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ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จของการนําระบบบัญชีคอมพวิเตอร์ e-LAAS มาใช้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

Factors Affecting  Successful  Implementation  of   The Electronic  Local Administrative 
Accounting  System (E-LAAS) 

 

อจัฉราพรรณ  ภิรมยกิ์จ (Ajcharaphun Piromkit)*  ดร.อุษณา  แจง้คลอ้ย (Dr.Usana Jangkloy)** 
 

บทคดัย่อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการนาํระบบบญัชีคอมพิวเตอร์            

e-LAAS  มาใช ้ ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั   เก็บรวบรวมขอ้มูล

จากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถบนัทึกบญัชีและจดัทาํรายงานการเงินประจาํปีงบประมาณ 2556  ดว้ยระบบ

บญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ไดส้าํเร็จ  จาํนวน  301  แห่ง  วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics)  

และสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)             

วดัความสําเร็จฯ  จากผลประโยชน์ต่อองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อองคก์ร  ผลการศึกษา  

พบวา่  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของการนาํระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช ้ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นคุณภาพของสารสนเทศ  ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ  และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ  ตามลาํดบั  

ABSTRACT 

The  purpose of research are to study the factors affecting successful  implementation  of The electronic 

Local Administrative Accounting System ( e-LAAS) .   The research tool for data collection was questionnaire.           

A sample was selected from Local Administration  301 organizations were the financial statements for the year 2013 

prepared  by the electronic local administrative accounting system ( e-LAAS) .   The descriptive statistics and  the 

inferential statistics with multiple regression analysis are used as the statistical methods for the analysis of the data 

set.  By measuring the success of the net benefits to the organization include effectiveness and efficiency of the 

organization.  The findings indicated that three factors comprising of Information quality,  System quality and Service 

quality affecting successful implementation of The electronic Local Administrative Accounting System ( e-LAAS) . 

The information quality affecting the most successful, followed by the system quality and service quality, 

respectively.   

 

คาํสําคญั: ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  ระบบสารสนเทศ  ความสาํเร็จ     

Key Words: Electronic accounting system, Information systems, Successful 
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บทนํา 
ระบบสารสนเทศนับว่ามีบทบาทอย่าง

มากในการบริหารจดัการองคก์รต่างๆ โดยถูกนาํมาใช้
อย่างแพร่หลายกับภาคธุรกิจมาเป็นระยะเวลานาน              
(โอภาส, 2554) ซ่ึงระบบสารสนเทศท่ีภาคธุรกิจต่างๆ 
นิยมใชแ้ละให้ความสําคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆ คงหนี
ไม่พน้ระบบสารสนเทศทางการบัญชี  เน่ืองจากเป็น
ระบบท่ีใช้ในการปฏิบัติงานด้านการเงินประจําวนั  
และตรวจสอบธุรกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการเงิน
ขององค์กร เพ่ือนําขอ้มูลท่ีได้จากระบบสารสนเทศ
ทางการบญัชีไปใชใ้นการวางแผนธุรกิจ  ควบคุมการ
ดาํเนินงาน  และบริหารงานดา้นการเงินขององคก์รให้
เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (ไพบูลย,์ 
ณฏัฐพนัธ์, 2551)  

นอกจากระบบสารสนเทศจะถูกนาํมาใช้
กบัภาคธุรกิจต่างๆ แลว้  ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐเร่ิม
มีการนาํระบบสารสนเทศมาใช ้โดยจะเห็นไดจ้ากการ
ท่ีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินซ่ึงเป็นส่วนราชการ
ในสังกดักระทรวงมหาดไทยไดมี้การพฒันาระบบการ
บันทึกบัญชีและการจัดทาํรายงานการเงินด้วยระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(Electronic Local Administrative Accounting System) 
หรือ e-LAAS ข้ึน  ซ่ึงระบบดงักล่าวประกอบไปดว้ย
ระบบงานย่อย 5 ระบบ  ได้แก่  ระบบงบประมาณ  
ระบบรายรับ  ระบบรายจ่าย  ระบบบญัชี  และระบบ
รายงานผูบ้ริหาร โดยถือเป็นการสร้างมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานและสร้างระบบการบริหารจัดการท่ี มี
ประสิทธิภาพให้กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพ่ือ
สะทอ้นให้เห็นถึงการบริหารงานของทอ้งถ่ินไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง  รวดเร็ว  เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 
และเพ่ือให้การบ ริหารงานด้านการเงินการคลัง             
มีมาตรฐานเดียวกนัทัว่ประเทศ   

ในปีงบประมาณ 2551  กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน   กําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินนาํระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใชใ้น
การปฏิบติังาน   ซ่ึงจากสถิติการเขา้ใชง้านระบบของ

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน  ณ  วนัท่ี  17  ตุลาคม  
2556  พบว่า  มีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถ
บันทึกบัญชีและจัดทาํรายงานทางการเงินด้วยระบบ
บญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ไดส้ําเร็จ เพียง 1,214 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ15 ของจํานวนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทั่วประเทศจํานวนทั้ งส้ิน 7,851 แห่ง (กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน กระทรวงมหาดไทย, 
2556)  และยงัมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีประสบ
ปัญหาในการใชง้านระบบอีกจาํนวนมาก โดยมีผูว้ิจยั
หลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกับปัญหาดังกล่าว พบว่า
ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบบัญชีการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ ระบบบญัชีระบบ
บญัชี e-LAAS  ยงัมีความผิดพลาดเม่ือนาํไปปฏิบติังาน
จริง (ภูชิษา , 2554)  โปรแกรมท่ีใช้ในระบบท่ีเขา้ใจ
ยาก(กาญจนา , 2554) ขาดการกาํกบัดูแลอย่างจริงจัง
จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (สุรัสวดี,2553)  เจ้าหน้าท่ี
ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน 
(นิลเนตร, 2554) และมีทศันคติในการทาํงานวา่มีความ
ยุ่ ง ย ากซั บ ซ้ อ น เกิ ด ค ว าม ล่ าช้ าใน ก ารทํ าง าน               
(ธัญลกัษณ์, ลิล่ี , 2555) แต่ยงัไม่มีการศึกษาถึงปัจจยั           
ท่ี ส่ งผล ต่อความสํ า เร็ จของการนํ าระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช ้ มีเพียงการศึกษาถึงปัจจยั
ท่ี ส่ งผล ต่อประสิท ธิผลของการนําระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช้ ได้แก่ ปัจจัยด้านระบบ
เทคโนโลยีส ารสน เทศ  ปั จจัยด้าน ระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์   ปัจจัยด้านบุคลากร  และปัจจัยด้าน
ผูบ้ริหาร (พรปวณ์ี , 2555)   

ดังนั้ น  ผู ้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปัจจัย            
ท่ี ส่ งผล ต่อความสํ า เร็ จของการนํ าระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์  e-LAAS มาใช ้ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  โดยศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี
สามารถบันทึกบัญชีและจัดทํารายงานทางการเงิน
ประจําปีงบประมาณ  พ .ศ . 2556  ด้วยระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS ไดส้ําเร็จ ซ่ึงการศึกษาในคร้ังน้ี
นอกจากจะทาํให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จ
ของการนาํระบบบญัชีคอมพิวเตอร์มาใชแ้ลว้  ผลจาก
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การศึกษาจะเป็นแนวทางเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินท่ียงัไม่สามารถบนัทึกบญัชีและจดัทาํรายงาน
ทางการเงินดว้ยระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ซ่ึงมี
จาํนวนมากถึงร้อยละ 85 ของจาํนวนองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินทัว่ประเทศนาํไปใชใ้นการปฏิบติังานและ
แก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบฯ  และเป็นแนว
ท างก ารพัฒ น าระบบฯ  ให้ มี ป ระ สิ ท ธิ ผลและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เหมาะสมกับความตอ้งการ
ของผูใ้ชง้าน เพ่ือนาํไปสู่ความสําเร็จในการนาํระบบฯ 
มาใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง และบรรลุตามวตัถุ 
ประสงคท่ี์กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ินไดว้างไว ้

 
วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ
ของการนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช ้
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   

 
ทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้ิจัยได้ศึกษาแบบจําลองความสําเร็จ
ของ DeLone  และ McLean (2003) เพ่ือเป็นพ้ืนฐาน
และแนวทางในการศึกษา  ดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่1  แสดงแบบจาํลองความสาํเร็จของ DeLone   
              และ McLean (2003) 

 
จากแบบจําลองความสําเร็จของระบบ

สารสนเทศ ของ DeLone และ McLean (2003)  จะเห็น
ได้ว่าการนําระบบสารสนเทศมาใช้กับองค์กรจะ
ประสบความสําเร็จและเป็นประโยชน์กบัองค์กรมาก

น้อย เพี ยงใด ข้ึนอยู่กับ ปัจจัยหลายประการ  เช่น  
คุณภาพของสารสนเทศ  คุณภาพของระบบ   และ
คุณภาพของการบริการ  ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษา
เร่ืองตวัวดัความสาํเร็จของระบบ ERP ของ Chien และ 
Tsaur (2007) ซ่ึงไดน้าํรูปแบบจาํลองความสําเร็จของ 
DeLone  และ  McLean (2003)  มาประยุกต์ใช้  โดย
จากการศึกษาพบว่าตวัช้ีวดัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของ
ระบบสารสนเทศส่วนใหญ่  ไดแ้ก่  ปัจจยัดา้นคุณภาพ
ของสารสนเทศ   ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ  และ
ปัจจยัดา้นคุณภาพการให้บริการ  ดงันั้น  ในการศึกษา
เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการนําระบบ
บัญ ชีคอม พิ ว เตอ ร์  e-LAAS  มาใช้   ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัจึงศึกษาปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสาํเร็จจากสามปัจจยั  ดงัน้ี 

1. ปัจจัยด้านคุณภาพของสารสนเทศ 
(Information Quality) เป็น ปั จจัยสํ าคัญ ท่ี ส่ งผลต่อ
ความสาํเร็จในการนาํระบบสารสนเทศมาใช ้(DeLone, 
McLean, 2003) โดยคุณสมบัติของสารสนเทศท่ี มี
คุณภาพประกอบไปด้วย   ความถูกต้อง  ทันเวลา   
สามารถตรวจสอบได้  (ไพบูลย์,ณัฏฐพันธ์, 2551)     
ตรงตามความต้องการของผูใ้ช้ (Gable et al., 2003)            
มีความสมบูรณ์เพียงพอ  มีความเป็นปัจจุบัน  และ              
มีความคุ้มค่า (โอภาส, 2554)  ระบบสารสนเทศท่ีมี
รูปแบบสารสนเทศหรือรายงานต่างๆ ท่ีประมวลผล
แล้วเข้าใจยากและไม่มีความยืดหยุ่นอาจก่อให้เกิด
ปัญหาในการใชง้าน (กาญจนา , 2554)  และเกิดปัญหา
ในดา้นความไม่เขา้ใจเก่ียวกบัเอกสารต่างๆ  (นิลเนตร, 
2554)   

2. ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ (System 
Quality)  ความสําเร็จของการนาํระบบสารสนเทศมา
ใช้นอกจากจะข้ึนอยู่กับคุณภาพของสารสนเทศแลว้  
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของระบบสารสนเทศ          
ท่ีสํ าคัญ อีกประการห น่ึ งคือ  คุณภาพของระบบ 
(DeLone,McLean,2003)  โด ย คุณ ภ าพ ข อ งระบ บ  
ประกอบดว้ย  ความชดัเจนและความง่ายในการใชง้าน  
ความถูกตอ้งของระบบและความยดืหยุน่ (Gable et al., 

System 
Quality 

 

Use 

Net  
Benefits 

Information  
Quality 

User   
Satisfaction 

Service  
Quality 
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2003) การรวมกันของข้อ มูล ท่ี ได้ รับ จากระบบ  
(ประกายศรี, 2553)  เมนูคาํสั่งต่างๆของหน้าจอสามารถ
เขา้ใจง่าย  การจดัวางรูปแบบของหน้าจอระบบงาน  ระบบ
สามารถจัดทํารายงานได้อย่างรวดเร็ว  ระยะเวลาในการ
ค้นหาเอกสารท่ี เหมาะสม  และเม่ือคลิกเมนูค้นหา
สามารถตอบสนองได้อย่างทันท่วงที (พุทธรักษา , 
2551)  

3 . ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ 
(Service Quality)  ได้แก่   ความเพี ยงพอของเคร่ือง
คอมพิวเตอร์   ประสิทธิภาพของเคร่ืองคอมพิวเตอร์  
เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบมีความเช่ือถือได้ในการแก้ปัญหา
ทางด้านระบบงาน   ความมั่นใจในทักษะการทาํงานของ
เจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบ  และควานสามารถในการแกปั้ญหา
ระบบได้ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือในทันทีท่ีตอ้งการ   
รวมทั้งการท่ีเจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบมีความรู้เก่ียวกบัการใช้
งานระบบเป็นอยา่งดี  เอาใจใส่ใจ  เตม็ใจให้ความช่วยเหลือ  
และอธิบายให้ผูใ้ชเ้ขา้ใจเม่ือผูใ้ชร้ะบบไม่เขา้ใจการใชง้าน  
ล้ วน ส่ งผ ล ต่ อ ค ว าม สํ า เร็ จ ข อ งก ารนํ าร ะบ บ
คอมพิวเตอร์มาใช้ (พุทธรักษา , 2551)  และเพ่ือเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชง้านระบบสารสนเทศ  
ควรมีช่องทางการติดต่อผูดู้แลระบบไดอ้ย่างสะดวก
และรวดเร็ว  ซ่ึงผูดู้แลระบบจะตอ้งเป็นท่ีปรึกษาและ
ให้คาํแนะนําผูใ้ช้ระบบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ
ดว้ยความเต็มใจ  เพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จของการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช ้(สุรัสวดี , 2553)   

โดยจากการศึกษาแบบจาํลองความสาํเร็จ
ของระบบสารสนเทศของ  DeLone และ  McLean 
(2003) พบว่า  คุณภาพของสารสนเทศ  คุณภาพของ
ระบบ   และคุณภาพของการบ ริการ   ส่ งผล ต่อ
ความสําเร็จของการนําระบบสารสนเทศมาใช้  โดย
ความสํ าเร็จของระบบสารสน เทศจะก่อให้ เกิด
ผ ล ป ร ะ โ ยช น์ ต่ อ อ งค์ ก ร  (Net Benefits)  ซ่ึ ง ผ ล 
ประโยชน์ต่อองค์กร  หมายถึง  ประโยชน์ของการนาํ
ระบบสารสนเทศมาใชซ่ึ้งก่อให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพต่อองค์กรมากข้ึน   โดยช่วยให้ผู ้ใช้
สามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีตอ้งการได้อย่างรวดเร็ว

และทัน ต่อ เห ตุการณ์   สามารถนํ าข้อ มู ลม าใช้
ประโยชน์ไดท้นัต่อความตอ้งการ  ลดค่าใชจ่้ายในการ
ทาํงาน  ลดเวลา  และลดขั้นตอนในการทาํงาน  ซ่ึงจะ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพขององค์กร(ไพบูลย,์ ณัฏฐ
พนัธ์, 2551)  

 
กรอบแนวคดิในการวจิัย 

ผู ้วิ จัยได้กําหนดกรอบแนวคิดโดย
ประยุกต์มาจากแบบจาํลองความสําเร็จของ DeLone  
และ McLean (2003)  รวมทั้ งศึกษาแนวคิด เอกสาร
และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทาง
ในการศึกษา  ซ่ึงสามารถพัฒนากรอบแนวคิดโดย
กาํหนดตวัแปรอิสระและตวัแปรตามท่ีจะใชเ้ป็นกรอบ
ในการศึกษา  ดงัน้ี 

 

            ตัวแปรอสิระ                                    ตัวแปรตาม  

                                                                                                    
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที ่2  แสดงกรอบแนวคิดในการวจิยั 
 

วธีิการวจิัย 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี   คือ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสามารถบนัทึกบญัชีและ
จดัทาํรายงานการเงินประจาํปีงบประมาณ 2556  ดว้ย
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ได้สําเร็จ  จาํนวน 
1,214  แห่ง  (ข้อมูล ณ  วนัท่ี  17 ตุลาคม 2556)  โดย
คาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการหาแบบ
ทราบจาํนวนประชากร กาํหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี  95%           
ค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกิน  5%  ดว้ยวิธีการคาํนวณ

ปัจจัยทีส่่งผล 
ต่อความสําเร็จ 

 

 1. คุณภาพของสารสนเทศ    
   (Information Quality) 
 2. คุณภาพของระบบ  

(System Quality) 
 3. คุณภาพการบริการ  

(Service Quality) 

ความสําเร็จของระบบ 
 

ผลประโยชน์ต่อองคก์ร  
(Net Benefits) 

 1. ประสิทธิผลต่อองคก์ร 
(Effectiveness) 

 2. ประสิทธิภาพต่อองคก์ร 
(Efficiency) 
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ของ Yamane (1967) ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 301  แห่ง  
ผู ้ต อบ แบ บ ส อบ ถ าม คื อ เป็ น ผู ้ด ํ าร งตํ าแห น่ ง
ผูอ้าํนวยการกองคลงัหรือหัวหน้าส่วนการคลงั  และ
เน่ืองจากประชากรมีสภาพคลา้ยคลึงกนั  มีโอกาสอยา่ง
เท่าเทียมกันและเป็นอิสระจากกันท่ีจะได้เป็นกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันั้น การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงเลือกใช้
วิธีการการสุ่มกลุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling)  

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
ผูว้ิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน

การเกบ็รวบรวมขอ้มูล โดยศึกษาแนวคิด  เอกสารและ
งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและแนวทางใน
การออกแบบเน้ือหาในแบบสอบถาม  โดยแบบ 
สอบถามจะใช้ค ําถามแบบปลายเปิดและปลายปิด            
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  4  ส่วน  ซ่ึงผูว้ิจยัไดมี้การ
วดัความเท่ียงตรงทางด้านเน้ือหา (Content Validity) 
ของแบบสอบถาม  โดยจากการตรวจสอบความเช่ือถือ
ได้จากความสอดคล้องภายใน (Internal Consistency 
reliability) ของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ท่ีคาํนวณไดมี้ค่า 0.844 
แสดงให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความเช่ือถือได้ค่อน 
ข้างสูง (สรชัย , 2551) และไม่มีค่าอาํนาจจาํแนกคือ
สดมภ์หรือค่าอาํนาจจาํแนกรายข้อ (Corrected Item-
Total Correlations) ของข้อคําถามใด  ท่ีต ํ่ ากว่า   0.2              
ซ่ึงเป็นค่าขั้นตํ่าท่ียอมรับได ้(ฉตัรศิริ  , 2543)   

การวเิคราะห์ข้อมูล 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ 

การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ซ่ึ ง เป็นการห าค่ าท างส ถิ ติพื้ น ฐาน   เพ่ื ออ ธิบ าย
คุณลกัษณะของกลุ่มตวัอย่าง  และการวิเคราะห์สถิติ
เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชก้ารวิเคราะห์
การถดถอยพหุ คูณ  (Multiple Regression Analysis) 
เพ่ืออธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวั
แปรตาม  โดยผูว้ิจยัไดน้าํแบบจาํลองความสําเร็จของ 
DeLone และ  McLean (2003) รวมทั้ งแนวคิด  และ

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือเป็นพื้นฐานและแนวทางการ
กาํหนดสมมติฐานการวจิยั  ดงัน้ี 
สมมตฐิานที่   1    
H1 :     คุณภาพของสารสนเทศ คุณภาพของระบบ  

และคุณภาพการบริการ  ส่งผลในเชิงบวก         
ต่อผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

สมมตฐิานที่   2    
H1a :     คุณภาพของสารสนเทศ  คุณภาพของระบบ  

และคุณภาพการบริการ  ส่งผลในเชิงบวก          
ต่อประสิทธิผลต่อองคก์ร 

สมมตฐิานที่   3    
H1b :    คุณภาพของสารสนเทศ  คุณภาพของระบบ  

และคุณภาพการบริการ  ส่งผลในเชิงบวก              
ต่อประสิทธิภาพต่อองคก์ร 

 
ผลการวจิัย 

ข้อมูลทัว่ไป 
 จากการวิ เคราะห์ ข้อ มูลพบว่าก ลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นองค์การบริหารส่วนตําบล  
ขนาดกลาง  โดยผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดาํรง
ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการกองคลัง  จบการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  จบการศึกษาสาขาวิชาการ
บริหารธุรกิจ  และส่วนใหญ่เคยเข้ารับการฝึกอบรม
เก่ียวกบัระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
จากสมมติฐานการวิจัย  ผูว้ิจยัไดท้าํการ

ทดสอบความสั มพัน ธ์ระหว่างปั จจัย ท่ี มี ผล ต่อ
ความสําเร็จกับผลประโยชน์ต่อองค์กร ซ่ึงประกอบ      
ไปดว้ยประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อองค์กร ตาม
ตารางท่ี  1 
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ตารางที่ 1  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ 
 InfQ SysQ SerQ 
NetB Correlation 

Sig (1-tailed) 
N 

0.537** 
    0.000 

          301 

0.457** 
    0.000 

   301 

0.324** 
 0.000 

 301 
Effec Correlation 

Sig (1-tailed) 
N 

0.535** 
       0.000 

           301 

0.394** 
     0.000 
         301 

0.304** 
    0.000 
       301 

Effic Correlation 
Sig (1-tailed) 
N 

0.461** 
       0.000 

           301 

0.444** 
      0.000 

          301 

0.293** 
   0.000 

       301 
** Correlation is significant at the 0.01  level (2-tailed). 
 

จากตารางท่ี  1 เป็นการทดสอบความ 
สั ม พั น ธ์  (Correlations)  ร ะห ว่ า ง ปั จ จั ย ท่ี ส่ งผ ล            
ต่ อความสํ า เร็ จ  ได้แ ก่  ปั จจัยด้ าน คุณ ภาพของ
สารสนเทศ  ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ  และปัจจยั
ด้านคุณภาพการบริการ  กับความสําเร็จของการนํา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช้ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยความสําเร็จฯ  วัดจาก
ผลประโยชน์ต่อองคก์ร  ซ่ึงประกอบดว้ยประสิทธิผล
ต่อองคก์ร และประสิทธิภาพต่อองคก์ร ผลการทดสอบ 
พบว่า  ปัจจยัดา้นคุณภาพของสารสนเทศ  ปัจจยัดา้น
คุณภาพของระบบ  และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ  
มีความสัมพันธ์กับผลประโยชน์ต่อองค์กร อย่างมี
นยัสาํคญัทางสถิติ  ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05   

ผูว้ิจยัไดน้าํเอาตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามมาทาํการวิเคราะห์เพ่ืออธิบายค่าของตวัแปรตาม
จากค่าของตวัแปรอิสระทั้ งหลายกบัสัมประสิทธ์ิการ
ถดถอยของตวัแปรอิสระซ่ึงกาํหนดในรูปของสมการ 
โดยผู ้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ความแปรปรวนของ
สมการถดถอย  (ANOVA) ผลการทดสอบพบว่า           
ค่า Sig.  มีค่าน้อยกว่า 0.05  แสดงว่ามีปัจจยัอยา่งน้อย  
1 ตัว  ท่ี มีความสัมพันธ์กับความสําเร็จของการนํา
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS มาใชฯ้    

ดังนั้ น   ผู ้วิจัย จึ งทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยท่ี 1 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression  Analysis)  เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ  และความสําเร็จ
ของการนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช ้

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยวดัความสําเร็จ
จ ากผลป ระโยชน์ ต่ อ อ งค์ ก ร  (Net Benefits)  ซ่ึ ง
ประกอบดว้ยประสิทธิผลและประสิทธิภาพต่อองคก์ร 
ตามสมการดงัน้ี 
Net Benefits =  β0 + β1InfQ + β2SysQ + β3SerQ + e        
เม่ือ     β0         =   ค่าคงท่ี 
           InfQ     =   ปัจจยัดา้นคุณภาพของสารสนเทศ 
           SysQ    =   ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ 
           SerQ    =   ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 
           e          =   ค่าความคลาดเคล่ือน 

 
ตารางที่ 2  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

(Coefficients a) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stadardized  
Coeffients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

 (Constant) 
คุณภาพสารสนเทศ 
คุณภาพของระบบ 
คุณภาพการบริการ 

0.829 
0.398 
0.240 
0.226 

0.284 
0.059 
0.056 
0.059 

 
0.371 
0.232 
0.182 

2.920 
6.758 
4.293 
3.795 

0.004 
0.000 
0.000 
0.000 

R 0.604 
R Square (R2) 0.364 
Adjusted R Square 0.358 
 Std. Error 0.399 

a.  Dependent Variable :  ผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

 
จากการวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณ 

(Multiple Regression Analysis)  พบว่า   ปั จจัยด้าน
คุณภาพของสารสนเทศ  ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ
และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการมีความ สัมพนัธ์กบั
ผลประโยชน์ ต่อองค์กร  โดยมีค่ าสั มประสิท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั 0.604  และสามารถร่วมกนั
พยากรณ์ผลประโยชน์ต่อองค์กร ได้ร้อยละ 36.40  
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั  0.05 โดยมี
ความคลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์  เท่ากบั 
0.399  เม่ือทดสอบจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเรียบร้อยแล้ว  
ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบสมมติฐานท่ี  1  โดยนาํค่า  P 
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มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ   ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีค่า P = 0.000 ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกวา่ 0.05   

จากนั้ นผู ้วิจัย จึ งทดสอบสมมติฐาน
งานวิจยัท่ี  2  โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression  Analysis) เพ่ือหาความสัมพนัธ์
ระหว่างปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ  และความสําเร็จ
ของการนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS มาใช ้
ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยวดัความสําเร็จ
จากประสิทธิผลต่อองคก์ร  ตามสมการดงัน้ี 

 
Effectiveness  = β0+ β1InfQ + β2SysQ + β3SerQ + e    

 
ตารางที่ 3 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

(Coefficients a) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stadardized  
Coeffients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

 (Constant) 
คุณภาพสารสนเทศ 
คุณภาพของระบบ 
คุณภาพการบริการ 

0.581 
0.517 
0.178 
0.240 

0.338 
0.070 
0.067 
0.071 

 
0.415 
0.148 
0.167 

1.720 
7.374 
2.678 
3.390 

0.087 
0.000 
0.008 
0.001 

R 0.576 
R Square (R2) 0.331 
Adjusted R Square 0.324 
 Std. Error 0.476 

a.  Dependent Variable :  ประสิทธิผลต่อองคก์ร 
 

จากการวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณ 
(Multiple Regression Analysis)  พบว่า   ปั จจัยด้าน
คุณภาพของสารสนเทศ  ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ  
และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ  มีความสัมพนัธ์กบั
ป ระ สิ ท ธิ ผล ต่อองค์ก ร  โดย มี ค่ าสั ม ป ระ สิ ท ธ์ิ
สหสัมพนัธ์พหุคูณ  เท่ากบั 0.576  และสามารถร่วมกนั
พยากรณ์ประสิทธิผลต่อองคก์ร ไดร้้อยละ 33.10  อยา่ง
มีนยัสาํคญัทางสถิติ ท่ีระดบันยัสาํคญั 0.05 โดยมีความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานในการพยากรณ์ เท่ากบั 0.476  
เม่ือทดสอบจากการวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณ
(Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความ สัมพนัธ์

ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเรียบร้อยแล้ว  
ผูว้ิจยัจึงไดท้าํการทดสอบสมมติฐานท่ี  2  โดยนาํค่า  P 
มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ   ผลการ
วิเคราะห์ พบว่า ตวัแปรทุกตวัมีค่า P  = 0.000 ซ่ึงมีค่า
นอ้ยกวา่ 0.05  

จากนั้ นผู ้วิจัย จึ งทดสอบสมมติฐาน
งานวิจัยท่ี 3 โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
เพ่ื อห าความสั มพัน ธ์ระหว่างปั จจัย ท่ี ส่ งผล ต่อ
ความสําเร็จ  และความสําเร็จของการนําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์  e-LAAS มาใช ้ขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   โดยวัดความสําเร็จจากประสิทธิภาพต่อ
องคก์ร  ตามสมการดงัน้ี  

 
Efficiency  =   β0 + β1InfQ + β2SysQ + β3SerQ + e    

 
ตารางที่ 4  แสดงค่าสัมประสิทธ์ิของสมการถดถอย 

(Coefficients a) และการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
ตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Stadardized  
Coeffients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. 
Error 

Beta 

 (Constant) 
คุณภาพสารสนเทศ 
คุณภาพของระบบ 
คุณภาพการบริการ 

1.014 
0.308 
0.286 
0.215 

0.307 
0.064 
0.061 
0.064 

 
0.279 
0.269 
0.169 

3.300 
4.837 
4.728 
3.337 

0.001 
0.000 
0.000 
0.001 

R 0.545 
R Square (R2) 0.297 
Adjusted R Square 0.290 
 Std. Error 0.433 

a.  Dependent Variable :  ประสิทธิภาพต่อองคก์ร 

 
จากการวิ เคราะห์การถดถอยพหุ คูณ 

พบว่า  ปัจจยัดา้นคุณภาพของสารสนเทศ  ปัจจยัดา้น
คุณภาพของระบบ  และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ 
มีความสัมพนัธ์กับประสิทธิภาพต่อองค์กร โดยมีค่า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณ  เท่ากับ 0.545 และ
สามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลต่อองค์กรได ้
ร้อยละ  29.70 อย่างมีนัยสํ าคัญทางส ถิ ติ  ท่ี ระดับ
นัยสําคญั 0.05 โดยมีความคลาดเคล่ือนมาตรฐานใน
การพยากรณ์ เท่ากบั 0.433  
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เม่ือทดสอบจากการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาความ 
สัมพัน ธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  
เรียบร้อยแลว้  ผูว้ิจัยจึงได้ทาํการทดสอบสมมติฐาน        
ท่ี  3  โดยนาํค่า  P  มาใชใ้นการทดสอบสมมติฐานทาง
สถิติ  ผลการวิเคราะห์ พบว่า  ปัจจยัดา้นคุณภาพของ
สารสนเทศ  และปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ  มีค่า          
P  = 0.000  ส่วนปัจจัยด้านคุณภาพการบริการ มีค่า            
P  = 0.001  ซ่ึงมีค่านอ้ยกวา่  0.05   

สรุปผลการทดสอบสมมตฐิานงานวจิัย 
จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดย

การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  ผลการศึกษาปรากฏ
ตามตารางท่ี 5   

 
ตารางที่ 5  แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานการวจิัย ผลการทดสอบ 

สมมติฐานที ่1 
คุณภาพของสารสนเทศ   คุณภาพของ
ระบบ   และคุณภาพการบริการ  ส่งผล   
ในเชิงบวกต่อผลประโยชน์ต่อองคก์ร 

 
ยอมรับ 

สมมติฐานที ่2  
คุณภาพของสารสนเทศ   คุณภาพของ
ระบบ   และคุณภาพการบริการ  ส่งผล   
ในเชิงบวกต่อประสิทธิผลต่อองคก์ร 

 
ยอมรับ 

สมมติฐานที ่3 
คุณภาพของสารสนเทศ   คุณภาพของ
ระบบ   และคุณภาพการบริการ  ส่งผล   
ในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพต่อองคก์ร 

 
ยอมรับ 

 
จากตารางท่ี 5  สรุปได้ว่าปัจจัยด้าน

คุณภาพของสารสนเทศ  ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ  
และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ ส่งผลต่อความสาํเร็จ
ของการนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์  e-LAAS  มาใช ้ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ซ่ึงสอดคล้องกับ
แบบจําลองความสําเร็จของระบบสารสนเทศของ 
DeLone และ McLean (2003) ซ่ึงไดศึ้กษาพบว่าปัจจยั
ด้านคุณภาพของสารสนเทศ  (Information Quality) 

ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (System Quality)  และ
ปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการ(Service Quality) ส่งผล
ต่อความสําเร็จของระบบสารสนเทศ  และตรงกับ
การศึกษาเร่ืองตวัวดัความสําเร็จของระบบ ERP ของ 
Chien และ Tsaur (2007) ซ่ึงไดน้าํรูปแบบจาํลองความ 
สาํเร็จของ DeLone และ McLean(2003) มาประยกุตใ์ช ้
พบว่า  ปัจจยัดา้นคุณภาพของสารสนเทศ  ปัจจยัดา้น
คุณภาพระบบ  และปัจจยัดา้นคุณภาพการบริการเป็น
ตัวช้ีวดัท่ีมีผลต่อความสําเร็จของระบบสารสนเทศ   
นอกจากน้ีจากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความสําเร็จใน
การนําระบบ  ERP ไปใช้ใน ธุรกิจขนาดกลางใน
ประเทศไทย  พบว่าปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ  เช่น  
ความง่ายของการใช้งาน  ความเช่ือถือได้ของข้อมูล  
และฟังก์ชัน่การใชง้านตรงตามความตอ้งการ มีผลต่อ
ความสําเร็จในการนาํระบบ ERP ไปใชใ้นธุรกิจขนาด
กลางในประเทศไทย (ณัฏฐวี , 2552)  และการศึกษา
ปัจจัยท่ี ส่งผลต่อความสําเร็จในการใช้ระบบงาน 
Image-enabled Workflow Application ของศูนยป์ฏิบติั 
การเอกสารสัญญา ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ ได้แก่   ความง่าย  
ความเร็ว  ความถูกตอ้ง  และปัจจยัดา้นคุณภาพบริการของ
ผูดู้แลระบบ  ไดแ้ก่  การจดัหาฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ท่ี
ทนัสมยั ความเช่ือถือได ้การตอบสนองต่อผูใ้ช ้ความมัน่ใจ 
และการเอาใจใส่ต่อผูใ้ชร้ะบบมีความสัมพนัธ์กบัเจตคติใน
การใชร้ะบบตรงตามสมมติฐาน  ส่งผลต่อความสําเร็จใน
การใชร้ะบบงานฯ (พทุธรักษา, 2551) 
 
อภิปรายผลการวจิัย 

จากการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสําเร็จ  และความสําเร็จของการ
นาํระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช ้ขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน   โดยความสําเร็จฯ  วัดจาก
ผลประโยชน์ต่อองค์กร ซ่ึงประกอบดว้ยประสิทธิผล
ต่อองค์กร  และประสิทธิภาพต่อองค์กร  สรุปได้ว่า
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการนําระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS มาใช ้ ขององคก์รปกครองส่วน
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ท้องถ่ิน   ได้แก่  ปัจจัยด้านคุณภาพของสารสนเทศ  
ปัจจยัดา้นคุณภาพของระบบ  และปัจจยัดา้นคุณภาพ
การบ ริก าร  ต ามลําดับ  ท่ี ร ะดับ นั ยสํ าคัญ  0.05             
ดงันั้น  การท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจะนาํระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตอ้งใหค้วามสาํคญักบัคุณภาพของสารสนเทศท่ีไดจ้าก
ระบบมาเป็นอนัดบัแรก  โดยหากสารสนเทศท่ีไดจ้าก
ระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS  มีคุณภาพเพียงพอ  
มีความเป็นปัจจุบันและทัน เวลา  มีความถูกต้อง
ครบถ้วน  มีความเข้าใจได้  รวมทั้ งมีความสมบูรณ์
เพียงพอ  สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตาม
ระเบียบ  กฎหมาย  ขอ้บงัคบั  และหนงัสือสั่งการต่างๆ  
ย่อมทําให้การนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS   
มาใช้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน          
ซ่ึ งหมายถึงความสํ าเร็จของการนําระบบบัญ ชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS  มาใชใ้นการปฏิบติังานไดจ้ริง  
และบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์กรมส่งเสริมการปกครอง
ทอ้งถ่ินไดว้างไว ้ นอกจากน้ี  การจะพฒันาระบบบญัชี
คอมพิวเตอร์ e-LAAS  หรือระบบอ่ืนๆ ควรพิจารณา
ในดา้นคุณภาพของระบบ  รวมถึงคุณภาพของระบบ
อินเตอร์เน็ตให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  
อีกทั้งยงัตอ้งให้ความสาํคญักบัคุณภาพการบริการของ
เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบด้วย  เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการนําระบบบัญชีคอมพิวเตอร์          
e-LAAS มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กร   และ
นําไปสู่ความสําเร็จในการนําระบบมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง  ซ่ึงในอนาคตหากสภาวการณ์
เป ล่ี ยนแปลงไป  อาจ มี ปั จจัย อ่ืน  ๆ  ท่ี ส่ งผล ต่อ
ความสําเร็จของการนําระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์          
e-LAAS มาใช้ฯ   เช่น   ทัศนคติของผู ้ใช้งาน   การ
ยอมรับของผูใ้ชง้าน  ความพึงพอใจของผูใ้ชง้าน  การ
สนับส นุนของฝ่ ายบ ริห าร   และข้อบังคับห รือ
บทลงโทษ  ดั งนั้ น  งาน วิ จัย ใน อน าคต จึ งค วร                  
มีการศึกษาปัจจยัดงักล่าวร่วมกบัปัจจยัทั้ งสามปัจจัย            
ท่ีผู ้วิจัยศึกษาในคร้ังน้ีด้วย  เพื่อให้สอดคล้องและ
เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในอนาคต   

กติตกิรรมประกาศ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับ น้ี เส ร็จ

สมบูรณ์เป็นอย่างดีด้วยความอนุเคราะห์  และความ
กรุณาให้คาํปรึกษา  พร้อมทั้ งช้ีแนะแนวทางในการ
ดาํเนินงานวิจยัตั้งแต่เร่ิมตน้จนเสร็จสมบูรณ์ตลอดจน
ให้ความ รู้และประสบการณ์ ท่ี ดีแ ก่ข้าพ เจ้า  จาก           
ดร.อุษณา  แจง้คลอ้ย  รวมถึงคณาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี  
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน  ทุกท่าน 
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