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การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
บริ หารทรัพยากรบุคคล ปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากรบุคคล และศึกษา
ถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคต่อการยอมรั บการใช้งานและหาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับแนวทางการแก้ไข
โดยการประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) กลุ่มตัวอย่าง
คือ บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคล จานวน 275 คนใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยการสารวจคน แบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอน โดยแต่ละ
ขั้นตอนใช้การสุ่ มอย่างง่าย ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยสถิติที่ใช้
คือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis)
ผลการศึ ก ษาพบว่า บุ ค ลากรสถาบัณ ฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ ใช้ระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล มี ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุ คคล ใน
ปี งบประมาณ 2558 อยูใ่ นระดับมากและมากที่สุดใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 41.1 และร้อยละ 38.5 ซึ่ ง
เมื่ อ รวมกัน แล้ว จะได้ม ากกว่ า ครึ่ งของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยความสมัค รใจในการใช้ ง านระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล จากการสารวจด้านความสมัครใจและทัศนคติพบว่าอยูใ่ น
ระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.92 โดยปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบพบว่า
ด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากโดยค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.91 ด้านการรับรู ้ถึง
ความง่ ายในการใช้ระบบ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 3.50 ด้านความ

(3)
เชื่ อมัน่ ในระบบ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.39 ด้านความคาดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.89 ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี ใน
ภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.54
ผลจากการวิเคราะห์เส้นทางพบว่าโมเดลที่ปรับแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
อยูใ่ นระดับดี สาหรับปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากที่สุดคือ
ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ (0.071) และพบว่านโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใน
การใช้ระบบทางตรงมากกว่าทางอ้อม (-0.010) ส่ วนปั จจัยภายนอกที่เหลืออีก 4 ตัว คือความเชื่ อมัน่
ในระบบและความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี และความสมัครใจ มี
อิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบทางอ้อม โดยประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี มีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและผ่านความยากง่ายในการใช้งาน (0.033) และยังมี
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (0.063) ส่ วน
ความสมัครใจ มี อิทธิ พลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (-0.011) ในขณะที่ความ
เชื่อมัน่ ในระบบ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (-0.006)
สาหรับปั จจัยภายในพบว่า การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ในการใช้ระบบมากกว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (0.188 และ 0.098 ตามลาดับ) และถ้าพิจารณา
ในรายละเอียดยังพบอีกว่าอิทธิ พลของการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ที่มีต่อความตั้งใจใน
การใช้ระบบนั้นส่ วนใหญ่เป็ นอิ ทธิ พลทางตรง (0.159) ส่ วนน้อย (0.029) ที่ เป็ นอิทธิ พลทางอ้อม
ผ่านการรับ รู ้ ถึ งประโยชน์ที่ ได้รับ นอกจากนี้ จะเห็ นได้ว่าปั จจัยภายนอกที่ มีอิท ธิ พลทางอ้อมต่ อ
ความตั้งใจในการใช้ระบบ โดยผ่านการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มากที่สุดคือ ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีใหม่ (0.071)
และปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึง
ประโยชน์ที่ ได้รับ มากที่ สุ ดคื อ ความคาดหวังในผลสั มฤทธิ์ (0.063) รองลงมา คื อ นโยบายของ
สถาบันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ (0.009)
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สาเร็ จได้ดว้ ยดี เนื่องจากผูว้ ิจยั ได้รับความช่วยเหลือในการให้ขอ้ มูล คาปรึ กษา ข้อแนะนา ความ
คิ ด เห็ น และก าลัง ใจจากบุ ค คลหลายท่ า น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ผู ้วิ จ ัย ขอขอบพระคุ ณ ผู ้ช่ ว ย
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บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญ
ในปั จจุ บ นั โลกได้เข้าสู่ ยุค แห่ งการเปลี่ ยนแปลงและการแข่ งขันในทุ ก ๆ ด้าน ผูบ้ ริ หาร
องค์กร เริ่ มตระหนักและให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในองค์กร เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการตัดสิ นใจ สนับสนุ นพันธกิจขององค์กร เพื่อความรวดเร็ ว ประหยัดและใช้ทรัพยากรให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ด อีกทั้งเพื่อให้กา้ วทันสถานการณ์ ท้ งั ด้านเศรษฐกิ จและสังคมที่เปลี่ ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ซึ่ งการดาเนิ นการขององค์กรจะต้องมี การวิเคราะห์ และประเมิ นสถานการณ์ อยู่ทุกขณะ
เพื่อให้เกิ ดความได้เปรี ยบทางการแข่งขัน และการก้าวไปสู่ การเป็ นองค์กรที่มีสมรรถนะสู ง High
Performance Organization (HPO) กล่าวคือ เป็ นองค์กรที่ประสบความสาเร็ จอย่างยัง่ ยืน โดยดึงส่ วน
ที่ ดีที่ สุดของคนมาใช้และรั กษาคนเหล่ านั้นให้อยู่กบั องค์กรได้นานที่ สุ ด มี โครงสร้ างเหมาะสม
คล่องตัว มีกระบวนการ คน และเทคโนโลยีที่ สอดคล้องกัน จะเห็ นได้ว่า การจะก้าวไปสู่ การเป็ น
HPO นั้น ส่ วนส าคัญ ส่ วนหนึ่ งคื อ การบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คล และเทคโนโลยีส ารสนเทศ การ
บริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลได้เริ่ ม เข้ามามี บ ทบาทในองค์ก รมากขึ้ น เพราะผูบ้ ริ หารในปั จจุ บ นั ต่ าง
ตระหนักถึงความจาเป็ นในการสรรหา คัดเลือกบุคลากร การวางคนให้เหมาะสมกับงาน การรักษา
และการพัฒ นาบุ ค ลากรขององค์ก าร ซึ่ งล้วนเป็ นกิ จกรรมของฝ่ ายบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ มี
ความสาคัญอย่างมากต่อองค์กร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ เป็ นอีกหนึ่งองค์กรที่ตอ้ งแข่งขันในตลาดของการศึกษา
โดยสถาบันมุ่งพัฒนาบัณฑิ ตที่ มีคุณภาพสู่ สังคม มี การจัดการในการพัฒนาสถาบันในทุ ก ๆ ด้าน
และธารงไว้ซ่ ึ งการเป็ นสถาบันชั้นนาในด้านการพัฒนบริ หารศาสตร์ โดยสถาบันได้รับการที่ก่อตั้ง
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสนพระทัยในเรื่ องการพัฒนาเศรษฐกิ จเป็ นพิเศษ เมื่อราว
พ.ศ. 2503 ได้ทรงปรารภกับ นายเดวิด รอกกิ เฟลเลอร์ ถึงเรื่ องที่จะปรับปรุ งการสถิ ติของชาติ ซึ่ ง
เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาประเทศ และในที่สุดได้มีการจัดทาโครงการเสนอรัฐบาล โดย
ใ ห้ ตั้ ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ขึ้ น ต่ อ ม ารั ฐ บ าล ไ ด้ ตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจัดตั้งสถาบันสอนวิชาการบริ หารเกี่ยว กับการพัฒนาประเทศ โดยได้นา
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โครงการ GIDA ของด็อกเตอร์ สเตซี เมย์ มาศึกษา และได้เสนอมติของที่ประชุ มคณะกรรมการต่อ
คณะรั ฐมนตรี ว่าควรจะตั้ง สถาบัน พัฒ นาการบริ ห าร (Institute of Development Administration)
ดาเนินการสอนในขั้นปริ ญญาโทและเอก การศึกษาฝึ กอบรม และการวิจยั ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็ น
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (NIDA) (http://www.nida.ac.th)
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้เห็นถึงความสาคัญในด้านการพัฒนาการศึกษา จึง
ได้กาหนดเป้ าหมายสู งสุ ดในแผนยุทธศาสตร์ คือ การพัฒนาสถาบันสู่ ความเป็ นสถาบันการศึกษา
ชั้นน าของโลก (World Class University) โดยมี ก ระบวนการภายใน (Internal Process) 3 ด้าน
คือ 1) Academic Excellence 2) Management Excellence และ 3) Service Excellence การที่สถาบัน
จะบรรลุเป้ าหมายดังกล่าวได้ตอ้ งอาศัยปั จจัยหลายด้านสนับสนุน โดยเฉพาะปั จจัยด้านบุคลากรถือ
ว่าเป็ นปั จจัยที่สาคัญยิ่ง ดังที่สถาบันได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ที่ 1 เรื่ องการสรรหา คัดเลือก และ
พัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มของสถาบันให้มีขีดความสามารถสู ง สถาบันจึงได้นาระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล (NIDA Human Resource Information System : NIDA HRIS) มาใช้ในงาน
ด้านบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อจัดทาระบบที่ รวบรวม เชื่ อมโยง ตรวจสอบ
สถานะ ติ ด ตาม และรายงานผลสารสนเทศด้านการบริ ห าร และพัฒ นาบุ ค ลากรของสถาบัน
บัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้แก่ ภาระงานทางวิชาการ สมรรถนะบุ คลากรและการพัฒนา การ
ประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน ความก้าวหน้าในอาชี พ ที่สามารถเรี ยกใช้ขอ้ มูลด้านบริ หารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างรวดเร็ ว ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่ งระบบดังกล่าวในระยะที่ 1 ได้จดั ทาแล้วเสร็ จในปี
พ.ศ. 2557 พร้ อมทั้งมี การจัดอบรมให้แก่บุคลากรของสถาบันในทุกระบบย่อย ซึ่ งมีการปรับปรุ ง
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่จดั ทาจนถึงปี พ.ศ. 2558
อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล จะไม่มีประสิ ทธิ ภาพเลย หาก
บุคลากรผูใ้ ช้งานไม่เห็ นความสาคัญและใช้ประโยชน์จากระบบอย่างเต็มความสามารถ ด้วยเหตุน้ ี
ผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ของบุ คลากรสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ เพื่อให้หน่ วยงานที่เกี่ ยวข้องทั้งเจ้าของระบบ คือ
กองบริ หารทรัพยากรบุคคล และผูด้ ูแลระบบ คือ สานักเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็ นแนวทางใน
การปรับปรุ งพัฒนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกับความต้องการของ
ผูใ้ ช้งานอย่างแท้จริ ง รวมไปถึงเพื่อเป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของ
สถาบันต่อไป
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1.2 วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจของบุคลากรสถาบัน ในการใช้ระบบสารสนเทศบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากรบุคคล
1.2.3 เพื่ อ ศึ ก ษาถึ ง ปั ญ หาและอุ ป สรรคต่ อ การยอมรั บ การใช้งานและหาข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข

1.3 ขอบเขตและวิธีการวิจัย
1.3.1 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ในการศึ กษาเรื่ องความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุ คคลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี ผูว้ ิจยั
ได้น าตัว แบบด้า นการยอมรั บ เทคโนโลยีห รื อ TAM 2 ที่ Venkates and Davis ปรั บ ปรุ งจากตัว
แบบเดิม ของโมเดลที่ Fred (1989) พัฒนาขึ้นและประยุกต์ใช้ร่วมกับกรอบวิจยั ของ Hu, Clark and
Ma (2003) มาเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ในการศึกษาครั้งนี้ โดยตัวแปรที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หาร
ศาสตร์ ประกอบด้วย
1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่ นโยบายของสถาบัน ความเชื่อมัน่ ในระบบ ความคิดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ และความเข้าใจในเทคโนโลยี
2) ตัวแปรก ากับ (Moderator Variables) ได้แก่ การรั บ รู้ ถึ งความยากง่ าย และการ
รับรู้ถึงประโยชน์
3) ตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
4) ตัวแปรแทรก ได้แก่ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี และความสมัครใจในการ
ใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
1.3.2 ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ บุคลากรของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ใช้
หรื อเคยเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล จานวน 275 คน
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1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.4.1 สามารถนาผลการศึกษาไปใช้ในการวางแผนส่ งเสริ มการใช้งานระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล
1.4.2 สามารถนาผลการศึ กษาไปใช้ในการบริ หารและกาหนดนโยบายการใช้งานระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
1.4.3 สามารถนาผลการศึกษาไปใช้เป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์สาหรับผูบ้ ริ หารในการวางแผน
และกาหนดแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต

บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาเรื่ อ งความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี ผูว้ ิจยั
ได้นาตัวแบบด้านการยอมรับเทคโนโลยี หรื อ TAM ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและ
ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา ดังนี้
2.1 ทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง
2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับเทคโนโลยี
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
2.2 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.3 รายละเอียดของระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์

2.1 ทฤษฎี แนวคิดทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1.1 แนวคิดเกีย่ วกับการยอมรับเทคโนโลยี
การยอมรับเทคโนโลยี เป็ นสิ่ งสาคัญยิ่ง ซึ่ งเทคโนโลยีหนึ่ ง ๆ จะประสบความสาเร็ จปั จจัย
หลักคือ ความเต็มใจ และการยอมรั บการใช้งานจากผูใ้ ช้งานนัน่ เอง ซึ่ งแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับ
เทคโนโลยี (Conception of Adoption Theory or Adoption Intentions) ได้มี ก ารศึ ก ษาไว้ม ากมาย
ตั้งแต่แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการยอมรับ อาทิ
ไพบู ล ย์ สุ ท ธิ สุ ภ า (2553: 13) ได้ให้ ข ้อมู ล ว่า กระบวนการตัด สิ น ใจจะยอมรั บ หรื อไม่
ยอมรับนวัตกรรมเป็ นกระบวนการทางจิตที่ เกิ ดขึ้นตั้งแต่บุคคลได้รู้จกั นวัตกรรมนั้นเป็ นครั้งแรก
จนถึงขั้นตัดสิ นใจ
บุญสม วราเอกศิริ (2539: 162) ได้ให้ความหมายของการยอมรับว่า เป็ นการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของผูใ้ ช้หลังจากได้รับความรู ้ แนวความคิด ความชานาญ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ และได้
ยึดถือปฏิบตั ิตาม
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จะเห็ นได้ว่า กระบวนการยอมรับเป็ นกระบวนการทางจิตใจของแต่ละคน ซึ่ งการยอมรับ
คือการที่ผใู ้ ช้งานได้รับความรู ้ แนวคิด นวัตกรรมหรื อทฤษฎีใหม่ ๆ แล้วนาไปปฏิบตั ิตาม
นริ นทร์ ชัยพัฒนพงศา และกมล งามสุ ข (2543: 57-58) กล่าวว่า กระบวนการการยอมรับมี
อยู่ 5 ขั้นตอน คือ
1) ขั้น รั บ ทราบ (Awareness Stage) เป็ นการเริ่ ม ต้นที่ บุ ค คลได้รับ ทราบแนวคิ ดใหม่ ๆ
หรื อ นวัตกรรมใหม่ ๆ
2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็ นชั้นที่บุคคลเกิดความสนใจในวัตกรรมนั้น จึงมีการเสาะ
แสวงหาข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม
3) ขั้นไตร่ ตรองและขั้นประเมิ น (Evaluation Stage) เป็ นขั้นที่ บุคคลเกิ ดความสนใจใน
นวัตกรรมนั้น จนถึ งระดับ หนึ่ ง มัก จะไตร่ ตรองหรื อประเมิ น โดยเที ยบกับ ประสบการณ์ ห รื อ
ความรู ้ของตนว่า นวัตกรรมนั้นเมื่อนาไปปฏิบตั ิจะให้ประโยชน์เพียงใด ทาให้เขาได้สิ่งที่ตอ้ งการ
ขึ้นบ้างไหม
4) ขั้นลองทา (Trial Stage) โดยการลองทาตามนวัตกรรมนั้นว่าจะเกิดผลอย่างไร
5) ขั้น ยอมรั บ หรื อน าไปใช้ (Adoption) ขั้น นี้ มัก เกิ ด ขึ้ น หลัง จากได้มี ก ารลองท าและ
ประสบผลดีเป็ นที่ประจักษ์แล้ว จึงนานวัตกรรมไปใช้
โดยการยอมรั บ ของผูบ้ ริ โภคที่ มีต่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี (Adoption and Innovation
Theory) เรี ยกว่า กระบวนการยอมรับซึ่ งกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่แสดงออกถึ งการ
ยอมรับ นาไปปฏิบตั ิ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ขั้นตอน (Roger and Shoemaker, 1978: 76)
ขั้นที่ 1 การรับรู้ (Awareness Stage) เป็ นขั้นแรกที่จะนาไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธสิ่ งใหม่
วิธีการใหม่ ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประกอบอาชี พ หรื อกิ จกรรมของบุ คคลนั้น ยังไม่มีความรู ้ ลึกซึ้ ง
เกี่ยวกับเนื้อหา หรื อคุณประโยชน์ของนวัตกรรมนั้น ๆ ทาให้เกิดความอยากรู ้น้ นั ต่อไป
ขั้นที่ 2 สนใจ (Interest Stage) เป็ นขั้นที่เริ่ มมีความสนใจ หารายละเอียดเกี่ ยวกับวิทยาการ
ใหม่ ๆ เพิ่ ม เติ ม จะท าให้ ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ วิ ธี ก ารใหม่ ๆ หรื อ สิ่ ง ใหม่ ๆ มากขึ้ น ทั้ง นี้ ขึ้ น อยู่ก ับ
บุคลิกภาพ และค่านิยม ตลอดจนบรรทัดฐานทางสังคม หรื อประสบการณ์เก่า ๆ ของบุคคลนั้น
ขั้นที่ 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็ นขั้นที่จะได้ไตร่ ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้
วิธีก ารหรื อวิท ยาการใหม่ ๆ ดี หรื อไม่ เมื่ อนามาใช้แล้วจะเป็ นประโยชน์ ต่อตนเองหรื อไม่ โดย
บุคคลนั้นมักจะคิดว่าการใช้วิทยาใหม่ ๆ เป็ นการเสี่ ยงทาให้ไม่แน่ ใจถึ งผลที่ จะได้รับ ในขั้นนี้ จึง
เป็ นการสร้ างแรงเสริ ม (Reinforcement) เพื่ อให้เกิ ดความแน่ ใจยิ่งขึ้ นว่าสิ่ งที่ เขาตัดสิ นใจเพื่อเป็ น
การสร้างความรู ้สึกที่ดีต่อนวัตกรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์
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ขั้นที่ 4 ทดลอง (Trial Stage) เป็ นขั้นที่ใช้วิทยาการใหม่ ๆ นั้น กับสถานการณ์ ตนเองเป็ น
การทดลองบางส่ วนก่อนเพื่อจะได้ดูวา่ ผลลัพธ์และ ประโยชน์ที่จะได้รับว่าดีจริ งอย่างที่คิดไว้ในขั้น
ประเมิน ซึ่ งผลการทดลองจะมีความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการตัดสิ นใจที่จะปฏิเสธหรื อยอมรับต่อไป
ขั้นที่ 5 ยอมรับ (Adoption Stage) เป็ นขั้นที่ บุ ค คลรั บ วิท ยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใช้ในการ
ปฎิ บ ัติ กิ จกรรมของตนอย่างเต็ ม ที่ หลังจากได้ท ดลองปฏิ บ ัติ ดูแ ละเห็ น ประโยชน์ แ ล้ว ยอมรั บ
นวัตกรรมเหล่านั้น
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกีย่ วกับแบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี
แบบจาลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เป็ นตัวแบบที่ได้รับ
ความนิ ยมมากที่สุดที่ มีการนามาใช้ในการศึก ษาถึ งความตั้งใจใช้ระบบของผูใ้ ช้งานโดยตัวแบบ
ดังกล่าวได้มีการนาเสนอในครั้งแรกโดย Fred (1989) ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของวิทยานิ พนธ์ปริ ญญาเอก
ขณะศึ ก ษาที่ MIT Sloan of Management โดยเขาได้เสนอว่ า การใช้ ร ะบบคื อ การตอบสนองที่
สามารถอธิ บายหรื อทานายโดยแรงจูงใจของผูใ้ ช้ซ่ ึ งเป็ นอิทธิ พลทางตรงจากการกระทาภายนอก
ประกอบด้วยคุ ณลักษณะของระบบที่ เกิ ดขึ้นจริ งและความสามารถของระบบ โดยจากแบบแผน
ดังกล่าว Fred ได้ทาการศึกษางานวิจยั ของ Ajzen and Fishbein (1975) ผูค้ ิดค้นทฤษฎีการกระทาเชิง
เหตุผล ซึ่ งจากการศึกษา Fred ได้เสนอตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีในครั้งแรก ดังแสดงในภาพที่
2.1
Use Motivation
X1

Perceived
Usefulness

X2

X3

Attitude
Toward
Using

Perceived
Ease of Use

ภาพที่ 2.1 ตัวแบบดั้งเดิมของ TAM ที่เสนอโดย Fred
ทีม่ า: Fred (1986: 24 อ้างถึงใน ณัฐพร ทองศรี , 2555).

Actual
System
Use
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Fred เสนอว่า แรงจูงใจของผูใ้ ช้สามารถอธิ บายด้วยปั จจัย 3 ปั จจัย คือ ความง่ายต่อการใช้
งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ และทัศนคติที่มีต่อการใช้ระบบ โดยต่อมาเขาได้ศึกษาปรับปรุ งโมเดล
โดยเพิ่มตัวแปรอื่ น ๆ แก้ไขความสัมพันธ์มาเรื่ อย ๆ จนได้ตวั แบบที่มีการปรับปรุ งเพื่อให้มีความ
กระชับยิง่ ขึ้น จนได้ตวั แบบที่ปรับปรุ งครั้งสุ ดท้าย ดังภาพที่ 2.2

External
Variables

Perceived
Usefulness
Behavioral
Intention

Actual
System
Use

Perceived
Ease of Use

ภาพที่ 2.2 การปรับปรุ งของตัวแบบ TAM
ทีม่ า: Fred (1989).
จากภาพการศึกษาหาความสัมพันธ์ของการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู ้ถึงความยากง่ายใน
การใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน พบว่าการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ และการรั บรู ้ ถึง
ความง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลโดยตรงกับการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน การที่ผใู้ ช้งานจะให้
การยอมรับเทคโนโลยีน้ นั เกิดจากเหตุผลเพียงไม่มาก คือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นามาประยุกต์ใช้น้ นั
ต้องออกแบบมาเพื่อผูใ้ ช้งาน และการใช้งานเทคโนโลยีเหล่านั้นง่าย หรื อยาก แม้วา่ การใช้งานที่ยาก
จะทาให้ก ารยอมรับ ในด้านของความมีป ระโยชน์ ลดน้อยลงได้ แต่ เทคโนโลยีที่ ใช้งานง่ ายก็ไ ม่
สามารถทดแทนความไม่มีประโยชน์ของเทคโนโลยีได้ จึงทาให้เห็ นได้ว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์มี
ความสาคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน ซึ่ งเป็ นสิ่ งสาคัญ
สาหรับการออกแบบระบบ และมีอิทธิ พลอย่างมากต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ ช้งาน และเป็ น
สิ่ งที่ไม่ควรมองข้ามในการออกแบบระบบให้ประสบการความสาเร็ จ
องค์ป ระกอบของแบบจาลอง TAM ประกอบด้วยปั จจัยต่ าง ๆ ซึ่ งนอกจาก Fred (1989)
แล้วคณะผูว้ จิ ยั อื่น ๆ ต่างก็ให้คานิยามของปั จจัยต่าง ๆ ไว้เป็ นแนวทางเดียวกัน คือ
1) การรั บ รู้ ถึ งประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึ ง ระดับ ของผูใ้ ช้ง านที่ เชื่ อว่า
เทคโนโลยีที่นามาใช้จะช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในงานของตน ซึ่ งคณะผูว้ จิ ยั ส่ วนใหญ่ให้สรุ ปว่า การ
รับรู ้ถึงประโยชน์มีอิทธิ พลอย่างมากต่อการยอมรับเทคโนโลยีผใู ้ ช้งาน
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2) การรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Perceived Ease of Use) หมายถึงระดับซึ่งผูใ้ ช้งาน
เชื่ อว่าเทคโนโลยีที่ ใ ช้จะต้อ งมี ค วามง่ า ยในการใช้ง าน สามารถใช้ง านได้โดยไม่ ต้อ งใช้ค วาม
พยายาม ซึ่ งการรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง านมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ทัศ นคติ ที่ มี ต่ อ การใช้ง าน และมี
การศึกษาจานวนมาก พบว่า การรับรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์
และยังมีงานวิจยั บางชิ้ น พบว่า การรับรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลโดยตรงต่อการใช้งาน
ของผูใ้ ช้อีกด้วย (Fred, 1989; Pikkarainen et al., 2004; Rigopoulos and Askounis, 2007; Parveen &
Sulaiman, 2008)
3) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Using) หมายถึง ทัศนคติของผูใ้ ช้งานที่มี
ต่อเทคโนโลยี ซึ่ งจะนาไปสู่ พฤติกรรมที่มีต่อเทคโนโลยีน้ นั ๆ เช่น รู ้สึกสนใจที่จะใช้งาน รู ้วา่ ระบบ
นั้น ๆ ดี หรื อไม่ดี รู ้ สึกชอบหรื อไม่ชอบระบบนั้น ๆ ซึ่ งทัศนคติที่มีต่อการใช้งานจะได้รับอิทธิ พล
จากการรับรู ้ถึงประโยชน์และการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Fred, 1989; Parveen & Sulaiman,
2008)
4) พฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึ ง พฤติกรรมของลู กค้าที่ มีต่อ
เทคโนโลยีน้ นั ๆ โดยพฤติกรรมดังกล่าวจะได้รับอิทธิ พลจากการรับรู ้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี
และทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยี แต่ Rigopoulos and Askounis (2007) พบว่าพฤติกรรมของผูใ้ ช้งาน
ในการศึกษาของเขาได้รับอิทธิ พลจากการรับรู ้ถึงประโยชน์และการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
ซึ่ งพฤติกรรมของผูใ้ ช้งานจะส่ งผลโดยตรงต่อการใช้งานที่แท้จริ งของผูใ้ ช้งาน
ซึ่ งนอกเหนือจากปั จจัยดังกล่าวข้างต้น พบว่า การใช้แบบจาลอง TAM ในการวิเคราะห์การ
ยอมรั บ เทคโนโลยีที่ แตกต่ างกัน ก็ มี ก ารใช้ปั จจัยหรื อได้ผ ลของความสั ม พัน ธ์ ข องปั จจัย ที่ ต่า ง
ออกไปอีกด้วย

2.2 ผลงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
พรรณทิ พ า แอด า (2549) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการยอมรั บ เทคโนโลยีส ารสนเทศของ
ข้า ราชการส านัก ปลัด กระทรวงพลัง งาน โดยศึ ก ษากลุ่ ม ตัว อย่า งที่ เป็ นข้า ราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงพลังงานที่ ปฏิ บ ตั ิ งานทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคที่ปฏิ บตั ิงานในปี งบประมาณ
2548 จานวน 119 คน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็ นด้านที่ กลุ่มตัวอย่าง
ยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ด้านนโยบายและด้าน
สภาพแวดล้อมตามลาดับ โดยค่าเฉลี่ยทุกระดับอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากสานักปลัดกระทรวง
พลังงานมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและให้บริ การอยูเ่ สมอ
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ดังนั้น ข้าราชการของสานักงานจึงมีบทบาทและให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ผลการวิเคราะห์
ยังพบว่า สถานที่ปฏิบตั ิงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับเทคโนโลยี สาเหตุมาจากสถานที่และ
เครื่ องมือ วัสดุ อุปกรณ์ของข้าราชการมีความพร้อมในทุกส่ วนงาน
เอกพงษ์ ภักดีสมัย (2553) ได้ศึกษาถึงการยอมรับและความตั้งใจใช้ระบบประมูลราคาผ่าน
สื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ กรณี ศึกษา อุตสาหกรรมประกอบชิ้ นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ ในนิ คมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างซึ่ งเป็ นผูใ้ ช้งานระบบประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ใน
บริ ษทั ประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ และผูข้ ายวัตถุดิบ จานวน 105 คน พบว่า ปั จจัยที่ผลต่อการ
ยอมรับและความตั้งใจในการใช้ระบบคือ ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการใช้งาน และปั จจัยด้านการ
รับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยปั จจัยด้านประสบการณ์มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจอยูใ่ น
ระดับ มาก เพราะจะท าให้ผู้ใช้งานระบบเกิ ดความตระหนัก หรื อรั บ รู ้ ถึงวิธีก ารท างานและความ
หลากหลายในการใช้งานของระบบ ทาให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ว่าสามารถใช้งานระบบได้ ส่ วนปั จจัย
ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเนื่ องจากหากระบบมีความง่าย
และไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะทาให้ไม่เพิ่มภาระในการทางานโดยเมื่อพิจารณาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบ
แบบสอบถามพบว่า ทั้งของกลุ่มประชากรที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ที่ศึกษาและกลุ่มพนักงานของ
บริ ษ ัท คู่ ค ้าที่ เกี่ ย วข้องกับ การใช้ง านระบบส่ วนใหญ่ มี ค วามเห็ น ว่า ระบบประมู ล ราคาผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์มีความไม่ซบั ซ้อนจึงส่ งผลให้เกิดการยอมรับและความตั้งใช้ในการใช้ระบบดังกล่าว
ส่ วนปั จจัย ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ และความตั้ ง ใจใช้ ร ะบบประมู ล ราคาผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ในมุมมองของผูใ้ ช้งานระบบ คือปั จจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ปั จจัยด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบ และปั จจัยด้านคุ ณ ภาพในการเชื่ อมต่ อระบบ ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบ
ประมูลราคาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นระบบที่เชื่ อมต่อกับระบบเดิมซึ่ งมีเพียงกระบวนการทางาน
แบบใหม่เพิ่มขึ้นมา ผูใ้ ช้งานจึงยึดติดกับระบบเดิ มเลยยังไม่มีความสนใจถึ งการรับรู ้ถึงประโยชน์
ความปลอดภัย หรื อคุณภาพของการเชื่อมต่อกับระบบ
Becta ICT Research (อ้า งถึ ง ใน สุ ร ศัก ดิ์ ปาเฮ, 2554) ศึ ก ษาผลการใช้ ง านแท็ บ เล็ ต พี ซี
ประกอบการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษา จานวน 12 แห่ ง ในประเทศอังกฤษ ช่วง
ระหว่างปี ค.ศ. 2004 - 2005 ซึ่ งมีผลการศึกษาสาคัญหลายประการที่ควรจะพิจารณาและสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ได้กบั บริ บทด้านการศึกษาของไทย โดยสามารถสรุ ปผลลัพธ์สาคัญจากการศึกษา
ดังกล่าว ได้ดงั นี้
การใช้แท็บเล็ตพีซี โดยให้ผูเ้ รี ยนและผูส้ อนมี แท็บเล็ตพีซีเป็ นของตนเองอย่างทัว่ ถึ งเป็ น
ปั จจัย ส าคัญ ที่ ช่ วยให้เกิ ดการใช้งานอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยพบว่า การใช้แท็บเล็ตพี ซี ช่ วยเพิ่ ม
แรงจูงใจของผูเ้ รี ยนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน รวมทั้งสนับสนุ นให้
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เกิ ดการเรี ยนรู ้ ด้วยตนเอง ช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ดการค้นคว้าและการเข้าถึ งองค์ความรู ้ นอกห้องเรี ยน
อย่างกว้างขวาง รวมทั้งส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้แบบมีส่วนร่ วมของผูเ้ รี ยน
สาหรับในด้านหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนการสอนของผูส้ อนนั้น พบว่า การใช้แท็บเล็ต
พีซีน้ นั ช่ วยส่ งเสริ มให้มีใช้เทคโนโลยีในการเรี ยนการสอนและส่ งเสริ มให้มีการพัฒนาหลักสู ตร
หรื อการจัดการเรี ยนการสอนที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นส่ วนประกอบมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การ
สร้างให้เกิดผลสาเร็ จดังกล่าวนั้นต้องอาศัยปั จจัยสนับสนุ นและการจัดการด้านต่าง ๆ จากผูบ้ ริ หาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุ นให้มีเครื อข่ายสื่ อสารแบบไร้ สาย (Wireless Network) และเครื่ อง
ฉายภาพแบบไร้ ส าย (Wireless Data Projector) ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื่ อ ให้ ส ามารถสร้ า งให้ เกิ ด
ประโยชน์การใช้งานสู งสุ ด รวมทั้งควรจัดให้มีการวางแผนจัดหาทรั พ ยากรสนับสนุ นอย่างเป็ น
ระบบ ซึ่ งท้ายที่สุดจะพบว่า การใช้แท็บเล็ตพีซีน้ นั จะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย
และมีความคุม้ ค่ามากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ เดสก์ทอปและแล็ปท็อปประกอบการเรี ยนการสอนที่
มีใช้งานกันอยูใ่ นสถานศึกษาโดยทัว่ ไป
ท้ายที่ สุดผลการศึ กษาดังกล่าว ยังได้เน้นย้ าให้ตระหนักถึ งความสาคัญของการสร้างแรง
กระตุ ้นให้ผูเ้ รี ย นและผูส้ อนมี ค วามกระตื อรื อร้ นและมี เวลาที่ เพี ย งพอที่ จะได้ท ดลองและสร้ าง
แนวทาง นวัตกรรมการใช้งานของตนเอง ซึ่ งเป็ นมูลเหตุสาคัญของการสร้างให้การเรี ยนการสอน
โดยใช้แท็บเล็ต พีซีสนับสนุนนั้นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิผลสู งสุ ด
ณัฐพร ทองศรี (2555) ได้ศึกษาถึงความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครู ผสู ้ อนสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราชเขต 3 โดยประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี
และได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากครู ผูส้ อน จานวน 340 คน พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความ
ตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนของครู ผสู ้ อนแบ่งออกเป็ น ปั จจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดย
ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือ ความเชื่ อมัน่ ในสื่ อแท็บเล็ต ส่ วนปั จจัยภายในตัวแปรส่ วน
ใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมของปั จจัยทั้งภายนอกและภายในที่มี
ผลต่อความตั้งใจคื อการรั บรู ้ ถึงความยากง่ายในการใช้งานมี อิทธิ พ ลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่ อ
ความตั้งใจใช้แท็บเล็ต โดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
โดยผลการวิเคราะห์ ปั จจัยภายนอกและปั จจัย ภายในที่ มี ต่อ ความตั้ง ใจใช้แท็ บ เล็ ตของ
ครู ผสู ้ อนปรากฏว่า ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลทางตรงต่อระดับความตั้งใจของครู ผสู ้ อน คือ อิทธิ พล
ทางสังคม ส่ วนความสนใจเทคโนโลยีใหม่และความเชื่ อมัน่ ในสื่ อแท็บเล็ตมีอิทธิ พลทางอ้อมเพียง
อย่างเดียว โดยความสนใจเทคโนโลยีใหม่มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน
และความเชื่ อมัน่ ในสื่ อแท็บ เล็ตมี อิท ธิ พ ลทางอ้อมผ่านการรั บ รู ้ ถึงประโยชน์ ที่ ได้รับ ซึ่ งผลการ
วิเคราะห์ เปรี ยบเที ยบผลการศึ ก ษาระหว่างแท็ บ เล็ ตกับ เทคโนโลยีด้านอื่ น ๆ ในภาพรวมพบว่า
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ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจมากที่ สุด คือ อิทธิ พลทางสังคม ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล เพื่อน
ร่ วมงาน และภาพลักษณ์ทางสังคม
นวรัตน์ มีนุชนารถ (2555) ได้ทาการศึกษาเรื่ องการยอมรับระบบจัดเอกสารอิ เล็กทรอนิกส์
ของการเคหะแห่ งชาติ โดยได้ท าการศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล จากบุ ค ลากรของการเคหะแห่ ง ชาติ
จานวน 120 คน พบว่า การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อความคิดในการยอมรับและการรับรู ้ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ การรับรู ้ถึงความง่ายของระบบ และพบว่าเพศ อายุ ระดับการศึกษา
และประสบการณ์ที่ต่างกันส่ งผลต่อการยอมรับการใช้งานของระบบ และสุ ดท้ายผลการศึกษาพบว่า
ระบบจัดเอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องการเคหะแห่ ง ชาติ เป็ นระบบที่ บ ัง คับ ใช้งาน จึ งไม่ เกิ ดการ
ยอมรับจากผูใ้ ช้เพราะทฤษฎี TAM เป็ นทฤษฎีที่ใช้ได้ผลกับช่าวต่างประเทศ แต่สาหรับประเทศไทย
เป็ นประเทศประชาธิ ปไตย คนไทยชอบความอิสระ คัด ตัดสิ นใจเอง จึงไม่เกิดการยอมรับระบบจาก
การบังคับใช้ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ กรกฎ รามชัยเดช (2543) ที่ศึกษาเรื่ องการยอมรับการ
นาเอาระบบบริ หารงานตามมาตรฐาน ISO 9002 มาใช้ในการปรับปรุ งการบริ การ

2.3 รายละเอียดของระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้เริ่ มพัฒนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพ ยากร
บุ ค คล (NIDA Human Resource Information System : NIDA HRIS) เพื่ อสนับสนุ น ยกระดับการ
ปฏิ บ ัติ ง าน และการให้บ ริ ก ารด้านบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ประกอบด้ว ย งานด้านผลงาน ทาง
วิชาการความก้าวหน้าในอาชี พ การประเมินผลการปฏิ บตั ิงาน และการประเมิน สมรรถนะ และ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล แล้วเสร็ จในปี 2557 ภายหลังได้มีการปรับปรุ งระเบียบด้านภาระงานทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงภาระงานทางของบุคลากรสายสนับสนุนที่จะมีในอนาคต
ซึ่ งงานดังกล่าวเป็ นงานหนึ่งในระบบ HRIS โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดทาระบบที่รวบรวม เชื่ อมโยง
ตรวจสอบสถานะ ติ ดตาม และรายงานผลสารสนเทศด้านการบริ หาร และพัฒ นาบุ คลากรของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ได้แก่ ภาระงานทางวิชาการ สมรรถนะบุคลากรและการพัฒนา
การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ความก้าวหน้าในอาชี พ ที่สามารถเรี ยกใช้บริ หารทรัพยากรบุคคลได้
อย่างรวดเร็ ว ถูกต้อง เชื่อถือได้
เป้ าหมายของระบบ HRIS ประกอบด้วย
1) มี ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล สถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห าร
ศาสตร์ ประกอบด้วย ระบบย่อย 4 ระบบ ได้แก่
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1.1 ระบบภาระงานทางวิชาการ
1.2 ระบบสมรรถนะบุคลากรและการพัฒนา
1.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
1.4 ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ
2) มีการเผยวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแล และใช้งาน
ระบบ
3) มีคู่มือสาหรับการศึกษา และใช้งานระบบสาหรับผูใ้ ช้งาน

2.4 ขอบเขตของการทางานระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารทรัพยากรบุคคล
2.4.1 ระบบภาระงานทางวิชาการ
1) สามารถก าหนดจานวน ประเภทผลงานทางวิช าการของแต่ ล ะตาแหน่ ง และ
หลักเกณฑ์เพิ่มเติม บันทึกข้อมูลและตรวจสอบ สามารถกาหนดเกณฑ์ตามเงื่อนไขเวลา ประเภท
บุคลากรสายวิชาการ และหน่วยงาน เช่น (ตัวอย่างการบันทึกข้อมูลผลงานทางวิชาการตามเอกสาร
แนบ)
(1) งานสอน
(2) งานวิจยั
(3) ตารา/ หนังสื อ
(4) กรณี ศึกษา (Case Study)
(5) บทความทางวิชาการ
(6) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2) สามารถกาหนดภาระงานทางวิชาการเพิ่มเติมนอกเหนื อจากภาระงานตามเกณฑ์
มาตรฐาน หรื อได้รับการยกเว้น โดยสามารถกาหนดเป็ นรายบุคคล
3) สามารถบันทึก และตรวจสอบรายการภาระงานทางวิชาการ โดยมีสถานะ เช่น
(1) บันทึกใหม่
(2) ตรวจสอบเบื้องต้น
(3) อนุมตั ิ
4) สามารถรายงาน ภาระงานทางวิช าการ จ าแนกรายบุ ค คล/คณะ/หน่ ว ยงาน/
ภาพรวมของสถาบัน ดังนี้
(1) รายชื่อ/จานวนรายการผลงานทางวิชาการแยกตามประเภท
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(2) รายชื่ อ/จานวนผูด้ ารงตาแหน่ งทางวิชาการที่ จะต้องรายงานภาระงานทาง
วิชาการตามระดับตาแหน่ง และสัดส่ วนผลงานในแต่ละปี
(3) รายชื่อ/จานวน/สัดส่ วนผูท้ ี่ผา่ น และไม่ผา่ นภาระงานทางวิชาการ
(4) รายชื่ อผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่ได้รับยกเว้นภาระงานทางวิชาการโดย
สามารถระบุได้วา่ ได้รับยกเว้นผลงานทางวิชาการ หรื องานสอน จานวนกี่รายการ เป็ นต้น
(5) รายงานผลการปฏิบตั ิภาระทางวิชาการรายบุคคล
2.4.2 ระบบสมรรถนะบุคลากร และการพัฒนา
1) สามารถกาหนด และตั้งค่าคะแนนความคาดหวังของสมรรถนะบุคลากรแต่ละ
ประเภท เช่น
(1) สมรรถนะหลัก (Core Competency)
(2) สมรรถนะตามหน้าที่ (Functional Competency)
(3) สมรรถนะการบริ หาร (Managerial Competency)
2) สามารถประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
(1) การประเมินสมรรถนะตนเอง
(2) การประเมิ น โดยผูบ้ งั คับ บัญ ชา และหรื อผูร้ ่ วมงาน และหรื อผูร้ ั บ บริ ก าร
หรื ออื่น ๆ
(3) ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของหน่วยงานยืนยันผล
3) สามารถกาหนดกลุ่มผูป้ ระเมิน และค่าน้ าหนักคะแนนประเมินได้
4) สามารถบัน ทึ ก หรื อเชื่ อมโยงข้อมูลการอบรม/พัฒ นา/ศึ กษาดู งาน รายบุ คคล
(ข้อมูลการอบรมภายในสถาบันบางส่ วนจากระบบติ ดตามการใช้ทรั พยากรและการเข้าร่ วมกิ จกรรม :
ARTS)
5) สามารถรายงานผลการประเมินสมรรถนะ มีรายละเอียดดังนี้
(1) คะแนนการประเมิน
(2) ช่องว่างสมรรถนะ (GAP) คะแนนความคาดหวัง-คะแนนประเมิน
(3) สมรรถนะที่สามารถพัฒนาได้ (ผูบ้ งั คับบัญชาแนะนา)
6) สามารถรายงานแผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
ที่ประกอบด้วยรายละเอียด เช่น
(1) ผลการประเมินสมรรถนะ
(2) สมรรถนะที่สามารถพัฒนาได้
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(3) วิธีการพัฒนา
(4) ช่วงเวลาที่จะพัฒนา
(5) ตัวชี้วดั ความสาเร็ จ
(6) ผลการพัฒนา
7) สามารถรายงานสรุ ปประวัติการอบรม/พัฒนา/ศึกษาดูงาน
2.4.3 ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1) ประเภทผู้บ ริ ห าร สามารถก าหนดองค์ ป ระกอบของการประเมิ น ในแต่ ล ะ
ประเภทผูบ้ ริ หาร ดังแสดงตัวอย่างในตาราง 2.1
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ตาราง 2.1 แสดงประเภทองค์ประกอบของการประเมินในแต่ละประเภทผูบ้ ริ หาร
องค์ ประกอบ
กรณี
รองอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

คณบดี
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
สานัก

รองคณบดี /รอง
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
สานัก

พ ฤติ กรรม การป ฏิ บั ติ
ราชการ
1) ระดับความสาเร็ จของงานตามพันธกิจ
3) การก ากับ และติ ด ตาม
2) ระดับความสาเร็ จตามยุทธศาสตร์ของสถาบัน ภารกิ จประจาตามที่ ได้รับ
มอบหมาย
1) ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
3) การบริ การทางวิชาการ
2) ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานภาระงานทาง ที่แสดงถึ งสมรรถนะส่ วน
วิชาการ
บุคคล
4) พฤติ ก รรมและการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของ
คณะ/สานักและสถาบัน
1) การพัฒนาการเรี ยนการสอน
3) การบริ หารงานทัว่ ไป
2) การส่ งเสริ มงานวิจยั และการประชุมวิชาการ
1) ระดั บ ความส าเร็ จของงานตามที่ ได้ รั บ 3) การบริ หารงานทัว่ ไป
มอบหมาย
2) การประชุ มวิชาการ/การจัดโครงการบริ ก าร
วิชาการ
1) ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
3) การบริ การทางวิชาการ
2) ผลการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานภาระงานทาง ที่แสดงถึ งสมรรถนะส่ วน
วิชาการ
บุคคล
4) พฤติ ก รรมและการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของ
คณะ/ สานักและสถาบัน
ผลสั มฤทธิ์ของงาน
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2) อาจารย์ซ่ ึ งไม่ได้ดารงตาแหน่งบริ หาร สามารถกาหนดองค์ประกอบของการประเมิน
ดังแสดงตัวอย่างในตาราง 2.2
ตาราง 2.2 แสดงประเภทองค์ประกอบของการประเมินในแต่ละประเภทของอาจารย์ที่ไม่ได้ดารง
ตาแหน่งผูบ้ ริ หาร
องค์ ประกอบ
กรณี

พ ฤติ ก รรม การป ฏิ บั ติ
ราชการ
อาจารย์ ซึ่งไม่ ได้ 1) ผลการปฏิ บ ัติ ต ามมาตรฐานภาระงานทาง 2) การบริ การทางวิชาการ
ที่ แ สดงถึ ง สรรถนะส่ ว น
ด ารงต าแหน่ ง วิชาการ
บุคคล
บริหาร
3) พฤติ ก รรมและการมี
ส่ วนร่ วมในกิ จกรรมของ
คณะ/สานักและสถาบัน
ผลสั มฤทธิ์ของงาน

3) สายสนับสนุน
สามารถกาหนดตัวชี้ วดั การปฏิบตั ิงานประจาปี (KPI) ซึ่ งแบ่งเป็ น 3 ประเภท เช่น 1)
KPI งานตามยุทธศาสตร์ 2) KPI งานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ 3) KPI ผลงานเชิงพัฒนา KPI
ทั้ง 3 ส่ วนประกอบด้วยรายการย่อย ดังนี้
(1) ตัวชี้วดั (KPI)
(2) เป้ าหมายการดาเนินงาน (เป้ าหมาย KPI)
(3) คะแนนเต็ม
(4) การบรรลุเป้ าหมาย
(5) คะแนนที่ได้
4) สามารถประเมินผลการปฏิบตั ิงานในระบบ โดยประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ
(1) การประเมินตนเอง
(2) การประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชาตามลาดับชั้น
(3) ผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดของหน่วยงานยืนยันผล
5) สามารถกาหนดกลุ่มผูป้ ระเมิน และค่าน้ าหนักคะแนนประเมิน
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6) สามารถประเมิ นผลการปฏิ บตั ิงาน ซึ่ งการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานคานวณ
คะแนนจาก 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
- ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามยุทธศาสตร์ สถาบัน/หน่วยงาน
- ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- คะแนนการมีส่วนร่ วม
ส่ วนที่ 2 ผลงานเชิงพัฒนา
ส่ วนที่ 3 ผลการประเมินสมรรถนะ (คะแนนจากระบบสมรรถนะ)
** บุคลากรแต่ละประเภทจะมีสัดส่ วน ข้อกาหนดในการคานวณคะแนนที่แตกต่างกัน
7) สามารถรายงานผลการประเมินการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย 7 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล
ส่ วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์ ของงาน
- ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามยุทธศาสตร์ สถาบัน/หน่วยงาน
- ผลสัมฤทธิ์ ของงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ
- คะแนนการมีส่วนร่ วม
ส่ วนที่ 3 ผลงานเชิงพัฒนา
ส่ วนที่ 4 การประเมินสมรรถนะ
ส่ วนที่ 5 ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือน
ส่ วนที่ 6 สรุ ปผลการประเมิน
ส่ วนที่ 7 แผนพัฒนารายบุคคล
8) รายงานอื่น ๆ ไม่นอ้ ยกว่า 10 รายงาน
9) สามารถเลื อกผลงานทางวิชาการมานับเป็ นผลการปฏิ บตั ิงาน เพื่ อประเมิ นผล
เลื่อนเงินเดือน
10) สามารถออกรายงานผลงานทางวิช าการมานับ เป็ นผลการปฏิ บ ัติ งาน เพื่ อ
ประเมินผลเลื่อนเงินเดือน
2.4.4 ระบบความก้าวหน้ าในอาชีพ (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
1) สามารถแจ้งเตือนผูท้ ี่มีคุณสมบัติในการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นในระดับต่าง ๆ
2) สามารถรายงานผูท้ ี่มีคุณสมบัติในการขอตาแหน่งที่สูงขึ้นในระดับต่าง ๆ
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3) สามารถบันทึกข้อมูล และเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอตาแหน่ ง
สู งขึ้น
4) สามารถบันทึกผลความก้าวหน้าในการขอตาแหน่ง เพื่อกากับและติดตามผลการ
ดาเนินงานได้
5) สามารถรายงานสถานะความเคลื่อนไหวของการดาเนินงาน ณ ปัจจุบนั ได้
6) ผูข้ อตาแหน่งสามารถเรี ยกดูผลความก้าวหน้าในการขอตาแหน่งได้

บทที่ 3
กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี ซึ่ ง
ผูว้ ิจยั ได้ศึก ษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิ ด ทฤษฎี งานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง และใช้แบบสอบถามเป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ งมีรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบวิธีวจิ ยั ดังนี้
3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจยั
3.2 สมมติฐานการวิจยั
3.3 นิยามปฎิบตั ิการ
3.4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.5 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
3.6 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่ องมือ
3.8 วิธีการเก็บรวบรวม
3.9 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัย
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ทาให้ได้ขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการศึกษาเรื่ อง ความ
ตั้งใจ ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยี ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงกาหนดกรอบแนวคิด
ที่ใช้ในการศึกษา (Conceptual Framework) ดังภาพ
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ความเชื่อมัน่ ในระบบ

H1

ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์

H2

H3

H5

การรับรู ้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับ
H4

ความตั้งใจในการใช้ระบบฯ

นโยบายของสถาบัน
การรับรู ้ถึงความยากง่าย
ในการใช้งาน

H7H8

ความเข้าใจในเทคโนโลยี

H9

ความสมัครใจ

ประสบการณ์ในการ
ใช้เทคโนโลยี

ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework)
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H6

Technology Acceptance Model :
TAM by Fred
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3.2 สมมุติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 (H1) ความเชื่ อมัน่ ในระบบฯมี อิทธิ พ ลทางอ้อมต่ อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานที่ 2 (H2) ผลกระทบความเชื่ อมัน่ ในระบบต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจะ
ถูกกากับโดยประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
สมมติฐานที่ 3 (H3) ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานที่ 4 (H4) นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
สมมติฐานที่ 5 (H5) นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
โดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานที่ 6 (H6) ผลกระทบนโยบายของสถาบันต่อความตั้งใจในการใช้ระบบจะถูก
กากับโดยความสมัครใจ
สมมติฐานที่ 7 (H7) ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน
สมมติฐานที่ 8 (H8) ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานที่ 9 (H9) ผลกระทบความเข้าใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู ้ ถึงความยากง่ายใน
การใช้งาน จะถูกกากับโดยประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี

3.3 นิยามปฏิบัติการ
ความตั้ง ใจ หมายถึ ง ความมุ่ ง มั่น ของบุ ค ลากรที่ จ ะน าระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลมาใช้งานในปี งบประมาณ 2558
ความสมัครใจ หมายถึง ความคิดเห็ นต่อระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความสาคัญของระบบ ประโยชน์ของระบบ ความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาและ
ความพึงพอใจในระบบ
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ประสบการณ์ของบุคลากรในการ
ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านการทางาน การเรี ยน และชีวติ ประจาวัน
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การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ หมายถึง ทัศนคติที่มีเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งาน
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล อันได้แก่ การนาระบบมาใช้จะช่วยในการประเมินผล
งานของบุ ค ลากรให้ มี ค วามรวดเร็ ว โปร่ งใส เที่ ย งตรงมากยิ่งขึ้ น รวมถึ ง ช่ วยให้ เกิ ดการพัฒ นา
สมรรถนะของบุคลากรได้ตรงกับความต้องการมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่ วยในการประเมิ นภาระงาน
สอนของอาจารย์ให้มีความสะดวกและเป็ นระบบมากยิง่ ขึ้น
การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน หมายถึ ง ทัศนคติที่เกี่ ยวกับความยากง่ายในการใช้
งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุ ค คล อันได้แก่ การใช้งานระบบเป็ นเรื่ องที่ ง่าย ไม่
ซับซ้อน สามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจได้ ประกอบกับการอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่
ผูด้ ูแลระบบและเจ้าของระบบ โดยความยากง่ายในการใช้งานเป็ นคุ ณสมบัติที่สาคัญประการหนึ่ ง
ต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
ความเชื่ อมัน่ ในระบบ หมายถึ ง การยอมรับและเชื่ อถื อข้อมูลจากระบบ รวมทั้งการทางาน
ของระบบทั้ง ด้านเครื อข่ายของสถาบัน และตัวระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ความ
พร้อมของข้อมูล ความมีเสถียรภาพและความปลอดภัยของระบบ
นโยบายของสถาบัน หมายถึง การที่ผใู ้ ช้งานระบบได้รับการส่ งเสริ ม สนับสนุ น ช่วยเหลือ
ในด้านต่ างๆ จากสถาบัน อัน ได้แก่ การก าหนดนโยบายและการกระตุ ้น ส่ งเสริ มจากผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งของสถาบัน การให้เวลาในการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมและการจัดอบรมสัมมนาในการใช้
งานระบบ
ความเข้าใจในเทคโนโลยี หมายถึ ง การมี ค วามรู ้ และประสบการณ์ เกี่ ยวกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านต่าง ๆ ทั้งระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศอื่น ๆ
ของสถาบัน รวมไปถึงการใช้งานอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตต่าง ๆด้วย

3.4 ประชากรและการสุ่ มตัวอย่ าง
ในการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ ประชากร คือ บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่
ใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยผูว้ จิ ยั ได้ใช้วธิ ี การเก็บข้อมูลโดยการสารวจ
คน แบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอน โดยแต่ละขั้นใช้การสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เนื่ องจากทราบจานวนประชากรที่แน่นอนซึ่ งเป็ นข้าราชการ พนักงานสถาบัน
และลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
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กาหนดจานวนผูใ้ ช้งานระบบใช้วิธีการคานวณขนาดกลุ่ มตัวอย่าง จานวน 876 คน โดยใช้
สู ตรของ Yamane’s ในระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 (ความคลาดเคลื่อน 0.05) นามาคานวณขนาด
ตัวอย่างจากสู ตร ได้ผลลัพธ์ดงั นี้

สู ตร

n =

โดยที่

e =
N =
n =

N
1+N (e2)
: ความคลาดเคลื่อนของการสุ่ มตัวอย่างในที่น้ ีกาหนดที่ 0.05
: จานวนประชากร
ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

แทนค่า
n =
=

876
1+876 (0.05)2
275

ผูว้ ิจยั ได้ส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร จานวน 300 ชุ ด ได้รับแบบสอบถามกลับคืน
จานวนทั้งสิ้ น 275 ชุ ด คิดเป็ นร้ อยละ 91.67 ของแบบสอบถามที่ ส่งไปทั้งหมด ดังนั้น ขนาดกลุ่ ม
ตัวอย่างของการศึกษาวิจยั ในครั้งนี้เป็ นจานวนทั้งสิ้ น 275 คน
ขั้นตอนที่ 2 ได้ทาการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอนกาหนดขนาด (Stratified two-stage
Random Sampling) แบ่งตามหน่ วยงาน เป็ น 11 คณะ 4 สานัก 1 สานักงานอธิ การบดี และใช้การ
คานวณโดยการกาหนดอัตราส่ วนของประชากรในแต่ละหน่ วยงานเที ยบกับจานวนทั้งหมดของ
กลุ่มตัวอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้จานวนประชากรโดยกลุ่มตัวอย่างมีจานวน ดังนี้
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ตาราง 3.1 จานวนบุคลากรทั้งหมดที่ใช้งานระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลแยกตามหน่วยงาน
ชั้ นภูมิที่

หน่ วยงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริ หารธุ รกิจ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะภาษาและการสื่ อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักสิ ริพฒั นา
สานักวิจยั
สานักบรรณสารการพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
รวม

จานวนบุคลากรที่
ใช้ ระบบ HRIS
ทั้งหมด (คน)
89
49
43
32
48
44
25
20
16
38
6
32
27
29
60
318
876

ร้ อยละ

10.16
5.60
4.91
3.65
5.49
5.02
2.85
2.28
1.83
4.34
0.68
3.65
3.08
3.31
6.85
36.30
100
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ตาราง 3.2 จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้งานระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลแยกตามหน่วยงาน
ชั้ นภูมิที่

หน่ วยงาน

จานวนกลุ่ม
ตัวอย่างแยกตาม
หน่ วยงาน (คน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

คณะรัฐประศาสนศาสตร์
คณะบริ หารธุ รกิจ
คณะพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสถิติประยุกต์
คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
คณะการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ
คณะภาษาและการสื่ อสาร
วิทยาลัยนานาชาติ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักสิ ริพฒั นา
สานักวิจยั
สานักบรรณสารการพัฒนา
สานักงานอธิการบดี
รวม

28
15
13
10
15
14
8
6
5
12
2
10
9
9
19
100
275

ร้ อยละของ
บุคลากรตาม
หน่ วยงานเทียบ
กับบุคลากร
ทั้งหมด (ร้ อยละ)
10.18
5.45
4.73
3.64
5.45
5.09
2.91
2.18
1.82
4.36
0.74
3.64
3.27
3.27
6.91
36.36
100
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ตาราง 3.3 ขนาดตัวอย่างของบุคลากรที่ใช้งานระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลแยกตามกลุ่มที่สารวจ
ชั้ นภูมิที่

1
2
3

หน่ วยงาน

คณะ/วิทยาลัย
สานัก
สานักงานอธิการบดี
รวม

จานวนบุคคลกรที่
ใช้ ระบบ HRIS
ทั้งหมด
410
148
318
876

จานวนตัวอย่าง
ทีใ่ ช้ ในการวิจัย
128
47
100
275

3.5 ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดตัวแปรและมาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาซึ่ งได้มาจาก
การทบทวนวรรณกรรม และการทบทวนงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดดังตาราง 3.4
ตาราง 3.4 ตัวแปรและมาตรวัดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
ตัวแปร
ข้ อมูลพืน้ ฐานของผู้ใช้ งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตาแหน่ง
สังกัด
ความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความตั้งใจในการใช้ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลในปี งบประมาณ 2558
ประสบการณ์ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรวัด
นามบัญญัติ
เรี ยงลาดับ
นามบัญญัติ
นามบัญญัติ
นามบัญญัติ
นามบัญญัติ
อันตรภาคชั้น
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ตาราง 3.4 (ต่อ)
ตัวแปร
ความสมัครใจ ทัศนคติของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ความสมัค รใจและทัศ นคติ ข องผูใ้ ช้ ร ะบบต่ อ ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคล
ปั จ จัยที่ส่งผลต่ อ ความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พ ยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน
ความเชื่อมัน่ ในระบบ
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
นโยบายของสถาบัน
ความเข้าใจในเทคโนโลยี

มาตรวัด
อันตรภาคชั้น

อันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้น
อันตรภาคชั้น

3.6 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจยั เป็ นแบบสอบถามที่ ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้นเอง
โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจยั โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้ระบบ ลักษณะเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ
จานวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคล ลักษณะเป็ นคาถามแบบเลือกตอบ จานวน 1 ข้อ
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จานวน 3 ข้อ
โดยแต่ละข้อมีลกั ษณะการตอบเป็ นแบบประเมินค่าลิเคอร์ ท 5 ตัวเลือก
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความสมัครใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคล จานวน 6 ข้อ โดยแต่ละข้อมีลกั ษณะการตอบเป็ นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ ท 5 ตัวเลือก
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ตอนที่ 5 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล จานวน 27 ข้อ โดยแต่ละข้อมีลกั ษณะการตอบเป็ นแบบประเมินค่าของ
ลิเคอร์ท 5 ตัวเลือก
การวิจยั ครั้ งนี้ ต้องการหาระดับ ความตั้งใจและปั จจัยที่ มี ผลต่ อการใช้ระบบสารสนเทศ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล โดยใช้แ บบสอบถาม เมื่ อ รวบรวมและตรวจสอบความสมบู รณ์ ข อง
แบบสอบถามทุกฉบับแล้วนาข้อมูลที่ได้ท้ งั หมดมาจัดระเบียบและลงรหัส (Coding Sheet) และใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ (SPSS Statistical Package for Social Sciences)เป็ น
เครื่ องมือที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล และนาผลจากการประมวลผลมาวิเคราะห์ และเสนอเป็ น
ผลการวิจยั โดยแบบสอบถามตอนที่ 3-5 มีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็ น 4 ระดับ คือ
เห็นด้วยอย่างยิง่
=
5 คะแนน
เห็นด้วย
=
4 คะแนน
เฉย ๆ
=
3 คะแนน
ไม่เห็นด้วย
=
2 คะแนน
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
=
1 คะแนน
นาคะแนนแต่ละข้อมาหาค่าเฉลี่ย แล้วนามาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์การประมาณค่าของเบสท์
(Best 1978, 169-175) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
1.00-2.33 หมายถึง ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
2.34-3.67 หมายถึง ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยระหว่าง
3.68-5.00 หมายถึง ระดับมาก

3.7 การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ
3.7.1 การหาความเทีย่ งตรง (Validity)
โดยนาแบบสอบถามไปปรึ กษากับผูด้ ูแลระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล เพื่อ
ตรวจสอบความถู ก ต้องของค าถามและฟั ง ก์ชั่น การใช้ง านของระบบให้ มี ค วามสอดคล้อ งกัน
จากนั้น นาแบบสอบถามไปเสนอกับ อาจารย์ที่ ปรึ ก ษาเพื่ อตรวจสอบความถู ก ต้องเที่ ยงตรง เชิ ง
เนื้อหา (Content Validity) ของคาถามในแต่ละข้อว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั ครั้งนี้ หรื อไม่
และนามาแก้ไขปรับปรุ งเพื่อดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
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3.7.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability)
ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ชุด โดย
การทดสอบความน่าเชื่อถือของเครื่ องมือด้วยวิธีการคานวณสู ตรสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ โดยหาค่า
ความน่าเชื่ อถือมีค่ามากกว่า 0.7 ขึ้นไป แสดงว่าเครื่ องมือวัดมีความน่าเชื่อถือและสามารถนาไปใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้ พบว่าค่าความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามมีรายละเอียดดังตาราง 3.5
ตาราง 3.5 ค่าความน่ าเชื่ อถื อของแบบสอบถาม เมื่อคานวณด้วยสู ตรสัมประสิ ทธิ์ ของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha) ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ด้ าน
ความสมัครใจและทัศนคติของผูใ้ ช้ระบบต่อระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน
ความเชื่อมัน่ ในระบบ
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
นโยบายของสถาบัน
ความเข้าใจในเทคโนโลยี

ความน่ าเชื่อถือ
0.879
0.823
0.775
0.859
0.886
0.844
0.792

3.8 วิธีเก็บรวบรวมข้ อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการค้นคว้า
ทฤษฎี และวิทยานิ พนธ์ และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง รวมถึ งข้อมูลของระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพ ยากรบุคคล เพื่ อนามาเป็ นแนวทางในการวิจยั ในครั้งนี้ ในส่ วนของข้อมูลปฐมภูมิ ผูว้ ิจยั ได้
จัดส่ งแบบสอบถามไปยังกลุ่มประชากร คือ บุคลากรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ และ
ทาการเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2558 และเมื่อได้แบบสอบถามกลับคืนมา จึงทา
การคัดเลือกแบบสอบถามที่ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
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3.9 สถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิจยั ครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ใช้ส ถิ ติ เชิ งพรรณนาและเชิ งอนุ ม านในการวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิ ง
ปริ มาณ โดยจะแปลผลข้อมูลจากแบบสอบถามที่ เก็บรวบรวมได้ด้วยเครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม SPSS และใช้สถิติพ้นื ฐานในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1) สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่และให้เพื่อให้ทราบลักษณะ
พื้ น ฐานทั่วไปของกลุ่ ม ตัว อย่า ง โดยใช้ ค่ าความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
2) สถิติเชิงอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐานกลุ่มประชากรโดยใช้ค่า
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อใช้วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปร และวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนของตัวแปร

บทที่ 4
ผลการศึกษา
บทนี้ น าเสนอผลการศึ ก ษา เรื่ อ ง ความตั้ง ใจในการใช้ ร ะบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ซึ่ งมีหวั ข้อของการนาเสนอ ดังนี้
4.1 ลักษณะพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ระดับ ความตั้งใจใช้ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุ คคลของบุ คลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
4.3 ระดับของประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง
4.4 ระดับความสมัครใจในการใช้ระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง
4.5 ปั จจัยต่าง ๆ ที่ มีอิท ธิ พ ลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พ ยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี

4.1 ลักษณะพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึกษานี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่ วนของปั จจัยพื้นฐาน คือ เพศ อายุ ระดับ
การศึ ก ษาสู ง สุ ด ต าแหน่ ง และสั ง กัด หรื อ หน่ ว ยงานที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่า งปฏิ บ ัติ ง านอยู่ ณ ปั จ จุ บ ัน
รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวนาเสนอไว้ในตาราง 4.1
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ตาราง 4.1 แสดงจานวนร้อยละของข้อมูลส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
1.3 ไม่ระบุ
2. อายุ
2.1 น้อยกว่า 30 ปี
2.2 31-40 ปี
2.3 41-50 ปี
2.4 50 ปี ขึ้นไป
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
3.1 ต่ากว่าปริ ญญาตรี
3.2 ปริ ญญาตรี
3.3 ปริ ญญาโท
3.4 ปริ ญญาเอก
3.5 ไม่ระบุ
4. ตาแหน่งงาน ณ ปั จจุบนั
4.1 คณาจารย์
4.2 ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มงาน
4.3 นักวิชาการ/นักวิเคราะห์
4.4 บุคลากรสายงานบริ หารและธุรการ
4.5 อื่นๆ
5. สังกัด
5.1 คณะ/วิทยาลัย
5.2 สานัก/ศูนย์
5.3 สานักงานอธิการบดี
5.4 ไม่ระบุ
รวม

n = 275
จานวนคน

ร้ อยละ

68
206
1

24.7
74.9
0.4

61
113
72
29

22.2
41.1
26.2
10.5

20
127
124
1
1

7.3
46.2
45.1
0.4
0.4

6
38
82
107
42

2.2
13.8
29.8
38.9
15.3

137
51
83
4
275

49.8
18.5
30.2
1.5
100
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จากตาราง 4.1 พบว่า บุคลากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนมากเป็ นเพศหญิงถึง ร้อยละ 74.9
และเพศชาย ร้อยละ 24.7 ด้านอายุ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 41.1 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ
26.2 อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้ อยละ 22.2 และอายุม ากกว่า 50 ปี ร้ อยละ 10.5 ตามล าดับ ด้านระดับ
การศึกษา พบว่า บุคลากรผูต้ อบแบบสอบถามได้รับการศึกษาระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท ใน
อัตราใกล้เคียงกัน โดยปริ ญญาตรี ร้ อยละ 46.2 ปริ ญญาโท ร้ อยละ 45.1 ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ร้อยละ
7.3 ปริ ญ ญาเอก ร้ อ ยละ 0.4 ไม่ ร ะบุ ร้ อ ยละ 0.4 ด้ า นต าแหน่ ง งาน พบว่ า บุ ค ลากรผู้ต อบ
แบบสอบถามเป็ นบุคลากรสายบริ หารและธุรการมากที่สุดคือ ร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ นักวิชาการ
และนักวิเคราะห์ ร้อยละ 29.8 ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้ากลุ่มงาน ร้อยละ 13.8 คณาจารย์ ร้อยละ 2.2 และ
อื่น ๆ ร้ อยละ 15.3 และพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 49.8 สั งกัดคณะ/วิท ยาลัย
รองลงมาคือ สานักงานอธิการบดี ร้อยละ 30.2 สานัก/ศูนย์ ร้อยละ 18.5 และอื่น ๆ ร้อยละ 1.5
กล่าวโดยสรุ ปคือ บุคลากรของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง เป็ น
เพศหญิงมีอายุระหว่าง 31-40 ปี ระดับการศึกษา คือ ปริ ญญาตรี และปริ ญญาโทใกล้เคียงกัน ดารง
ตาแหน่งบุคลากรสายบริ หารและธุ รการเป็ นส่ วนใหญ่ โดยสังกัดคณะ/วิทยาลัย จานวนครึ่ งหนึ่งของ
กลุ่มตัวอย่าง

4.2 ระดับ ความตั้ งใจใช้ ในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การศึ ก ษานี้ ได้ส อบถามถึ งระดับ ความตั้งใจของบุ ค ลากรสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ โดยให้ ระบุ ค วามตั้ง ใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลใน
ปี งบประมาณ 2558 โดยมีลาดับความตั้งใจใช้ระบบมากที่สุด ตั้งใจระดับมาก ตั้งใจระดับปานกลาง
ตั้งใจระดับน้อย และตั้งใจในระดับน้อยที่สุด โดยจากการศึกษาพบรายละเอี ยดของข้อมูลดังกล่าว
ตามตาราง 4.2 ดังต่อไปนี้
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ตาราง 4.2 แสดงระดับ ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลใน
ปี งบประมาณ 2558 ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
n = 275
ระดับความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
ความตั้งใจน้อยที่สุด
ความตั้งใจน้อย
ความตั้งใจปานกลาง
ความตั้งใจมาก
ความตั้งใจมากที่สุด

จานวน

ร้ อยละ

5
11
40
113
106
275

1.8
4.0
14.5
41.1
38.5
100

จากตาราง 4.2 พบว่า บุ ค ลากรสถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซ่ ึ ง เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า ง
จานวน 275 คน มี ระดับ ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลใน
ปี งบประมาณ 2558 อยู่ในระดับมาก และระดับมากที่สุดใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 41.1 และร้อยละ
38.5 ซึ่ งเมื่อรวมกันแล้วจะได้มากกว่าครึ่ งของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความตั้งใจใน
ระดับปานกลางเพียง ร้อยละ 14.5 ระดับน้อย 4.0 และระดับน้อยที่สุดเพียง 1.8 เท่านั้น
นอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคล ในปี งบประมาณ 2558 โดยจาแนกตามลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลของบุคลากรกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าว ผลการศึกษามีรายละเอียดปรากฏดังตาราง 4.3
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ตาราง 4.3 แสดงร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
จาแนกตามลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล
n = 275
ระดับความตั้งใจในการใช้ ระบบ HRIS
ลักษณะส่ วนบุคคล
เพศ
หญิง
ชาย
อายุ
น้อยกว่า 30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
มากกว่า 50 ปี
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ไม่ระบุ
ตาแหน่ ง
คณาจารย์
ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มฯ
นักวิชาการ/นักวิเคราะห์
บุคลากรสายธุรการ
อื่น ๆ
สังกัด
คณะ/วิทยาลัย
สานัก/ศูนย์
สานักงานอธิการบดี
อื่น ๆ
ไม่ระบุ

น้ อย
ทีส่ ุ ด

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุ ด

ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

1.9
1.5

3.4
4.4

16.5
8.8

38.3
50.0

39.8
35.3

4.11
4.13

.931
.862

1.6
2.7
1.4
0

1.6
7.1
2.8
0

14.8
10.6
10.3
0

47.5
40.7
33.3
48.3

34.4
38.9
40.3
41.4

4.11
4.06
4.08
4.31

.839
1.011
.931
.660

5.0
.80
1.6
33.3
0

0
3.1
4.8
33.3
0

15.0
17.3
11.3
0
1

25.0
40.2
46.0
0
0

55.0
38.6
36.3
33.3
0

4.25
4.13
4.10
2.67
3.00

1.070
.864
.900
2.082
-

0
2.6
3.7
.90
0

0
5.3
3.7
2.8
7.1

33.3
7.9
15.9
15.9
11.9

33.3
50.0
40.2
39.3
40.5

33.3
34.2
36.6
41.1
40.5

4.00
4.08
4.02
4.17
4.14

.894
.941
1.006
.863
.899

1.5
0
2
0
50.0

2.2
5.9
3.6
0
50.0

16.8
19.6
8.4
0
0

40.9
31.4
48.2
100
0

38.7
43.1
37.3
0
0

4.13
4.12
4.14
4.00
3.00

.873
.931
.899
-

37
จากตาราง 4.3 เป็ นร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับความตั้งใจในการใช้
ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลของบุ คลากรสถาบันบัณ ฑิ ตพัฒ นบริ หารศาสตร์
จาแนกตามลักษณะพื้นฐานส่ วนบุ คคล โดยในส่ วนของเพศ พบว่า เพศหญิ งและเพศชายมีระดับ
ความตั้งใจใกล้เคียงกัน คือ เพศหญิงระดับความตั้งใจในระดับมากที่สุด 39.8 เพศชาย 35.3 โดยเมื่อ
พิจารณารายละเอียด พบว่า เพศหญิ งมีระดับความตั้งใจระดับมากที่ สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด ลดหลัน่ กันในอัตราร้ อยละ 39.8, 38.3, 16.5, 3.4 และ 1.9 ส่ วนเพศชายมีระดับความตั้งใจใน
อัตรามากที่สุดคือ 35.5 มาก 50.0 ปานกลาง 8.8 น้อย 4.4 และน้อยที่สุดคือ 1.5 ตามลาดับ
ด้า นอายุ พบว่า บุ ค ลากรของสถาบัน ที่ มี อ ายุน้ อยกว่า 30 ปี มี ระดับ ความตั้ง ใจมากใน
สัดส่ วนที่ สูงสุ ดคื อ ร้ อยละ 47.5 รองลงมาคือ ระดับมากที่สุ ด ร้ อยละ 34.4 และระดับปานกลาง
ระดับน้อย และน้อยที่สุด ในอัตราร้อยละ 14.8, 1.6, 1.6 ตามลาดับ บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
มี ระดับความตั้งใจมากในสัดส่ วนที่ สูงที่ สุดเช่ นเดี ยวกัน คื อ ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ มากที่สุ ด
ร้อยละ 38.9 ปานกลาง ร้อยละ 10.6 น้อย ร้อยละ 7.1 น้อยที่สุด ร้อยละ 2.7 บุคลากรที่มีอายุระหว่าง
41-50 ปี มีระดับความตั้งใจมากที่สุดในสัดส่ วนที่สูงสุ ดคือ ร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ ระดับมาก ร้อย
ละ 33.3 ปานกลาง ร้อยละ 10.3 น้อย ร้อยละ 2.8 และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.4 สาหรับบุคลากรที่มีอายุ
มากกว่า 50 ปี มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลอยูใ่ นระดับ
มาก ร้อยละ 48.3 และมากที่สุด ร้อยละ 41.4 ตามลาดับ
ด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด พบว่า บุคลากรของสถาบันที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณวุฒิต่ากว่า
ปริ ญญาตรี มีระดับความตั้งใจมากที่ สุด ร้ อยละ 55.0 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่มากที่สุด ส่ วนบุ คลากรที่ มี
คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท มีระดับความตั้งใจอยูใ่ นระดับมาก คือ ร้อยละ 40.2 และ
40.6 ตามลาดับ โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี
มีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ 55.0 ระดับมาก ร้อยละ 25.0 ปานกลาง ร้อยละ 15.0 และน้อย
ที่สุด ร้อยละ 5 บุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี มีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ 38.6 ระดับ
มาก ร้อยละ 40.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 17.3 ระดับน้อย ร้อยละ 3.1 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ
0.8 บุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท มีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ 36.3 ระดับมาก ร้อยละ
46.0 ระดับ ปานกลาง ร้ อยละ 11.3 ระดับน้อย ร้ อยละ 4.8 และระดับน้อยที่ สุด ร้ อยละ 1.6 ส่ วน
บุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาเอกมีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ 33.3 ระดับน้อย ร้อยละ
33.3 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 33.3 เช่นกัน
ด้านตาแหน่ งงานในปั จจุบนั พบว่า บุคลากรของสถาบันที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมี ระดับความ
ตั้งใจมากที่สุดในสัดส่ วนที่สูงที่สุด ร้อยละ 41.1 คือ บุคลากรสายบริ หารและธุ รการ รองลงมาคือ
ตาแหน่ งอื่น ๆ นักวิชาการ/นักวิเคราะห์ ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มงาน และคณาจารย์ในอัตรา ร้อยละ
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40.5, 36.6, 34.2, 33.3 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบว่า บุคลากรตาแหน่งอาจารย์มี
ระดับความตั้งใจมากที่สุด มาก และปานกลางในสัดส่ วนที่เท่ากัน ในอัตราร้อยละ 33.3 บุคลากรผู้
ดารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มงาน มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบในระดับมากที่สุด ร้อย
ละ 34.2 ระดับมาก ร้อยละ 50.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 7.9 ระดับน้อย ร้อยละ 5.3 และระดับน้อย
ที่สุด 2.6 นักวิชาการ/นักวิเคราะห์มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบในระดับมากที่สุด ร้อยละ 36.6
ระดับมาก ร้อยละ 40.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดับน้อย ร้อยละ 3.7 ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ
3.7 บุ คลากรสายบริ หารและธุ รการ มีระดับความตั้งใจในระดับมากที่สุด ร้ อยละ 41.1 ระดับมาก
ร้อยละ 39.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดับน้อย ร้อยละ 2.8 ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 0.9 และ
บุคลากรผูด้ ารงตาแหน่ งอื่น ๆ มีระดับความตั้งใจในการใช้ระดับในระดับมาก ร้อยละ 40.5 ระดับ
มาก ร้อยละ 40.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 11.9 ระดับน้อยร้อยละ 7.1
หน่ วยงานที่บุคลากรสังกัด พบว่า บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดสานัก/ศูนย์ มีระดับ
ความตั้ง ใจในการใช้ระบบมากที่ สุ ด ในอัตราร้ อยละ 43.1 รองลงมาคื อ บุ คลากรที่ สั งกัดคณะ/
วิ ท ยาลัย ร้ อ ยละ 38.7 และบุ ค ลากรที่ สั ง กัด ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ร้ อ ยละ 37.3 เมื่ อ พิ จ ารณา
รายละเอียดพบว่า บุคลากรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย มีระดับความตั้งใจอยู่ในระดับมากที่ สุด ร้อยละ
38.7 ระดับมากน้อย ร้อยละ 40.9 ระดับปานกลาง ร้อยละ 16.8 ระดับน้อย ร้อยละ 2.2 และระดับ
น้อยที่สุด ร้ อยละ 1.5 ส่ วนบุ คลากรที่ สังกัดสานัก/ศูนย์ มี ระดับความตั้งใจอยู่ในระดับมากที่ สุ ด
ร้ อ ยละ 43.1 ระดับ มาก ร้ อ ยละ 31.4 ระดับ ปานกลาง ร้ อ ยละ 19.6 และระดับ น้อ ย ร้ อยละ 5.9
บุคลากรสังกัดสานักงานอธิ การบดี มีระดับความตั้งใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 37.3 ระดับมาก
ร้ อยละ 48.2 ระดับ ปานกลาง ร้ อ ยละ 8.4 ระดับ น้อ ย ร้ อยละ 3.6 และระดับ น้อ ยสุ ด ร้ อยละ 2
บุคลากรสังกัดอื่น ๆ มีระดับความตั้งใจในระดับมาก ร้อยละ 100 ส่ วนสังกัดที่กลุ่มตัวอย่างไม่ระบุ
สังกัด มีระดับความตั้งใจในระดับน้อย ร้อยละ 100
และเมื่อพิจารณาในส่ วนของค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว่า บุคลากรที่เป็ นเพศ
หญิ งมีค่าเฉลี่ ยของระดับความตั้งใจอยู่ที่ 4.11 เพศชาย 4.13 อายุของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่ มีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี มีค่าเฉลี่ ยระดับความตั้งใจ 4.11 อายุ 31-40 ปี มี ค่าเฉลี่ ยระดับความพึงพอใจ 4.06
อายุ 41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจ 4.08 และอายุมากกว่า 50 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจอยูท่ ี่
4.31 ในส่ วนของระดับการศึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยของระดับความตั้งใจที่มากที่สุดคือ 4.25 เป็ นระดับ
การศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี รองลงมาคือ 4.13 ระดับปริ ญญาตรี และ 4.10 ระดับปริ ญญาโท ส่ วน
ระดับปริ ญญาเอก 2.67 และไม่ระบุ 3.00 ตาแหน่งที่บุคลากรดารงอยูน่ ้ นั พบว่า ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์
ใกล้เคียงกัน โดยค่าเฉลี่ยของระดับความตั้งใจในการใช้ระบบมากที่สุดคือ บุคลากรสายบริ หารและ
ธุ ร การ 4.17 รองลงมาคื อ ต าแหน่ ง อื่ น ๆ 4.14 ผู้บ ริ ห าร/หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน 4.08 นัก วิ ช าการ/
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นักวิเคราะห์ 4.02 และคณาจารย์ 4.00 ในส่ วนของสังกัดที่บุคลากรปฏิบตั ิงานอยูน่ ้ นั พบว่า ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ ใกล้เคี ย งกัน โดยบุ ค ลากรสั งกัดส านัก งานอธิ ก ารบดี มี ระดับ ความตั้งใจเฉลี่ ย 4.14
บุคลากรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจ 4.13 บุคลากรสังกัดสานัก/ศูนย์ มีระดับ
ความตั้งใจเฉลี่ย 4.12 บุคลากรสังกัดอื่น ๆ มีระดับความตั้งใจเฉลี่ย 4.00 บุคลากรที่ไม่ระบุสังกัด มี
ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจอยูท่ ี่ระดับน้อยและน้อยที่สุด 50

4.3 ระดับของประสบการณ์ ในการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ ก ษานี้ ได้ส อบถามประสบการณ์ ที่ เกี่ ย วข้องกับ การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็ น 3 หัวข้อ คือ สาขาวิชาที่กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษา ประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการปฏิ บ ัติงาน และประสบการณ์ ที่ มี เกี่ ยวข้องกับ เทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวติ ประจาวัน รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวแสดงไว้ในตาราง 4.4
ตาราง 4.4 แสดงระดับของประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นกลุ่มตัวอย่าง
n = 275
ประสบการณ์ ในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาจบการศึกษามีความ
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประสบการณ์การทางานที่มี
ความเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
กิจวัตรประจาวันที่มีความ
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ระดับประสบการณ์
น้ อย
ทีส่ ุ ด
9.1

ค่ าเฉลีย่

20.7

มาก
ทีส่ ุ ด
5.5

ส่ วน
เบีย่ งเบน
มาตรฐาน

2.92

1.00

42.9

35.6

10.9

3.43

.907

43.3

35.5

16.4

3.57

.895

21.5

ปาน
กลาง
43.3

3.6

6.9

2.2

4.7

น้ อย

มาก

จากตาราง 4.4 พบว่าบุ ค ลากรสถาบัน บัณ ฑิ ต พัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ซ่ ึ งเป็ นกลุ่ ม ตัวอย่า ง
จานวน 275 คน มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากที่สุดคือ กิจวัตร
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ประจาวัน ร้อยละ 16.4 รองลงมาคื อ ประสบการณ์ การทางาน ร้อยละ 10.9 และประสบการด้าน
การศึ ก ษา ร้ อ ยละ 5.5 โดยในรายละเอี ย ดพบว่ า บุ ค ลากรจบการศึ ก ษาที่ มี ค วามเกี่ ย วข้อ งกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับมากที่สุด ร้ อยละ 5.5 ระดับมาก ร้อยละ 20.7 ระดับปานกลาง
ร้อยละ 43.3 ระดับน้อย ร้อยละ 21.5 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 9.1 ประสบการณ์ในการทางานที่
ผ่านมาของบุ คลากรมี ความเกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดับมากที่ สุด ร้ อยละ 10.9
ระดับมาก ร้อยละ 35.6 ระดับปานกลาง ร้อยละ 42.9 ระดับน้อย ร้อยละ 6.9 และระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 3.6 กิจวัตรประจาวันของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูใ่ นระดับมากที่สุด ร้อยละ 16.4 ระดับมาก ร้อยละ 35.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 43.5 ระดับน้อย
ร้อยละ 4.7 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 2.2
และเมื่ อพิ จารณาในส่ วนของค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐานพบว่า บุ ค ลากรที่ จบ
การศึกษาที่มีความสัมพันธ์กบั เทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 บุคลากรมีประสบการณ์การ
ทางานที่เกี่ ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ ยเท่ากับ 3.43 และบุคลากรมีกิจวัตรประจาวันที่ มี
ความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลี่ยเท่ากับ 3.57

4.4 ระดับความสมัครใจในการใช้ ระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่ าง
การศึ กษานี้ ได้ส อบถามถึ งความสมัครใจ ทัศนคติของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คล โดยพิ จารณาถึ ง ปั จจัย ต่ าง ๆ ที่ ส่ งผลต่ อความตั้งใจใช้ระบบโดยมี ระดับ ความ
คิดเห็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด รายละเอียดของข้อมูลดังกล่าวแสดง
ไว้ในตาราง 4.5

41
ตาราง 4.5 แสดงระดับความสมัครใจ ทัศนคติของผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคล
n = 275
ความสมัครใจ ทัศนคติของผู้ใช้ ระบบ HRIS

ค่ าเฉลีย่

ส่ วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
คิดเห็น

1) ท่านสมัครใจใช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการดาเนินงาน
2) การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาช่วยในการดาเนินงานเป็ นความคิดที่ดี
3) ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ น
ประโยชน์ต่อตัวท่าน
4) ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของสถาบัน
5) ท่านมีความกระตือรื อต้นที่จะศึกษาเพื่อใช้งานระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
6) การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาช่วยในการดาเนินงานเป็ นเรื่ องที่น่าพึงพอใจ
รวม

3.87

.802

มาก

4.00

.757

มาก

3.88

.741

มาก

4.10

.774

มาก

3.81

.805

มาก

3.86

.777

มาก

3.92

.776

มาก

จากตาราง 4.5 เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ย ของระดับ ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความสมัค รใจและ
ทัศนคติของบุคลากรผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่าอยู่
ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยในทุกข้อคาถามอยูท่ ี่ 3.92 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่า ระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของสถาบัน 4.10 ซึ่ งเป็ นระดับที่มากที่สุด
รองลงมาคื อ การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พ ยากรบุ ค คลมาช่ วยในการดาเนิ นงานเป็ น
ความคิดที่ดี 4.00 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นประโยชน์ต่อตัวท่าน 3.88 ท่าน
สมัครใจใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมามาช่วยในการดาเนิ นงาน 3.87 การนา
ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องที่น่าพึงพอใจ 3.86 และ
ท่านมีความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล 3.81
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4.5 ปั จ จั ย ต่ าง ๆ ที่ มี อิท ธิพ ลต่ อความตั้ ง ใจในการใช้ ร ะบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามตัวแบบการ
ยอมรับเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ มี อิทธิ พ ลต่ อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
โดยปั จจัยประกอบด้วย การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ความ
เชื่ อมัน่ ในระบบ ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ นโยบายของสถาบัน และความเข้าใจในเทคโนโลยี
โดยผูว้ จิ ยั จะนาเสนอสถิติพรรณาของตัวแปรเหล่านี้ผลการศึกษามีรายละเอียดดังตาราง 4.6-4.11
ตาราง 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการรับรู ้ถึงประโยชน์
ที่ได้รับในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
n = 275
ด้ านการรับรู้ถงึ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1) การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาใช้งานจะช่วยให้การประเมินผลงานของบุคลากรมี
ความรวดเร็ วมากยิง่ ขั้น
2) การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาใช้งานจะช่วยให้การประเมินผลงานเกิดความโปร่ งใส
และเที่ยงตรงมากขึ้น
3) การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาใช้งานจะช่วยให้การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้
ตรงตามความต้องการมากยิง่ ขึ้น
4) การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐานจะช่วยให้การดาเนินงานด้านการประเมินภาระ
งานสอนของอาจารย์มีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

4.0

.747

มาก

3.88

.779

มาก

3.81

.732

มาก

3.92

.771

มาก

ระดับความ
คิดเห็น
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ตาราง 4.6 (ต่อ)
ด้ านการรับรู้ถงึ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
5) ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมีความ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่สาคัญอื่นๆ จึงทาให้ลดภาระ
การบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อนและเพิม่ ความสามารถในการนา
ข้อมูลมาใช้ประโยชน์ท้ งั การวิเคราะห์และการวางแผน
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

3.96

.823

มาก

3.91

.771

มาก

ระดับความ
คิดเห็น

จากตาราง 4.6 เมื่ อพิ จารณาค่ าเฉลี่ ยของระดับ ความคิ ดเห็ นด้านการรับ รู้ ถึ งประโยชน์ ที่
ได้รับของบุคลากรผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ ยในทุ กข้อคาถามอยู่ที่ 3.91 โดยในรายละเอี ยดพบว่าในทุ กข้อ
คาถามอยูใ่ นระดับมาก โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ ยที่ได้ดงั นี้ การนาระบบบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะทาให้ช่วยให้การประเมินผลงานของบุ คลากรมีความรวดเร็ วมากขึ้ น
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 4.0 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุ คคลมี ความเชื่ อมโยงข้อมูลกับระบบที่
สาคัญอื่นๆ จึงทาให้ลดภาระการบันทึกข้อ มูลซ้ าซ้อนและเพิ่มความสามารถในการนาข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ท้ งั การวิเคราะห์และการวางแผน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.96 การนาระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลมาใช้ ร วบรวมข้อ มู ล เพื่ อ สนั บ สนุ น การเข้า สู่ เกณฑ์ ม าตรฐานจะช่ ว ยให้ ก าร
ดาเนิ นงานด้านการประเมินภาระงานสอนของอาจารย์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.92
การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุ คคลมาใช้งานจะช่ วยให้การประเมิ นผลงานเกิ ด
ความโปร่ งใสและเที่ ยงตรงมากขึ้ น ค่ าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.88 และการนาระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะช่วยให้การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้ตรงตามความต้องการมาก
ยิง่ ขึ้น ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.81 ตามลาดับ
จากการศึกษาข้างต้นพบว่าระดับความคิดเห็ นด้านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับในการใช้
งานอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ นวรัตน์ มีนุชนารถ (2555: 47) ที่พบว่าการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับของบุคลากรของการเคหะแห่ งชาติต่อระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ อยูใ่ น
ระดับ มาก โดยเมื่ อนาระบบจัดการอิเล็ก ทรอนิ กส์ มาใช้ งานท าให้งานส าเร็ จเร็ วกว่าเดิ ม ท าให้มี
คุณภาพมากขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้น โดยค่าน้อยที่สุดของการวิจยั อยูท่ ี่เฉลี่ย 3.94 ในหัวข้อการนาระบบ
การจัดการเอกสารอิ เล็กทรอนิ กส์ มาใช้งานทาให้งานที่ทาง่ายขึ้น ซึ่ งภาพรวมในหัวข้อการรับรู้ถึง
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ประโยชน์ที่ได้รับในการวิจยั ครั้งนี้ อยูใ่ นระดับมากโดยค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.03 ซึ่ งถือว่าบุคลากรของการ
เคหะแห่งชาติเห็นประโยชน์ของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
ตาราง 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านการรับรู ้ถึงความง่าย
ในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
n = 275
ด้ านความง่ ายในการใช้ งาน
1) ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันเป็ นระบบที่ง่ายและไม่ซบั ซ้อน
2) ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันสามารถเรี ยนรู ้และทาความเข้าใจได้
3) ท่านคิดว่าการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ITC ซึ่ง
เป็ นผูด้ ูแลระบบเป็ นเรื่ องง่าย
4) ท่านคิดว่าการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กอง
บริ หารทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็ นเจ้าของระบบเป็ นเรื่ องง่าย
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความคิดเห็น

3.50

.835

ปานกลาง

3.63

.731

ปานกลาง

3.43

.848

ปานกลาง

3.43

.800

ปานกลาง

3.50

.802

ปานกลาง

จากตาราง 4.7 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็ นด้านความง่ายในการใช้งานของ
บุคลากรผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่าอยู่
ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ยในทุกข้อคาถามอยูท่ ี่ 3.50 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุกข้อคาถาม
อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดงั นี้ ระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันสามารถเรี ยนรู ้ และทาความเข้าใจได้ ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.63 ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันเป็ นระบบที่ ง่ายและไม่ซับซ้อน ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.50 การติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ITC ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลระบบเป็ นเรื่ องง่าย ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ร้อยละ
3.43 และการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กองบริ หารทรัพยากรบุคคลซึ่ งเป็ นเจ้าของระบบเป็ น
เรื่ องง่าย ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.43 ตามลาดับ
จากการศึกษาข้างต้นพบว่าระดับความคิดเห็ นด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ วัลยา เจริ ญศรี สันต์ (2553: 84-85) ที่พบว่าระดับความคิดเห็นต่อข้อ
คาถามปั จจัยการรั บ รู ้ ถึงความง่ ายในการใช้งานระบบบริ ห ารการวางแผนทรั พ ยากร (Enterprise
Resource Planning System) ของพนักงานบริ ษทั จัดจาหน่ายเวชภัณฑ์แห่ งหนึ่ ง มีระดับความสาคัญ
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อยูใ่ นระดับมาก โดยกล่าวถึงความง่ายไม่ซบั ซ้อน การมีการทดลองใช้งานก่อนใช้งานจริ ง และการ
มีระบบสนับสุ นในการใช้เมื่ออยู่ภายนอกสถานที่ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากระบบบริ หารการวางแผน
ทรัพยากรเป็ นระบบที่มีการเริ่ มใช้งานมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างคุ น้ เคยกับ
ระบบประกอบกับข้อคาถามมีไม่มาก จึงทาให้ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านความเชื่ อมัน่ ใน
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
n = 275
ด้ านความเชื่อมั่นในระบบ
1) ท่านคิดว่าระบบเครื อข่ายของสถาบันสามารถใช้ได้ดี
เมื่อท่านต้องการ
2) ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันจะมีความพร้อมเมื่อท่านต้องการ
3) ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตามที่ท่านต้องการ
4) ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันมีเสถียรภาพและน่าเชื่อถือ
5) ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันมีความปลอดภัยสูง
6) ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันสามารถใช้งานได้ดีไม่มีจุดบกพร่ อง
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.48

.771

ปานกลาง

3.45

.765

ปานกลาง

3.48

.747

ปานกลาง

3.40

.734

ปานกลาง

3.38

.751

ปานกลาง

3.14

.814

ปานกลาง

3.39

.764

ปานกลาง

จากตาราง 4.8 เมื่ อพิ จารณาค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความคิ ด เห็ น ด้านความเชื่ อ มั่น ในระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยค่าเฉลี่ ยในทุ กข้อคาถามอยู่ที่ 3.39 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุ กข้อคาถามอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ ยที่ ได้ดงั นี้ ระบบเครื อข่ายของสถาบันสามารถ
ใช้ได้ดีเมื่อต้องการ ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.48 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันให้
ข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ตอ้ งการ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.48 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบันจะมีความพร้อมเมื่อต้องการ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.45 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
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ของสถาบันมี เสถี ยรภาพและน่ าเชื่ อถื อ ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.40 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันมีความปลอดภัยสู ง ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.38 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันสามารถใช้งานได้ดีไม่มีจุดบกพร่ อง ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.14 ตามลาดับ
จากการศึกษาข้างต้นพบว่าระดับความคิดเห็ นด้านความเชื่ อมัน่ ในระบบอยู่ในระดับปาน
กลาง ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ ณัฐพร ทองศรี (2555: 98-99) ที่พบว่าครู ผสู ้ อนในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 มีความเชื่ อมัน่ ในสื่ อแท็บเล็ตในระดับมาก
แต่ในรายละเอียดพบว่ามีบางประเด็นที่ระดับความคิดเห็นอยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ แอปพลิเคชัน
ด้านการศึกษาที่บรรจุอยู่ในแท็บเล็ตต้องมีความรู ้ในเนื้ อหาบทเรี ยน หรื อแท็บเล็ตต้องใช้งานได้ดี
ไม่มีขอ้ บกพร่ อง เป็ นต้น อย่างไรก็ดีในภาพรวมของความเชื่อมัน่ ในระบบของงานวิจยั อยูใ่ นระดับ
มาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงชัย เป้ าเจริ ญ (2553: 55-56) ที่พบว่าผูใ้ ช้เทคโนโลยี Digital
Magazine มี ระดับ ความเชื่ อมัน่ อยู่ในระดับ มาก โดยผูใ้ ช้มีค วามคาดกวังว่าเทคโนโลยีน้ ัน ๆ จะ
ปลอดภัยและใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาภายหลัง
ทั้งนี้ สาเหตุที่มีความขัดแย้งกันอาจมีสาเหตุมาจากสื่ อแท็บเล็ตและ Digital Magazine ได้มี
การนามาใช้งานในปั จจุบนั อย่างแพร่ หลายซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้มีการทดลองใช้งานแล้วในระยะหนึ่ง
ทาให้คุน้ เคยและเกิดความเชื่ อมัน่ แต่ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลยังไม่เปิ ดใช้งาน
มีเพียงการอบรมการใช้งาน ทาให้กลุ่มตัวอย่างยังไม่เชื่ อมัน่ ในระบบเท่าที่ควร จึงต้องใช้เวลาศึกษา
และทาความเข้าใจพร้อมทดลองใช้ระบบก่อน ทั้งนี้ ความเชื่ อมัน่ ในระบบทั้ง 3 งานวิจยั จะมีระดับ
แตกต่างกันหากเวลาผ่านไปความเชื่ อมัน่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่ องจากเทคโนโลยีได้เปลี่ ยนแปลง
ตลอดเวลา
ตาราง 4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านความคาดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ ในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
n = 275
ด้ านความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
1) ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย
ให้การดาเนินงานด้านประเมินผลมีความรวดเร็ วขึ้น
2) ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลควรช่วยใน
การเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้วเิ คราะห์ในการวางแผนเกี่ยวกับ
การบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของสถาบันได้

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความคิดเห็น

3.83

.766

มาก

3.92

.712

มาก
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ตาราง 4.9 (ต่อ)
ด้ านความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
3) ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย
ให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมากขึ้น
4) ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย
ผ่อนแรงในด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการ
ประเมินด้านภาระงานสอน
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความคิดเห็น

3.87

.752

มาก

3.96

.758

มาก

3.89

.747

มาก

จากตาราง 4.9 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้านความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
ของบุคลากรผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่า
อยูใ่ นระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยในทุกข้อคาถามอยูท่ ี่ 3.89 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุกข้อคาถามอยู่
ในระดับมาก โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ ยที่ได้ดงั นี้ ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ควรช่วยผ่อนแรงในด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการประเมินด้านภาระ
งานสอน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.96 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลควรช่วยในการเก็บข้อมูล
เพื่อนามาใช้วิเคราะห์ ในการวางแผนเกี่ ยวกับการบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของสถาบันได้
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.92 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควรช่วยให้มีการพัฒนาสมรรถนะ
ของบุคลากรมากขึ้น ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.87 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควรช่ วยให้
การดาเนินงานด้านประเมินผลมีความรวดเร็ วขึ้น ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.83 ตามลาดับ
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ตาราง 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านนโยบายของ
สถาบันในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
n = 275
ด้ านนโยบายของสถาบัน
1) การกาหนดนโยบายจากสถาบันให้มีการนาระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งาน จะมี
ส่วนกระตุน้ ให้ท่านใช้ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
2) หากสถาบันให้เวลาเรี ยนรู ้การใช้งาน จะมีส่วนกระตุน้
ให้ท่านใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
3) หากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มการใช้งานจะมีส่วน
กระตุน้ ให้ท่านใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคล
4) การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระบบบริ หารทรัพยากร
บุคคล จะมีส่วนกระตุน้ ให้ท่านใช้งานระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความคิดเห็น

3.79

.743

มาก

3.86

.703

มาก

3.90

.723

มาก

3.83

.727

มาก

3.84

.724

มาก

จากตาราง 4.10 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้านนโยบายของสถาบันในการ
ใช้ ง านของบุ ค ลากรผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เป็ นกลุ่ ม ตัวอย่าง ใน
ภาพรวมพบว่าอยูใ่ นระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยในทุกข้อคาถามอยูใ่ น 3.84 โดยในรายละเอียดพบว่าใน
ทุกข้อคาถามอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ ยที่ ได้ดงั นี้ การกาหนด
นโยบายจากสถาบันให้มีการนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งาน จะมีส่วน
กระตุน้ ให้ใช้ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.79 หากสถาบันให้เวลาเรี ยนรู ้การใช้งาน
จะมีส่วนกระตุน้ ให้ใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.86 หากมีการจัด
กิ จกรรมส่ งเสริ มการใช้งานจะมี ส่วนกระตุ น้ ให้ใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุ คคล
ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.90 การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลจะมีส่วนกระตุน้ ให้ใช้
งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.83 ตามลาดับ
จากการศึกษาข้างต้นพบว่าระดับความคิดเห็นด้านนโยบายของสถาบันอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ ง
ขัดแย้งกับ งานวิจยั ของ หทัยชนก พึ่ งยนต์ (2548: 58) ที่ พ บว่าครู ผูส้ อบมี ความคิ ดเห็ น ด้านการ
สนับสนุนของสถานศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่ องจากได้รับการ
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สนับสนุ นจากโรงเรี ยนในการใช้สื่อการสอนรวมทั้งเพื่อนร่ วมงานมีส่วนช่วยกระตุน้ ในการใช้สื่อ
ดังกล่าว จึงจะเห็นได้วา่ นโยบายหรื อการสนับสนุนจากหน่วยงานมีความสาคัญ โดยโรงเรี ยนให้การ
สนับสนุนการใช้แท็บเล็ตประกอบการสอนพอสมควร และมีการส่ งไปฝี กอบรม ดูงาน
แต่จากผลวิจยั ของการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นด้าน
นโยบายของสถาบันที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและหลากหลาย และการให้เวลาในการเรี ยนรู ้ส่งผล
ให้บุคลากรเห็นว่าจะสามารถกระตุน้ ให้ใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลได้เป็ น
อย่างมาก เนื่ องจากระบบงานดังกล่ าวเป็ นระบบที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับ ตัวของผูใ้ ช้งาน อีกทั้งยัง
ส่ งผลกระทบถึ งการพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าในอาชี พ ซึ่ งหากสถาบันสนับสนุ นและ
บังคับใช้ระบบดังกล่าวบุคลากรจึงเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้บุคลากรมีความตั้งใจที่จะใช้ระบบในระดับ
มากดังกล่าว
ตาราง 4.11 แสดงค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นด้านความเข้าใจใน
เทคโนโลยี
n = 275
ด้ านความเข้ าใจในเทคโนโลยี
1) ท่านมีความรู ้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
2) ท่านมีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ
ของสถาบัน
3) ท่านมีความรู ้ในการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆ ของ
สถาบัน
4) ท่านมีความรู ้ความชานาญในการใช้งานอินเทอร์เน็ต
5) ท่านมีความรู ้ ความชานาญในการใช้งานอุปกรณ์
PC/Smartphone/Tablet
รวม

ค่ าเฉลีย่

ส่ วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน

ระดับ
ความ
คิดเห็น

3.20

.917

ปานกลาง

3.49

.864

ปานกลาง

3.55

.764

ปานกลาง

3.77

.798

มาก

3.71

.828

มาก

3.54

.834

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.11 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี
ของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ น
ระดับปานกลาง โดยค่ าเฉลี่ ยในทุ กข้อคาถามอยู่ที่ 3.54 โดยในรายละเอี ยดพบว่าข้อคาถามบาง
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คาถามอยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านมีความรู ้ความชานาญในการใช้อินเทอร์ เน็ต ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.77 และ
ท่านมี ความรู ้ ความชานาญในการใช้งานอุ ปกรณ์ PC/Smartphone/Tablet ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.71 ส่ วน
ข้อคาถามที่อยูใ่ นระดับปานกลางมี 3 ข้อ ได้แก่ ท่านมีความรู ้ในการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ
สถาบัน ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 3.55 ท่ านมี ป ระสบการณ์ ใ นการใช้ระบบสารสนเทศต่ าง ๆ ของสถาบัน
ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.49 และท่านมีความรู ้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ ย
อยูท่ ี่ 3.20
จากการศึกษาข้างต้นพบว่าระดับความคิ ดเห็ นด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี อยู่ในระดับ
มาก ซึ่ งในที่ น้ ี ขอ้ คาถามหมายรวมถึ งความรู ้ ความชานาญ ความสนใจและประสบการณ์ การใช้
เทคโนโลยีดา้ นต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร ทองศรี (2555: 95-96) ที่พบว่าความใจ
ในเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ของครู ผู ้ส อนในสั ง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
นครศรี ธรรมราช เขต 3 อยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อพิจารณาจะพบว่าการชอบศึ กษาหาความรู ้
เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ ๆ การชอบหรื อสนใจในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆในการ
สอนหรื อใช้สื่อใหม่ ๆ รวมถึ งติดตามข้อมูลข่าวสารทางด้านเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่ มครู ทวั่ ไป จึง
ส่ งผลให้การประเมินด้านความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศส่ วนบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง

4.6 อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของปัจจัยต่ าง ๆ ที่มีอทิ ธิพล
ต่ อความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
การวิเคราะห์อิทธิ พลเชิ งสาเหตุของปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี ทั้งอิทธิ พลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางอ้อม (Indirect Effect)
โดยใช้เทคนิ ค (Path Analysis) ตาม Path Diagram ที่ ไ ด้น าเสนอไปแล้วในบทที่ 3 นั้น จะน า มา
วิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจยั ซึ่ งพบว่าผลการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ของ
โมเดลตามสมมติ ฐานการวิจยั ไม่มีความสอดคล้องกลมกลื นระหว่างโมเดลที่ ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจัก ษ์ (  2 = 654.943, p-value = 0.000, RMSEA = 0.310, GFI =
0.674, TLI = 0.129, CFI = 0.420 และ CMIN/DF = 27.289) ผลการวิเคราะห์แสดงไว้ในภาพที่ 4.1
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ความเชื่อมัน่ ในระบบ
(CON)
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
(PIA)

P1= -0.10
P2=0.56***
P6= 0.08

P3= 0.18***
นโยบายของสถาบัน
(POL)

P5= 0.32***

P9= 0.31***

P7= 0.03

R2 = 0.03
ความตั้งใจในการใช้ระบบฯ
(INT)

P4= -0.01
P8= 0.15**

การรับรู ้ถึงความยากง่าย
ในการใช้งาน (EAS)

P11= 0.56*** P12= 0.49***
ความสมัครใจ
(AAV)

ประสบการณ์ในการ
ใช้เทคโนโลยี (EXP)

ภาพที่ 4.1 ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของโมเดลตามสมมติฐานการวิจยั )
หมายเหตุ: *** p-value < 0.01
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ความเข้าใจในเทคโนโลยี
(UIT)

P10= 0.17**

การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
(BEN)
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สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ความเชื่ อมัน่ ในระบบฯมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับ รู ้ ถึงประโยชน์ที่ ได้รับ ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่ อมัน่ ในระบบฯ ไม่มี
อิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ งไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐาน และขัดแย้งกับงานวิจยั ของ อัญญารัตน์ ใบแสง (2552: 154) ที่พบว่า ความเชื่ อมัน่
เป็ นตัว แปรส าคัญ ที่ ท าให้ เกิ ด การรั บ รู ้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ โดยผู ้ใ ช้ ส ามารถมั่น ใจได้ว่า ทุ ก
กระบวนการทางานมีควาเที่ยงตรง แม่นยา เชื่อถือได้จะเป็ นปั จจัยสาคัญท่าให้ผใู ้ ช้รับรู ้ถึงประโยชน์
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ผลกระทบความเชื่ อมัน่ ในระบบต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จะถูกกากับโดยประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบความเชื่ อมัน่ ใน
ระบบต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจะถูกกากับโดยประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐาน ซึ่ งจะถือได้วา่ ประสบการณ์เป็ นตัวแปรสาคัญในการสร้างความเชื่ อมัน่ และการรับรู ้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับ เนื่ องจากหากมี ประสบการณ์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาก ก็จะทาให้
เรี ยนรู ้ระบบต่าง ๆ ได้รวดเร็ วและถ่องแท้จึงทาให้เดิดความเข้าใจและรับรู ้ถึงประโยชน์ได้ง่ายกว่าผู ้
ที่มีประสบการณ์นอ้ ยกว่า
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจใน
การใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
ไม่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับ รู ้ ถึงประโยชน์ที่ ได้รับ ซึ่ งไม่
เป็ นไปตามสมมติ ฐาน ซึ่ งขัดแย้งกับ บทความวิจยั ของ อาทิ ตย์ เกี ยรติ ก าจร (บทคัดย่อ) ที่ พ บว่า
ปั จ จัย ด้า นความคาดหวัง ในประสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามสั ม พัน ธ์ ต่ อ ความตั้ง ใจในการใช้เทคโนโลยี
Interactive Whiteboard ร้อยละ 55.3 ส่ วนความคาดหวังในการใช้งานมีความสัมพันธ์กบั ความตั้งใจ
ในการใช้เทคโนโลยี Interactive Whiteboard ร้อยละ 52.60
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4 นโยบายของสถาบันมี อิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ ซึ่ ง
เป็ นไปตามสมมติฐาน ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ขวัญยุพา ศรี สว่าง (2550: 97) ที่ พบว่า การ
สนับ สนุ น จากโรงเรี ย นเป็ นตัวแปรส าคัญ ที่ ท าให้ ค รู ผูส้ อนเกิ ดการยอมรั บ และตั้ง ใช้ในการใช้
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยหากมีการส่ งเสริ ม เช่น การให้รางวัล การอบรม สัมมนา จะทาให้เกิ ด
กาลังใจ และเกิดความเพียรพยายามและการพัฒนามากยิง่ ขึ้น
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 5 นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของสถาบันไม่มีอิทธิ พล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรั บ รู ้ ถึงประโยชน์ ที่ ได้รับ ซึ่ งไม่ เป็ นไปตาม
สมมติ ฐาน ซึ่ งขัดแย้ง กับ งานวิจยั ของ ณั ฐพร ทองศรี (2555: 103) ที่ พ บว่า การสนับ สนุ น จาก
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โรงเรี ยนมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ต โดยผ่านการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน
และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 6 ผลกระทบนโยบายของสถาบันต่อความตั้งใจในการใช้ระบบจะ
ถูกกากับโดยความสมัครใจ ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบนโยบายของสถาบันต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบจะถู กกากับโดยความสมัครใจ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติ ฐาน ทาให้ทราบว่า หากบุคลากรมี
ความสมัครใจจะทาให้เกิดความตั้งใจในการใช้ระบบ โดยความสมัครใจหากมีการสนับสนุ นจาก
สถาบันก็จะยิง่ ทาให้เกิดผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากยิง่ ขึ้น
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 7 ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการ
ใช้ ร ะบบโดยผ่ า นการรั บ รู ้ ถึ ง ความยากง่ า ยในการใช้ ง าน ผลการศึ ก ษาพบว่ า ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการ
ใช้งาน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 8 ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจในเทคโนโลยีไม่มี
อิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ งไม่เป็ นไป
ตามสมมติ ฐาน ซึ่ งขัดแย้งกับ งานวิจยั ของ ณั ฐพร ทองศรี (2555: 102) โดยพบว่า ความสนใจ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ส่ วนบุ ค คลมี อิท ธิ พ ลทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้แท็บ เล็ต โดยผ่านการรั บรู ้ ถึ ง
ความยากง่ายในการใช้งานและการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 9 ผลกระทบความเข้าใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู ้ถึงความยากง่าย
ในการใช้งาน จะถูกกากับโดยประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยี ผลการศึ กษาพบว่า ผลกระทบ
ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน จะถูกกากับโดยประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยี ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน จะเห็นได้วา่ ประสบการณ์เป็ นตัวกากับหากบุคลากรมี
ความประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยีมาก ก็จะทาให้เกิ ดความเข้าใจในระบบได้รวดเร็ วขึ้น เกิ ด
ความง่ายในการใช้งานมากยิง่ ขึ้นตามไปด้วย
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ตาราง 4.12 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของโมเดลตามสมมติฐาน
ค่ าสถิติ
เกณฑ์ การพิจารณา
ค่า Chi-Square (x2)
p-value > 0.05
ค่า p-value
p-value > 0.05
ค่ า Root Mean Square Error of ค่าที่เข้าใกล้ 0 ดีที่สุด
Approximation (RMSEA)
ค่า Goodness of Fit Index (GFI)
ระหว่าง 0 ถึง 1 ค่าที่เข้าใกล้ 1
แสดงว่าเป็ นค่าที่ดีที่สุด
ค่า The Tucker Lewis Index (TLI) ค่าดัชนีที่ระดับ 0.9 เป็ นระดับ
ที่โมเดลควรจะถูกยอมรับ
ค่า Chi-square statistic comparing ค่าที่นอ้ ยกว่า 3 จะเป็ นค่าที่ดี
the tested model and the
ค่าที่เข้าใกล้ 1 จะเป็ นค่าที่ดี
independent model with the
ที่สุด
saturated model (CMIN/DF)
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
ค่าที่ได้ไม่ควรเกิน +0.8
Residual covariance
ควร = 0
Square multiple correlation
(R2)

โมเดลตามสมติฐาน
654.943
0.000
0.310
0.674
0.129
27.289

< 0.8
≠ 0 จานวน 9 คู่
0.03

หมายเหตุ: เกณฑ์พิจารณา อ้างอิงจาก กริ ช แรงสู งเนิน, 2554: 77.
จากตาราง 4.12 พบว่า ผลการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ของโมเดลเริ่ มต้นไม่มี
ความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่
(  2 = 654.943, p-value = 0.000, RMSEA = 0.310, GFI = 0.674, TLI = 0.129, CFI = 0.420 และ
CMIN/DF = 27.289) ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงดาเนิ นการปรับโมเดล โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับทฤษฎี ที่
ใช้ ในการวิจยั พร้อมกับพิจารณาดัชนี ในการปรับโมเดล (Model Modification Indices : MI) ค่า MI
จะแสดงให้ทราบว่าหากมีการเพิ่มพารามิเตอร์ ในโมเดลและทาการวิเคราะห์ใหม่ ค่าไคสแควร์ จะ
ลดลงเท่ ากับ ค่า MI โดยผูว้ ิจยั จะเลื อกปรั บ โมเดลที่ มี ค่า MI มากที่ สุด เพื่ อให้โมเดลสมมติฐานมี
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ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิ งประจักษ์มากขึ้น พร้อมกับพิจารณาค่าสถิติความสอดคล้องตามเกณฑ์
ที่กาหนดจนกระทั้ง โมเดลสมมติฐานมีความสอดคล้องกับโมเดลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 4.2
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ความเชื่อมัน่ ในระบบ
(CON)
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
(PIA)

P1= -0.06
P2=0.65***
P6= 0.12**

P3= -0.09
นโยบายของสถาบัน
(POL)

P5= 0.32***

P9= 0.30***

P7= 0.10
P4= -0.01

R2 = 0.04
ความตั้งใจในการใช้ระบบฯ
(INT)

P8= 0.16**
การรับรู ้ถึงความยากง่าย
ในการใช้งาน (EAS)
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ความเข้าใจในเทคโนโลยี
(UIT)

P10= 0.15**

การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
(BEN)

P11= 0.56*** P12= 0.47***
ความสมัครใจ
(AAV)

ประสบการณ์ในการ
ใช้เทคโนโลยี (EXP)

ภาพที่ 4.2 ปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานของโมเดลที่ปรับแล้ว)
หมายเหตุ: * p-value < 0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001
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จากโมเดลที่ ป รั บ แล้ว และน าค่ า สั ม ประสิ ทธิ์ เส้ น ทางมาตรฐาน (Standardized Path
Coefficients) มาคานวณอิทธิ พลโดยรวมของปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี ดังแสดงไว้ในภาพที่ 4.2 ซึ่ งจะเห็ นได้ว่าปั จจัยภายนอกได้แก่ อิทธิ พลทาง
สังคม ความเข้าใจในเทคโนโลยี ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ ความสมัครใจ และประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบเพียงอย่างเดียว
ตาราง 4.13 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของโมเดลที่ปรับแล้ว
ค่ าสถิติ
เกณฑ์ การพิจารณา
ค่า Chi-Square (x2)
p-value > 0.05
ค่า p-value
p-value > 0.05
ค่ า Root Mean Square Error of ค่าที่เข้าใกล้ 0 ดีที่สุด
Approximation (RMSEA)
ค่า Goodness of Fit Index (GFI)
ระหว่าง 0 ถึง 1ค่าที่เข้าใกล้ 1
แสดงว่าเป็ นค่าที่ดีที่สุด
ค่า The Tucker Lewis Index (TLI) ค่าดัชนีที่ระดับ 0.9 เป็ นระดับ
ที่โมเดลควรจะถูกยอมรับ
ค่า Chi-square statistic comparing ค่าที่นอ้ ยกว่า 3 จะเป็ นค่าที่ดี
the tested model and the
ค่าที่เข้าใกล้ 1 จะเป็ นค่าที่ดี
independent model with the
ที่สุด
saturated model (CMIN/DF)
ค่าสหสัมพันธ์ (Correlation)
ค่าที่ได้ไม่ควรเกิน +0.8
Residual covariance
ควร = 0
Square multiple correlation
(R2)
หมายเหตุ: เกณฑ์พิจารณา อ้างอิงจาก กริ ช แรงสู งเนิน, 2554: 77.

โมเดลตามสมติฐาน
11.286
0.127
0.047
0.991
0.980
1.612

< 0.8
≠ 0 จานวน 8 คู่
0.04
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จากตารางที่ 4.13 พบว่าผลการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ของโมเดลที่ปรับแล้ว
มีความสอดคล้องกลมกลืนระหว่างโมเดลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิ งประจักษ์อยู่
ในระดับ ดี (  2 = 11.286, p-value = 0.127, RMSEA = 0.047, GFI = 0.991, TLI = 0.980, CFI =
0.996 และ CMIN/DF = 1.612)
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ตาราง 4.14 อิทธิ พลโดยรวม อิทธิ พลทางตรงและอิทธิ พลทางอ้อมของปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
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หมายเหตุ: DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect
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DE

-

-

-

-

-0.006

-

0.651
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-

-

-

-

0.063
-0.019

-0.010

0.213
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-0.051

0.119
-

0.093
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-

0.316
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0.033
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-

0.295
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-

-

-

-

-0.098
0.188

0.098
0.159

IE

0.006
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0.009
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0.033
0.011
0.029
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TE

CON
DE

ตัวแปร

60
จากตารางที่ 4.14 โมเดลที่ปรับแล้วและนา ค่าสัมประสิ ทธิ์ เส้นทางมาตรฐานดังภาพที่ 4.2
มาคานวณอิทธิ พลโดยรวมของทั้งปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี ดังตารางที่ 4.21 จะเห็นได้วา่
สาหรับปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากที่สุดคือ ความ
เข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ (0.071) และพบว่า นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบทางตรงมากกว่าทางอ้อม (-0.010)
ส่ ว นปั จ จัย ภายนอกที่ เหลื อ อี ก 4 ตัว คื อ ความเชื่ อ มั่น ในระบบและความคาดหวัง ใน
ผลสัมฤทธิ์ ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี และความสมัครใจ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบทางอ้อม โดยประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยี มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้งใจผ่านการรั บ รู ้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับและผ่านความยากง่ายในการใช้งาน (0.033) และยังมีความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (0.063) ส่ วนความสมัครใจ มีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (-0.011) ในขณะที่ความเชื่ อมัน่ ในระบบ มีอิทธิ พลต่อ
ความตั้งใจในการใช้ระบบผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (-0.006)
สาหรับปั จจัยภายในพบว่า การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ในการใช้ระบบมากกว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (0.188 และ 0.098 ตามลาดับ) และถ้าพิจารณา
ในรายละเอียดยังพบอีกว่าอิทธิ พลของการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ที่มีต่อความตั้งใจใน
การใช้ระบบนั้นส่ วนใหญ่เป็ นอิ ทธิ พลทางตรง (0.159) ส่ วนน้อย (0.029) ที่ เป็ นอิทธิ พลทางอ้อม
ผ่านการรับ รู ้ ถึ งประโยชน์ที่ ได้รับ นอกจากนี้ จะเห็ นได้ว่าปั จจัยภายนอกที่ มีอิท ธิ พลทางอ้อมต่ อ
ความตั้งใจในการใช้ระบบ โดยผ่านการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มากที่สุดคือ ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีใหม่ (0.071)
และปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ มากที่สุ ด คือ ความคาดหวังในผลสั มฤทธิ์ (0.063) รองลงมา คือ นโยบายของ
สถาบันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ (0.009)
การวิเคราะห์ของโมเดลปั จจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับ
เทคโนโลยี สามารถสรุ ปผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 ความเชื่ อมัน่ ในระบบฯมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับ รู ้ ถึงประโยชน์ที่ ได้รับ ผลการศึกษาพบว่า ความเชื่ อมัน่ ในระบบฯ ไม่มี
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อิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ งไม่เป็ นไป
ตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 2 ผลกระทบความเชื่ อมัน่ ในระบบต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
จะถูกกากับโดยประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบความเชื่ อมัน่ ใน
ระบบต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจะถูกกากับโดยประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็ นไป
ตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 3 ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจใน
การใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลการศึกษาพบว่า ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 4 นโยบายของสถาบันมี อิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของสถาบัน ไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
ซึ่งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 5 นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ผลการศึกษาพบว่า นโยบายของสถาบัน ไม่มีอิทธิ พล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรั บ รู ้ ถึงประโยชน์ ที่ ได้รับ ซึ่ งไม่ เป็ นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 6 ผลกระทบนโยบายของสถาบันต่อความตั้งใจในการใช้ระบบจะ
ถูกกากับโดยความสมัครใจ ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบนโยบายของสถาบันต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบจะถูกกากับโดยความสมัครใจ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 7 ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการ
ใช้ร ะบบโดยผ่า นการรั บ รู ้ ถึ ง ความยากง่ า ยในการใช้ง าน ผลการศึ ก ษาพบว่า ความเข้าใจใน
เทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการ
ใช้งาน ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 8 ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับ รู ้ ถึงประโยชน์ที่ ได้รับ ผลการศึ ก ษาพบว่า ความเข้าใจในเทคโนโลยี มี
อิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 9 ผลกระทบความเข้าใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู ้ถึงความยากง่าย
ในการใช้งาน จะถูกกากับโดยประสบการณ์ ในการใช้เทคโนโลยี ผลการศึ กษาพบว่า ผลกระทบ
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ความเข้าใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน จะถูกกากับโดยประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
ในการศึ กษา เรื่ อง “ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุ คคลของ
บุ ค ลากรสถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ” เป็ นการศึ กษาเชิ งส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพื่อศึกษาระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากร
บุคคล 2) เพื่อศึกษาถึงปั จจัยที่มีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากรบุคคล และ 3) เพื่อ
ศึกษาถึ งปั ญหาและอุ ปสรรคต่อการยอมรับ การใช้งานและหาข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ แนวทางการ
แก้ไข โดยทาการเก็บ รวบรวมข้อมูลจานวน 275 คน จากกลุ่ มตัวอย่าง คื อ บุ คลากรของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล โดยผูว้ ิจยั ได้ใช้
วิธี ก ารเก็ บ ข้อ มู ล โดยการส ารวจคน แบ่ ง ชั้น ภู มิ ส องขั้น ตอน โดยแต่ ล ะขั้น ใช้ก ารสุ่ ม อย่า งง่ า ย
(Simple Random Sampling) ใช้แ บบสอบถามเป็ นเครื่ อ งมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล สามารถ
สรุ ปผลการศึกษาได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการศึกษา
5.2 อภิปรายผลการศึกษา
5.3 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา
5.4 ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ลักษณะส่ วนบุคคลของตัวอย่ าง
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรของสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ที่ใช้งาน
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล พบว่า ส่ วนมากเป็ นเพศหญิงถึง ร้อยละ 74.9 และเพศ
ชายร้อยละ 24.7 ด้านอายุ มีอายุระหว่าง 31-40 ปี ร้อยละ 41.1 อายุระหว่าง 41-50 ปี ร้อยละ 26.2
อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี ร้อยละ 22.2 และอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 10.5 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษา
พบว่า บุ ค ลากรผูต้ อบแบบสอบถามได้รับการศึ ก ษาระดับปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโท ในอัตรา
ใกล้เคี ย งกัน โดยปริ ญ ญาตรี ร้ อยละ 46.2 ปริ ญญาโท ร้ อยละ 45.1 ต่ ากว่าปริ ญญาตรี ร้ อยละ 3
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ปริ ญญาเอก ร้ อ ยละ 1.1 และไม่ ร ะบุ ร้ อ ยละ 0.4 ด้ า นต าแหน่ ง งาน พบว่ า บุ ค ลากรผู้ต อบ
แบบสอบถามเป็ นบุ ค ลากรสายบริ หารและธุ ร การมากที่ สุ ด คื อ ร้ อ ยละ 38.9 รองลงมาคื อ
นักวิชาการและนักวิเคราะห์ ร้อยละ 29.8 ผูบ้ ริ หารหรื อหัวหน้ากลุ่มงาน ร้อยละ 13.8 คณาจารย์ ร้อย
ละ 2.2 และอื่น ๆ ร้อยละ 15.3 และพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ ร้ อยละ 49.8 สังกัดคณะ/
วิทยาลัย รองลงมาคือ สานักงานอธิการบดี ร้อยละ 30.2 สานัก/ศูนย์ ร้อยละ 18.5 และอื่น ๆ ร้อยละ
1.5
5.1.2 ข้ อมูลของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ประกอบด้วย 11 คณะ 4 สานัก 1 สานักงานอธิ การบดี
มีการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่ งเป็ นข้าราชการ พนักงานสถาบันและ
ลูกจ้างของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จานวน 876 คน
5.1.3 ระดั บ ความตั้ งใจใช้ ในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากผลการศึ กษา พบว่า บุคลากรสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ ซ่ ึ ง เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
จานวน 275 คน มี ระดับ ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ คคลใน
ปี งบประมาณ 2558 อยูใ่ นระดับมาก และระดับมากที่สุดใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 41.1 และร้อยละ
38.5 ซึ่ งเมื่อรวมกันแล้วจะได้มากกว่าครึ่ งของกลุ่มตัวอย่าง โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความตั้งใจใน
ระดับปานกลางเพียงร้อยละ 14.5 ระดับน้อย 4.0 และระดับน้อยที่สุดเพียง 1.8 เท่านั้น ในส่ วนของ
ระดับ ความตั้ง ใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของบุ ค ลากรสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ จาแนกตามลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล โดยในส่ วนของเพศ พบว่า เพศ
หญิ งและเพศชายมีระดับความตั้งใจใกล้เคียงกัน คือ เพศหญิ งระดับความตั้งใจในระดับมากที่สุด
39.8 เพศชาย 35.3 โดยเมื่อพิจารณารายละเอี ยดพบว่า เพศหญิ งมี ระดับความตั้งใจระดับมากที่สุด
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่ สุด ลดหลัน่ กันในอัตราร้อยละ 39.8, 38.3, 16.5, 3.4 และ 1.9 ส่ วนเพศ
ชายมีระดับความตั้งใจในอัตรามากที่สุดคือ 35.5 มาก 50.0 ปานกลาง 8.8 น้อย 4.4 และน้อยที่สุด
คือ 1.5 ตามลาดับ ด้านอายุพบว่า บุคลากรของสถาบันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี มีระดับความตั้งใจมาก
ในสัดส่ วนที่สูงสุ ด คือ ร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ระดับมากที่สุด ร้อยละ 34.4 และระดับปานกลาง
ระดับน้อย และน้อยที่สุด ในอัตราร้อยละ 14.8, 1.6, 1.6 ตามลาดับ บุคลากรที่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี
มีระดับความตั้งใจมากในสัดส่ วนที่สูงที่สุดเช่ นเดียวกัน คือ ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือมากที่สุด คือ
ร้อยละ 38.9 ปานกลาง ร้อยละ 10.6 น้อย ร้อยละ 7.1 น้อยที่สุด ร้อยละ 2.7 บุคลากรที่มีอายุระหว่าง
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41-50 ปี มีระดับความตั้งใจมากที่ สุดในสัดส่ วนที่ สูงสุ ด คือ ร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ ระดับมาก
ร้อยละ 33.3 ปานกลาง ร้อยละ 10.3 น้อย ร้อยละ 2.8 และน้อยที่สุด ร้อยละ 1.4 สาหรับบุคลากรที่มี
อายุมากกว่า 50 ปี มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลอยูใ่ น
ระดับ มาก ร้อยละ 48.3 และมากที่ สุด ร้ อยละ 41.4 ตามลาดับ ด้านระดับการศึกษาสู งสุ ด พบว่า
บุคลากรของสถาบันที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่ มีคุณวุฒิต่ ากว่าปริ ญญาตรี มีระดับความตั้งใจมากที่ สุด
ร้อยละ 55.0 ซึ่ งเป็ นสัดส่ วนที่มากที่สุด ส่ วนบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท
มี ระดับ ความตั้ง ใจอยู่ใ นระดับ มาก คื อ ร้ อ ยละ 40.2 และ 40.6 ตามล าดับ โดยเมื่ อ พิ จ ารณาใน
รายละเอียด พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ
55.0 ระดับมาก ร้อยละ 25.0 ปานกลาง ร้อยละ 15.0 และน้อยที่ สุด ร้ อยละ 5 บุคลากรที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริ ญญาตรี มีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ 38.6 ระดับมาก ร้อยละ 40.2 ระดับปานกลาง
ร้ อ ยละ 17.3 ระดับ น้อย ร้ อ ยละ 3.1 และระดับ น้อยที่ สุ ด ร้ อยละ 0.8 บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ วุฒิ ระดับ
ปริ ญญาโท มีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ 36.3 ระดับมาก ร้อยละ 46.0 ระดับปานกลาง ร้อย
ละ 11.3 ระดับ น้อย ร้ อยละ 4.8 และระดับ น้อยที่ สุ ด ร้ อยละ 1.6 ส่ วนบุ ค ลากรที่ มี คุ ณ วุฒิ ระดับ
ปริ ญญาเอกมีระดับความตั้งใจมากที่สุด ร้อยละ 33.3 ระดับน้อย ร้อยละ 33.3 และระดับน้อยที่สุด
ร้อยละ 33.3 เช่นกัน ด้านตาแหน่ งงานในปั จจุบนั พบว่า บุคลากรของสถาบันที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างมี
ระดับ ความตั้งใจมากที่ สุ ดในสัดส่ วนที่ สู งที่ สุด ร้ อยละ 41.1 คือ บุ คลากรสายบริ หารและธุ รการ
รองลงมาคือ ตาแหน่ งอื่น ๆ นักวิชาการ/นักวิเคราะห์ ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มงาน และคณาจารย์ใน
อัตรา ร้ อยละ 40.5, 36.6, 34.2, 33.3 ตามล าดับ และเมื่ อพิ จารณาในรายละเอี ย ดพบว่า บุ คลากร
ตาแหน่งอาจารย์มีระดับความตั้งใจมากที่สุด มาก และปานกลางในสัดส่ วนที่เท่ากัน ในอัตราร้อยละ
33.3 บุคลากรผูด้ ารงตาแหน่งผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มงาน มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 34.2 ระดับมาก ร้อยละ 50.0 ระดับปานกลาง ร้อยละ 7.9 ระดับน้อย ร้อยละ 5.3
และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 2.6 นักวิชาการ/นักวิเคราะห์มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบในระดับ
มากที่สุด ร้อยละ 36.6 ระดับมาก ร้อยละ 40.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดับน้อย ร้อยละ 3.7
ระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 3.7 บุคลากรสายบริ หารและธุ รการ มี ระดับความตั้งใจในระดับมากที่ สุด
ร้อยละ 41.1 ระดับมาก ร้อยละ 39.3 ระดับปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดับน้อย ร้อยละ 2.8 ระดับน้อย
ที่สุด ร้อยละ 0.9 และบุคลากรผูด้ ารงตาแหน่งอื่น ๆ มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบในระดับมาก
ร้อยละ 40.5 ระดับมาก ร้อยละ 40.5 ระดับปานกลาง ร้อยละ 11.9 ระดับน้อย ร้อยละ 7.1 ในส่ วน
ของหน่วยงานที่บุคลากรสังกัด พบว่า บุคลากรที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างที่สังกัดสานัก/ศูนย์ มีระดับความ
ตั้งใจในการใช้ระบบมากที่ สุด ในอัตราร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ บุคลากรที่ สังกัดคณะ/วิทยาลัย
ร้อยละ 38.7 และบุคลากรที่สังกัดสานักงานอธิ การบดี ร้อยละ 37.3 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
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บุคลากรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัย มีระดับความตั้งใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ร้อยละ 38.7 ระดับมาก ร้อย
ละ 40.9 ระดับปานกลาง ร้ อยละ 16.8 ระดับน้อย ร้อยละ 2.2 และระดับน้อยที่สุด ร้อยละ 1.5 ส่ วน
บุคลากรที่สังกัดสานัก/ศูนย์ มีระดับความตั้งใจอยูใ่ นระดับมากที่สุด ร้อยละ 43.1 ระดับมาก ร้อยละ
31.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 19.6 และระดับน้อยร้อยละ 5.9 บุคลากรสังกัดสานักงานอธิ การบดี มี
ระดับความตั้งใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 37.3 ระดับมาก ร้อยละ 48.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 8.4
ระดับน้อย ร้อยละ 3.6 และระดับน้อยสุ ด ร้อยละ 2 บุคลากรสังกัดอื่น ๆ มีระดับความตั้งใจในระดับ
มาก ร้อยละ 100 ส่ วนสังกัดที่กลุ่มตัวอย่างไม่ระบุสังกัด มีระดับความตั้งใจในระดับน้อยร้อยละ 100
และเมื่อพิจารณาในส่ วนของค่าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า บุคลากรที่ เป็ นเพศหญิ งมี
ค่าเฉลี่ยของระดับความตั้งใจอยูท่ ี่ 4.11 เพศชาย 4.13 อายุของบุคลากรกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุนอ้ ยกว่า
30 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจ 4.11 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 4.06 อายุ 41-50
ปี มีค่าเฉลี่ ยระดับความตั้งใจ 4.08 และอายุมากกว่า 50 ปี มีค่าเฉลี่ ยระดับความตั้งใจอยูท่ ี่ 4.31 ใน
ส่ ว นของระดับ การศึ ก ษาพบว่า ค่ า เฉลี่ ย ของระดับ ความตั้ง ใจที่ ม ากที่ สุ ด คื อ 4.25 เป็ นระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี รองลงมาคือ 4.13 ระดับปริ ญญาตรี และ4.10 ระดับปริ ญญาโท ส่ วน
ระดับปริ ญญาเอก 2.67 และไม่ระบุ 3.00 ตาแหน่ งที่บุคลากรดารงอยู่น้ นั พบว่าค่าเฉลี่ยอยูใ่ นเกณฑ์
ใกล้เคียงกัน โดยค่าเฉลี่ยของระดับความตั้งใจในการใช้ระบบมากที่สุดคือบุคลากรสายบริ หารและ
ธุ ร การ 4.17 รองลงมาคื อ ต าแหน่ ง อื่ น ๆ 4.14 ผู ้บ ริ ห าร/หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน 4.08 นัก วิ ช าการ/
นักวิเคราะห์ 4.02 และคณาจารย์ 4.00 ในส่ วนของสังกัดที่บุคลากรปฏิบตั ิงานอยูน่ ้ นั พบว่า ค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ ใกล้เคี ย งกัน โดยบุ ค ลากรสั งกัดส านัก งานอธิ ก ารบดี มี ระดับ ความตั้งใจเฉลี่ ย 4.14
บุคลากรที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยมีค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจ 4.13 บุคลากรสังกัดสานัก/ศูนย์ มีระดับ
ความตั้งใจเฉลี่ย 4.12 บุคลากรสังกัดอื่น ๆ มีระดับความตั้งใจเฉลี่ย 4.00 บุคลากรที่ไม่ระบุสังกัด มี
ค่าเฉลี่ยระดับความตั้งใจอยูท่ ี่ระดับน้อยและน้อยที่สุด 50
5.1.4 ระดับความสมัครใจในการใช้ ระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่ าง
ระดับความคิดเห็ นเกี่ยวกับความสมัครใจและทัศนคติของบุคลากรผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยในทุกข้อคาถาม
อยู่ที่ 3.92 โดยกลุ่มตัวอย่างเห็ นว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นประโยชน์ต่อ
การดาเนินงานของสถาบัน 4.10 ซึ่ งเป็ นระดับที่มากที่สุด รองลงมาคือ การนาระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการดาเนินงานเป็ นความคิดที่ดี 4.00 ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรั พ ยากรบุ ค คลเป็ นประโยชน์ ต่อ ตัวท่ า น 3.88 ท่ านสมัค รใจใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุ คคลมาช่ วยในการดาเนิ นงานร้ อยละ 3.87 การนาระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากร
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บุคคลมาช่วยในการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องที่น่าพึงพอใจ 3.86 และท่านมีความกระตือรื อร้นที่จะศึกษา
เพื่อใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล 3.81
5.1.5 ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรั พยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบการ
ยอมรับเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model : TAM) โดยปั จ จัย ประกอบด้ว ย การรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ที่
ได้รับ การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ความเชื่ อมัน่ ในระบบ ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์
นโยบายของสถาบัน และความเข้าใจในเทคโนโลยี พบว่า
ด้านการรับ รู้ ถึ งประโยชน์ ที่ ได้รับ ในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพ ยากร
บุ ค คล พบว่ า ระดับ ความคิ ด เห็ น ด้า นการรั บ รู้ ถึ ง ประโยชน์ ที่ ไ ด้รั บ ของบุ ค ลากรผู้ใ ช้ ร ะบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดย
ค่าเฉลี่ ยในทุ กข้อคาถามอยู่ที่ 3.91 โดยในรายละเอียดพบว่า ในทุ กข้อคาถามอยู่ในระดับมาก โดย
สามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดงั นี้ การนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะ
ท าให้ ช่ ว ยให้ ก ารประเมิ น ผลงานของบุ ค ลากรมี ค วามรวดเร็ ว มากขึ้ น ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 4.0 ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมีความเชื่ อมโยงข้อมูลกับระบบที่สาคัญอื่น ๆ จึงทาให้ลด
ภาระการบัน ทึ ก ข้อ มู ล ซ้ าซ้ อ นและเพิ่ ม ความสามารถในการน าข้อ มู ล มาใช้ป ระโยชน์ ท้ ัง การ
วิเคราะห์และการวางแผน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.96 การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมา
ใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุ นการเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้การดาเนิ นงานด้านการประเมิน
ภาระงานสอนของอาจารย์มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.92 การนาระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะช่วยให้การประเมินผลงานเกิดความโปร่ งใสและเที่ยงตรงมาก
ขึ้น ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.88 และการนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะช่วยให้
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้ตรงตามความต้องการมากยิ่งขึ้น ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.81 ตามลาดับ
จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับในการใช้งานอยูใ่ น
ระดับ มาก ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ นวรั ต น์ มี นุ ช นารถ (2555 : 47) ที่ พ บว่า การรั บ รู้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับของบุคลากรของการเคหะแห่ งชาติต่อระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์ อยูใ่ น
ระดับ มาก โดยเมื่ อนาระบบจัดการอิเล็ก ทรอนิ กส์ มาใช้ งานท าให้งานส าเร็ จเร็ วกว่าเดิ ม ท าให้มี
คุณภาพมากขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้น โดยค่าน้อยที่สุดของการวิจยั อยูท่ ี่เฉลี่ย 3.94 ในหัวข้อการนาระบบ
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การจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิ ก ส์ มาใช้งานทาให้งานที่ทาง่ายขึ้น ซึ่ งภาพรวมในหัวข้อการรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับในการวิจยั ครั้งนี้อยูใ่ นระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 4.03 ซึ่ งถือว่าบุคลากรของการ
เคหะแห่งชาติเห็นประโยชน์ของระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
ด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยในทุกข้อคาถามอยู่ที่ 3.50 โดย
ในรายละเอี ยดพบว่าในทุกข้อคาถามอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจาก
ค่าเฉลี่ยที่ได้ดงั นี้ ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันสามารถเรี ยนรู้และทา
ความเข้าใจได้ ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.63 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุ คคลของสถาบันเป็ น
ระบบที่ ง่ายและไม่ซับ ซ้อน ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.50 การติ ดต่อประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ITC ซึ่ งเป็ น
ผูด้ ู แลระบบเป็ นเรื่ องง่าย ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ร้อยละ 3.43 และการติ ดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ กอง
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลซึ่ งเป็ นเจ้า ของระบบเป็ นเรื่ อ งง่ า ย ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.43 ตามล าดับ จาก
การศึ กษาข้างต้นพบว่า ระดับความคิ ดเห็ นด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่ ง
ขัดแย้งกับงานวิจยั ของ วัลยา เจริ ญศรี สันต์ (2553: 84-85) ที่พบว่า ระดับความคิดเห็ นต่อข้อคาถาม
ปั จจัยการรับรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งานระบบบริ หารการวางแผนทรัพยากร (Enterprise Resource
Planning System) ของพนัก งานบริ ษ ัท จัด จาหน่ ายเวชภัณ ฑ์ แห่ งหนึ่ ง มี ระดับ ความส าคัญ อยู่ใ น
ระดับ มาก โดยกล่ าวถึ งความง่ายไม่ซับ ซ้อน การมี ก ารทดลองใช้งานก่ อนใช้งานจริ ง และการมี
ระบบสนับสนุ นในการใช้เมื่ ออยู่ภายนอกสถานที่ ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากระบบบริ หารการวางแผน
ทรัพยากรเป็ นระบบที่มีการเริ่ มใช้งานมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรจึงทาให้กลุ่มตัวอย่างคุ น้ เคยกับ
ระบบประกอบกับข้อคาถามมีไม่มาก จึงทาให้ระดับความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
ด้านความเชื่ อมัน่ ในระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุ คคลที่ เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับ ปานกลาง โดยค่ าเฉลี่ ยในทุ กข้อคาถามอยู่ที่ 3.39 โดยในรายละเอี ยด
พบว่า ในทุกข้อคาถามอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดงั นี้
ระบบเครื อข่ายของสถาบันสามารถใช้ได้ดีเมื่ อต้องการ ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.48 ระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพ ยากรบุ ค คลของสถาบันให้ข้อมูล ที่ ถู ก ต้องตามที่ ต้องการ ค่ าเฉลี่ ย อยู่ที่ 3.48 ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันจะมีความพร้อมเมื่อต้องการ ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.45
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันมีเสถียรภาพและน่ าเชื่ อถือ ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่
3.40 ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันมีความปลอดภัยสู ง ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.38
ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของสถาบันสามารถใช้งานได้ดีไม่ มี จุดบกพร่ อง
ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.14 ตามลาดับ จากการศึ ก ษาข้างต้นพบว่าระดับความคิ ดเห็ นด้านความเชื่ อมัน่ ใน
ระบบอยู่ในระดับ ปานกลาง ซึ่ งขัด แย้ง กับ งานวิจยั ของ ณั ฐพร ทองศรี (2555 : 98-99) ที่ พ บว่า
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ครู ผสู ้ อนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 มีความเชื่ อมัน่
ในสื่ อแท็บเล็ตในระดับมาก แต่ในรายละเอียด พบว่า มีบางประเด็นที่ระดับความคิดเห็ นอยูร่ ะดับ
ปานกลาง ได้แก่ แอปพลิ เคชัน่ ด้านการศึกษาที่บรรจุอยูใ่ นแท็บเล็ตต้องมีความรู ้ในเนื้ อหาบทเรี ยน
หรื อแท็บเล็ตต้องใช้งานได้ดีไม่มีขอ้ บกพร่ อง เป็ นต้น อย่างไรก็ดีในภาพรวมของความเชื่ อมัน่ ใน
ระบบของงานวิจยั อยูใ่ นระดับมาก และยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธงชัย เป้ าเจริ ญ (2553: 55-56)
ที่พบว่าผูใ้ ช้เทคโนโลยี Digital Magazine มีระดับความเชื่ อมัน่ อยูใ่ นระดับมาก โดยผูใ้ ช้มีความคา
ดกวังว่าเทคโนโลยีน้ นั ๆ จะปลอดภัยและใช้งานได้โดยไม่มีปัญหาภายหลัง ทั้งนี้ สาเหตุที่มีความ
ขัดแย้งกันอาจมี สาเหตุมาจากสื่ อแท็บเล็ตและ Digital Magazine ได้มีการนามาใช้งานในปั จจุบนั
อย่างแพร่ หลายซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้มีการทดลองใช้งานแล้วในระยะหนึ่ งทาให้คุน้ เคยและเกิ ดความ
เชื่อมัน่ แต่ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลยังไม่เปิ ดใช้งานมีเพียงการอบรมการใช้งาน
ทาให้กลุ่ มตัวอย่างยังไม่เชื่ อมัน่ ในระบบเท่าที่ ควร จึ งต้องใช้เวลาศึกษาและทาความเข้าใจพร้ อม
ทดลองใช้ระบบก่อน ทั้งนี้ ความเชื่ อมัน่ ในระบบทั้ง 3 งานวิจยั จะมีระดับแตกต่างกันหากเวลาผ่าน
ไปความเชื่อมัน่ อาจเปลี่ยนแปลงได้ เนื่องจากเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ด้านความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ ของบุคลากรผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวม พบว่า อยูใ่ นระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยในทุกข้อคาถามอยูท่ ี่ 3.89
โดยในรายละเอี ยดพบว่าในทุ กข้อค าถามอยู่ในระดับมาก โดยสามารถเรี ยงล าดับ ข้อค าถามจาก
ค่ า เฉลี่ ย ที่ ไ ด้ดัง นี้ ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล ควรช่ วยผ่อ นแรงในด้านการ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานและการประเมินด้านภาระงานสอน ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.96 ระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลควรช่วยในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้วิเคราะห์ในการวางแผนเกี่ยวกับ
การบริ หารงานด้านทรัพยากรมนุ ษย์ของสถาบันได้ ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.92 ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล ควรช่ วยให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมากขึ้น ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.87 ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควรช่ วยให้การดาเนิ นงานด้านประเมินผลมีความรวดเร็ ว
ขึ้ น ค่ า เฉลี่ ย อยู่ที่ 3.83 ตามล าดับ ซึ่ งสอดคล้อ งกับ งานวิ จ ัย ของ พรรณทิ พ า แอด า (2549) ได้
ทาการศึกษาเรื่ องการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการสานักปลัดกระทรวงพลังงาน
โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ปฏิบตั ิงานทั้งส่ วนกลาง
และส่ วนภู มิภาคที่ป ฏิ บ ตั ิงานในปี งบประมาณ 2548 จานวน 119 คน ผลการศึ ก ษาพบว่าการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็ นด้านที่กลุ่มตัวอย่างยอมรับมากที่สุด รองลงมาคือด้านการนาไปประ
ยุกต็ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ด้านนโยบายและด้านสภาพแวดล้อมตามลาดับ โดยค่าเฉลี่ยทุกระดับอยู่
ในระดับ มาก ทั้งนี้ เนื่ องจากส านัก ปลัดกระทรวงพลังงานมี ก ารนาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและให้บริ การอยูเ่ สมอ ดังนั้นข้าราชการของสานักงานจึงมีบทบาท
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และให้ ค วามส าคัญ กับ เทคโนโลยี ทั้ง นี้ ผลการวิ เคราะห์ ย งั พบว่ า สถานที่ ป ฏิ บ ัติ ง าน ไม่ มี
ความสั ม พันธ์ ก ับ การยอมรั บ เทคโนโลยี สาเหตุ ม าจากสถานที่ และเครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ข อง
ข้าราชการมีความพร้อมในทุกส่ วนงาน ด้านนโยบายของสถาบันในการใช้งานของบุคลากรผูใ้ ช้
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก
โดยค่าเฉลี่ ยในทุกข้อคาถามอยู่ใน 3.84 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุกข้อคาถามอยู่ในระดับมาก
โดยสามารถเรี ยงลาดับข้อคาถามจากค่าเฉลี่ยที่ได้ดงั นี้ การกาหนดนโยบายจากสถาบันให้มีการนา
ระบบสารสนเทศการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลมาใช้ ง าน จะมี ส่ ว นกระตุ ้น ให้ ใ ช้ร ะบบบริ ห าร
ทรัพยากรบุ คคล ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.79 หากสถาบันให้เวลาเรี ยนรู ้ การใช้งาน จะมี ส่วนกระตุ น้ ให้ใช้
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุค คล ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.86 หากมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ใช้งานจะมีส่วนกระตุน้ ให้ใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.90 การจัด
อบรมสัมมนาเกี่ ยวกับระบบบริ หารทรัพยากรบุ คคลจะมี ส่วนกระตุ น้ ให้ใช้งานระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.83 ตามลาดับ จากการศึกษาข้างต้นพบว่า ระดับความ
คิดเห็นด้านนโยบายของสถาบันอยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งขัดแย้งกับงานวิจยั ของ หทัยชนก พึ่งยนต์ (2548
: 58) ที่พบว่า ครู ผสู ้ อบมีความคิดเห็นด้านการสนับสนุนของสถานศึกษาในการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนอยูใ่ นระดับปานกลาง เนื่ องจากได้รับการสนับสนุ นจากโรงเรี ยนในการใช้สื่อการสอนรวมทั้ง
เพื่อนร่ วมงานมีส่วนช่ วยกระตุน้ ในการใช้สื่อดังกล่าว จึงจะเห็ นได้วา่ นโยบายหรื อการสนับสนุ น
จากหน่ วยงานมี ค วามส าคัญ โดยโรงเรี ย นให้ ก ารสนับ สนุ น การใช้แท็ บ เล็ ต ประกอบการสอน
พอสมควร และมี การส่ งไปฝี กอบรม ดู งาน แต่จากผลวิจยั ของการใช้งานระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นด้านนโยบายของสถาบันที่ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและหลากหลาย
และการให้เวลาในการเรี ยนรู ้ส่งผลให้บุคลากรเห็นว่าจะสามารถกระตุน้ ให้ใช้งานระบบสารสนเทศ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลได้เป็ นอย่างมาก เนื่ องจากระบบงานดังกล่ าวเป็ นระบบที่ เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับตัวของผูใ้ ช้งาน อีกทั้งยังส่ งผลกระทบถึ งการพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าใน
อาชี พ ซึ่ งหากสถาบันสนับสนุ นและบังคับใช้ระบบดังกล่าวบุคลากรจึงเป็ นสิ่ งที่กระตุน้ ให้บุคลากร
มีความตั้งใจที่จะใช้ระบบในระดับมากดังกล่าว
ด้านความเข้าใจในเทคโนโลยีของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลที่เป็ น
กลุ่มตัวอย่าง ในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง โดยค่าเฉลี่ ยในทุกข้อคาถามอยู่ที่ 3.54 โดย
ในรายละเอียดพบว่า ข้อคาถามบางคาถามอยูใ่ นระดับมาก คือ ท่านมีความรู ้ความชานาญในการใช้
อิ น เทอร์ เน็ ต ค่ า เฉลี่ ย อยู่ ที่ 3.77 และ ท่ า นมี ค วามรู ้ ความช านาญในการใช้ ง านอุ ป กรณ์
PC/Smartphone/Tablet ค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3.71 ส่ วนข้อคาถามที่อยูใ่ นระดับปานกลางมี 3 ข้อ ได้แก่ ท่าน
มีความรู ้ ในการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสถาบัน ค่าเฉลี่ ยอยูท่ ี่ 3.55 ท่านมีประสบการณ์ ใน

71
การใช้ระบบสารสนเทศต่ าง ๆ ของสถาบัน ค่าเฉลี่ ย อยู่ที่ 3.49 และท่ านมี ค วามรู ้ เกี่ ย วกับ ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉลี่ ยอยู่ที่ 3.20 จากการศึกษาข้างต้นพบว่าระดับความ
คิดเห็นด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี อยูใ่ นระดับมาก ซึ่ งในที่น้ ีขอ้ คาถามหมายรวมถึงความรู ้ ความ
ชานาญ ความสนใจและประสบการณ์ การใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ณั ฐ พร ทองศรี (2555: 95-96) ที่ พ บว่า ความใจในเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ของครู ผู ้ส อนในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรี ธรรมราช เขต 3 อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยเมื่อ
พิจารณาจะพบว่า การชอบศึกษาหาความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอยูเ่ สมอ ๆ การชอบหรื อสนใจในการ
ใช้เทคโนโลยีท างการศึ กษาใหม่ ๆ ในการสอนหรื อใช้สื่ อใหม่ ๆ รวมถึ งติ ดตามข้อมู ลข่ าวสาร
ทางด้านเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มครู ทวั่ ไป จึงส่ งผลให้การประเมินด้านความสนใจในเทคโนโลยี
สารสนเทศส่ วนบุคคลอยูใ่ นระดับปานกลาง
5.1.6 อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้ อมของปัจจัยต่ าง ๆ ที่มีอิทธิพล
ต่ อความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
ผลการวิเคราะห์ อิท ธิ พ ลเชิ งสาเหตุ ของปั จจัย ต่าง ๆ ที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้งใจในการใช้
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ ตาม
ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี ทั้งอิ ทธิ พลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิ พลทางอ้อม (Indirect
Effect) โดยใช้ เทคนิ ค Path Analysis โดยผลการศึ ก ษาพบว่ า ตาม Path Diagram โมเดล ตาม
สมมติ ฐานการวิจยั มี ความกลมกลื นระหว่างโมเดลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมกับข้อมูลเชิ ง
ประจักษ์อยูใ่ นระดับดี หลังจากนามาทดสอบสมมติฐานการวิจยั สรุ ปผลการศึกษาตามตาราง 5.1
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ตาราง 5.1 THE MODIFIED SEM STUDY FRAME WORK
The Relationship of Variables
ความเชื่อมัน่ ในระบบ (CON) -->การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ(BEN)
ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์(PIA) -->การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ(BEN)
นโยบายของสถาบัน(POL) -->การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ(BEN)
นโยบายของสถาบัน(POL) -->ความตั้งใจในการใช้ระบบฯ (INT)
ความเข้าใจในเทคโนโลยี(UIT) -->การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ(BEN)
ความเข้าใจในเทคโนโลยี(UIT) -->การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน (EAS)
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี(EXP) -->ความเชื่อมัน่ ในระบบ (CON)
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี(EXP) -->ความเข้าใจในเทคโนโลยี(UIT)
การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน (EAS) -->การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ(BEN)
การรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ(BEN) -->ความตั้งใจในการใช้ระบบฯ (INT)
การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน (EAS) -->ความตั้งใจในการใช้ระบบฯ (INT)

หมายเหตุ: * p-value < 0.05, ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001

Critical Ratio
-1.031
9.745
-1.133
-0.112
2.488
5.518
11.199
3.210
9.420
4.857
1.149
2.340

P-value
0.303
***
0.257
0.911
*
***
***
***
***
***
0.251
*

Significance
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
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ความสมัครใจ(AAV) -->นโยบายของสถาบัน(POL)

Path Coefficient
-0.064
0.651
-0.091
-0.010
0.119
0.316
0.560
0.147
0.474
0.295
0.098
0.159
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ตาราง 5.2 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั
ผลการศึกษา
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 1 - ความเชื่อมัน่ ในระบบฯมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการศึกษาพบว่า - ความเชื่ อมัน่ ในระบบฯไม่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 2 – ผลกระทบความเชื่อมัน่ ในระบบต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจะถูกกากับโดยประสบการณ์
ในการใช้เทคโนโลยี
ผลการศึกษาพบว่า– ผลกระทบความเชื่อมัน่ ในระบบต่อการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจะถูกกากับโดยประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 3 - ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการศึกษาพบว่า- ความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 4 - นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้
ผลการศึกษาพบว่า- ระบบนโยบายของสถาบันไม่มีอิทธิ พลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 5.2 (ต่อ)
ผลการศึกษา
ไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน

เป็ นไปตามสมมติฐาน
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สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจัยข้ อที่ 5 - นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการศึกษาพบว่า– นโยบายของสถาบันไม่มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่ งไม่เป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 6 - ผลกระทบนโยบายของสถาบันต่อความตั้งใจในการใช้ระบบจะถูกกากับโดยความสมัครใจ
ผลการศึกษาพบว่า-ผลกระทบนโยบายของสถาบันต่อความตั้งใจในการใช้ระบบจะถูกกากับโดยความสมัครใจ
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 7 – ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้
ถึงความยากง่ายในการใช้งาน
ผลการศึกษาพบว่า– ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้
ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐาน
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 8 - ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ
ผลการศึกษาพบว่า- ความเข้าใจในเทคโนโลยีมีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้
ถึงประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐาน
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ตาราง 5.2 (ต่อ)
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 9 - ผลกระทบความเข้าใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน จะถูกกากับ
โดยประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี
ผลการศึกษาพบว่า- ผลกระทบความเข้าใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน จะถูกกากับโดย
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีซ่ ึงเป็ นไปตามสมมติฐาน

ผลการศึกษา
เป็ นไปตามสมมติฐาน
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5.1.7 ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความตั้ ง ใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปั จจัยต่ าง ๆ สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนที่ มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ได้ร้อยละ 3
ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากที่สุดคือ ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีใหม่ และพบว่า นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบทางตรง
มากกว่าทางอ้อม ความเชื่ อมัน่ ในระบบและความคาดหวังในผลสัมฤทธิ์ ประสบการณ์ ในการใช้
เทคโนโลยี และความสมัครใจ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบทางอ้อม โดยประสบการณ์
ในการใช้เทคโนโลยี มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับและผ่านความยาก
ง่ายในการใช้งาน และยังมี ความคาดหวังในผลสั มฤทธิ์ มี อิท ธิ พ ลต่ อความตั้งใจผ่านการรั บรู ้ ถึ ง
ประโยชน์ที่ได้รับ ส่ วนความสมัครใจ มีอิทธิ พ ลต่อความตั้งใจผ่านการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ที่ได้รับ
ในขณะที่ความเชื่อมัน่ ในระบบ มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่
ได้รับ และปั จจัยภายนอกที่ มีอิทธิ พลทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู ้ ถึง
ประโยชน์ที่ ได้รับ มากที่ สุ ดคื อ ความคาดหวังในผลสั ม ฤทธิ์ (0.063) รองลงมาคื อ นโยบายของ
สถาบันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ (0.009)
สาหรับปั จจัยภายในพบว่า การรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจ
ในการใช้ระบบมากกว่าการรับรู ้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ (0.188 และ 0.098 ตามลาดับ) และถ้าพิจารณา
ในรายละเอียดยังพบอีกว่าอิทธิ พลของการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ที่มีต่อความตั้งใจใน
การใช้ระบบนั้นส่ วนใหญ่เป็ นอิ ทธิ พลทางตรง (0.159) ส่ วนน้อย (0.029) ที่ เป็ นอิทธิ พลทางอ้อม
ผ่านการรับ รู ้ ถึ งประโยชน์ที่ ได้รับ นอกจากนี้ จะเห็ นได้ว่าปั จจัยภายนอกที่ มีอิท ธิ พลทางอ้อมต่ อ
ความตั้งใจในการใช้ระบบ โดยผ่านการรับรู ้ถึงความยากง่ายในการใช้งานมากที่สุดคือ ความเข้าใจ
ในเทคโนโลยีใหม่ (0.071)
5.1.8 วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบผลการศึกษาระหว่ างระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากร
บุคคลกับกับเทคโนโลยีด้านอืน่ ๆ
จากผลการศึกษาความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
มากที่สุดคือ ความเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พรรณทิพา แอดา (2549)
ได้ทาการศึกษาเรื่ องการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการสานักปลัดกระทรวงพลังงาน
โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่ปฏิบตั ิงานทั้งส่ วนกลาง
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และส่ วนภู มิภาคที่ป ฏิ บ ตั ิงานในปี งบประมาณ 2548 จานวน 119 คน ผลการศึ ก ษาพบว่าการใช้
ประโยชน์ จากเทคโนโลยีเป็ นด้านที่ ก ลุ่ ม ตัวอย่างยอมรั บ มากที่ สุ ด รองลงมาคื อด้านการน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ด้านนโยบายและด้านสภาพแวดล้อมตามลาดับ โดยค่าเฉลี่ยทุกระดับ
อยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากสานักปลัดกระทรวงพลังงานมีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการบริ หารจัดการและให้บริ การอยูเ่ สมอ ดังนั้นข้าราชการของสานักงานจึงมีบทบาท
และให้ ค วามส าคัญ กับ เทคโนโลยี ทั้ง นี้ ผลการวิ เคราะห์ ย งั พบว่ า สถานที่ ป ฏิ บ ัติ ง าน ไม่ มี
ความสั ม พันธ์ ก ับ การยอมรั บ เทคโนโลยี สาเหตุ ม าจากสถานที่ และเครื่ องมื อ วัส ดุ อุ ป กรณ์ ข อง
ข้า ราชการมี ค วามพร้ อ มในทุ ก ส่ วนงาน และสอดคล้ อ งกั บ นวรั ต น์ มี นุ ช นารถ (2555) ได้
ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการยอมรั บ ระบบจัด เอกสารอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องการเคหะแห่ ง ชาติ โดยได้
ทาการศึกษารวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของการเคหะแห่ งชาติ จานวน 120 คน พบว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับมีผลต่อความคิดในการยอมรับและการรับรู้ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ การ
รับรู ้ถึงความง่ายของระบบ และพบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ที่ต่างกันส่ งผลต่อ
การยอมรับการใช้งานของระบบ และสุ ดท้ายผลการศึกษาพบว่า ระบบจัดเอกสารอิเล็กทรอนิ กส์
ของการเคหะแห่ งชาติเป็ นระบบที่ บงั คับใช้งาน จึงไม่เกิ ดการยอมรับจากผูใ้ ช้เพราะทฤษฎี TAM
เป็ นทฤษฎีที่ใช้ได้ผลกับช่าวต่างประเทศ แต่สาหรับประเทศไทยเป็ นประเทศประชาธิปไตย คนไทย
ชอบความอิส ระ คิ ดตัดสิ นใจเอง จึ งไม่ เกิ ดการยอมรับ ระบบจากการบังคับ ใช้ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ กรกฎ รามชัยเดช (2543) ที่ ศึ ก ษาเรื่ องการยอมรับ การน าเอาระบบบริ ห ารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9002 มาใช้ในการปรับปรุ งการบริ การ

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการวิเคราะห์เส้นทาง พบว่า โมเดลที่ปรับแล้วมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิ งประจักษ์
อยู่ใ นระดับ ค่ อ นข้างดี สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของระดับ ความตั้ง ใจในการใช้ร ะบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ได้ร้อยละ 3
ปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลโดยรวมต่อความตั้งใจทางตรงในการใช้ระบบมากที่สุดคือ ความ
เข้าใจในเทคโนโลยี นัน่ อาจเป็ นผลมาจากบุคลากรในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มีความรู้
ความเข้าใจเกี่ ยวกับเทคโนโลยีเป็ นอย่างดี จึงทาให้เกิ ดแรงจูงใจในการใช้สื่อต่าง ๆ โดยการและ
เปลี่ ย นเรี ย นรู ้ แ ละเกิ ด ประสบการณ์ ม าปรั บ ใช้ ใ นการท างานในแต่ ล ะด้า นในชี วิ ต ประจ าวัน
ข้อคิดเห็นนี้ สอดคล้องกับ Hogarth (1991) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพัฒนาทฤษฎีที่สามารถอธิ บาย
การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ ริ โภคได้ คือ การพิจารณาประเด็นความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี
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ของผูบ้ ริ โภค และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญสม วราเอกศิริ (2539: 162) ได้ให้ความหมายของ
การยอมรับว่า เป็ นการเปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ ช้หลังจากได้รับความรู ้ แนวความคิ ด ความ
ชานาญ ประสบการณ์ ใหม่ ๆ และได้ยึดถือปฏิบตั ิตาม จึงสอดคล้องตามงานวิจยั ของพรรณทิพา
แอด า (2549) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งการยอมรั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศของข้ า ราชการส านั ก
ปลัดกระทรวงพลังงาน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงพลังงานที่
ปฏิ บตั ิ งานทั้งส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคที่ปฏิ บตั ิงานในปี งบประมาณ 2548 จานวน 119 คน ผล
การศึกษาพบว่า การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็ นด้านที่กลุ่มตัวอย่างยอมรับมากที่สุด รองลงมา
คือ ด้านการนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงาน ด้านนโยบายและด้านสภาพแวดล้อมตามลาดับ โดย
ค่าเฉลี่ ยทุกระดับอยูใ่ นระดับมาก ทั้งนี้ เนื่ องจากสานักปลัดกระทรวงพลังงานมีการนาเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ป ระโยชน์ ในการบริ ห ารจัดการและให้ บ ริ ก ารอยู่เสมอ ดัง นั้น ข้าราชการของ
สานักงานจึงมี บทบาทและให้ความสาคัญกับเทคโนโลยี ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ ยงั พบว่า สถานที่
ปฏิ บตั ิงาน ไม่มีความสัมพันธ์กบั การยอมรับเทคโนโลยี สาเหตุมาจากสถานที่และเครื่ องมือ วัสดุ
อุปกรณ์ของข้าราชการมีความพร้อมในทุกส่ วนงาน
สาหรั บปั จจัยภายนอกที่ มี อิทธิ พลโดยรวมทางอ้อมต่อระดับการใช้ระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ มากที่สุดคือ ความคาดหวังใน
ผลสัมฤทธิ์ นัน่ แสดงให้เห็นว่า การใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรนั้นบุคลากรผูใ้ ช้ยอ่ มมี
การคาดหวังถึ งผลที่เกิดขึ้น มีการคาดหวังถึ งระดับความสาเร็ จและผลสัมฤทธิ์ จากการใช้ระบบไว้
ในอี ก ระกับ หนึ่ ง ด้วย ซึ่ ง สอดคล้องกับ งานวิจยั ของ เอกพงษ์ ภัก ดี ส มัย (2553) ได้ศึ ก ษาถึ งการ
ยอมรั บ และความตั้ง ใจใช้ระบบประมู ล ราคาผ่า นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรณี ศึ ก ษา อุ ตสาหกรรม
ประกอบชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ ในนิ คมอุ ตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยศึ กษากลุ่ มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้งานระบบประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในบริ ษทั ประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ กส์ และ
ผูข้ ายวัตถุดิบ จานวน 105 คน พบว่า ปั จจัยที่ ผลต่อการยอมรับและความตั้งใจในการใช้ระบบคือ
ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการใช้งาน และปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยปั จจัย
ด้านประสบการณ์ มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจอยู่ในระดับมาก เพราะจะทาให้ผใู ้ ช้งานเกิ ด
ความตระหนักหรื อรับรู้ถึงวิธีการทางานและความหลากหลายในการใช้งานของระบบ ทาให้เกิ ด
ความเชื่ อมัน่ ว่า สามารถใช้งานระบบได้ ส่ วนปั จจัยด้านการรับรู ้ ถึงความง่ายในการใช้งานมีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีเนื่องจากหากระบบมีความง่ายและไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน จะทาให้ไม่เพิ่มภาระใน
การทางานโดยเมื่อพิจารณาข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ทั้งของกลุ่มประชากรที่เป็ น
พนักงานของบริ ษทั ที่ศึกษาและกลุ่มพนักงานของบริ ษทั คู่คา้ ที่เกี่ ยวข้องกับการใช้งานระบบส่ วน
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ใหญ่มีความเห็นว่า ระบบประมูลราคาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มีความไม่ซบั ซ้อนจึงส่ งผลให้เกิดการ
ยอมรับและความตั้งใช้ในการใช้ระบบดังกล่าว
สาหรับปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พลโดยรวมทางอ้อมต่อระดับการใช้ระบบสารสนเทศการ
บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลของบุ ค ลากรสถาบัน บัณ ฑิ ตพัฒ นบริ ห ารศาสตร์ ในระดับ หลังสุ ด คื อ
นโยบายของสถาบันมีอิทธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ จากผลการศึกษาพบว่า นโยบายก็มี
ส่ วนในการปฏิบตั ิตาม และเกิ ดการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลอย่างครบถ้วน
จึงจะเห็นได้วา่ นโยบาย ระเบียบ และข้อกาหนด มีส่วนสาคัญในการทาให้เกิดความตั้งใจในการใช้
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ ณัฐพร ทองศรี (2555)
ได้ศึกษาถึ งความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครู ผสู ้ อนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา
นครศรี ธรรมราช เขต 3 โดยประยุกต์ใช้ตวั แบบการยอมรับเทคโนโลยีและได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากครู ผสู ้ อน จานวน 340 คน พบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ตประกอบการ
สอนของครู ผูส้ อนแบ่งออกเป็ น ปั จจัยภายใน และปั จจัยภายนอก โดยปั จจัยภายนอกที่มีอิทธิ พล
มากที่สุดคือ ความเชื่ อมัน่ ในสื่ อแท็บเล็ต ส่ วนปั จจัยภายในตัวแปรส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับปานกลาง
โดยอิทธิ พลทางตรงและทางอ้อมของปั จจัยทั้งภายนอกและภายในที่มีผลต่อความตั้งใจคือ การรับรู้
ถึงความยากง่ายในการใช้งานมีอิทธิ พลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความตั้งใจใช้แท็บเล็ต โดยผ่าน
การรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ โดยผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปั จจัยภายในที่มีต่อความตั้งใจ
ใช้แท็บ เล็ตของครู ผูส้ อนปรากฏว่า ปั จจัย ภายนอกที่ มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่อระดับ ความตั้งใจของ
ครู ผสู้ อน คือ อิทธิ พลทางสังคม ส่ วนความสนใจเทคโนโลยีใหม่และความเชื่ อมัน่ ในสื่ อแท็บเล็ตมี
อิทธิ พลทางอ้อมเพียงอย่างเดียว โดยความสนใจเทคโนโลยีใหม่มีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านการรับรู ้ถึง
ความง่ายในการใช้งาน และความเชื่อมัน่ ในสื่ อแท็บเล็ตมีอิทธิ พลทางอ้อมผ่านการรับรู ้ถึงประโยชน็
ที่ได้รับ ซึ่ งผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการศึกษาระหว่างแท็บเล็ตกับเทคโนโลยีดา้ นอื่น ๆ ใน
ภาพรวมพบว่า ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจมากที่สุด คือ อิทธิ พลทางสังคม ซึ่ งได้แก่ นโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อนร่ วมงาน และภาพลักษณ์ทางสังคม
สาหรับปั จจัยภายในที่มีอิทธิ พลต่อระดับการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
ของบุ คลากรสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า การรั บ รู ้ ถึ งความยากง่ ายในการใช้ง านมี
อิท ธิ พลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากกว่าการรั บรู ้ ถึงประโยชน์ ที่ได้รับ ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะ
บุคลากรผูใ้ ช้งานระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้งาน
ความถู กต้องในการใช้งานซึ่ งปั จจัยส่ วนบุ ค คลเกี่ ยวกับ อายุ และประสบการณ์ ก ารใช้งานระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมีมากน้อยต่างกันจึงทาให้เกิ ดการกลัวความผิดพลาดในงาน
เกิดขึ้นหากมีการใช้งานไม่ถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกพงษ์ ภักดีสมัย (2553)ได้ศึกษา
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ถึงการยอมรับและความตั้งใจใช้ระบบประมูลราคาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ กรณี ศึกษา อุตสาหกรรม
ประกอบชิ้ นส่ วนอิ เล็กทรอนิ กส์ ในนิ คมอุ ตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยศึ กษากลุ่ มตัวอย่างซึ่ งเป็ น
ผูใ้ ช้งานระบบประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ในบริ ษทั ประกอบชิ้นส่ วนอิเล็กทรอนิ สก์และ
ผูข้ ายวัตถุดิบ จานวน 105 คน พบว่า ปั จจัยที่ผลต่อการยอมรับและความตั้งใจในการใช้ระบบ คือ
ปั จจัยด้านประสบการณ์ในการใช้งาน และปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งาน โดยปั จจัย
ด้านประสบการณ์มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจอยูใ่ นระดับมาก เพราะจะทาให้ผใู้ ช้งานระบบ
เกิ ดความตระหนัก หรื อรับรู้ถึงวิธีการทางานและความหลากหลายในการใช้งานของระบบ ทาให้
เกิดความเชื่ อมัน่ ว่า สามารถใช้งานระบบได้ ส่ วนปั จจัยด้านการรับรู ้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผล
ต่อการยอมรั บเทคโนโลยีเนื่ องจากหากระบบมี ความง่ายและไม่ยุ่งยากซับ ซ้อน จะทาให้ไม่ เพิ่ ม
ภาระในการท างานโดยเมื่ อ พิ จ ารณาข้อ มู ล ทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถามพบว่า ทั้ง ของกลุ่ ม
ประชากรที่เป็ นพนักงานของบริ ษทั ที่ศึกษาและกลุ่มพนักงานของบริ ษทั คู่คา้ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
งานระบบส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า ระบบประมูลราคาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ มีความไม่ซับซ้อนจึง
ส่ งผลให้เกิดการยอมรับและความตั้งใช้ในการใช้ระบบดังกล่าว
ส่ วนปั จจัย ที่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อ การยอมรั บ และความตั้ ง ใจใช้ ร ะบบประมู ล ราคาผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิ กส์ ในมุมมองของผูใ้ ช้งานระบบ คือ ปั จจัยด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ ปั จจัยด้านความ
ปลอดภัยในการใช้งานระบบ และปั จจัยด้านคุ ณ ภาพในการเชื่ อมต่ อระบบ ทั้งนี้ เนื่ องจากระบบ
ประมูลราคาผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ เป็ นระบบที่เชื่ อมต่อกับระบบเดิมซึ่ งมีเพียงกระบวนการทางาน
แบบใหม่เพิ่มขึ้นมา ผูใ้ ช้งานจึงยึดติดกับระบบเดิ มเลยยังไม่มีความสนใจถึ งการรับรู ้ถึงประโยชน์
ความปลอดภัย หรื อคุณภาพของการเชื่อมต่อกับระบบ

5.3 ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ทาให้ทราบถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
การบริ หารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ และทาให้ทราบว่า ควร
ส่ งเสริ มปั จจัยใดให้มีข้ ึน เพื่อนาไปใช้ในการวางแผน และกาหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรมีความ
ตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุ คคลให้เกิ ดประโยชน์ มากที่ สุด ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงมี
ข้อเสนอแนะทั้งทางด้านนโยบาย และด้านปฏิบตั ิ อันได้แก่
5.3.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
5.3.1.1 สถาบัน ฯ ควรก าหนดนโยบายในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลอย่างชัดเจน รวมทั้งควรกำหนดนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศในด้ำนอื่น ๆ
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เพื่อเป็ นกรอบในกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ท้ งั ผูใ้ ช้งำน ผูด้ ูแลระบบ ผูบ้ ริ หำร โดย
กำหนดมำตรกำรบังคับใช้ที่เหมือนกันและโปร่ งใส
5.3.1.2 ควรกำหนดยุทธศำสตร์ ดำ้ นเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบันขึ้น โดยให้
ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่ วมและกำหนดเป็ นแผนหลักที่ใช้ในกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
ภำพรวมของสถำบัน
5.3.1.3 ควรมีนโยบำยจำกผูบ้ ริ หำรระดับสู งให้มีกำรบังคับใช้งำนระบบสำรสนเทศที่
สำนักได้พฒั นำขึ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน และใช้อย่ำงเต็มควำมสำมำรถของระบบ เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำ
ให้แก่ระบบที่ได้ทำขึ้นแล้ว
5.3.1.4 ควรมี กำรพัฒนำองค์ควำมรู ้ ด้ำนเทคโนโลยีส ำรสนเทศอย่ำงเป็ นระบบทั้ง
บุคลำกรของสำนักเทคโนโลยีสำรสนเทศ และบุคลำกรในภำพรวมของสถำบันฯ
5.3.2 ข้ อเสนอแนะเชิง การบริหารและการปฏิบัติการตามรายการปัจจัยต่ างๆ ตามกรอบ
การวิจัย
5.3.2.1 ด้ านการรับรู้ ถึงประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
ปั จจัยทางด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับ จากข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษาพบว่า การนา
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะช่วยให้การประเมินผลงานของบุคลากรมี
ความรวดเร็ วมากยิ่งขึ้น มีความสาคัญที่สุด สถาบันฯ ควรส่ งเสริ มให้ความสาคัญในการให้ความรู ้
โดยมอบหมายให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลระบบ ร่ วมกับกองบริ หารทรัพยากร
บุคคลซึ่ งเป็ นเจ้าของระบบ จัดอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับการนาระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคลเข้ามาใช้ในการพัฒนาระบบการทางานในสถาบันให้บุคลากร เช่ น การ
เขียนบทความถึงประโยชน์ของระบบลงในวารสาร KM ของสถาบัน วารสาร i-News ของสานัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดกิ จกรรม Expert Sharing ในหัวข้อประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่ อกระตุ ้น ให้บุ ค ลากรเกิ ดความรู ้ ค วามเข้าใจ และ
ตระหนักถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน และเห็ นถึ ง
ประโยชน์และคุณค่าของระบบมากยิง่ ขึ้นในอนาคตต่อไป
5.3.2.2 ด้ านการรับรู้ ถึงความง่ ายในการใช้ งาน
ปั จ จัย ด้า นการรั บ รู ้ ถึ ง ความง่ า ยในการใช้ ง าน จากข้อ มู ล ที่ ไ ด้รั บ จากการศึ ก ษาพบว่ า
บุคลากรของสถาบันฯ คิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุ คคลของสถาบันฯ สามารถ
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เรี ยนรู้และทาความเข้าใจได้ สถาบันฯ จึงควรมีการส่ งเสริ มให้มีการใช้อย่างแพร่ หลาย และมีการ
บอกถึงวิธีการใช้งานที่สะดวกและง่ายตรงตามความต้องการของผูใ้ ช้งานระบบ โดยมอบหมายให้
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลระบบรับผิดชอบในการดาเนิ นการดังกล่าว โดยอาจมี
วิธีการต่าง ๆ อาทิ การจัดทาเมนู Help ในระบบเพื่อบอกถึงการแก้ไขปั ญหาเบื้องต้น หรื อคาถามที่
พบบ่อยสาหรับการใช้งาน การจัดทาคู่มือการใช้งานแจกให้ผใู ้ ช้งานและนาขึ้นเผยแพร่ ทางเว็บไซต์
ที่เป็ นภายในของสถาบันฯ การจัดอบรมและแนะนาการใช้ระบบให้แก่บุคลากรใหม่โดยอาจนาไป
จัดอบรมร่ วมกับการจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสถาบัน เป็ นต้น
5.3.2.3 ด้ านความเชื่อมั่น
ปั จจัยด้านความเชื่ อมัน่ บุคลากรมีความคิดว่า ระบบเครื อข่ายของสถาบันสามารถใช้ได้ดี
เมื่อต้องการ และระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลของสถาบันให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตาม
ต้องการ แต่ก็ยงั เป็ นความเชื่อมัน่ ในระดับปานกลาง ดังนั้น ผูบ้ ริ หาร และผูท้ ี่เกี่ยวข้องของสถาบัน จึง
ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิ ดความเชื่ อมัน่ ในระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลให้อยู่
ในระดับสู งตามลาดับต่อไป โดยอาจมอบหมายให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลระบบ
ทั้งระบบเครื อข่ายของสถาบันและระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุ คคล ตรวจสอบการ
ท างานของเครื อ ข่ า ยของสถาบัน ให้ มี เสถี ย รภาพซึ่ งอาจจัด ท าเป็ นแผนการด าเนิ น งานในการ
ตรวจสอบ แผนสารองและแผนฉุ กเฉิ นในกรณี เครื อข่ายใช้งานไม่ได้ ทั้งนี้ ควรประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรของสถาบันทราบถึ งการดาเนิ นการเป็ นระยะ ๆ เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ ให้แก่บุคลากร โดย
อาจแจ้งผ่านการจัดกิ จกรรมต่าง ๆ ที่สานักได้จดั ขึ้ น เป็ นต้น ในส่ วนของระบบบริ หารทรัพยากร
บุคคล สานักเทคโนโลยีสารสนเทศควรประสานงานกับบริ ษทั และกองบริ หารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบระบบอย่างสม่าเสมอ อีกทั้งกองบริ หารทรัพยากรบุคคลควรตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานให้
มี ค วามครบถ้วน ทัน สมัย และสมบู รณ์ และจัดบุ คลากรในการประสานงานกับ ผูใ้ ช้งานที่ เป็ น
ตัวแทนของหน่ วยงานที่ ทาหน้าที่ ดูแลงานด้านบริ หารทรั พยากรบุ คคลของหน่ วยงานและกรอก
ข้อมูลส่ วนกลางของหน่วยงาน ให้มีความเข้าใจในการกรอกข้อมูลที่ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ
5.3.2.4 ด้ านความคาดหวังในผลสั มฤทธิ์
ในด้านนี้ บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย
ผ่อนแรงในด้านการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานและการประเมินด้านภาระงานสอน ซึ่ งอยู่ในระดับ
มาก จึงควรมีการส่ งเสริ มให้มีผลที่คาดหวังอย่างสู งสุ ดต่อไป อาทิ การจัดเก็บความต้องการเพิ่มเติม
เป็ นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่ อง เพื่อรับ ทราบถึ งความบกพร่ องของระบบ หรื อความต้องการเพิ่ มเติ ม
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และใช้เป็ นข้อมูลเพื่อวางแผนในการพัฒนาระบบให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น และตอบสนองความ
ต้องการของผูใ้ ช้งานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนต่อไป
5.3.2.5 ด้ านนโยบายของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ในส่ วนของปั จจัยด้านนโยบายของสถาบัน ฯ บุคลากรมีความคิดเห็นว่า ควรจัดทานโยบาย
ให้ ใช้ระบบอย่างจริ ง จัง ในทุ ก หน่ วยงานและมี ก ารจัดกิ จกรรมส่ ง เสริ ม การใช้ง าน อาทิ การจัด
ฝึ กอบรมการใช้งาน การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ประสบการณ์ ดา้ นการใช้งาน การจัดเสวนา
ระหว่างผูด้ ูแลระบบ เจ้าของระบบและผูใ้ ช้งาน การกาหนดการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างจริ งจังโดยไม่รับเอกสารที่เป็ นกระดาษจากหน่ วยงานที่ไม่ลงข้อมูลในระบบ
รวมไปถึ งการติ ดตามการใช้งานจากผูบ้ ริ หารของหน่ วยงานในการประชุ มต่ าง ๆ เช่ น ที่ ป ระชุ ม
ทคอ.ด้านการบริ หาร ที่ประชุ มผูบ้ ริ หารฝ่ ายอานวยการ หรื อที่ประชุ ม กบค. เป็ นต้น จะมี ส่วน
กระตุน้ ให้ท่านใช้ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ผ่านทางนโยบายของผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
อย่างเป็ นรู ปธรรม
5.3.2.6 ด้ านความเข้ าใจในเทคโนโลยี
ปั จจัยด้านความเข้าใจในเทคโนโลยี บุคลากรมีความคิดเห็ นว่า ควรมีการส่ งเสริ มความรู ้
ในด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ แ ก่ บุ ค ลากรของสถาบัน ในทุ ก ๆ ด้าน เพื่ อ ความคุ ้น เคยใน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ และก้าวทันเทคโนโลยีที่ มีการปรั บเปลี่ ยนอยู่ตลอดเวลา โดยควร
มอบหมายให้สานักเทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นผูด้ ูแลในเรื่ องดังกล่าวดังเช่นที่สานักได้จดั ทาอยู่ อาทิ
การจัด IT Forum การจัดอบรมสัมมนาเกี่ ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ การเผยแพร่
ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในวารสาร i-News เป็ นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมี ความรู้ และ
สามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การทางานได้อย่างเหมาะสม
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5.4 ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
5.4.1 ควรเพิ่มเติมและขยายขอบเขตในการวิจยั ออกไปสู่ เขตพื้นที่ปริ มณฑลและเขตระดับ
ภูมิภาคในส่ วนของมหาวิทยาลัย หรื อสถาบันการศึกษาที่มีการนาระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อ
ใช้ใ นการพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล ซึ่ งจะท าให้ท ราบถึ งแนวทางความต้อ งการและการวางแผน
ดาเนินงานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพ และเกิดประสิ ทธิ ผลได้อย่างสู งสุ ดในการทางานต่อไป
5.4.2 ควรมีการนาตัวแปรอื่น ๆ มาใช้ในการศึกษาเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะได้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของระดับความตั้งใจของบุคลากรได้มากขึ้น อีกทั้งควรขยายขอบเขตการศึกษาไป
ยังปั จจัย พฤติ ก รรม การใช้งานจริ งของผูใ้ ช้งาน (Actual Use) เพื่ อให้ครอบคลุ มตามโมเดลการ
ยอมรับเทคโนโลยี มากยิง่ ขึ้น
5.4.3 ควรใช้วธิ ี วจิ ยั แบบผสานวิธี (Mixed Methodology) โดยเป็ นการวิจยั ในแนวทางแบบ
ผสมผสานวิธี โดยการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิ งปริ มาณและคุณภาพเข้าด้วยกัน ใช้การสังเกต
กิจกรรม การร่ วมกิจกรรมในพื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็ นระยะ ๆ ซึ่งจะทาให้ผวู้ ิจยั ได้รับข้อมูล
ที่เหมาะสมและตามสภาพจริ งมากที่สุด
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ภาคผนวก ข
แบบสอบถาม
สาหรับงานวิจัยเรื่อง ความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ ใช้ ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
มีวตั ถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากร
บุ ค คล 2) ศึ ก ษาถึ งปั จจัย ที่ มี ผ ลต่อการใช้ระบบสารสนเทศบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล 3) ศึ ก ษาถึ ง
ปั ญหาและอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้งานและหาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็ น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความสมัครใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
ตอนที่ 5 เป็ นคาถามเกี่ยวกับปั จจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
จึงขอความกรุ ณาจากผูต้ อบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อและตรง
กับความเป็ นจริ งมากที่สุด โดยข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามจะถือเป็ นความลับและจะไม่มี
ผลกระทบหรื อก่อความเสี ยหายใด ๆ แก่ท่านและหน่วยงานของท่านทั้งสิ้ น
ผูว้ จิ ยั หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ
โอกาสนี้
นางสาวอรวรรณ สุ ขยานี
เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไปชานาญการ
สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แบบสอบถามสาหรับงานวิจัยเรื่อง ความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริ หารทรั พยากรบุคคล
ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ ใช้ ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี
ตอนที่ 1 ข้ อมูลส่ วนบุคคล
โปรดทาเครื่ องหมาย  ลงใน  ที่ตรงกับความเป็ นจริ งหรื อใกล้เคียงกับความเป็ นจริ ง
มากที่สุด เพียงคาตอบเดียว
1. เพศ
 1. หญิง
 2. ชาย
2. อายุ
 1. น้อยกว่า 30 ปี
 2. 31 - 40 ปี
 3. 41 – 50 ปี
 4. มากกว่า 50 ปี
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด
 1. ต่ากว่าปริ ญญาตรี
 2. ปริ ญญาตรี
 3. ปริ ญญาโท
 4. ปริ ญญาเอก
4. ตาแหน่ ง
 1. คณาจารย์
 2. ผูบ้ ริ หาร/หัวหน้ากลุ่มงาน
 3. นักวิชาการ/นักวิเคราะห์
 4. บุคลากรสายบริ หารและธุรการ
 5. อื่นๆ…………………….
5. สั งกัด
 1. คณะ/วิทยาลัย
 2. สานัก/ศูนย์
 3. สานักงานอธิการบดี
 4. อื่นๆ

ตอนที่ 2 ความตั้งใจในการใช้ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
โปรดระบุระดับความตั้งใจในการใช้ระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลของท่านใน
ปี งบประมาณ 2558 โดยทาเครื่ องหมาย ในช่องระดับความตั้งใจ โดยคะแนน 10 หมายถึงใช้
อย่างแน่นอน ลดลงไปตามลาดับ และคะแนน 1 หมายถึงไม่ใช้อย่างแน่นอน
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ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกีย่ วกับประสบการณ์ ในการใช้ เทคโนโลยีของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด
 สาขาที่ท่านได้จบการศึกษามามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงใด
 ระดับที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
 ระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อย
 ระดับที่ 3 มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับปานกลาง
 ระดับที่ 4 มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก
 ระดับที่ 5 มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศอยูใ่ นระดับมากที่สุด
 ในการทางานที่ผา่ นมา ท่านมีประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศ
ในระดับใด
 ระดับที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
 ระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อย
 ระดับที่ 3 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับปานกลาง
 ระดับที่ 4 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก
 ระดับที่ 5 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับมากที่สุด
 ในกิจวัตรประจาวัน ท่านมีประสบการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในระดับใด
 ระดับที่ 1 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
 ระดับที่ 2 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับน้อย
 ระดับที่ 3 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับปานกลาง
 ระดับที่ 4 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับมาก
 ระดับที่ 5 มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบสารสนเทศอยูใ่ นระดับมากที่สุด

103
คาชี้แจงสาหรับการตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 4 และตอนที่ 5
โปรดพิจารณาข้อความดังต่อไปนี้แล้วใส่ เครื่ องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นของท่าน
โดยมีรายละเอียดดังนี้ช่องระดับความคิดเห็น ให้ท่านพิจารณาถึงระดับความคิดเห็นในปัจจัยด้าน
ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบการบริ หารทรัพยากรบุคคลของท่านโดยมีรายละเอียดดังนี้
5 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วยอย่างยิง่
4 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้วย
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเฉย ๆ
2 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วย
1 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
ตอนที่ 4 เป็ นคาถามเกีย่ วกับด้ านทัศนคติ และความสมัครใจของผู้ใช้ ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล
โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก
ที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถาม
5

1. ท่านสมัครใจใช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคลมาช่วยนการดาเนินงาน
2. การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลมาช่วยในการดาเนิ นงานเป็ นความคิดที่ดี
3. ระบบสารสนเทศบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ น
ประโยชน์ต่อตัวท่าน
4. ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นงานของสถาบัน
5. ท่านมีความกระตือรื อร้นที่จะศึกษาเพื่อใช้งาน
ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
6. การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลมาช่วยในการดาเนิ นงานเป็ นเรื่ องที่น่าพึง
พอใจ
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ตอนที่ 5 เป็ นคาถามเกีย่ วกับปัจจัยต่ างๆทีส่ ่ งผลต่ อความตั้งใจในการใช้ ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถาม
5

การรับรู้ ถึงประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ
1. การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาใช้งานจะช่วยให้การประเมินผลงานของบุคลากร
มีความรวดเร็ วมากขึ้น
2. การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาใช้งานจะช่วยให้ การประเมินผลงานเกิดความ
โปร่ งใส และเที่ยงตรงมากขึ้น
3. การนาระบบบริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรได้ตรง
ตามความต้องการมากยิง่ ขึ้น
4. การนาระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล
มาใช้รวบรวมข้อมูเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่ เกณฑ์
มาตรฐานจะช่วยให้การดาเนินงานด้านการประเมิน
ภาระงานสอนของอาจารย์มีความสะดวกมากยิง่ ขึ้น
5. ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมีการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบที่สาคัญอื่น ๆ จึงทาให้ลด
ภาระการบันทึกข้อมูลซ้ าซ้อนและเพิ่มความสามารถ
ในการนาข้อมูลมาใช้ประโยชน์ท้ งั การวิเคราะห์และ
การวางแผน
การรับรู้ ถึงความง่ ายในการใช้ งาน
6. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันเป็ นระบบที่ง่ายและไม่ซบั ซ้อน
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ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถาม
5

7. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันสามารถเรี ยนรู้ได้และทาความ
เข้าใจได้
8. ท่านคิดว่าการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ITC
ซึ่ งเป็ นผูด้ ูแลระบบเป็ นเรื่ องง่าย
9. ท่านคิดว่าการติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่กอง
บริ หารทรัพยากรบุคคลซึ่ งเป็ นเจ้าของระบบเป็ น
เรื่ องง่าย
ความเชื่อมั่นในระบบ
10. ท่านคิดว่าระบบเครื อข่ายของสถาบันสามารถ
ใช้ได้ดีเมื่อท่านต้องการ
11. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันจะมีความพร้อมเมื่อท่านต้องการ
12. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลของสถาบันให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องตามที่ท่าน
ต้องการ
13. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลมีเสถียรภาพและมีความน่าเชื่อถือ
14. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลมีความความปลอดภัยสู ง
15. ท่านคิดว่าระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากร
บุคคลสามารถใช้งานได้ดีไม่มีจุดบกพร่ อง
ความคาดหวังในผลสั มฤทธิ์
16. ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยให้การดาเนิ นงานด้านประเมินผลมีความ
รวดเร็ วขึ้น
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ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถาม
5

17. ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยในการเก็บข้อมูลเพื่อนามาใช้วเิ คราะห์ในการ
วางแผนเกี่ยวกับการบริ หารงานด้านทรัพยากร
มนุษย์ของสถาบันได้
18. ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยให้มีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรมากขึ้น
19. ระบบสารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยผ่อนแรงในด้านการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
และการประเมินด้านภาระงานสอน
นโยบายของสถาบัน
20. การกาหนดนโยบายจากสถาบันให้มีการนาระบบ
สารสนเทศการบริ หารทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะ
มีส่วนกระตุน้ ให้ท่านใช้ระบบบริ หารทรัพยากร
บุคคล
21. หากสถาบันให้เวลาเรี ยนรู ้การใช้งาน จะมีส่วน
กระตุน้ ให้ท่านใช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
22. หากมีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มการใช้งานจะมีส่วน
กระตุน้ ให้ท่านใช้ระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
23. การจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการ
บริ หารทรัพยากรบุคคล จะมีส่วนกระตุน้ ให้ท่านใช้
งานระบบบริ หารทรัพยากรบุคคล
ความเข้ าใจในเทคโนโลยี
24. ท่านมีความรู ้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
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ระดับความคิดเห็น

ข้ อคาถาม
5
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25. ท่านมีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศ
ต่าง ๆ ของสถาบัน
26. ท่านมีความรู ้ในการใช้ระบบสารสนเทศต่างๆของ
สถาบัน
27. ท่านมีความรู ้ความชานาญในการใช้งาน
อินเทอร์ เน็ต
28. ท่านมีความรู ้ความชานาญในการใช้งานอุปกรณ์
PC/smartphone/tablet

ข้อเสนอแนะ
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
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ขอขอบพระคุณอย่ างสู งทีส่ ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม

