหาร การบัญชีภาษีอากร การบัญชีภาค
รัฐ เปนตน (เจมส เอ็ม รีอีฟ, คารล เอส วารเรน และ
โจนาทาน อี ดูชัค. 2551 : 19)
ผู ที่ ป ฏิ บั ติ ง านด า นบั ญ ชี จํ า เป น ต อ งมี ค วาม
สามารถตางๆ ที่จะนําระดับความสามารถทํางานออก
มาแสดงไวในทุกสถานการณ คณะกรรมการการศึกษา
ของ IFAC ไดกาหนดมาตรฐานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ
การศึกษากอนเปนนักวิชาชีพบัญชี และการอบรมศึกษา
ตอเนื่องเมื่อไดประกอบวิชาชีพบัญชีแลว เพื่อปรับปรุง
คุณสมบัติของผูประกอบวิชาชีพบัญชีใหมีความใกลเคียง
โดยไดออก IES (International Education Standard)
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะพั ฒ นานั ก วิ ช าชี พ โดยกํ า หนด
บรรทัดฐานสําหรับการเรียนรูขั้นตํ่าสําหรับนักวิชาชีพ
บัญชีที่มีคุณภาพ อันประกอบดวยการศึกษา การฝกฝน
เพื่อใหไดประสบการณ การพัฒนาวิชาชีพอยางตอเนื่อง
เพื่อใหบุคคลที่ความรูความสามารถในการบําเพ็ญใหเกิด

คุณคาตอวิชาชีพและสังคม ตลอดการเปนนักวิชาชีพ
ทําให IES มีผลบังคับใชในปจจุบัน รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ
(สันสกฤต วิจิตรเลขการ. 2549 : 1) ฉบับที่ 1 เรื่อง ขอ
กําหนดเพื่อเขาสูโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี
ฉบับที่ 2 เรือ่ ง เนือ้ หาของโปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพ
บัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพ ฉบับที่ 4 เรื่อง
คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ ฉบับที่ 5
เรื่อง ขอกําหนดดานประสบการณการทํางานจริง ฉบับที่
6 เรือ่ ง การวัดผลขีดความสามารถและสมรรถนะ ฉบับที่ 7
เรื่ อ ง การพั ฒ นาทางวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ
โปรแกรมเพือ่ การเรียนรูต ลอดชีวติ และฉบับที่ 8 เรือ่ ง ขอ
กําหนดดานสมรรถนะสําหรับผูป ระกอบวิชาชีพสอบบัญชี
IES ฉบับที่ 6 และฉบับที่ 8 อธิบายถึงความ
สามารถของผูป ฏิบตั งิ านดานการบัญชี (สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปภัมถ. IES 1-8. 2548) ในเรือ่ งสมรรถนะ
ความสามารถ (professional competence) หมายถึง
ความรูทางวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ คานิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพทีจ่ าํ เปนตอการแสดง
สมรรถนะ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่จนไดระดับที่
กําหนดไวภายใตสภาพแวดลอมการทํางานจริงและจาก
IES ฉบับที่ 6 ไดกลาวถึงการวัดผลขีดความสามารถและ
สมรรถนะ โดยจะวัดในดานความรูในวิชาชีพ ทักษะทาง
วิชาชีพ คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ ซึ่ง
ตรงกับฉบับที่ 2 เรือ่ ง เนือ้ หาของโปรแกรมการศึกษาทาง
วิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 3 เรื่อง ทักษะทางวิชาชีพและฉบับ
ที่ 4 เรื่อง คานิยม จรรยาบรรณ และทัศนคติทางวิชาชีพ
นอกจากนี้ยังมีมาตรฐานฉบับที่ 5 เรื่อง ขอกําหนดดาน
ประสบการณการทํางานจริง สมรรถนะทางการบัญชี จึง
ประกอบดวย
1. ความรูในวิชาชีพ (IES 2)
2. ทักษะทางวิชาชีพ (IES 3)
3. คานิยมทางวิชาชีพ จรรยาบรรณและทัศนคติ
ทางวิชาชีพ (IES 4)
4. ประสบการณการทํางานจริง (IES 5)
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4.2 ความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบ
บันทึกบัญชีขององคกรปกครองสวนทองถิน่ ( e-LAAS)
กรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น จึ ง ดํ า เนิ น การให มี
โครงการระบบบัญชีคอมพิวเตอรแบบรวมศูนยขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ เพือ่ ชวยใหการปฏิบตั งิ านขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น สะดวก รวดเร็ว และงายตอการ
ดําเนินการ นอกจากนีใ้ นกรณีทตี่ อ งมีการปรับปรุงโปรแกรม
หรือเพิ่มลดรายการบันทึกบัญชีจากสวนกลางก็สามารถ
ดําเนินการไดงา ยโดยผานระบบ Online (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น. 2554 : ออนไลน)
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ทุกแหงสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได ทั น ที ผ า นเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ที่ มี ร ะบบ
อินเตอรเน็ท (Internet) โดยเรียกทีเ่ ว็ปไซต (website) http://
www.laas.go.th ก็จะสามารถเขาหนาจอของระบบ
บัญชีคอมพิวเตอรของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ซึ่งมีชื่อเรียกของระบบวา การบริหารการคลังขององคกร
ปกครองสวนทองถิน่ ดวยระบบคอมพิวเตอร (Electronic
Administrative Accounting System : e-LAAS) เปน
โปรแกรมสาหรับการปฏิบัติงานดานการคลังขององคกร
ปกครองทองถิ่น ซึ่งตองปฏิบัติงานการรับ-จาย ที่เกิด
ขึ้นจริงประจาวัน เพื่อแสดงสถานะการเงินที่แทจริงของ
องคกร บุคลากรตองอาศัยความสามารถของบุคลากรทาง
ดานการเงินและบัญชีมาเปนปจจัยพืน้ ฐานเพือ่ แสดงออก
เปนความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น e-LAAS ของบุคลากรที่
เกี่ยวของโดยจะทาการศึกษาความสามารถในการปฏิบัติ
งานในระบบทั้ง 5 ดาน (ลักขณา ปสนานนท. คูมอื การ
ใชงาน e-LAAS ฉบับ ผชช ลักขณา. 2553)ประกอบดวย
1. การบริหารระบบ
2. ระบบขอมูลรายจาย
3. ระบบขอมูลรายรับ
4. ระบบบัญชี
5. ระบบงบประมาณ
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5. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสารวจ (Survey
research) เพื่อที่จะศึกษาสมรรถนะทางการบัญชีที่มีผล
ตอความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี
e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัด
นครสวรรค
5.1 ประชากร บุ ค ลากรองค ก ารบริ ห ารส ว น
ตําบลในจังหวัดนครสวรรคที่ปฏิบัติงานในดานการเงิน
และบัญชี ประกอบดวยหัวหนาสวนการคลังเจาหนาที่
การเงินฯหรือเจาพนักงานการเงินฯหรือนักวิชาการเงินฯ
เจ า หน า ที่ จั ด เก็ บ ฯหรื อ เจ า พนั ก งานจั ด เก็ บ ฯ หรื อ
นักวิชาการจัดเก็บฯเจาหนาที่พัสดุหรือเจาพนักงานพัสดุ
หรือนักวิชาการพัสดุรวมทั้งสิ้น 465 คน
5.2 กลุมตัวอยาง ผูศึกษากําหนดคาเปอรเซ็นต
ความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางที่ 5% หรือ 0.05
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งสามารถคานวณหาจํานวน
กลุมตัวอยางไดดังนี้
n

=

465
1 + 465(0.05)2
= 215.02

จากการคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางไดคา
เทากับ 215.02 ตัวอยาง ดังนัน้ ผูศ กึ ษาเลือกทําการสํารวจ
ทีจ่ าํ นวน 216 ตัวอยางคาความคลาดเคลือ่ น 0.05 ทีร่ ะดับ
ความเชือ่ มัน่ 95%และทาการสุม ตัวอยางแบบแบงชัน้ ตาม
ตําแหนงหนาที่ และทําการจับฉลากเพือ่ ใหไดมาซึง่ ชือ่ ของ
ผูจะตอบแบบสอบถาม
5.3 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นีต้ วั แปร
อิสระไดแก ปจจัยดานบุคลากร และสมรรถนะทางการ
บัญชี
ตัวแปรตาม ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS) ในจังหวัด
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นครสวรรคประกอบดวย การบริหารระบบ ระบบขอมูล
รายจาย ระบบขอมูลรายรับ ระบบบัญชี และระบบ
งบประมาณ
5.4 เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามสมรรถนะทางการ
บัญชีที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ
บันทึกบัญชีe-LAASของบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบล ในจังหวัดนครสวรรคแบงออกเปน 3 ตอน ตอนที่ 1
แบบสอบถามด า นป จ จั ย ด า นบุ ค ลากร ตอนที่ 2
แบบสอบถามสมรรถนะทางการบั ญ ชี และตอนที่ 3
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบล จังหวัดนครสวรรค
5.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาไดดําเนิน
การเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ด ว ยตนเอง ตั้ ง แต มกราคม–
สิงหาคม 2556
5.6 การวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ นํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ
พรรณนา และสถิติสาหรับการวิเคราะห
1. การวิเคราะหความแตกตางขอมูลสวน
บุคคลดวย Independent t-test เพื่อหาคาสถิติ t-test
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวดวยวิธี One
Way ANOVA หาคาสถิติ F-test เพื่อเปรียบเทียบความ
สามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชีe-LAAS
โดยพิจารณาความแตกตางทางขอมูลสวนบุคคล
2. วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปร
2.1 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson
correlation)วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางระหวาง
ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหใหเปนตามเกณฑของการ
วิเคราะหถดถอย
2.2 การวิเคราะหถดถอย (Regression
analysis) แบบ Stepwise วิเคราะหหาอิทธิพลระหวาง
สมรรถนะทางการบัญชีทมี่ ตี อ ความสามารถในการปฏิบตั ิ
งานดวยระบบบันทึกบัญชีe-LAAS ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค

6. สรุปผลการวิจัย
เพศที่แตกตางกันมีความสามารถในการปฏิบัติ
งานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ไมแตกตางกันทั้ง
ในภาพรวมและรายดาน
อายุ ที่ แ ตกต า งกั น มี ค วามสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS)แตกตางกัน
ที่ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 ภาพรวมค า เฉลี่ ย
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
(e-LAAS) ของบุ ค ลากรอายุ น อ ยกว า เท า กั บ 30 ป
แตกตางจากอายุ 31-40 ป -.897 และอายุ 41-50 ป
-2.063 อายุ 31-40 ปแตกตางจากอายุ 41-50 ป -1.165
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.05
ตําแหนงที่แตกตางกันมีความสามารถในการ
ปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี(e-LAAS)แตกตางกันทัง้
ภาพรวมและรายดาน ความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวย
ระบบบันทึกบัญชี(e-LAAS) ภาพรวม หัวหนาสวนการคลัง
กับเจาหนาที่จัดเก็บฯหรือเจาพนักงานจัดเก็บฯหรือนัก
วิชาการจัดเก็บฯและเจาหนาทีพ่ สั ดุหรือเจาพนักงานพัสดุ
หรือนักวิชาการพัสดุ แตกตางกันอยางมีนยั สําคัญทางสถิติ
ที่ .05 เจาหนาที่การเงินฯหรือเจาพนักงานการเงินฯหรือ
นักวิชาการเงินฯ กับเจาหนาที่จัดเก็บ หรือเจาพนักงาน
จัดเก็บ หรือนักวิชาการจัดเก็บฯและเจาหนาที่พัสดุหรือ
เจาพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 และเจาหนาที่จัดเก็บ หรือเจา
พนักงานจัดเก็บฯหรือนักวิชาการจัดเก็บ กับเจาหนาที่
พัสดุหรือเจาพนักงานพัสดุหรือนักวิชาการพัสดุ แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) แตก
ตางกัน ที่นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ใน
ภาพรวม บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาโท
มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
(e-LAAS) ในภาพรวม แตกตางจาก ระดับปริญญาตรี
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ระยะเวลาในการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต า งกั น มี
ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
(e-LAAS) แตกตางกันในภาพรวมและในดานระบบขอมูล
รายจาย ระบบบัญชี ระบบงบประมาณอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 แตมคี วามสามารถในการปฏิบตั งิ าน
ดวยระบบบันทึกบัญชี (e-LAAS) ดานการบริหารระบบ
และระบบขอมูลรายรับ ไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบ
รายคู ระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอยกวาเทากับ 10 ป
มีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
(e-LAAS) ในภาพรวมและในดานระบบขอมูลรายจาย
ระบบบัญชี ระบบงบประมาณ แตกตางจากระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน 11-20 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05

ระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS
ทีแ่ ตกตางกันมีความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบ
บันทึกบัญชี (e-LAAS) แตกตางกันทัง้ ในภาพรวมและราย
ดาน โดยระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS
นอยกวา 3 ปมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ
บันทึกบัญชี(e-LAAS)ในภาพรวมและดานการบริหาร
ระบบ ระบบขอมูลรายจาย ระบบขอมูลรายรับ ระบบ
บัญชี ระบบงบประมาณ แตกตางจากระยะเวลา

ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะทางการบัญชีกับความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครสวรรค
สมรรถนะทางการบัญชีของบุคลากร
C1
1. ความรูในวิชาชีพ (C1)
2. ทักษะทางวิชาชีพ (C2)
.877**
3. คานิยมทางวิชาชีพจรรยาบรรณและทัศนคติทาง .501**
วิชาชีพ (C3)
4. ประสบการณการทางานจริง (C4)
.744**
** ระดับนัยสําคัญที่ 0.01

จากตารางคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสมรรถนะ
ทางการบั ญ ชี กั บ ความสามารถในการปฏิ บั ติ ง านด ว ย
ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค มีคาอยูระหวาง 0.306
ถึง .686 โดยมีความสัมพันธทางบวกอยางมีนยั สําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีความสัมพันธในระดับตํ่าถึงระดับ
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C2

C3

.666**
.663**
.306**

.579**
.764**

Y

.446**

.683**

ปานกลาง เมือ่ พิจารณาคาสัมประสิทธิส์ หสัมพันธระหวาง
สมรรถนะทางการบั ญ ชี แ ต ล ะด า น มี ค า สั ม ประสิ ท ธิ์
สหสัมพันธระหวาง .446 ถึง .877 และมีความสัมพันธ
กันทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา
ซึ่งเปนความสัมพันธระดับตํ่าถึงระดับสูง
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ตารางที่ 2 อิทธิพลระหวางสมรรถนะทางการบัญชีที่มีตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี
e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค ดวยวิธี Stepwise
b = คาคงที่ , คาสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุ
Y = ความสามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล
ในจังหวัดนครสวรรค
C1 = ความรูในวิชาชีพ
C 4 = ประสบการณการทํางานจริง
สมรรถนะทางการบัญชี
คาคงที่
ความรูในวิชาชีพ (C1)
ประสบการณการทางานจริง (C4)
R2= .724, SEE = . 1.41837, F = 115.891, Sig. F = .000

จากตารางพบวา สมรรถนะทางการบัญชีสามารถ
อธิบายการเปลี่ยนแปลงของความสามารถในการปฏิบัติ
งานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรคไดรอยละ 72.4
ซึ่งสมรรถนะทางการบัญชีที่มีอิทธิพลตอความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของ
บุคลากรองคการบริหารสวนตาบล ในจังหวัดนครสวรรค
คือ ดานความรูใ นวิชาชีพและประสบการณการทางานจริง
ซึ่งไดสมการพยากรณดังนี้
Y = b0 + b1 C1+ b4 C4
7. อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาอภิปราย
ผลตามสมมติฐานของการวิจัยดังนี้
1. สมมติ ฐ านข อ ที่ 1 ป จ จั ย ด า นบุ ค ลากรที่
แตกตางกันมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหารสวน
ตําบลในจังหวัดนครสวรรคแตกตางกัน
จากผลการศึกษาเพศมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลในจั ง หวั ด นครสวรรค ไ ม

b
.122
.468
.519

t
.273
5.031
5.966

Sig. t
.785
.000
.000

แตกตางกัน แตอายุตําแหนงงาน ระดับการศึกษา ระยะ
เวลาในการปฏิบัติงาน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ดวยระบบ e-LAAS ที่แตกตางกันมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรคแตกตาง
กัน ซึ่งสอดคลองกับ จําเนียร ประทุมชาติภักดี. (2550 :
ออนไลน) ทีอ่ ธิบายถึง อายุ และตําแหนงงานมีผลตอความ
สามารถในการปฏิบัติงาน ผลงานของ ผูใตบังคับบัญชา
จะลดนอยถอยลงในขณะทีม่ อี ายุเพิม่ ขึน้ แตอยางไรก็ตาม
สําหรับบุคคลทีม่ อี ายุ 55 ป ขึน้ ไปนัน้ ถือวามีประสบการณ
ในการทํางานสูงและสามารถจะปฏิบตั หิ นาทีก่ ารเงินทีก่ อ
ใหเกิดผลผลิต (Productivity) สูงได และผูที่มีอาวุโสใน
การทํางานจะมีผลงานสูงกวาบรรดาพนักงานใหม และมี
ความพึงพอใจในงานสูงดวย
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS ไมสอดคลองกับ
งานของ กัณทิมา จองสุข (2551 : บทคัดยอ) ไดอธิบาย
ความสัมพันธถึงผูปฏิบัติงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
นําระบบ GFMIS มาใชในการบริหารการเงินการคลังภาค
รัฐได เนื่องจากระบบ GFMIS เปนการใชงานโปรแกรม
สําเร็จรูป การใชงานงาย ไมยุงยาก ซับซอน ผูปฏิบัติงาน
สามารถศึกษาหรือเรียนรูข นั้ ตอนการปฏิบตั งิ านจากเพือ่ น
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รวมงานหรือคูม อื ปฏิบตั งิ าน ทาใหระยะเวลาในการปฏิบตั ิ
งานตางกันจึงไมมีผลตอการปฏิบัติงาน แตเมื่อพิจารณา
รายความแตกต า งรายคู ด า นระยะเวลาในการปฏิ บั ติ
งานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS
มีขอ แตกตางในกลุม ผูท เี่ ริม่ ดําเนินงานกับผูท ปี่ ฏิบตั งิ านมา
นานแตกลุมที่มีระยะเวลาการทํางานใกลเคียงกันมีความ
สามารถในการปฏิบตั งิ านดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
ไมแตกตางกัน
2. สมมติฐานขอที่ 2 สมรรถนะทางการบัญชี
มีความสัมพันธตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวย
ระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการบริหาร
สวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค
จากผลการศึกษา สมรรถนะทางการบัญชี
ดานความรูในวิชาชีพและประสบการณการทํางานจริง
มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึก
บัญชี e-LAAS ซึง่ สอดคลองกับงานของ มิทรานี, ดัลเซียล
และฟทท (Mitrani, Dalziel and Fitt. 1992 : 11)
ที่กลาวถึงสมรรถนะวาเปนลักษณะเฉพาะของบุคคลที่มี
ความเชื่อมโยงกับประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานใน
การทํางาน ซึง่ สอดคลองกับการใหความหมายของ สเปน
เซอร และ สเปนเซอร (Spencer and Spencer 1993
: 9) ที่ใหความหมายของสมรรถนะวาเปนคุณลักษณะ
ของบุ ค คลที่ มี ค วามสั ม พั น ธ เชิ ง เหตุ แ ละผลต อ ความมี
ประสิทธิผลของเกณฑที่ใชและ/หรือการปฏิบัติงานที่ได
ผลการทํางานที่ดีขึ้นกวาเดิม และสอดคลองกับ บุษกร
ภูระหงษ (2549) ซึ่งพบวา เจตคติในวิชาชีพบัญชี ความ
สามารถดานซอพแวรและกระบวนการทํางานทางบัญชี มี
ความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการบริหารงานการเงิน
การคลังดวยระบบ GFMIS ซึง่ นักบัญชีตอ งมีความสามารถ
ในการทํางานบัญชีที่เปนความสามารถเฉพาะดานและ
ตองมีองคความรูดานอื่นๆ และนักวิชาชีพบัญชีใหความ
สําคัญกับทักษะความเปนมืออาชีพของนักบัญชี ดาน
ประสบการณการทางานจริง และสอดคลองกับแนวคิด
ของ สุรพล เพชรไกร (2554 : 34) อธิบายวา เมื่อบุคคล
ในหนวยงานเปนคนทีข่ าดความรู ขาดประสบการณ ขาด
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ความรูใ นวิธกี ารทํางาน จะทาใหประสิทธิภาพการทํางาน
ดอยกวาที่ควร
8. ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
จากการศึ ก ษาวิ จั ย ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ
สมรรถนะทางการบัญชีที่มีผลตอความสามารถในการ
ปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากร
องคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค ผูศึกษา
มีขอเสนอแนะดังนี้
1. ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยที่ทําใหความ
สามารถของบุคลากรแตกตางกันคือ อายุ ระดับการศึกษา
ตําแหนงงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และระยะ
เวลาในการปฏิบัติงานดวยระบบ e-LAAS ดังนั้นการ
คัดเลือกบุคคลเขาทํางานในดานการเงินและบัญชี จึงควร
พิจารณาจาก ปจจัยขางตน และจากความแตกตางของ
ดานระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน องคกรจึงควรสงเสริมความรู
และประสบการณใหแกบุคลากร ดวยการสงเสริมการ
เรียนในระดับที่สูงขึ้น สงเสริมกิจกรรมตางๆที่ชวยใหเกิด
การเรียนรูเกี่ยวกับระบบ e-LAAS เชน การอบรม การ
ฝกประสบการณเกีย่ วกับการใชงานระบบบัญชีผา นระบบ
ออนไลน เปนตน
2. ผลการศึกษาดานอิทธิพลของสมรรถนะ
ทางการบัญชีที่มีผลตอความสามารถในการปฏิบัติงาน
ดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ของบุคลากรองคการ
บริหารสวนตําบลในจังหวัดนครสวรรค สมรรถนะทางการ
บัญชีที่มีผลในทุกดานคือ ความรูในวิชาชีพบัญชีและ
ประสบการณการทํางานจริง ดังนัน้ การคัดเลือกบุคลากร
ที่จะชวยใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบ
บันทึกบัญชี e-LAAS จึงควรคัดเลือกบุคลากรที่มี ความรู
ในวิชาชีพบัญชีสงู และมีประสบการณการทํางานจริงมาก
เพือ่ ชวยใหการดําเนินงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ดานการพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานดวยระบบบันทึกบัญชี e-LAAS ควร
สงเสริมดานตางๆตามลําดับคือ ประสบการณการทํางานจริง
ความรูในวิชาชีพ ทักษะวิชาชีพ และคานิยมทางวิชาชีพ
จรรยาบรรณและทัศนคติทางวิชาชีพ ตามลําดับ
2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ ปนการศึกษาการ
นําระบบ e-LAAS มาใชกับการบริหารการเงินการคลัง
ขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งจังหวัดนครสวรรคเปน
หนึง่ ในจังหวัดนํารองการใชงานระบบ e-LAAS ดังนัน้ เพือ่
ตอยอดการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีก้ ารศึกษาครัง้ ตอไปควรทํา
การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการใชงานระบบ
e-LAAS ในจังหวัดนํารองจังหวัดอื่น หรือทําการศึกษา
ปญหาที่เกิดขึ้นและความตองการของบุคลากรในการ
พัฒนาความรูความสามารถดานการบัญชีและดานอื่นๆ
เพื่อชวยเอื้อประโยชนตอการใชงานระบบ e-LAAS และ
ในปจจุบันไดมีการเชื่อมโยงระบบ e-LAAS เขากับระบบ
GFMIS ประเด็นที่ควรศึกษาควรเปนการศึกษาปญหา
ความสามารถ และความพรอมดานตางๆของบุคลากรที่
ทํางานเกีย่ วกับการบริหารจัดการการเงินการคลังจากการ
เชื่อมโยงระบบทั้งสองนี้
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