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การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ
บริหารทรัพยากรบุคคล ปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชร้ะบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล และศึกษา
ถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้งานและหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการแก้ไข  
โดยการประยุกตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) กลุ่มตวัอยา่ง
คือ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล  จ  านวน 275 ใช้วิธีการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจคน แบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอน  โดยแต่ละ
ขั้นตอนใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยสถิติท่ีใช้
คือ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน และการวเิคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรสถาบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  มีความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ใน
ปีงบประมาณ 2558 อยูใ่นระดบัมากและมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 41.1 และร้อยละ 38.5 ซ่ึง
เม่ือรวมกันแล้วจะได้มากกว่าคร่ึงของกลุ่มตัวอย่าง โดยความสมัครใจในการใช้งานระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล จากการส ารวจดา้นความสมคัรใจและทศันคติพบว่าอยูใ่น
ระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92 โดยปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบพบว่า 
ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากโดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.91 ดา้นการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใช้ระบบ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัปากกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.50 ด้านความ



(3) 

เช่ือมัน่ในระบบ ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.39 ดา้นความคาดหวงัใน
ผลสัมฤทธ์ิ ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.89 ดา้นความเขา้ใจในเทคโนโลยี ใน
ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 

ผลจากการวเิคราะห์เส้นทางพบวา่โมเดลท่ีปรับแลว้มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
อยูใ่นระดบัดี ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบมากท่ีสุดคือ 
ความเขา้ใจในเทคโนโลยีใหม่ (0.071) และพบว่านโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใน
การใชร้ะบบทางตรงมากกวา่ทางออ้ม (-0.010) ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีเหลืออีก 4 ตวั คือความเช่ือมัน่
ในระบบและความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี และความสมคัรใจ มี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบทางออ้ม โดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บและผ่านความยากง่ายในการใช้งาน (0.033) และยงัมี
ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.063) ส่วน
ความสมคัรใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (-0.011) ในขณะท่ีความ
เช่ือมัน่ในระบบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (-0.006) 

ส าหรับปัจจยัภายในพบวา่ การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใชร้ะบบมากกวา่การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.188 และ 0.098 ตามล าดบั) และถา้พิจารณา
ในรายละเอียดยงัพบอีกวา่อิทธิพลของการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ท่ีมีต่อความตั้งใจใน
การใชร้ะบบนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.159) ส่วนนอ้ย (0.029) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้ม
ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความตั้งใจในการใชร้ะบบ โดยผา่นการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน มากท่ีสุดคือ ความเขา้ใจ
ในเทคโนโลยใีหม่ (0.071)  

และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ (0.063) รองลงมา คือ นโยบายของ
สถาบนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ (0.009) 



 
กติตกิรรมประกาศ 
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ส าเร็จไดด้้วยดี เน่ืองจากผูว้ิจยัไดรั้บความช่วยเหลือในการให้ขอ้มูล ค าปรึกษา ขอ้แนะน า ความ
คิดเห็น และก าลังใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู ้วิจ ัยขอขอบพระคุณ ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.ปราโมทย ์ลือนาม ท่ีปรึกษางานวิจยัฉบบัน้ี ซ่ึงกรุณาให้ความรู้ ค  าปรึกษาและ
ขอ้แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการท าวจิยัในทุกขั้นตอน รวมทั้งช่วยตรวจสอบแกไ้ขดว้ยความเอาใจ
ใส่เป็นอยา่งดียิง่ 

ผูว้ิจยัของขอบคุณผูบ้ริหารและบุคลากรของส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีได้ให้การ
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจกับผู ้วิจ ัย และขอบขอบคุณพี่  น้อง เพื่อน ตัวแทน
หน่วยงานต่างๆ ท่ีใหค้วามกรุณาเป็นตวัแทนของหน่วยงานในการเก็บแบบสอบถามให้ผูว้ิจยั อีกทั้ง
ขอขอบคุณบุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคญั 
 

ในปัจจุบนัโลกได้เข้าสู่ยุคแห่งการเปล่ียนแปลงและการแข่งขนัในทุก ๆ ด้าน ผูบ้ริหาร
องคก์ร เร่ิมตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการน าเทคโนโลยีมาปรับใชใ้นองคก์ร เพื่อเป็นแนวทาง
ในการตดัสินใจ สนบัสนุนพนัธกิจขององค์กร เพื่อความรวดเร็ว ประหยดัและใชท้รัพยากรให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเพื่อให้กา้วทนัสถานการณ์ทั้งดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอยา่ง
รวดเร็ว ซ่ึงการด าเนินการขององค์กรจะตอ้งมีการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์อยู่ทุกขณะ
เพื่อให้เกิดความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั และการกา้วไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง High 
Performance Organization (HPO) กล่าวคือ เป็นองคก์รท่ีประสบความส าเร็จอยา่งย ัง่ยืน โดยดึงส่วน
ท่ีดีท่ีสุดของคนมาใช้และรักษาคนเหล่านั้นให้อยู่กบัองค์กรได้นานท่ีสุด มีโครงสร้างเหมาะสม 
คล่องตวั มีกระบวนการ คน และเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกนั จะเห็นไดว้่าการจะกา้วไปสู่การเป็น  
HPO นั้น ส่วนส าคญัส่วนหน่ึงคือ การบริหารทรัพยากรบุคคล และเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
บริหารทรัพยากรบุคคลได้เร่ิมเขา้มามีบทบาทในองค์กรมากข้ึน เพราะผูบ้ริหารในปัจจุบนัต่าง
ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการสรรหา คดัเลือกบุคลากร การวางคนให้เหมาะสมกบังาน  การรักษา
และการพฒันาบุคลากรขององค์การ ซ่ึงล้วนเป็นกิจกรรมของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีมี
ความส าคญัอยา่งมากต่อองคก์ร  

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เป็นอีกหน่ึงองคก์รท่ีตอ้งแข่งขนัในตลาดของการศึกษา
โดยสถาบนัมุ่งพฒันาบณัฑิตท่ีมีคุณภาพสู่สังคม มีการจดัการในการพฒันาสถาบนัในทุก ๆ ดา้น 
และธ ารงไวซ่ึ้งการเป็นสถาบนัชั้นน าในดา้นการพฒันบริหารศาสตร์ โดยสถาบนัไดรั้บการท่ีก่อตั้ง
โดยพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ท่ีทรงสนพระทยัในเร่ืองการพฒันาเศรษฐกิจเป็นพิเศษ เม่ือราว 
พ.ศ. 2503 ไดท้รงปรารภกบั นายเดวิด รอกกิเฟลเลอร์ ถึงเร่ืองท่ีจะปรับปรุงการสถิติของชาติ ซ่ึง
เป็นปัจจยัส าคญัอยา่งยิง่ในการพฒันาประเทศ และในท่ีสุดไดมี้การจดัท าโครงการเสนอรัฐบาล โดย
ให้ตั้ง Graduate Institute of Development Administration (GIDA) ข้ึน ต่อมารัฐบาลไดต้ั้ง
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาจดัตั้งสถาบนัสอนวชิาการบริหารเก่ียว กบัการพฒันาประเทศ โดยไดน้ า
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โครงการ GIDA ของด็อกเตอร์ สเตซี เมย ์มาศึกษา และไดเ้สนอมติของท่ีประชุมคณะกรรมการต่อ
คณะรัฐมนตรีวา่ควรจะตั้ง สถาบนัพฒันาการบริหาร (Institute of Development Administration) 
ด าเนินการสอนในขั้นปริญญาโทและเอก การศึกษาฝึกอบรม และการวจิยั ต่อมาจึงไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) (http://www.nida.ac.th) 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดเ้ห็นถึงความส าคญัในดา้นการพฒันาการศึกษา จึง
ไดก้ าหนดเป้าหมายสูงสุดในแผนยทุธศาสตร์ คือการพฒันาสถาบนัสู่ความเป็นสถาบนัการศึกษาชั้น
น าของโลก  (World Class University)  โดยมีกระบวนการภายใน  (Internal Process)  3  ดา้น  คือ 
1) Academic Excellence 2) Management Excellence และ 3) Service Excellence  การท่ีสถาบนัจะ
บรรลุเป้าหมายดงักล่าวไดต้อ้งอาศยัปัจจยัหลายดา้นสนบัสนุน โดยเฉพาะปัจจยัดา้นบุคลากรถือวา่
เป็นปัจจยัท่ีส าคญัยิ่ง  ดงัท่ีสถาบนัไดก้ าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์ท่ี 1 เร่ืองการสรรหา คดัเลือก และ
พฒันาบุคลากรทุกกลุ่มของสถาบนัให้มีขีดความสามารถสูง สถาบนัจึงไดน้ าระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล (NIDA Human Resource Information System : NIDA HRIS) มาใชใ้นงาน
ดา้นบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อจดัท าระบบท่ีรวบรวม เช่ือมโยง ตรวจสอบ
สถานะ ติดตาม และรายงานผลสารสนเทศด้านการบริหาร และพฒันาบุคลากรของสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดแ้ก่ ภาระงานทางวิชาการ สมรรถนะบุคลากรและการพฒันา การ
ประเมินผลการปฏิบติังาน ความกา้วหน้าในอาชีพ ท่ีสามารถเรียกใช้ขอ้มูลดา้นบริหารทรัพยากร
บุคคลไดอ้ย่างรวดเร็ว ถูกตอ้งและเช่ือถือได้ ซ่ึงระบบดงักล่าวในระยะท่ี 1 ไดจ้ดัท าแลว้เสร็จในปี 
พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งมีการจดัอบรมให้แก่บุคลากรของสถาบนัในทุกระบบย่อย ซ่ึงมีการปรับปรุง
อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่จดัท าจนถึงปี พ.ศ. 2558 

อยา่งไรก็ตาม ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล จะไม่มีประสิทธิภาพเลย หาก
บุคลากรผูใ้ชง้านไม่เห็นความส าคญัและใชป้ระโยชน์จากระบบอยา่งเต็มความสามารถ ดว้ยเหตุน้ี 
ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งเจา้ของระบบ คือ 
กองบริหารทรัพยากรบุคคล และผูดู้แลระบบ คือ ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศใช้เป็นแนวทางใน
การปรับปรุงพฒันาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้สอดรับกบัความตอ้งการของ
ผูใ้ชง้านอยา่งแทจ้ริง รวมไปถึงเพื่อเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นการพฒันาระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ของ
สถาบนัต่อไป 
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1.2  วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1.2.1 เพื่อศึกษาระดบัความตั้งใจของบุคลากรสถาบนัในการใช้ระบบสารสนเทศบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

1.2.2 เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชร้ะบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 
1.2.3 เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้งานและหาข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ข 

 
1.3  ขอบเขตและวธิีการวจิัย 
 

1.3.1  ขอบเขตด้านเนือ้หา 
ในการศึกษาเร่ืองความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ : การประยุกตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ผูว้ิจยั
ไดน้ าตวัแบบดา้นการยอมรับเทคโนโลยีหรือ TAM 2 ท่ี Venkates and Davis ปรับปรุงจากตวั
แบบเดิม ของโมเดลท่ี Fred (1989) พฒันาข้ึนและประยุกตใ์ชร่้วมกบักรอบวิจยัของ Hu, Clark and 
Ma (2003) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวจิยัในการศึกษาคร้ังน้ี โดยตวัแปรท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ ประกอบดว้ย 

1) ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ นโยบายของสถาบนั ความเช่ือมัน่ในระบบ ความคิดหวงัใน
ผลสัมฤทธ์ิและความเขา้ใจในเทคโนโลย ี

2) ตวัแปรก ากบั (Moderator Variables) ไดแ้ก่ การรับรู้ถึงความยากง่าย และการ
รับรู้ถึงประโยชน์ 

3) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 

1.3.2  ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีใช้

หรือเคยเขา้รับการอบรมการใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 275 คน 
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1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 สามารถน าผลการศึกษาไปใชใ้นการวางแผนส่งเสริมการใชง้านระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

1.4.2 สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ในการบริหารและก าหนดนโยบายการใช้งานระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 

1.4.3 สามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็นขอ้มูลเชิงประจกัษส์ าหรับผูบ้ริหารในการวางแผน
และก าหนดแนวทางในการพฒันาระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ ต่อไปในอนาคต 



 

 
บทที ่2 

 
ทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ืองความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ

บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ : การประยุกตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ผูว้ิจยั
ไดน้ าตวัแบบดา้นการยอมรับเทคโนโลยี หรือ TAM ผูว้ิจยัไดศึ้กษาทฤษฎี แนวคิด วรรณกรรมและ
ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดงัน้ี 

2.1 ทฤษฎี แนวคิดท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1.1  แนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลย ี
2.1.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลย ี

2.2  ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.3  รายละเอียดของระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 
2.1  ทฤษฎ ีแนวคดิทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.1.1 แนวคิดเกีย่วกบัการยอมรับเทคโนโลยี 
การยอมรับเทคโนโลยี เป็นส่ิงส าคญัยิ่ง ซ่ึงเทคโนโลยีหน่ึง ๆ จะประสบความส าเร็จปัจจยั

หลกัคือ ความเต็มใจ และการยอมรับการใชง้านจากผูใ้ชง้านนัน่เอง ซ่ึงแนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับ
เทคโนโลยี (Conception of Adoption Theory or Adoption Intentions) ไดมี้การศึกษาไวม้ากมาย 
ตั้งแต่แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการยอมรับ อาทิ 

Hogarth (1991) ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ในการพฒันาทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายการยอมรับ
เทคโนโลยใีหม่ของผูบ้ริโภคได ้คือ การพิจารณาประเด็นความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยขีองผูบ้ริโภค 

ไพบูลย ์สุทธิสุภา (2553: 13) ไดใ้ห้ขอ้มูลว่ากระบวนการตดัสินใจจะยอมรับหรือไม่
ยอมรับนวตักรรมเป็นกระบวนการทางจิตท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่บุคคลไดรู้้จกันวตักรรมนั้นเป็นคร้ังแรก
จนถึงขั้นตดัสินใจ 
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บุญสม วราเอกศิริ (2539: 162) ไดใ้ห้ความหมายของการยอมรับวา่ เป็นการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมของผูใ้ช้หลงัจากไดรั้บความรู้ แนวความคิด ความช านาญ ประสบการณ์ใหม่ ๆ และได้
ยดึถือปฏิบติัตาม 

จะเห็นไดว้่า กระบวนการยอมรับเป็นกระบวนการทางจิตใจของแต่ละคน ซ่ึงการยอมรับ 
คือการท่ีผูใ้ชง้านไดรั้บความรู้ แนวคิด นวตักรรมหรือทฤษฎีใหม่ ๆ แลว้น าไปปฏิบติัตาม 

นรินทร์ ชยัพฒันพงศา และกมล งามสุข (2543: 57-58) กล่าววา่กระบวนการการยอมรับมี
อยู ่5 ขั้นตอน คือ 

1) ขั้นรับทราบ (Awareness Stage) เป็นการเร่ิมตน้ท่ีบุคคลไดรั้บทราบแนวคิดใหม่ ๆ 
หรือ นวตักรรมใหม่ ๆ 

2) ขั้นสนใจ (Interest Stage) เป็นชั้นท่ีบุคคลเกิดความสนใจในวตักรรมนั้น จึงมีการเสาะ
แสวงหาข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติม 

3) ขั้นไตร่ตรองและขั้นประเมิน (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลเกิดความสนใจใน
นวตักรรมนั้น จนถึงระดับหน่ึง  มกัจะไตร่ตรองหรือประเมิน โดยเทียบกับประสบการณ์หรือ
ความรู้ของตนวา่ นวตักรรมนั้นเม่ือน าไปปฏิบติัจะให้ประโยชน์เพียงใด ท าให้เขาไดส่ิ้งท่ีตอ้งการ
ข้ึนบา้งไหม 

4) ขั้นลองท า (Trial Stage) โดยการลองท าตามนวตักรรมนั้นวา่จะเกิดผลอยา่งไร 
5) ขั้นยอมรับหรือน าไปใช้ (Adoption) ขั้นน้ีมกัเกิดข้ึนหลังจากได้มีการลองท าและ

ประสบผลดีเป็นท่ีประจกัษแ์ลว้ จึงน านวตักรรมไปใช ้
โดยการยอมรับของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อนวตักรรมและเทคโนโลยี (Adoption and Innovation 

Theory) เรียกวา่ กระบวนการยอมรับซ่ึงกล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลในสังคมท่ีแสดงออกถึงการ
ยอมรับ น าไปปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน (Roger and Shoemaker, 1978: 76) 

ขั้นท่ี 1 การรับรู้ (Awareness Stage) เป็นขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธส่ิงใหม่ 
วิธีการใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบอาชีพ หรือกิจกรรมของบุคคลนั้น ยงัไม่มีความรู้ลึกซ้ึง
เก่ียวกบัเน้ือหา หรือคุณประโยชน์ของนวตักรรมนั้น ๆ ท าใหเ้กิดความอยากรู้นั้นต่อไป 

ขั้นท่ี 2 สนใจ (Interest Stage) เป็นขั้นท่ีเร่ิมมีความสนใจ หารายละเอียดเก่ียวกบัวิทยาการ
ใหม่ ๆ เพิ่มเติม จะท าให้ความรู้เก่ียวกบัวิธีการใหม่ ๆ หรือส่ิงใหม่ ๆ มากข้ึน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบั
บุคลิกภาพ และค่านิยม ตลอดจนบรรทดัฐานทางสังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ ของบุคคลนั้น 

ขั้นท่ี 3 ประเมินค่า (Evaluation Stage) เป็นขั้นท่ีจะไดไ้ตร่ตรองถึงประโยชน์ในการลองใช้
วิธีการหรือวิทยาการใหม่ ๆ ดีหรือไม่ เม่ือน ามาใช้แลว้จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือไม่ โดย
บุคคลนั้นมกัจะคิดวา่การใชว้ิทยาใหม่ ๆ เป็นการเส่ียงท าให้ไม่แน่ใจถึงผลท่ีจะไดรั้บ ในขั้นน้ีจึง
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เป็นการสร้างแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อให้เกิดความแน่ใจยิ่งข้ึนว่าส่ิงท่ีเขาตดัสินใจเพื่อเป็น
การสร้างความรู้สึกท่ีดีต่อนวตักรรมมีคุณค่าและมีประโยชน์ 

ขั้นท่ี 4 ทดลอง (Trial Stage) เป็นขั้นท่ีใชว้ิทยาการใหม่ ๆ นั้น กบัสถานการณ์ตนเองเป็น
การทดลองบางส่วนก่อนเพื่อจะไดดู้วา่ผลลพัธ์และ ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บวา่ดีจริงอยา่งท่ีคิดไวใ้นขั้น
ประเมิน ซ่ึงผลการทดลองจะมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป
 ขั้นท่ี 5 ยอมรับ (Adoption Stage) เป็นขั้นท่ีบุคคลรับวิทยาการใหม่ ๆ นั้น ไปใชใ้นการปฎิบติั
กิจกรรมของตนอย่างเต็มท่ี หลงัจากไดท้ดลองปฏิบติัดูและเห็นประโยชน์แลว้ยอมรับนวตักรรม
เหล่านั้น 
 

2.1.2 แนวคิดทฤษฎเีกีย่วกบัแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) เป็นตวัแบบท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากท่ีสุดท่ีมีการน ามาใช้ในการศึกษาถึงความตั้งใจใช้ระบบของผูใ้ช้งานโดยตวัแบบ
ดงักล่าวไดมี้การน าเสนอในคร้ังแรกโดย Fred (1989) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
ขณะศึกษาท่ี MIT Sloan of Management โดยเขาไดเ้สนอว่าการใช้ระบบคือการตอบสนองท่ี
สามารถอธิบายหรือท านายโดยแรงจูงใจของผูใ้ช้ซ่ึงเป็นอิทธิพลทางตรงจากการกระท าภายนอก
ประกอบดว้ยคุณลกัษณะของระบบท่ีเกิดข้ึนจริงและความสามารถของระบบ โดยจากแบบแผน
ดงักล่าว Fred ไดท้  าการศึกษางานวิจยัของ Ajzen and Fishbein (1975) ผูคิ้ดคน้ทฤษฎีการกระท าเชิง
เหตุผล ซ่ึงจากการศึกษา Fred ไดเ้สนอตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีในคร้ังแรก ดงัแสดงในภาพท่ี 
2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.1  ตวัแบบดั้งเดิมของ TAM ท่ีเสนอโดย Fred  
ทีม่า:  Fred (1986: 24 อา้งถึงใน ณฐัพร ทองศรี, 2555). 

X1 

X2 

X3 

Actual 

System 

Use 

Attitude  
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Use Motivation 
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Usefulness 

Perceived 
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Fred เสนอว่าแรงจูงใจของผูใ้ชส้ามารถอธิบายดว้ยปัจจยั 3 ปัจจยั คือ ความง่ายต่อการใช้
งาน การรับรู้ถึงประโยชน์ และทศันคติท่ีมีต่อการใชร้ะบบ โดยต่อมาเขาไดศึ้กษาปรับปรุงโมเดล
โดยเพิ่มตวัแปรอ่ืน ๆ แกไ้ขความสัมพนัธ์มาเร่ือย ๆ จนไดต้วัแบบท่ีมีการปรับปรุงเพื่อให้มีความ
กระชบัยิง่ข้ึน จนไดต้วัแบบท่ีปรับปรุงคร้ังสุดทา้ย ดงัภาพท่ี 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.2  การปรับปรุงของตวัแบบ TAM 
ทีม่า:  Fred (1989). 
 

จากภาพการศึกษาหาความสัมพนัธ์ของการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความยากง่ายใน
การใช้งาน และการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ช้งาน พบว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลโดยตรงกบัการยอมรับเทคโนโลยขีองผูใ้ชง้าน การท่ีผูใ้ชง้านจะให้
การยอมรับเทคโนโลยนีั้น เกิดจากเหตุผลเพียงไม่มาก  คือ เทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีน ามาประยุกตใ์ช้นั้น
ตอ้งออกแบบมาเพื่อผูใ้ชง้าน และการใชง้านเทคโนโลยเีหล่านั้นง่าย หรือยาก แมว้า่การใชง้านท่ียาก
จะท าให้การยอมรับในด้านของความมีประโยชน์ลดน้อยลงได้ แต่เทคโนโลยีท่ีใช้งานง่ายก็ไม่
สามารถทดแทนความไม่มีประโยชน์ของเทคโนโลยีได ้จึงท าให้เห็นไดว้า่การรับรู้ถึงประโยชน์มี
ความส าคญัต่อการยอมรับเทคโนโลยีมากกว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั
ส าหรับการออกแบบระบบ  และมีอิทธิพลอยา่งมากต่อการยอมรับเทคโนโลยีของผูใ้ชง้าน และเป็น
ส่ิงท่ีไม่ควรมองขา้มในการออกแบบระบบใหป้ระสบการความส าเร็จ 

องค์ประกอบของแบบจ าลอง TAM ประกอบดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ซ่ึงนอกจาก Fred (1989) 
แลว้คณะผูว้จิยัอ่ืน ๆ ต่างก็ใหค้  านิยามของปัจจยัต่าง ๆ ไวเ้ป็นแนวทางเดียวกนั คือ 

1) การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceived Usefulness) หมายถึง ระดบัของผูใ้ช้งานท่ีเช่ือว่า
เทคโนโลยท่ีีน ามาใชจ้ะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในงานของตน ซ่ึงคณะผูว้ิจยัส่วนใหญ่ให้สรุปวา่การ
รับรู้ถึงประโยชน์มีอิทธิพลอยา่งมากต่อการยอมรับเทคโนโลยผีูใ้ชง้าน 

External 

Variables 

Perceived 

Usefulness 

Perceived 

Ease of Use 

Actual 

System 

Use 

Behavioral 

Intention 
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2) การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Perceived Ease of Use) หมายถึงระดบัซ่ึงผูใ้ชง้าน
เช่ือว่าเทคโนโลยีท่ีใช้จะต้องมีความง่ายในการใช้งาน สามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ความ
พยายาม  ซ่ึงการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อทัศนคติท่ีมีต่อการใช้งาน และมี
การศึกษาจ านวนมาก พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ 
และยงัมีงานวิจยับางช้ิน พบว่าการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลโดยตรงต่อการใช้งาน
ของผูใ้ชอี้กดว้ย (Fred, 1989; Pikkarainen et al., 2004; Rigopoulos and Askounis, 2007; Parveen & 
Sulaiman, 2008) 

3) ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน (Attitude Toward Using) หมายถึง ทศันคติของผูใ้ชง้านท่ีมี
ต่อเทคโนโลย ีซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมท่ีมีต่อเทคโนโลยนีั้น ๆ เช่น รู้สึกสนใจท่ีจะใชง้าน รู้วา่ระบบ
นั้น ๆ ดีหรือไม่ดี รู้สึกชอบหรือไม่ชอบระบบนั้น ๆ ซ่ึงทศันคติท่ีมีต่อการใช้งานจะไดรั้บอิทธิพล
จากการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน (Fred, 1989; Parveen & Sulaiman, 
2008) 

4) พฤติกรรมของผูใ้ช้งาน (Behavioral Intention) หมายถึง พฤติกรรมของลูกคา้ท่ีมีต่อ
เทคโนโลยีนั้น ๆ โดยพฤติกรรมดงักล่าวจะไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยี
และทศันคติท่ีมีต่อเทคโนโลยี แต่ Rigopoulos and Askounis (2007) พบวา่พฤติกรรมของผูใ้ชง้าน
ในการศึกษาของเขาไดรั้บอิทธิพลจากการรับรู้ถึงประโยชน์และการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
ซ่ึงพฤติกรรมของผูใ้ชง้านจะส่งผลโดยตรงต่อการใชง้านท่ีแทจ้ริงของผูใ้ชง้าน 

ซ่ึงนอกเหนือจากปัจจยัดงักล่าวขา้งตน้ พบวา่การใชแ้บบจ าลอง TAM ในการวิเคราะห์การ
ยอมรับเทคโนโลยีท่ีแตกต่างกัน ก็มีการใช้ปัจจยัหรือได้ผลของความสัมพนัธ์ของปัจจยัท่ีต่าง
ออกไปอีกดว้ย 
 

2.2  ผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 

พรรณทิพา แอด า (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ข้าราชการส านักปลัดกระทรวงพลังงาน โดยศึกษากลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นข้าราชการส านักงาน
ปลดักระทรวงพลงังานท่ีปฏิบติังานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังานในปีงบประมาณ 
2548 จ านวน 119 คน ผลการศึกษาพบว่าการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่าง
ยอมรับมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดา้นการน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและดา้น
สภาพแวดลอ้มตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียทุกระดบัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากส านกัปลดักระทรวง
พลงังานมีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารจดัการและให้บริการอยูเ่สมอ 
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ดงันั้น ขา้ราชการของส านกังานจึงมีบทบาทและใหค้วามส าคญักบัเทคโนโลย ี ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์
ยงัพบวา่สถานท่ีปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยี สาเหตุมาจากสถานท่ีและ
เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ของขา้ราชการมีความพร้อมในทุกส่วนงาน   

เอกพงษ ์ภกัดีสมยั (2553) ไดศึ้กษาถึงการยอมรับและความตั้งใจใชร้ะบบประมูลราคาผา่น
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรมประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบงั โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็นผูใ้ช้งานระบบประมูลราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใน
บริษทัประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และผูข้ายวตัถุดิบ จ านวน 105 คน พบว่าปัจจยัท่ีผลต่อการ
ยอมรับและความตั้งใจในการใชร้ะบบคือ ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการใชง้าน และปัจจยัดา้นการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน โดยปัจจยัดา้นประสบการณ์มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจอยูใ่น
ระดบัมาก เพราะจะท าให้ผูใ้ช้งานระบบเกิดความตระหนักหรือรับรู้ถึงวิธีการท างานและความ
หลากหลายในการใช้งานของระบบ ท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าสามารถใช้งานระบบได ้ส่วนปัจจยั
ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีเน่ืองจากหากระบบมีความง่าย
และไม่ยุ่งยากซบัซ้อน จะท าให้ไม่เพิ่มภาระในการท างานโดยเม่ือพิจารณาขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามพบวา่ทั้งของกลุ่มประชากรท่ีเป็นพนกังานของบริษทัท่ีศึกษาและกลุ่มพนกังานของ
บริษัทคู่ค้าท่ีเก่ียวข้องกับการใช้งานระบบส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบประมูลราคาผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์มีความไม่ซบัซอ้นจึงส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและความตั้งใชใ้นการใชร้ะบบดงักล่าว 

ส่วนปัจจัย ท่ีไม่ มีผลต่อการยอมรับและความตั้ งใจใช้ระบบประมูลราคาผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองของผูใ้ช้งานระบบ คือปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยัในการใช้งานระบบ และปัจจยัด้านคุณภาพในการเช่ือมต่อระบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบ
ประมูลราคาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบท่ีเช่ือมต่อกบัระบบเดิมซ่ึงมีเพียงกระบวนการท างาน
แบบใหม่เพิ่มข้ึนมา ผูใ้ช้งานจึงยึดติดกบัระบบเดิมเลยยงัไม่มีความสนใจถึงการรับรู้ถึงประโยชน์  
ความปลอดภยั หรือคุณภาพของการเช่ือมต่อกบัระบบ 

Becta ICT Research (อา้งถึงใน สุรศกัด์ิ ปาเฮ, 2554) ศึกษาผลการใชง้านแท็บเล็ตพีซี
ประกอบการเรียนการสอนในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา จ านวน 12 แห่ง ในประเทศองักฤษ ช่วง
ระหวา่งปี ค.ศ. 2004-2005 ซ่ึงมีผลการศึกษาส าคญัหลายประการท่ีควรจะพิจารณาและสามารถ
น ามาประยกุตใ์ชไ้ดก้บับริบทดา้นการศึกษาของไทย โดยสามารถสรุปผลลพัธ์ส าคญัจากการศึกษา
ดงักล่าว ไดด้งัน้ี 

การใชแ้ท็บเล็ตพีซี โดยให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีแท็บเล็ตพีซีเป็นของตนเองอย่างทัว่ถึงเป็น
ปัจจยัส าคญัท่ีช่วยให้เกิดการใช้งานอย่างมีประสิทธิผล โดยพบว่าการใช้แท็บเล็ตพีซีช่วยเพิ่ม
แรงจูงใจของผูเ้รียนและมีผลกระทบในทางบวกต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รวมทั้งสนบัสนุนให้
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เกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ช่วยส่งเสริมให้เกิดการคน้ควา้และการเขา้ถึงองค์ความรู้นอกห้องเรียน
อยา่งกวา้งขวาง รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของผูเ้รียน 

ส าหรับในดา้นหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนนั้น พบวา่ การใชแ้ท็บเล็ต
พีซีนั้น ช่วยส่งเสริมให้มีใชเ้ทคโนโลยีในการเรียนการสอนและส่งเสริมให้มีการพฒันาหลกัสูตร
หรือการจดัการเรียนการสอนท่ีมีเทคโนโลยสีารสนเทศเป็นส่วนประกอบมากข้ึน อยา่งไรก็ตาม การ
สร้างให้เกิดผลส าเร็จดงักล่าวนั้นตอ้งอาศยัปัจจยัสนบัสนุนและการจดัการดา้นต่าง ๆ จากผูบ้ริหาร
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสนบัสนุนให้มีเครือข่ายส่ือสารแบบไร้สาย (Wireless Network) และเคร่ือง
ฉายภาพแบบไร้สาย (Wireless Data Projector) ท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสร้างให้เกิด
ประโยชน์การใช้งานสูงสุด รวมทั้งควรจดัให้มีการวางแผนจดัหาทรัพยากรสนบัสนุนอย่างเป็น
ระบบ ซ่ึงทา้ยท่ีสุดจะพบวา่การใชแ้ท็บเล็ตพีซีนั้น จะสามารถสร้างให้เกิดประโยชน์ท่ีหลากหลาย
และมีความคุม้ค่ามากกวา่การใชค้อมพิวเตอร์เดสก์ทอปและแล็ปท็อปประกอบการเรียนการสอนท่ี
มีใชง้านกนัอยูใ่นสถานศึกษาโดยทัว่ไป 

ทา้ยท่ีสุดผลการศึกษาดงักล่าว ยงัไดเ้นน้ย  ้าให้ตระหนกัถึงความสาคญัของการสร้างแรง
กระตุ้นให้ผูเ้รียนและผูส้อนมีความกระตือรือร้นและมีเวลาท่ีเพียงพอท่ีจะได้ทดลองและสร้าง
แนวทาง นวตักรรมการใชง้านของตนเอง ซ่ึงเป็นมูลเหตุสาคญัของการสร้างให้การเรียนการสอน
โดยใชแ้ทบ็เล็ต พีซีสนบัสนุนนั้นเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด 

ณฐัพร ทองศรี (2555) ไดศึ้กษาถึงความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 โดยประยุกตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี
และได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อน จ านวน 340 คน พบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอนของครูผูส้อนแบ่งออกเป็น ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก โดย
ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ ความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต  ส่วนปัจจยัภายในตวัแปรส่วน
ใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจยัทั้งภายนอกและภายในท่ีมี
ผลต่อความตั้งใจคือการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งานมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อ
ความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

โดยผลการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความตั้ งใจใช้แท็บเล็ตของ
ครูผูส้อนปรากฏวา่ ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อระดบัความตั้งใจของครูผูส้อน คือ อิทธิพล
ทางสังคม ส่วนความสนใจเทคโนโลยีใหม่และความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มเพียง
อยา่งเดียว โดยความสนใจเทคโนโลยใีหม่มีอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน 
และความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมีอิทธิพลทางออ้มผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ซ่ึงผลการ
วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งแทบ็เล็ตกบัเทคโนโลยีดา้นอ่ืน ๆ ในภาพรวมพบวา่ปัจจยั
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ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจมากท่ีสุด คือ อิทธิพลทางสังคม ได้แก่ นโยบายของรัฐบาล เพื่อนร่วมงาน 
และภาพลกัษณ์ทางสังคม  

นวรัตน์ มีนุชนารถ (2555) ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการยอมรับระบบจดัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของการเคหะแห่งชาติ โดยได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากบุคลากรของการเคหะแห่งชาติ 
จ  านวน 120 คน  พบวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมีผลต่อความคิดในการยอมรับและการรับรู้ใน
ระดบัมากท่ีสุด  รองลงมาคือการรับรู้ถึงความง่ายของระบบ และพบวา่เพศ อาย ุระดบัการศึกษาและ
ประสบการณ์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อการยอมรับการใช้งานของระบบ และสุดทา้ยผลการศึกษาพบว่า
ระบบจดัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาติเป็นระบบท่ีบงัคบัใช้งาน จึงไม่เกิดการ
ยอมรับจากผูใ้ชเ้พราะทฤษฎี TAM เป็นทฤษฎีท่ีใชไ้ดผ้ลกบัช่าวต่างประเทศ แต่ส าหรับประเทศไทย
เป็นประเทศประชาธิปไตย คนไทยชอบความอิสระ คดั ตดัสินใจเอง จึงไม่เกิดการยอมรับระบบจาก
การบงัคบัใช้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กรกฎ รามชยัเดช (2543) ท่ีศึกษาเร่ืองการยอมรับการ
น าเอาระบบบริหารงานตามมาตรฐาน ISO 9002 มาใชใ้นการปรับปรุงการบริการ 
 

2.3  รายละเอยีดของระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพฒัน-
บริหารศาสตร์ 

 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ได้เร่ิมพฒันาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร

บุคคล (NIDA Human Resource Information System : NIDA HRIS) เพื่อสนบัสนุน ยกระดบัการ
ปฏิบัติงาน และการให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย งานด้านผลงานทาง
วิชาการความกา้วหน้าในอาชีพ การประเมินผลการปฏิบติังาน  และการประเมินสมรรถนะ และ
พฒันาทรัพยากรบุคคล แลว้เสร็จในปี 2557 ภายหลงัไดมี้การปรับปรุงระเบียบดา้นภาระงานทาง
วชิาการของบุคลากรสายวิชาการ รวมถึงภาระงานทางของบุคลากรสายสนบัสนุนท่ีจะมีในอนาคต 
ซ่ึงงานดงักล่าวเป็นงานหน่ึงในระบบ HRIS โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัท าระบบท่ีรวบรวม เช่ือมโยง 
ตรวจสอบสถานะ ติดตาม และรายงานผลสารสนเทศด้านการบริหาร และพฒันาบุคลากรของ
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ไดแ้ก่ ภาระงานทางวิชาการ สมรรถนะบุคลากรและการพฒันา 
การประเมินผลการปฏิบติังาน ความกา้วหนา้ในอาชีพ ท่ีสามารถเรียกใชบ้ริหารทรัพยากรบุคคลได้
อยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้

เป้าหมายของระบบ HRIS ประกอบดว้ย 
1) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบนับัณฑิตพฒันบริหาร

ศาสตร์ ประกอบดว้ย ระบบยอ่ย 4 ระบบ ไดแ้ก่   
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1.1  ระบบภาระงานทางวชิาการ   
1.2  ระบบสมรรถนะบุคลากรและการพฒันา   
1.3  ระบบการประเมินผลการปฏิบติังาน  
1.4  ระบบความกา้วหนา้ในอาชีพ 

2) มีการเผยวิธีการใชง้านระบบดงักล่าวแก่เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการดูแล และใชง้าน
ระบบ 

3) มีคู่มือส าหรับการศึกษา และใชง้านระบบส าหรับผูใ้ชง้าน 
 

2.4  ขอบเขตของการท างานระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

2.4.1  ระบบภาระงานทางวชิาการ 
1) สามารถก าหนดจ านวน ประเภทผลงานทางวิชาการของแต่ละต าแหน่ง และ

หลกัเกณฑ์เพิ่มเติม บนัทึกขอ้มูลและตรวจสอบ  สามารถก าหนดเกณฑ์ตามเง่ือนไขเวลา ประเภท
บุคลากรสายวิชาการ และหน่วยงาน เช่น (ตวัอยา่งการบนัทึกขอ้มูลผลงานทางวิชาการตามเอกสาร
แนบ) 

 (1) งานสอน 
 (2) งานวจิยั 
 (3) ต ารา/ หนงัสือ 
 (4) กรณีศึกษา (Case Study) 
 (5) บทความทางวชิาการ 
 (6) ผลงานทางวชิาการในลกัษณะอ่ืน 
2) สามารถก าหนดภาระงานทางวิชาการเพิ่มเติมนอกเหนือจากภาระงานตามเกณฑ์

มาตรฐาน หรือไดรั้บการยกเวน้ โดยสามารถก าหนดเป็นรายบุคคล 
3) สามารถบนัทึก และตรวจสอบรายการภาระงานทางวชิาการ โดยมีสถานะ เช่น 
 (1) บนัทึกใหม่ 
 (2) ตรวจสอบเบ้ืองตน้ 
 (3) อนุมติั 
4) สามารถรายงาน ภาระงานทางวิชาการ จ าแนกรายบุคคล/คณะ/หน่วยงาน/

ภาพรวมของสถาบนั  ดงัน้ี 
 (1) รายช่ือ/จ านวนรายการผลงานทางวชิาการแยกตามประเภท 
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 (2) รายช่ือ/จ านวนผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีจะตอ้งรายงานภาระงานทาง
วชิาการตามระดบัต าแหน่ง และสัดส่วนผลงานในแต่ละปี 

 (3) รายช่ือ/จ านวน/สัดส่วนผูท่ี้ผา่น และไม่ผา่นภาระงานทางวชิาการ 
 (4) รายช่ือผูด้  ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีไดรั้บยกเวน้ภาระงานทางวิชาการโดย

สามารถระบุไดว้า่ ไดรั้บยกเวน้ผลงานทางวชิาการ หรืองานสอน จ านวนก่ีรายการ เป็นตน้ 
 (5) รายงานผลการปฏิบติัภาระทางวชิาการรายบุคคล 
 

2.4.2  ระบบสมรรถนะบุคลากร และการพฒันา 
1) สามารถก าหนด และตั้งค่าคะแนนความคาดหวงัของสมรรถนะบุคลากรแต่ละ

ประเภท เช่น 
 (1) สมรรถนะหลกั (Core Competency) 
 (2) สมรรถนะตามหนา้ท่ี (Functional Competency) 
 (3) สมรรถนะการบริหาร (Managerial Competency) 

2) สามารถประเมินสมรรถนะบุคลากรในระบบ โดยประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  
 (1) การประเมินสมรรถนะตนเอง 
 (2) การประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชา และหรือผูร่้วมงาน และหรือผูรั้บบริการ 
หรืออ่ืน ๆ 
 (3) ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานยนืยนัผล 

3) สามารถก าหนดกลุ่มผูป้ระเมิน และค่าน ้าหนกัคะแนนประเมินตามขอ้ 5.2.2 ได ้
4) สามารถบนัทึก หรือเช่ือมโยงขอ้มูลการอบรม/พฒันา/ศึกษาดูงาน รายบุคคล 

(ขอ้มูลการอบรมภายในสถาบนับางส่วนจากระบบติดตามการใช้ทรัพยากรและการเขา้ร่วมกิจกรรม : 
ARTS) 

5) สามารถรายงานผลการประเมินสมรรถนะ มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) คะแนนการประเมิน 
 (2) ช่องวา่งสมรรถนะ (GAP) คะแนนความคาดหวงั-คะแนนประเมิน 
 (3) สมรรถนะท่ีสามารถพฒันาได ้(ผูบ้งัคบับญัชาแนะน า) 

6) สามารถรายงานแผนการพฒันารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
ท่ีประกอบดว้ยรายละเอียด เช่น 

(1) ผลการประเมินสมรรถนะ 
(2) สมรรถนะท่ีสามารถพฒันาได ้
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(3) วธีิการพฒันา 
(4) ช่วงเวลาท่ีจะพฒันา 
(5) ตวัช้ีวดัความส าเร็จ 
(6) ผลการพฒันา 

7) สามารถรายงานสรุปประวติัการอบรม/พฒันา/ศึกษาดูงาน 
 

2.4.3  ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
1) ประเภทผู้บริหาร สามารถก าหนดองค์ประกอบของการประเมินในแต่ละ

ประเภทผูบ้ริหาร ดงัแสดงตวัอยา่งในตาราง 2.1 
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ตาราง 2.1  แสดงประเภทองคป์ระกอบของการประเมินในแต่ละประเภทผูบ้ริหาร 
 

กรณ ี
องค์ประกอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
พฤติ ก ร รมกา รปฏิ บั ติ
ราชการ 

รองอธิการบดี 1)  ระดบัความส าเร็จของงานตามพนัธกิจ  
2)  ระดบัความส าเร็จตามยทุธศาสตร์ของสถาบนั 

3) การก ากบัและติดตาม
ภารกิจประจ าตามท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

ผู้ช่วยอธิการบดี 1)  ผลสัมฤทธ์ิของงาน  
2)  ผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานภาระงานทาง
วชิาการ  

3)  การบริการทางวิชาการ
ท่ีแสดงถึงสมรรถนะส่วน
บุคคล  
4)  พฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
คณะ/ส านกัและสถาบนั  

คณบดี 1) การพฒันาการเรียนการสอน 
2) การส่งเสริมงานวจิยัและการประชุมวชิาการ 

3) การบริหารงานทัว่ไป 

ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส านัก 
 

1) ระดับความส า เ ร็จของงานตามท่ีได้รับ
มอบหมาย  
2) การประชุมวิชาการ/การจดัโครงการบริการ
วชิาการ  

3) การบริหารงานทัว่ไป 

รองคณบดี/รอง
ผู้ อ า น ว ย ก า ร
ส านัก 
 

1) ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
2) ผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานภาระงานทาง
วชิาการ  

3) การบริการทางวิชาการ
ท่ีแสดงถึงสมรรถนะส่วน
บุคคล 
4) พฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
คณะ/ ส านกัและสถาบนั 
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2) อาจารยซ่ึ์งไม่ไดด้ ารงต าแหน่งบริหาร สามารถก าหนดองคป์ระกอบของการประเมิน 
ดงัแสดงตวัอยา่งในตาราง 2.2 

 
ตาราง 2.2  แสดงประเภทองคป์ระกอบของการประเมินในแต่ละประเภทของอาจารยท่ี์ไม่ไดด้ ารง

ต าแหน่งผูบ้ริหาร 
 

กรณ ี
องค์ประกอบ 

ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
พฤติ ก ร รมกา รปฏิ บั ติ
ราชการ 

อาจารย์ซ่ึงไม่ได้
ด ารงต าแหน่ง
บริหาร 

1) ผลการปฏิบัติตามมาตรฐานภาระงานทาง
วชิาการ  
 

2) การบริการทางวิชาการ
ท่ีแสดงถึงสรรถนะส่วน
บุคคล  
3)  พฤติกรรมและการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของ
คณะ/ส านกัและสถาบนั  

 
3) สายสนบัสนุน  
สามารถก าหนดตวัช้ีวดัการปฏิบติังานประจ าปี (KPI) ซ่ึงแบ่งเป็น 3 ประเภท เช่น 1) 

KPI งานตามยทุธศาสตร์  2) KPI งานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  3) KPI ผลงานเชิงพฒันา KPI 
ทั้ง 3 ส่วนประกอบดว้ยรายการยอ่ย ดงัน้ี 

(1) ตวัช้ีวดั (KPI) 
(2) เป้าหมายการด าเนินงาน (เป้าหมาย KPI) 
(3) คะแนนเตม็ 
(4) การบรรลุเป้าหมาย 
(5) คะแนนท่ีได ้

4) สามารถประเมินผลการปฏิบติังานในระบบ โดยประกอบดว้ย 3 ขั้นตอน คือ  
(1) การประเมินตนเอง 
(2) การประเมินโดยผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น 
(3) ผูบ้งัคบับญัชาสูงสุดของหน่วยงานยนืยนัผล 

5) สามารถก าหนดกลุ่มผูป้ระเมิน และค่าน ้าหนกัคะแนนประเมินตามขอ้ 5.3.2 
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6) สามารถประเมินผลการปฏิบติังาน  ซ่ึงการประเมินผลการปฏิบติังานค านวณ
คะแนนจาก 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ผลสัมฤทธ์ิของงาน 
- ผลสัมฤทธ์ิของงานตามยทุธศาสตร์สถาบนั/หน่วยงาน 
- ผลสัมฤทธ์ิของงานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
- คะแนนการมีส่วนร่วม 

ส่วนท่ี 2  ผลงานเชิงพฒันา 
ส่วนท่ี 3  ผลการประเมินสมรรถนะ (คะแนนจากระบบสมรรถนะ) 

** บุคลากรแต่ละประเภทจะมีสัดส่วน ขอ้ก าหนดในการค านวณคะแนนท่ีแตกต่างกนั 
7) สามารถรายงานผลการประเมินการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 7 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2  ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

- ผลสัมฤทธ์ิของงานตามยทุธศาสตร์สถาบนั/หน่วยงาน 
- ผลสัมฤทธ์ิของงานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ 
- คะแนนการมีส่วนร่วม 

ส่วนท่ี 3  ผลงานเชิงพฒันา 
ส่วนท่ี 4  การประเมินสมรรถนะ 
ส่วนท่ี 5  ความเห็นเก่ียวกบัการเล่ือนเงินเดือน 
ส่วนท่ี 6  สรุปผลการประเมิน 
ส่วนท่ี 7  แผนพฒันารายบุคคล 

8) รายงานอ่ืน ๆ ไม่นอ้ยกวา่ 10 รายงาน 
9) สามารถเลือกผลงานทางวิชาการมานับเป็นผลการปฏิบติังาน เพื่อประเมินผล

เล่ือนเงินเดือน 
10) สามารถออกรายงานผลงานทางวิชาการมานับเป็นผลการปฏิบัติงาน เพื่อ

ประเมินผลเล่ือนเงินเดือน 
  

2.4.4  ระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (สายวชิาการและสายสนับสนุน) 
1) สามารถแจง้เตือนผูท่ี้มีคุณสมบติัในการขอต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในระดบัต่าง ๆ 
2) สามารถรายงานผูท่ี้มีคุณสมบติัในการขอต าแหน่งท่ีสูงข้ึนในระดบัต่าง ๆ 



19 

3) สามารถบนัทึกขอ้มูล และเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการขอต าแหน่ง
สูงข้ึน 

4) สามารถบนัทึกผลความกา้วหนา้ในการขอต าแหน่ง เพื่อก ากบัและติดตามผลการ
ด าเนินงานได ้

5) สามารถรายงานสถานะความเคล่ือนไหวของการด าเนินงาน ณ ปัจจุบนัได ้
6) ผูข้อต าแหน่งสามารถเรียกดูผลความกา้วหนา้ในการขอต าแหน่งได ้



 

 
บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิและระเบียบวธีิวจิยั 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ซ่ึง
ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง และใช้แบบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบัระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษาวจิยั 
 3.2  สมมติฐานการวจิยั 

3.3  นิยามปฎิบติัการ 
 3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.5  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 

3.6  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 3.8  วธีิการเก็บรวบรวม 
3.9  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษาวจิัย 
 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าใหไ้ดข้อ้สรุปเก่ียวกบัการศึกษาเร่ือง ความ 
ตั้งใจ  ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒัน -
บริหารศาสตร์ : การประยกุตใ์ชต้วัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงก าหนดกรอบแนวคิด
ท่ีใชใ้นการศึกษา (Conceptual Framework)  ดงัภาพ  
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา  (Conceptual Framework) 
 
 

ความเช่ือมัน่ในระบบ 

ความคาดหวงัในผลสมัฤทธ์ิ 

นโยบายของสถาบนั 

ความเขา้ใจในเทคโนโลย ี

การรับรู้ถึงประโยชน ์
ท่ีไดรั้บ 

การรับรู้ถึงความยากง่าย 
ในการใชง้าน 

ความตั้งใจในการใชร้ะบบฯ 

ความสมคัรใจ 
ประสบการณ์ในการ 
ใชเ้ทคโนโลย ี

Technology Acceptance Model :  
TAM by Fred  
 

H1 

H2 
H3 

H4    H5 

   H6 

 H7  H8 

 H9 
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3.2  สมมุติฐานการวจิัย 
 

สมมุติฐานท่ี 1 (H1)  ความเช่ือมัน่ในระบบฯมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมุติฐานท่ี 2 (H2) ผลกระทบความเช่ือมัน่ในระบบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจะ
ถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลย ี

สมมุติฐานท่ี 3 (H3) ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการ
ใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมุติฐานท่ี 4 (H4)   นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ 
สมมุติฐานท่ี 5 (H5) นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ

โดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
สมมุติฐานท่ี 6 (H6) ผลกระทบนโยบายของสถาบนัต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบจะถูก

ก ากบัโดยความสมคัรใจ 
สมมุติฐานท่ี 7 (H7) ความเขา้ใจในเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้

ระบบโดยผา่นการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน   
สมมุติฐานท่ี 8 (H8) ความเขา้ใจในเทคโนโลยีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้

ระบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
สมมุติฐานท่ี 9 (H9) ผลกระทบความเขา้ใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู้ถึงความยากง่ายใน

การใชง้าน จะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลย ี
 

3.3  นิยามปฏบิัติการ 
 
ความตั้ งใจ หมายถึง ความมุ่งมั่นของบุคลากรท่ีจะน าระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลมาใชง้านในปีงบประมาณ 2558 
ความสมัครใจและทัศนคติ หมายถึง ความคิดเห็นต่อระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ อันได้แก่ ความส าคัญของระบบ ประโยชน์ของระบบ ความ
กระตือรือร้นท่ีจะศึกษาและความพึงพอใจในระบบ 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ หมายถึง ทศันคติท่ีมีเก่ียวกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการใชง้าน
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล อนัไดแ้ก่ การน าระบบมาใชจ้ะช่วยในการประเมินผล
งานของบุคลากรให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส เท่ียงตรงมากยิ่งข้ึน รวมถึงช่วยให้เกิดการพฒันา
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สมรรถนะของบุคลากรไดต้รงกบัความตอ้งการมากยิ่งข้ึน อีกทั้งยงัช่วยในการประเมินภาระงาน
สอนของอาจารยใ์หมี้ความสะดวกและเป็นระบบมากยิง่ข้ึน 

การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน หมายถึง ทศันคติท่ีเก่ียวกบัความยากง่ายในการใช้
งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล อนัได้แก่ การใช้งานระบบเป็นเร่ืองท่ีง่าย ไม่
ซบัซ้อน  สามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจได ้ประกอบกบัการอ านวยความสะดวกของเจา้หน้าท่ี
ผูดู้แลระบบและเจา้ของระบบ โดยความยากง่ายในการใชง้านเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญัประการหน่ึง
ต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ 

ความเช่ือมัน่ในระบบ หมายถึง การยอมรับและเช่ือถือขอ้มูลจากระบบ รวมทั้งการท างาน
ของระบบทั้ง ดา้นเครือข่ายของสถาบนั และตวัระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ความ
พร้อมของขอ้มูล ความมีเสถียรภาพและความปลอดภยัของระบบ 

นโยบายของสถาบนั หมายถึง การท่ีผูใ้ชง้านระบบไดรั้บการส่งเสริม สนบัสนุน ช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ จากสถาบนั อนัได้แก่ การก าหนดนโยบายและการกระตุ้นส่งเสริมจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูงของสถาบนั การให้เวลาในการเรียนรู้ การจดักิจกรรมและการจดัอบรมสัมมนาในการใช้
งานระบบ 

ความเข้าใจในเทคโนโลยี หมายถึง การมีความรู้และประสบการณ์เก่ียวกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศในดา้นต่าง ๆ ทั้งระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศอ่ืน ๆ
ของสถาบนั รวมไปถึงการใชง้านอินเทอร์เน็ต สมาร์ทโฟน และแทบ็เล็ตต่าง ๆดว้ย 
 

3.4  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 

ในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ประชากร คือ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ี
ใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการเก็บขอ้มูลโดยการส ารวจ
คน แบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอน โดยแต่ละขั้นใชก้ารสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 เน่ืองจากทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนซ่ึงเป็นขา้ราชการ พนกังานสถาบนั
และลูกจา้งของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ก าหนดจ านวนผูใ้ช้งานระบบใช้วิธีการค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 876 คน โดยใช้
สูตรของ Yamane’s ในระดบัความเช่ือมัน่ ร้อยละ 95 (ความคลาดเคล่ือน 0.05) น ามาค านวณขนาด
ตวัอยา่งจากสูตร ไดผ้ลลพัธ์ดงัน้ี 
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สูตร      n   =           N 
 1+N (e2) 

โดยท่ี e   = : ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งในท่ีน้ีก าหนดท่ี 0.05 
 N  = : จ านวนประชากร 
 n  = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

 แทนค่า 
 n  = 876  
 1+876 (0.05)2 
                               = 275 

 
ผูว้จิยัไดส่้งแบบสอบถามไปยงักลุ่มประชากร จ านวน 300 ชุด ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืน 

จ านวนทั้งส้ิน 275 ชุด คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของแบบสอบถามท่ีส่งไปทั้งหมด ดงันั้น ขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งของการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีเป็นจ านวนทั้งส้ิน 275 คน  

ขั้นตอนท่ี 2 ไดท้  าการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอนก าหนดขนาด (Stratified  two-stage 
Random Sampling) แบ่งตามหน่วยงาน เป็น 11 คณะ 4 ส านกั 1 ส านกังานอธิการบดี และใช้การ
ค านวณโดยการก าหนดอตัราส่วนของประชากรในแต่ละหน่วยงานเทียบกบัจ านวนทั้งหมดของ
กลุ่มตวัอยา่ง โดยมีรายละเอียดดงัน้ีจ  านวนประชากรโดยกลุ่มตวัอยา่งมีจ านวน ดงัน้ี 
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ตาราง 3.1  จ  านวนบุคลากรทั้งหมดท่ีใชง้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแยกตามหน่วยงาน 
 
ช้ันภูมิที ่ หน่วยงาน จ านวนบุคลากรที่

ใช้ระบบ HRIS 
ทั้งหมด (คน) 

ร้อยละ 

1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 89 10.16 
2 คณะบริหารธุรกิจ 49 5.60 
3 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 43 4.91 
4 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 32 3.65 
5 คณะสถิติประยกุต ์ 48 5.49 
6 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 44 5.02 
7 คณะการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 25 2.85 
8 คณะนิติศาสตร์ 20 2.28 
9 คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 16 1.83 

10 คณะภาษาและการส่ือสาร 38 4.34 
11 วทิยาลยันานาชาติ 6 0.68 
12 ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 32 3.65 
13 ส านกัสิริพฒันา 27 3.08 
14 ส านกัวจิยั 29 3.31 
15 ส านกับรรณสารการพฒันา 60 6.85 
16 ส านกังานอธิการบดี 318 36.30 

 รวม 876 100 

 
 
 
 
 
 
 
 



26 

ตาราง 3.2  จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชง้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแยกตามหน่วยงาน 
 
ช้ันภูมิที ่ หน่วยงาน ร้อยละของบุคลากร

ตามหน่วยงาน
เทยีบกบับุคลากร
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างแยกตาม
หน่วยงาน (คน) 

1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 10.16 28 
2 คณะบริหารธุรกิจ 5.60 15 
3 คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 4.91 13 
4 คณะพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 3.65 10 
5 คณะสถิติประยกุต ์ 5.49 15 
6 คณะพฒันาการเศรษฐกิจ 5.02 14 
7 คณะการจดัการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 2.85 8 
8 คณะนิติศาสตร์ 2.28 6 
9 คณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ 1.83 5 

10 คณะภาษาและการส่ือสาร 4.34 12 
11 วทิยาลยันานาชาติ 0.68 2 
12 ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 3.65 10 
13 ส านกัสิริพฒันา 3.08 9 
14 ส านกัวจิยั 3.31 9 
15 ส านกับรรณสารการพฒันา 6.85 19 
16 ส านกังานอธิการบดี 36.30 100 

 รวม 100 275 
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ตาราง 3.3  ขนาดตวัอยา่งของบุคลากรท่ีใชง้านระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแยกตามกลุ่มท่ีส ารวจ 
 
ช้ันภูมิที ่ หน่วยงาน จ านวนบุคคลกรที่

ใช้ระบบ HRIS 
ทั้งหมด 

จ านวนตัวอย่าง 
ทีใ่ช้ในการวจัิย 

1 คณะ/วทิยาลยั 410 128 
2 ส านกั 148 47 
3 ส านกังานอธิการบดี 318 100 

 รวม 876 275 

 

3.5  ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัก าหนดตวัแปรและมาตรวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาซ่ึงไดม้าจาก
การทบทวนวรรณกรรม และการทบทวนงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีรายละเอียดดงัตาราง 3.4 

 
ตาราง 3.4  ตวัแปรและมาตรวดัตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา 
 
ตัวแปร มาตรวดั 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพศ นามบญัญติั 
อาย ุ เรียงล าดบั 
ระดบัการศึกษา นามบญัญติั 
ต าแหน่ง นามบญัญติั 
สังกดั นามบญัญติั 
ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ความตั้งใจในการใชร้ะบบบริหารทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณ 2558 นามบญัญติั 
ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ อนัตรภาคชั้น 
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ตาราง 3.4  (ต่อ) 
 
ตัวแปร มาตรวดั 

ความสมัครใจ ทศันคติของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ความสมัครใจและทัศนคติของผูใ้ช้ระบบต่อระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

อนัตรภาคชั้น 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ อนัตรภาคชั้น 
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน อนัตรภาคชั้น 
ความเช่ือมัน่ในระบบ อนัตรภาคชั้น 
ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ อนัตรภาคชั้น 
นโยบายของสถาบนั อนัตรภาคชั้น 
ความเขา้ใจในเทคโนโลย ี อนัตรภาคชั้น 
 

3.6  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเป็นแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนเอง 
โดยศึกษาจากทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามวตัถุประสงคข์อง
การวจิยั  โดยการเก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัความตั้งใจในการใชร้ะบบบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ย  5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ชร้ะบบ  ลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ
จ านวน 5 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล ลกัษณะเป็นค าถามแบบเลือกตอบ จ านวน 1 ขอ้ 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 3 ขอ้
โดยแต่ละขอ้มีลกัษณะการตอบเป็นแบบประเมินค่าลิเคอร์ท 5 ตวัเลือก 

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความสมคัรใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล จ านวน 6 ขอ้ โดยแต่ละขอ้มีลกัษณะการตอบเป็นแบบประเมินค่าของลิเคอร์ท  5 ตวัเลือก 
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ตอนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล จ านวน 27 ขอ้ โดยแต่ละขอ้มีลกัษณะการตอบเป็นแบบประเมินค่าของ
ลิเคอร์ท 5 ตวัเลือก 

การวิจยัคร้ังน้ี ตอ้งการหาระดบัความตั้งใจและปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศ
บริหารทรัพยากรบุคคล โดยใช้แบบสอบถาม เม่ือรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามทุกฉบบัแลว้น าขอ้มูลท่ีไดท้ั้งหมดมาจดัระเบียบและลงรหสั (Coding Sheet) และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ (SPSS Statistical Package for Social Sciences)เป็น
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการประมวลผลขอ้มูล และน าผลจากการประมวลผลมาวิเคราะห์ และเสนอเป็น
ผลการวจิยั โดยแบบสอบถามตอนท่ี 3-5 มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแบ่งเป็น 4 ระดบั คือ 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่ = 5 คะแนน 
เห็นดว้ย = 4 คะแนน 
เฉย ๆ = 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย = 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ = 1 คะแนน 
น าคะแนนแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย แลว้น ามาเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประมาณค่าของเบสท ์

(Best 1978, 169-175) ดงัน้ี 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 1.00-2.33 หมายถึง ระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 2.34-3.67 หมายถึง ระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ียระหวา่ง 3.68-5.00 หมายถึง ระดบัมาก 
 

3.7  การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 

3.7.1  การหาความเทีย่งตรง (Validity) 
โดยน าแบบสอบถามไปปรึกษากบัผูดู้แลระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของค าถามและฟังก์ชั่นการใช้งานของระบบให้มีความสอดคล้องกัน  
จากนั้นน าแบบสอบถามไปเสนอกับอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรง เชิง
เน้ือหา (Content Validity) ของค าถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ 
และน ามาแกไ้ขปรับปรุงเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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3.7.2  การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไ้ขแลว้ทดสอบกบักลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 30 ชุด  โดย

การทดสอบความน่าเช่ือถือของเคร่ืองมือดว้ยวธีิการค านวณสูตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ โดยหาค่า
ความน่าเช่ือถือมีค่ามากกวา่ 0.7 ข้ึนไป  แสดงวา่เคร่ืองมือวดัมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปใช้
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้ พบวา่ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามมีรายละเอียดดงัตาราง 3.5 
 
ตาราง 3.5  ค่าความน่าเช่ือถือของแบบสอบถาม เม่ือค านวณดว้ยสูตรสัมประสิทธ์ิของครอนบาค 

(Cronbach’s Alpha) ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
 
                 ด้าน ความน่าเช่ือถือ 
ความสมคัรใจและทศันคติของผูใ้ชร้ะบบต่อระบบสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

0.879 

การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 0.823 
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน 0.775 
ความเช่ือมัน่ในระบบ 0.859 
ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ 0.886 
นโยบายของสถาบนั 0.844 
ความเขา้ใจในเทคโนโลย ี 0.792 
 

3.8  วธิีเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จากการคน้ควา้
ทฤษฎี และวิทยานิพนธ์ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงขอ้มูลของระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการวิจยัในคร้ังน้ี ในส่วนของขอ้มูลปฐมภูมิ ผูว้ิจยัได้
จดัส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มประชากร คือ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  และ
ท าการเก็บรวบรวมตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2558 และเม่ือไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา จึงท า
การคดัเลือกแบบสอบถามท่ีครบถว้นสมบูรณ์ เพื่อน ามาวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.9  สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิง
ปริมาณ โดยจะแปลผลขอ้มูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้
โปรแกรม SPSS และใชส้ถิติพื้นฐานในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อจดัหมวดหมู่และให้เพื่อให้ทราบลกัษณะ
พื้นฐานทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมุติฐานกลุ่มประชากรโดยใชค้่า
การวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) เพื่อใชว้ิเคราะห์ความแตกต่างระหวา่งตวัแปร และวิเคราะห์
ค่าความแปรปรวนของตวัแปร 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

บทน้ีน าเสนอผลการศึกษา เร่ือง ความตั้ งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ซ่ึงมีหวัขอ้ของการน าเสนอ ดงัน้ี 
 4.1  ลกัษณะพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.2  ระดบัความตั้งใจใช้ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
 4.3  ระดบัของประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.4  ระดบัความสมคัรใจในการใชร้ะบบสารสนเทศของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.5  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ี 
 

4.1  ลกัษณะพืน้ฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาน้ีไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในส่วนของปัจจยัพื้นฐาน คือ เพศ อายุ ระดบั
การศึกษาสูงสุด ต าแหน่ง และสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกลุ่มตัวอย่างปฏิบัติงานอยู่ ณ ปัจจุบัน
รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวน าเสนอไวใ้นตาราง 4.1 
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ตาราง 4.1  แสดงจ านวนร้อยละของขอ้มูลส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวนคน ร้อยละ 
1.  เพศ 
     1.1  ชาย 
     1.2  หญิง 
    1.3  ไม่ระบุ 

 
68 
206 
1 

 
24.7 
24.7 
0.4 

2.  อาย ุ
     2.1 นอ้ยกวา่ 30 ปี 
     2.2  31-40 ปี 
     2.3  41-50  ปี 
     2.4  50 ปี ข้ึนไป 

 
61 
113 
72 
29 

 
22.2 
41.1 
26.2 
10.5 

3. ระดบัการศึกษาสูงสุด 
    3.1  ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
    3.2  ปริญญาตรี 
    3.3  ปริญญาโท 
    3.4  ปริญญาเอก 

 
20 
127 
124 
1 

 
7.3 
46.2 
45.1 
1.1 

4.  ต าแหน่งงาน ณ ปัจจุบนั 
    4.1  คณาจารย ์
    4.2  ผูบ้ริหาร/หวัหนา้กลุ่มงาน 
    4.3  นกัวชิาการ/นกัวเิคราะห์ 
    4.4  บุคลากรสายงานบริหารและธุรการ 
    4.5  อ่ืนๆ 

 
6 
38 
82 
107 
42 

 
2.2 
13.8 
29.8 
38.9 
15.3 

5.  สังกดั 
    5.1  คณะ/วทิยาลยั 
    5.2  ส านกั/ศูนย ์
    5.3  ส านกังานอธิการบดี 
    5.4  ไม่ระบุ 

 
137 
51 
83 
4 

 
49.8 
18.5 
30.2 
1.5 

รวม 275 100 

 

n = 275 
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จากตาราง 4.1 พบวา่บุคลากรท่ีตอบแบบสอบถามมากกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิงถึง ร้อยละ 74.9
และเพศชาย ร้อยละ 24.7 ดา้นอาย ุมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 41.1 อายุระหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 
26.2 อายุน้อยกว่า 30 ปี ร้อยละ 22.2 และอายุมากกว่า 50 ปี ร้อยละ 10.5 ตามล าดบั ด้านระดับ
การศึกษา พบวา่ บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามไดรั้บการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ใน
อตัราใกลเ้คียงกนั โดยปริญญาตรี ร้อยละ 46.2 ปริญญาโท ร้อยละ 45.1 ต ่ากวา่ปริญญาตรี ร้อยละ 3
ปริญญาเอก ร้อยละ 1.1 และไม่ระบุ ร้อยละ 0.4 ด้านต าแหน่งงาน พบว่า บุคลากรผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นบุคลากรสายบริหารและธุรการมากท่ีสุดคือ ร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ นกัวิชาการ
และนกัวเิคราะห์ ร้อยละ 29.8 ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้กลุ่มงาน ร้อยละ 13.8 คณาจารย ์ร้อยละ 2.2 และ
อ่ืน ๆ ร้อยละ 15.3 และพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.8  สังกดัคณะ/วิทยาลยั
รองลงมาคือ ส านกังานอธิการบดี ร้อยละ 30.2 ส านกั/ศูนย ์ร้อยละ 18.5 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 1.5 

กล่าวโดยสรุปคือ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เป็น
เพศหญิงเกือบคร่ึงมีอายุระหวา่ง 31-40 ปี ระดบัการศึกษา คือ ปริญญาตรี และปริญญาโทใกลเ้คียง
กนั  ด ารงต าแหน่งบุคลากรสายบริหารและธุรการเป็นส่วนใหญ่ โดยสังกดัคณะ/วิทยาลยั จ านวน
คร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

4.2  ระดับความตั้งใจใช้ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

 
การศึกษาน้ีได้สอบถามถึงระดับความตั้งใจของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร-

ศาสตร์ โดยให้ระบุความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณ 2558 โดยมีล าดบัความตั้งใจใชร้ะบบมากท่ีสุด ตั้งใจระดบัมาก ตั้งใจระดบัปานกลาง
ตั้งใจระดบันอ้ย และตั้งใจในระดบันอ้ยท่ีสุด โดยจากการศึกษาพบรายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าว
ตามตาราง 4.2 ดงัต่อไปน้ี 
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ตาราง 4.2  แสดงระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณ 2558  ของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

 

ระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ 
การบริหารทรัพยากรบุคคล 

จ านวน ร้อยละ 

ความตั้งใจนอ้ยท่ีสุด 
ความตั้งใจนอ้ย  

5 
11 

1.8 
4.0 

ความตั้งใจปานกลาง   40 14.5 
ความตั้งใจมาก 113 41.1 
ความตั้งใจมากท่ีสุด 106 38.5 
 275 100 

 
จากตาราง 4.2 พบว่า บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จ านวน 275 คน มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณ 2558 อยูใ่นระดบัมาก และระดบัมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 41.1 และร้อยละ
38.5 ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะไดม้ากกวา่คร่ึงของกลุ่มตวัอยา่ง  โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตั้งใจใน
ระดบัปานกลางเพียง ร้อยละ 14.5 ระดบันอ้ย 4.0 และระดบันอ้ยท่ีสุดเพียง 1.8 เท่านั้น 

นอกจากน้ีเม่ือพิจารณาถึงระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล ในปีงบประมาณ 2558 โดยจ าแนกตามลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลของบุคลากรกลุ่มตวัอยา่ง
ดงักล่าว ผลการศึกษามีรายละเอียดปรากฏดงัตาราง 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

n = 275 
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ตาราง 4.3  แสดงร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
จ  าแนกตามลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 

 

ลกัษณะส่วนบุคคล 

ระดับความตั้งใจในการใช้ระบบ HRIS 

ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

เพศ 
หญิง 
ชาย 

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 
อายุ 

นอ้ยกวา่ 30 ปี 
31-40 ปี 
41-50 ปี 
มากกวา่ 50 ปี 

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 

ระดบัการศึกษาสูงสุด 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 
ไม่ระบุ 

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 

- 
ต าแหน่ง 
      คณาจารย ์
      ผูบ้ริหาร/หวัหนา้กลุ่มฯ 
     นกัวิชาการ/นกัวเิคราะห์ 
     บุคลากรสายธุรการ 
     อ่ืน ๆ 

 
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 

สังกดั 
    คณะ/วทิยาลยั 
     ส านกั/ศูนย ์
     ส านกังานอธิการบดี 
     อ่ืน ๆ 
    ไม่ระบุ 

 
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 

- 
- 

n = 275 
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จากตาราง 4.3 เป็นร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดบัความตั้งใจในการใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
จ าแนกตามลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล โดยในส่วนของเพศ พบว่า เพศหญิงและเพศชายมีระดบั
ความตั้งใจใกลเ้คียงกนั คือ เพศหญิงระดบัความตั้งใจในระดบัมากท่ีสุด 39.8 เพศชาย 35.3 โดยเม่ือ
พิจารณารายละเอียด พบว่า เพศหญิงมีระดบัความตั้งใจระดบัมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ท่ีสุด ลดหลัน่กนัในอตัราร้อยละ 39.8, 38.3, 16.5, 3.4 และ 1.9 ส่วนเพศชายมีระดบัความตั้งใจใน
อตัรามากท่ีสุดคือ 35.5 มาก 50.0 ปานกลาง 8.8 นอ้ย 4.4 และนอ้ยท่ีสุดคือ 1.5 ตามล าดบั  

ด้านอายุ พบว่า บุคลากรของสถาบนัท่ีมีอายุน้อยกว่า 30 ปี มีระดับความตั้ งใจมากใน
สัดส่วนท่ีสูงสุดคือ ร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 34.4 และระดบัปานกลาง 
ระดบันอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 14.8, 1.6, 1.6 ตามล าดบั บุคลากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี 
มีระดบัความตั้งใจมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนั คือ ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ มากท่ีสุด  
ร้อยละ 38.9 ปานกลาง ร้อยละ 10.6 นอ้ย ร้อยละ 7.1 นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.7 บุคลากรท่ีมีอายุระหวา่ง 
41-50 ปีมีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงสุดคือ ร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ ระดบัมาก ร้อย
ละ 33.3 ปานกลาง ร้อยละ 10.3 นอ้ย ร้อยละ 2.8 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1.4 ส าหรับบุคลากรท่ีมีอายุ
มากกวา่ 50 ปี มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลอยูใ่นระดบั
มาก ร้อยละ 48.3 และมากท่ีสุด ร้อยละ 41.4 ตามล าดบั 

ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด พบวา่ บุคลากรของสถาบนัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณวุฒิต ่ากวา่
ปริญญาตรี มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 55.0 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด ส่วนบุคลากรท่ีมี
คุณวุฒิระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท มีระดบัความตั้งใจอยู่ในระดบัมาก คือ ร้อยละ 40.2 และ 
40.6 ตามล าดบั โดยเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี
มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 55.0 ระดบัมาก ร้อยละ 25.0 ปานกลาง ร้อยละ 15.0 และนอ้ย
ท่ีสุด ร้อยละ 5 บุคลากรท่ีมีคุณวฒิุระดบัปริญญาตรี มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 38.6  ระดบั
มาก ร้อยละ 40.2 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 17.3 ระดบันอ้ย ร้อยละ 3.1 และระดบัน้อยท่ีสุด ร้อยละ 
0.8 บุคลากรท่ีมีคุณวฒิุระดบัปริญญาโท มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 36.3 ระดบัมาก ร้อยละ 
46.0 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.3 ระดบัน้อย ร้อยละ 4.8 และระดบัน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.6 ส่วน
บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกมีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 33.3 ระดบัน้อย ร้อยละ 
33.3 และระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 33.3 เช่นกนั 

ดา้นต าแหน่งงานในปัจจุบนั พบว่า บุคลากรของสถาบนัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างมีระดบัความ
ตั้งใจมากท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ร้อยละ 41.1 คือ บุคลากรสายบริหารและธุรการ รองลงมาคือ 
ต าแหน่งอ่ืน ๆ นกัวิชาการ/นกัวิเคราะห์ ผูบ้ริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน และคณาจารยใ์นอตัรา ร้อยละ 
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40.5, 36.6, 34.2, 33.3 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด พบวา่ บุคลากรต าแหน่งอาจารยมี์
ระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด มาก และปานกลางในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ในอตัราร้อยละ 33.3 บุคลากรผู ้
ด ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร/หวัหนา้กลุ่มงาน มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบในระดบัมากท่ีสุด ร้อย
ละ 34.2 ระดบัมาก ร้อยละ 50.0 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 7.9 ระดบันอ้ย ร้อยละ 5.3 และระดบันอ้ย
ท่ีสุด 2.6 นกัวชิาการ/นกัวเิคราะห์มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 36.6
ระดบัมาก ร้อยละ 40.2 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดบันอ้ย ร้อยละ 3.7 ระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 
3.7 บุคลากรสายบริหารและธุรการ มีระดบัความตั้งใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 41.1 ระดบัมาก
ร้อยละ 39.3 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดบันอ้ย ร้อยละ 2.8 ระดบัน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.9 และ
บุคลากรผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะดบัในระดบัมาก ร้อยละ 40.5 ระดบั
มาก ร้อยละ 40.5 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.9 ระดบันอ้ยร้อยละ 7.1 

หน่วยงานท่ีบุคลากรสังกดั พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีสังกดัส านกั/ศูนย ์มีระดบั
ความตั้งใจในการใช้ระบบมากท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีสังกัดคณะ/
วิทยาลัย ร้อยละ 38.7 และบุคลากรท่ีสังกัดส านักงานอธิการบดี ร้อยละ 37.3 เม่ือพิจารณา
รายละเอียดพบว่า บุคลากรท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั มีระดบัความตั้งใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 
38.7 ระดบัมากน้อย ร้อยละ 40.9 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 16.8 ระดบัน้อย ร้อยละ 2.2 และระดบั
น้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.5 ส่วนบุคลากรท่ีสังกดัส านัก/ศูนย ์ มีระดบัความตั้งใจอยู่ในระดบัมากท่ีสุด  
ร้อยละ 43.1 ระดับมาก ร้อยละ 31.4 ระดับปานกลาง ร้อยละ 19.6 และระดับน้อย ร้อยละ 5.9 
บุคลากรสังกดัส านกังานอธิการบดี  มีระดบัความตั้งใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 37.3 ระดบัมาก 
ร้อยละ 48.2 ระดับปานกลาง ร้อยละ 8.4  ระดับน้อย ร้อยละ 3.6 และระดับน้อยสุด ร้อยละ 2 
บุคลากรสังกดัอ่ืน ๆ มีระดบัความตั้งใจในระดบัมาก ร้อยละ 100 ส่วนสังกดัท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ระบุ
สังกดั มีระดบัความตั้งใจในระดบันอ้ย ร้อยละ 100 

และเม่ือพิจารณาในส่วนของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นเพศ
หญิงมีค่าเฉล่ียของระดบัความตั้งใจอยู่ท่ี 4.11 เพศชาย 4.13 อายุของบุคลากรกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
น้อยกว่า 30 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจ  4.11 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.06 
อาย ุ41-50 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจ 4.08 และอายุมากกวา่ 50 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจอยูท่ี่ 
4.31 ในส่วนของระดบัการศึกษา พบวา่ ค่าเฉล่ียของระดบัความตั้งใจท่ีมากท่ีสุดคือ 4.25 เป็นระดบั
การศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  รองลงมาคือ 4.13 ระดบัปริญญาตรี และ 4.10  ระดบัปริญญาโท ส่วน
ระดบัปริญญาเอก 2.67 และไม่ระบุ  3.00 ต าแหน่งท่ีบุคลากรด ารงอยูน่ั้น พบวา่ ค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์
ใกลเ้คียงกนั  โดยค่าเฉล่ียของระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบมากท่ีสุดคือ บุคลากรสายบริหารและ
ธุรการ 4.17 รองลงมาคือ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 4.14 ผูบ้ริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน 4.08 นักวิชาการ/
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นกัวเิคราะห์ 4.02 และคณาจารย ์4.00 ในส่วนของสังกดัท่ีบุคลากรปฏิบติังานอยูน่ั้น พบวา่ ค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั โดยบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มีระดบัความตั้งใจเฉล่ีย 4.14 
บุคลากรท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยัมีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจ 4.13 บุคลากรสังกดัส านกั/ศูนย ์มีระดบั
ความตั้งใจเฉล่ีย 4.12 บุคลากรสังกดัอ่ืน ๆ มีระดบัความตั้งใจเฉล่ีย 4.00 บุคลากรท่ีไม่ระบุสังกดั มี
ค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจอยูท่ี่ระดบันอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 50 
 

4.3  ระดับของประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาน้ีได้สอบถามประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ
ผูต้อบแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 3 หวัขอ้ คือ สาขาวิชาท่ีกลุ่มตวัอย่างไดศึ้กษา ประสบการณ์ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบติังาน และประสบการณ์ท่ีมีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยี
สารสนเทศในชีวติประจ าวนั  รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวแสดงไวใ้นตาราง 4.4 

 
ตาราง 4.4  แสดงระดบัของประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของบุคลากรสถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 

ประสบการณ์ในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดับประสบการณ์ 

ค่าเฉลีย่ 

ส่วน
เบีย่งเบน
มาตรฐาน 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย 
ปาน
กลาง 

มาก 
มาก
ทีสุ่ด 

สาขาจบการศึกษามีความ
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

9.1 21.5 43.3 20.7 5.5 2.92 1.00 

ประสบการณ์การท างานท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบั
เทคโนโลยสีารสนเทศใน 

3.6 6.9 42.9 35.6 10.9 3.43 .907 

กิจวตัรประจ าวนัท่ีมีความ
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2.2 4.7 43.3 35.5 16.4 3.57 .895 

 
จากตาราง 4.4 พบว่าบุคลากรสถาบันบณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง 

จ  านวน 275 คน  มีประสบการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัมากท่ีสุดคือ กิจวตัร

n = 275 
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ประจ าวนั ร้อยละ 16.4  รองลงมาคือ ประสบการณ์การท างาน ร้อยละ 10.9 และประสบการด้าน
การศึกษา ร้อยละ 5.5 โดยในรายละเอียดพบว่า บุคลากรจบการศึกษาท่ีมีความเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ  5.5  ระดบัมาก ร้อยละ  20.7   ระดบัปานกลาง 
ร้อยละ 43.3  ระดบันอ้ย ร้อยละ 21.5  และระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 9.1 ประสบการณ์ในการท างานท่ี
ผ่านมาของบุคลากรมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 10.9 
ระดบัมาก ร้อยละ 35.6 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 42.9 ระดบัน้อย ร้อยละ 6.9  และระดบัน้อยท่ีสุด 
ร้อยละ 3.6 กิจวตัรประจ าวนัของบุคลากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ
อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 16.4 ระดบัมาก ร้อยละ 35.5 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 43.5 ระดบันอ้ย 
ร้อยละ 4.7 และระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.2 

และเม่ือพิจารณาในส่วนของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบว่า บุคลากรท่ีจบ
การศึกษาท่ีมีความสัมพนัธ์กบัเทคโนโลยีสารสนเทศเฉล่ียเท่ากบั 2.92 บุคลากรมีประสบการณ์การ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศเฉล่ียเท่ากบั 3.43 และบุคลากรมีกิจวตัรประจ าวนัท่ีมี
ความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเฉล่ียเท่ากบั 3.57 
 

4.4  ระดับความสมคัรใจในการใช้ระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง 
 
การศึกษาน้ีไดส้อบถามถึงความสมคัรใจ ทศันคติของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล โดยพิจารณาถึงปัจจยัต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใช้ระบบโดยมีระดับความ
คิดเห็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด รายละเอียดของขอ้มูลดงักล่าวแสดง
ไวใ้นตาราง 4.5 
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ตาราง 4.5  แสดงระดบัความสมคัรใจ ทศันคติของผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

 

ความสมัครใจ ทศันคติของผู้ใช้ระบบ HRIS ค่าเฉลีย่ 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1)  ท่านสมคัรใจใชร้ะบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการด าเนินงาน 

3.87 .802 มาก 

2)  การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาช่วยในการด าเนินงานเป็นความคิดท่ีดี 

4.00 .757 มาก 

3) ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ประโยชน์ต่อตวัท่าน 

3.88 .741 มาก 

4) ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถาบนั 

4.10 .774 มาก 

5) ท่านมีความกระตือรือตน้ท่ีจะศึกษาเพ่ือใชง้านระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.81 .805 มาก 

6) การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาช่วยในการด าเนินงานเป็นเร่ืองท่ีน่าพึงพอใจ 

3.86 .777 มาก 

รวม 3.92 .776 มาก 

 
จากตาราง 4.5 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นเก่ียวกับความสมคัรใจและ

ทศันคติของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่อยู่
ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูท่ี่ 3.92 โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่ ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถาบนั 4.10 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุด
รองลงมาคือ การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการด าเนินงานเป็น
ความคิดท่ีดี 4.00 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประโยชน์ต่อตวัท่าน 3.88 ท่าน
สมคัรใจใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมามาช่วยในการด าเนินงาน 3.87  การน า
ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการด าเนินงานเป็นเร่ืองท่ีน่าพึงพอใจ 3.86 และ
ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาเพื่อใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.81 

 

n = 275 
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4.5 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตัวแบบการ
ยอมรับเทคโนโลย ี

 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ี
โดยปัจจยัประกอบดว้ย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน ความ
เช่ือมัน่ในระบบ ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ินโยบายของสถาบนั และความเขา้ใจในเทคโนโลยี 
โดยผูว้จิยัจะน าเสนอสถิติพรรณาของตวัแปรเหล่าน้ีผลการศึกษามีรายละเอียดดงัตาราง 4.6-4.11  
 
ตาราง 4.6  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์

ท่ีไดรั้บในการใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ด้านการรับรู้ถงึประโยชน์ทีไ่ด้รับ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คดิเห็น 

1) การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาใชง้านจะช่วยใหก้ารประเมินผลงานของบุคลากรมี
ความรวดเร็วมากยิง่ขั้น 

4.0 .747 มาก 

2) การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาใชง้านจะช่วยใหก้ารประเมินผลงานเกิดความโปร่งใส
และเท่ียงตรงมากข้ึน 

3.88 .779 มาก 

3) การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาใชง้านจะช่วยใหก้ารพฒันาสมรรถนะของบุคลากรได้
ตรงตามความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

3.81 .732 มาก 

4) การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
มาใชร้วบรวมขอ้มูลเพ่ือสนบัสนุนการเขา้สู่เกณฑ์
มาตรฐานจะช่วยใหก้ารด าเนินงานดา้นการประเมินภาระ
งานสอนของอาจารยมี์ความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

3.92 .771 มาก 

    

 
 

n = 275 
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ตาราง 4.6  (ต่อ) 
 

ด้านการรับรู้ถงึประโยชน์ทีไ่ด้รับ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบัความ
คดิเห็น 

5) ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความ
เช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบท่ีส าคญัอ่ืนๆ จึงท าใหล้ดภาระ
การบนัทึกขอ้มูลซ ้ าซอ้นและเพ่ิมความสามารถในการน า
ขอ้มูลมาใชป้ระโยชนท์ั้งการวเิคราะห์และการวางแผน 

3.96 .823 มาก 

รวม 3.91 .771 มาก 

 
จากตาราง 4.6 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี

ไดรั้บของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวม
พบว่าอยู่ในระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยู่ท่ี 3.91 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุกขอ้
ค าถามอยูใ่นระดบัมาก โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี การน าระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะท าให้ช่วยให้การประเมินผลงานของบุคลากรมีความรวดเร็วมากข้ึน 
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบท่ี
ส าคญัอ่ืนๆ จึงท าให้ลดภาระการบนัทึกขอ้มูลซ ้ าซ้อนและเพิ่มความสามารถในการน าขอ้มูลมาใช้
ประโยชน์ทั้งการวิเคราะห์และการวางแผน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 การน าระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาใช้รวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้การ
ด าเนินงานดา้นการประเมินภาระงานสอนของอาจารยมี์ความสะดวกมากยิ่งข้ึน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.92 
การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้งานจะช่วยให้การประเมินผลงานเกิด
ความโปร่งใสและเท่ียงตรงมากข้ึน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.88 และการน าระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาใชง้านจะช่วยใหก้ารพฒันาสมรรถนะของบุคลากรไดต้รงตามความตอ้งการมาก
ยิง่ข้ึน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.81 ตามล าดบั 

จากการศึกษาขา้งตน้พบว่าระดบัความคิดเห็นดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในการใช้
งานอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นวรัตน์ มีนุชนารถ (2555: 47) ท่ีพบวา่การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บของบุคลากรของการเคหะแห่งชาติต่อระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเม่ือน าระบบจดัการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานท าให้งานส าเร็จเร็วกว่าเดิม ท าให้มี
คุณภาพมากข้ึน มีผลงานเพิ่มข้ึน โดยค่านอ้ยท่ีสุดของการวิจยัอยูท่ี่เฉล่ีย 3.94 ในหวัขอ้การน าระบบ
การจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานท าให้งานท่ีท าง่ายข้ึน ซ่ึงภาพรวมในหวัขอ้การรับรู้ถึง
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ประโยชน์ท่ีไดรั้บในการวิจยัคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัมากโดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 ซ่ึงถือวา่บุคลากรของการ
เคหะแห่งชาติเห็นประโยชน์ของระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 
 
ตาราง 4.7   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นการรับรู้ถึงความง่าย

ในการใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ด้านความง่ายในการใช้งาน ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

1) ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัเป็นระบบท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น 

3.50 .835 ปานกลาง 

2) ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัสามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจได ้

3.63 .731 ปานกลาง 

3) ท่านคิดวา่การติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี ITC ซ่ึง
เป็นผูดู้แลระบบเป็นเร่ืองง่าย 

3.43 .848 ปานกลาง 

4) ท่านคิดวา่การติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีกอง
บริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของระบบเป็นเร่ืองง่าย 

3.43 .800 ปานกลาง 

รวม 3.50 .802 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.7 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นดา้นความง่ายในการใชง้านของ

บุคลากรผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมพบวา่อยู่
ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูท่ี่ 3.50 โดยในรายละเอียดพบวา่ในทุกขอ้ค าถาม
อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัสามารถเรียนรู้และท าความเขา้ใจได ้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.63 ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบันเป็นระบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.50 การติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี ITC ซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบเป็นเร่ืองง่าย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ร้อยละ 
3.43 และการติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีกองบริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของระบบเป็น
เร่ืองง่าย ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.43 ตามล าดบั 

จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ระดบัความคิดเห็นดา้นความง่ายในการใชง้านอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ วลัยา เจริญศรีสันต ์(2553: 84-85) ท่ีพบวา่ระดบัความคิดเห็นต่อขอ้
ค าถามปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานระบบบริหารการวางแผนทรัพยากร (Enterprise 
Resource Planning System) ของพนกังานบริษทัจดัจ าหน่ายเวชภณัฑ์แห่งหน่ึง มีระดบัความส าคญั

n = 275 
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อยูใ่นระดบัมาก โดยกล่าวถึงความง่ายไม่ซบัซ้อน การมีการทดลองใชง้านก่อนใชง้านจริง และการ
มีระบบสนบัสุนในการใช้เม่ืออยู่ภายนอกสถานท่ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบบริหารการวางแผน
ทรัพยากรเป็นระบบท่ีมีการเร่ิมใช้งานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรจึงท าให้กลุ่มตวัอย่างคุน้เคยกบั
ระบบประกอบกบัขอ้ค าถามมีไม่มาก จึงท าใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
 
ตาราง 4.8   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความเช่ือมัน่ใน

ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ด้านความเช่ือมั่นในระบบ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1) ท่านคิดวา่ระบบเครือข่ายของสถาบนัสามารถใชไ้ดดี้
เม่ือท่านตอ้งการ 

3.48 .771 ปานกลาง 

2) ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัจะมีความพร้อมเม่ือท่านตอ้งการ 

3.45 .765 ปานกลาง 

3) ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามท่ีท่านตอ้งการ 

3.48 .747 ปานกลาง 

4) ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัมีเสถียรภาพและน่าเช่ือถือ 

3.40 .734 ปานกลาง 

5) ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัมีความปลอดภยัสูง 

3.38 .751 ปานกลาง 

6) ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัสามารถใชง้านไดดี้ไม่มีจุดบกพร่อง 

3.14 .814 ปานกลาง 

รวม 3.39 .764 ปานกลาง 

 
จากตาราง 4.8 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดับความคิดเห็นด้านความเช่ือมัน่ในระบบ

สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมพบวา่อยู่ในระดบัปานกลาง
โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยู่ท่ี 3.39 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุกขอ้ค าถามอยู่ในระดบัปาน
กลาง โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี ระบบเครือข่ายของสถาบนัสามารถ
ใชไ้ดดี้เม่ือตอ้งการ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.48 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัให้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามท่ีตอ้งการ  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.48 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
สถาบนัจะมีความพร้อมเม่ือตอ้งการ ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.45 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล

n = 275 



46 

ของสถาบนัมีเสถียรภาพและน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.40 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัมีความปลอดภยัสูง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.38 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัสามารถใชง้านไดดี้ไม่มีจุดบกพร่อง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.14 ตามล าดบั 

จากการศึกษาขา้งตน้พบว่าระดบัความคิดเห็นดา้นความเช่ือมัน่ในระบบอยู่ในระดบัปาน
กลาง ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ ณัฐพร  ทองศรี (2555: 98-99) ท่ีพบวา่ครูผูส้อนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตในระดบัมาก 
แต่ในรายละเอียดพบวา่มีบางประเด็นท่ีระดบัความคิดเห็นอยูร่ะดบัปานกลาง ไดแ้ก่ แอปพลิเคชนั
ดา้นการศึกษาท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บเล็ตตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาบทเรียน  หรือแท็บเล็ตตอ้งใช้งานไดดี้
ไม่มีขอ้บกพร่อง เป็นตน้  อยา่งไรก็ดีในภาพรวมของความเช่ือมัน่ในระบบของงานวิจยัอยูใ่นระดบั
มาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธงชยั เป้าเจริญ (2553: 55-56) ท่ีพบวา่ผูใ้ชเ้ทคโนโลยี Digital 
Magazine มีระดบัความเช่ือมัน่อยู่ในระดับมาก โดยผูใ้ช้มีความคาดกวงัว่าเทคโนโลยีนั้น ๆ จะ
ปลอดภยัและใชง้านไดโ้ดยไม่มีปัญหาภายหลงั 

ทั้งน้ีสาเหตุท่ีมีความขดัแยง้กนัอาจมีสาเหตุมาจากส่ือแท็บเล็ตและ Digital Magazine ไดมี้
การน ามาใชง้านในปัจจุบนัอยา่งแพร่หลายซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดมี้การทดลองใชง้านแลว้ในระยะหน่ึง
ท าใหคุ้น้เคยและเกิดความเช่ือมัน่ แต่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลยงัไม่เปิดใชง้าน
มีเพียงการอบรมการใชง้าน ท าให้กลุ่มตวัอยา่งยงัไม่เช่ือมัน่ในระบบเท่าท่ีควร จึงตอ้งใชเ้วลาศึกษา
และท าความเขา้ใจพร้อมทดลองใช้ระบบก่อน ทั้งน้ีความเช่ือมัน่ในระบบทั้ง 3 งานวิจยัจะมีระดบั
แตกต่างกนัหากเวลาผา่นไปความเช่ือมัน่อาจเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากเทคโนโลยีไดเ้ปล่ียนแปลง
ตลอดเวลา   
 
ตาราง 4.9  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัใน

ผลสัมฤทธ์ิในการใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

ด้านความคาดหวงัในผลสัมฤทธิ์ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

1) ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย
ใหก้ารด าเนินงานดา้นประเมินผลมีความรวดเร็วข้ึน  

3.83 .766 มาก 

2) ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลควรช่วยใน
การเก็บขอ้มูลเพ่ือน ามาใชว้เิคราะห์ในการวางแผนเก่ียวกบั
การบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัได ้

3.92 .712 มาก 

n = 275 
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ตาราง 4.9  (ต่อ) 
 

   

ด้านความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

3) ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย
ใหมี้การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรมากข้ึน 

3.87 .752 มาก 

4) ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย
ผอ่นแรงในดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานและการ
ประเมินดา้นภาระงานสอน 

3.96 .758 มาก 

รวม 3.89 .747 มาก 

 
จากตาราง 4.9  เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นดา้นความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ

ของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมพบวา่
อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูท่ี่ 3.89 โดยในรายละเอียดพบวา่ในทุกขอ้ค าถามอยู่
ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ควรช่วยผอ่นแรงในดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานและการประเมินดา้นภาระ
งานสอน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลควรช่วยในการเก็บขอ้มูล
เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ในการวางแผนเก่ียวกบัการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัได ้
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วยให้มีการพฒันาสมรรถนะ
ของบุคลากรมากข้ึน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.87 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วยให้
การด าเนินงานดา้นประเมินผลมีความรวดเร็วข้ึน  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.83 ตามล าดบั 
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ตาราง 4.10   แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นนโยบายของ
สถาบนัในการใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 

ด้านนโยบายของสถาบนั ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความคดิเห็น 

1) การก าหนดนโยบายจากสถาบนัใหมี้การน าระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใชง้าน จะมี
ส่วนกระตุน้ใหท่้านใชร้ะบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.79 .743 มาก 

2) หากสถาบนัใหเ้วลาเรียนรู้การใชง้าน จะมีส่วนกระตุน้
ใหท่้านใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 

3.86 .703 มาก 

3) หากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการใชง้านจะมีส่วน
กระตุน้ใหท่้านใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล  

3.90 .723 มาก 

4) การจดัอบรมสมัมนาเก่ียวกบัระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล จะมีส่วนกระตุน้ใหท่้านใชง้านระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล  

3.83 .727 มาก 

รวม 3.84 .724 มาก 

 
จากตาราง 4.10 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นดา้นนโยบายของสถาบนัในการ

ใช้งานของบุคลากรผูใ้ช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ใน
ภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูใ่น 3.84 โดยในรายละเอียดพบวา่ใน
ทุกขอ้ค าถามอยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีได้ดงัน้ี การก าหนด
นโยบายจากสถาบนัให้มีการน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้งาน จะมีส่วน
กระตุน้ใหใ้ชร้ะบบบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.79 หากสถาบนัให้เวลาเรียนรู้การใชง้าน 
จะมีส่วนกระตุน้ใหใ้ชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.86 หากมีการจดั
กิจกรรมส่งเสริมการใช้งานจะมีส่วนกระตุน้ให้ใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 การจดัอบรมสัมมนาเก่ียวกบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีส่วนกระตุน้ให้ใช้
งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.83 ตามล าดบั 

จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ระดบัความคิดเห็นดา้นนโยบายของสถาบนัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของ หทยัชนก  พึ่งยนต์ (2548: 58) ท่ีพบว่าครูผูส้อบมีความคิดเห็นดา้นการ
สนบัสนุนของสถานศึกษาในการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากไดรั้บการ

n = 275 
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สนบัสนุนจากโรงเรียนในการใชส่ื้อการสอนรวมทั้งเพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยกระตุน้ในการใชส่ื้อ
ดงักล่าว จึงจะเห็นไดว้า่นโยบายหรือการสนบัสนุนจากหน่วยงานมีความส าคญั โดยโรงเรียนให้การ
สนบัสนุนการใชแ้ทบ็เล็ตประกอบการสอนพอสมควร และมีการส่งไปฝีกอบรม ดูงาน 

แต่จากผลวิจยัของการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเน้นด้าน
นโยบายของสถาบนัท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย และการให้เวลาในการเรียนรู้ส่งผล
ใหบุ้คลากรเห็นวา่จะสามารถกระตุน้ใหใ้ชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลไดเ้ป็น
อย่างมาก เน่ืองจากระบบงานดงักล่าวเป็นระบบท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัตวัของผูใ้ช้งาน อีกทั้งยงั
ส่งผลกระทบถึงการพฒันาสมรรถนะ และความกา้วหน้าในอาชีพ ซ่ึงหากสถาบนัสนบัสนุนและ
บงัคบัใช้ระบบดงักล่าวบุคลากรจึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคลากรมีความตั้งใจท่ีจะใช้ระบบในระดบั
มากดงักล่าว 
 
ตาราง 4.11  แสดงค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นดา้นความเขา้ใจใน 
                    เทคโนโลยี 
 

ด้านความเข้าใจในเทคโนโลย ี ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบีย่งเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความ
คดิเห็น 

1) ท่านมีความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

3.20 .917 ปานกลาง 

2) ท่านมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบสารสนเทศต่างๆ 
ของสถาบนั 

3.49 .864 ปานกลาง 

3) ท่านมีความรู้ในการใชร้ะบบสารสนเทศต่างๆ ของ
สถาบนั  

3.55 .764 ปานกลาง 

4) ท่านมีความรู้ความช านาญในการใชง้านอินเทอร์เน็ต  3.77 .798 มาก 
5) ท่านมีความรู้ ความช านาญในการใชง้านอุปกรณ์ 
PC/Smartphone/Tablet 

3.71 .828 มาก 

รวม 3.54 .834 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.11 เม่ือพิจารณาค่าเฉล่ียของระดบัความคิดเห็นดา้นความเขา้ใจในเทคโนโลยี

ของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมพบว่าอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยู่ท่ี 3.54 โดยในรายละเอียดพบว่าขอ้ค าถามบาง

n = 275 
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ค าถามอยูใ่นระดบัมาก คือ  ท่านมีความรู้ความช านาญในการใชอิ้นเทอร์เน็ต  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.77 และ 
ท่านมีความรู้ ความช านาญในการใชง้านอุปกรณ์ PC/Smartphone/Tablet  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 ส่วน
ขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางมี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่านมีความรู้ในการใชร้ะบบสารสนเทศต่าง ๆ ของ
สถาบนั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.55 ท่านมีประสบการณ์ในการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสถาบนั 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.49 และท่านมีความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.20 

จากการศึกษาขา้งตน้พบว่าระดบัความคิดเห็นดา้นความเขา้ใจในเทคโนโลยี อยู่ในระดบั
มาก ซ่ึงในท่ีน้ีขอ้ค าถามหมายรวมถึงความรู้ ความช านาญ ความสนใจและประสบการณ์การใช้
เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพร ทองศรี (2555: 95-96) ท่ีพบวา่ความใจ
ในเทคโนโลยีใหม่  ๆ ของครูผู ้สอนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 อยู่ในระดบัปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาจะพบว่าการชอบศึกษาหาความรู้
เก่ียวกบัเทคโนโลยีอยูเ่สมอ ๆ การชอบหรือสนใจในการใชเ้ทคโนโลยีทางการศึกษาใหม่ ๆในการ
สอนหรือใช้ส่ือใหม่ ๆ รวมถึงติดตามขอ้มูลข่าวสารทางดา้นเทคโนโลยีมากกว่ากลุ่มครูทัว่ไป จึง
ส่งผลใหก้ารประเมินดา้นความสนใจในเทคโนโลยสีารสนเทศส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 

4.6  อทิธิพลโดยรวม อทิธิพลทางตรงและอทิธิพลทางอ้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอทิธิพล
ต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

 
การวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ

สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบ
การยอมรับเทคโนโลย ีทั้งอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางออ้ม (Indirect Effect) 
โดยใชเ้ทคนิค (Path Analysis) ตาม Path Diagram ท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในบทท่ี 3 นั้นจะน า มา
วเิคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานการวจิยั ซ่ึงพบวา่ผลการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ของ 
โมเดลตามสมมติฐานการวิจยัไม่มีความสอดคลอ้งกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ีไดจ้ากการทบทวน
วรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ ์ ( 2  = 654.943, p-value = 0.000, RMSEA = 0.310, GFI = 
0.674, TLI = 0.129, CFI = 0.420 และ CMIN/DF = 27.289) ผลการวเิคราะห์แสดงไวใ้นภาพท่ี 4.1 
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P7= 0.03 

P8= 0.15** 

P4= -0.01 

P10= 0.17** 

P1= -0.10 

P2=0.56*** 

P5= 0.32*** 

P12= 0.49*** P11= 0.56*** 

P6= 0.08 
P3= 0.18*** 

R2 = 0.03 

P9= 0.31*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.1  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ตามตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ี(ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดลตามสมมติฐานการวจิยั) 
หมายเหตุ:  *** p-value < 0.01 

ความเช่ือมัน่ในระบบ 
(CON) 

ความคาดหวงัในผลสมัฤทธ์ิ 
(PIA) 

นโยบายของสถาบนั 
(POL) 

ความเขา้ใจในเทคโนโลย ี
(UIT) 

ความสมคัรใจ 
(AAV) 

ประสบการณ์ในการ 
ใชเ้ทคโนโลย ี(EXP) 

 

การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
(BEN) 

การรับรู้ถึงความยากง่าย 
ในการใชง้าน (EAS) 

 

ความตั้งใจในการใชร้ะบบฯ 
(INT) 
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สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ความเช่ือมัน่ในระบบฯมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือมัน่ในระบบฯ ไม่มี
อิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน และขดัแยง้กบังานวิจยัของ อญัญารัตน์ ใบแสง (2552: 154) ท่ีพบวา่ความเช่ือมัน่
เป็นตัวแปรส าคัญท่ีท าให้เกิดการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ  โดยผูใ้ช้สามารถมั่นใจได้ว่าทุก
กระบวนการท างานมีควาเท่ียงตรง แม่นย  า เช่ือถือไดจ้ะเป็นปัจจยัส าคญัท ่าใหผู้ใ้ชรั้บรู้ถึงประโยชน์ 

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 ผลกระทบความเช่ือมัน่ในระบบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบความเช่ือมัน่ใน
ระบบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน ซ่ึงจะถือไดว้า่ประสบการณ์เป็นตวัแปรส าคญัในการสร้างความเช่ือมัน่และการรับรู้
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ เน่ืองจากหากมีประสบการณ์ทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศมาก ก็จะท าให้
เรียนรู้ระบบต่าง ๆ ไดร้วดเร็วและถ่องแทจึ้งท าให้เดิดความเขา้ใจและรับรู้ถึงประโยชน์ไดง่้ายกวา่ผู ้
ท่ีมีประสบการณ์นอ้ยกวา่ 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใน
การใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบวา่ ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ
ไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่
เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงขดัแยง้กบับทความวิจยัของ อาทิตย ์เกียรติก าจร (บทคดัย่อ) ท่ีพบว่า 
ปัจจัยด้านความคาดหวงัในประสิทธิภาพมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้ งใจในการใช้เทคโนโลย ี
Interactive Whiteboard ร้อยละ 55.3 ส่วนความคาดหวงัในการใชง้านมีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจ
ในการใชเ้ทคโนโลย ีInteractive Whiteboard ร้อยละ 52.60 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบ ผลการศึกษาพบวา่ นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ขวญัยุพา ศรีสว่าง (2550: 97)  ท่ีพบวา่การ
สนับสนุนจากโรงเรียนเป็นตวัแปรส าคัญท่ีท าให้ครูผูส้อนเกิดการยอมรับและตั้ งใช้ในการใช้
เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ โดยหากมีการส่งเสริม เช่น การให้รางวลั  การอบรม สัมมนา จะท าให้เกิด
ก าลงัใจ และเกิดความเพียรพยายามและการพฒันามากยิง่ข้ึน 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 5 นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบวา่ นโยบายของสถาบนัไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ณัฐพร ทองศรี (2555: 103) ท่ีพบว่าการสนบัสนุนจาก
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โรงเรียนมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใชแ้ทบ็เล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน
และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 6 ผลกระทบนโยบายของสถาบนัต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบจะ
ถูกก ากบัโดยความสมคัรใจ ผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบนโยบายของสถาบนัต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบจะถูกก ากบัโดยความสมคัรใจ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน ท าให้ทราบว่าหากบุคลากรมี
ความสมคัรใจจะท าให้เกิดความตั้งใจในการใชร้ะบบ โดยความสมคัรใจหากมีการสนบัสนุนจาก
สถาบนัก็จะยิง่ท  าใหเ้กิดผลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบมากยิง่ข้ึน 

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 7 ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ผลการศึกษาพบว่า ความเข้าใจใน
เทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงความยากง่ายในการ
ใชง้าน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 8 ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการ
ใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจในเทคโนโลยีไม่มี
อิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ ณัฐพร ทองศรี (2555: 102) โดยพบว่าความสนใจ
เทคโนโลยีใหม่ๆส่วนบุคคลมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต โดยผา่นการรับรู้ถึงความ
ยากง่ายในการใชง้านและการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 9 ผลกระทบความเขา้ใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู้ถึงความยากง่าย
ในการใชง้าน จะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบ
ความเขา้ใจในเทคโนโลยต่ีอการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน จะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ใน
การใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน จะเห็นไดว้า่ประสบการณ์เป็นตวัก ากบัหากบุคลากรมี
ความประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีมาก ก็จะท าให้เกิดความเขา้ใจในระบบไดร้วดเร็วข้ึน เกิด
ความง่ายในการใชง้านมากยิง่ข้ึนตามไปดว้ย 
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ตาราง 4.12  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของโมเดลตามสมมติฐาน 
 

ค่าสถิติ เกณฑ์การพจิารณา โมเดลตามสมติฐาน 
ค่า Chi-Square (x2) p-value > 0.05 654.943 
ค่า p-value p-value > 0.05 0.000 
ค่า Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

ค่าท่ีเขา้ใกล ้0 ดีท่ีสุด 0.310 

ค่า Goodness of Fit Index (GFI) ระหวา่ง 0 ถึง 1 ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 
แสดงวา่เป็นค่าท่ีดีท่ีสุด 

0.674 

ค่า The Tucker Lewis Index (TLI) ค่าดชันีท่ีระดบั 0.9 เป็นระดบั 
ท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

0.129 

ค่า Chi-square statistic comparing 
the tested model and the 
independent model with the 
saturated model (CMIN/DF) 

ค่าท่ีนอ้ยกวา่ 3 จะเป็นค่าท่ีดี 
ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 จะเป็นค่าท่ีดี 
ท่ีสุด 

27.289 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ค่าท่ีไดไ้ม่ควรเกิน +0.8 < 0.8 
Residual covariance ควร = 0 ≠ 0 จ านวน 9 คู่ 
Square multiple correlation 
(R2) 

 0.03 

 
หมายเหตุ:  เกณฑพ์ิจารณา อา้งอิงจาก กริช แรงสูงเนิน, 2554: 77. 
 

จากตาราง 4.12  พบวา่ผลการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ของโมเดลเร่ิมตน้ไม่มี 
ความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู ่
( 2  = 654.943, p-value = 0.000, RMSEA = 0.310, GFI = 0.674, TLI = 0.129, CFI = 0.420 และ 
CMIN/DF = 27.289) ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงด าเนินการปรับโมเดล โดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัทฤษฎีท่ี
ใช ้ในการวิจยัพร้อมกบัพิจารณาดชันีในการปรับโมเดล (Model Modification Indices : MI) ค่า MI 
จะแสดงให้ทราบวา่หากมีการเพิ่มพารามิเตอร์ในโมเดลและท าการวิเคราะห์ใหม่ ค่าไค-สแควร์ จะ
ลดลงเท่ากบัค่า MI โดยผูว้ิจยัจะเลือกปรับโมเดลท่ีมีค่า MI มากท่ีสุด เพื่อให้โมเดลสมมติฐานมี
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ความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากข้ึน พร้อมกบัพิจารณาค่าสถิติความสอดคลอ้งตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดจนกระทั้ง โมเดลสมมติฐานมีความสอดคลอ้งกบัโมเดลเชิงประจกัษ ์ดงัภาพท่ี 4.2  
 



56 

P7= 0.10 

P8= 0.16** 

P4= -0.01 

P10= 0.15** 

P1= -0.06 

P2=0.65*** 

P5= 0.32*** 

P12= 0.47*** P11= 0.56*** 

P6= 0.12** 
P3= -0.09 

P9= 0.30*** 

R2 = 0.04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่4.2  ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ตามตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ี(ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานของโมเดลท่ีปรับแลว้) 
หมายเหตุ:  * p-value < 0.05,  ** p-value < 0.01, *** p-value < 0.001 

ความเช่ือมัน่ในระบบ 
(CON) 

ความคาดหวงัในผลสมัฤทธ์ิ 
(PIA) 

นโยบายของสถาบนั 
(POL) 

ความเขา้ใจในเทคโนโลย ี
(UIT) 

ความสมคัรใจ 
(AAV) 

ประสบการณ์ในการ 
ใชเ้ทคโนโลย ี(EXP) 

 

การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ 
(BEN) 

การรับรู้ถึงความยากง่าย 
ในการใชง้าน (EAS) 

 

ความตั้งใจในการใชร้ะบบฯ 
(INT) 
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จากโมเดลท่ีปรับแล้ว และน าค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐาน (Standardized Path 
Coefficients) มาค านวณอิทธิพลโดยรวมของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบ
การยอมรับเทคโนโลยี ดงัแสดงไวใ้นภาพท่ี 4.2 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ปัจจยัภายนอกไดแ้ก่ อิทธิพลทาง
สังคม ความเขา้ใจในเทคโนโลยี ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ ความสมคัรใจ และประสบการณ์ใน
การใชเ้ทคโนโลยมีีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบเพียงอยา่งเดียว 
 
ตาราง 4.13  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อประเมินความเหมาะสมของโมเดลท่ีปรับแลว้ 

 
ค่าสถิติ เกณฑ์การพจิารณา โมเดลตามสมติฐาน 

ค่า Chi-Square (x2) p-value > 0.05 11.286 
ค่า p-value p-value > 0.05 0.127 
ค่า Root Mean Square Error of 
Approximation (RMSEA) 

ค่าท่ีเขา้ใกล ้0 ดีท่ีสุด 0.047 

ค่า Goodness of Fit Index (GFI) ระหวา่ง 0 ถึง 1ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 
แสดงวา่เป็นค่าท่ีดีท่ีสุด 

0.991 

ค่า The Tucker Lewis Index (TLI) ค่าดชันีท่ีระดบั 0.9 เป็นระดบั 
ท่ีโมเดลควรจะถูกยอมรับ 

0.980 

ค่า Chi-square statistic comparing 
the tested model and the 
independent model with the 
saturated model (CMIN/DF) 

ค่าท่ีนอ้ยกวา่ 3 จะเป็นค่าท่ีดี 
ค่าท่ีเขา้ใกล ้1 จะเป็นค่าท่ีดี 
ท่ีสุด 

1.612 

ค่าสหสัมพนัธ์ (Correlation) ค่าท่ีไดไ้ม่ควรเกิน +0.8 < 0.8 
Residual covariance ควร = 0 ≠ 0 จ านวน 8 คู่ 
Square multiple correlation 
(R2) 

 0.04 

 
หมายเหตุ:  เกณฑพ์ิจารณา อา้งอิงจาก กริช แรงสูงเนิน, 2554: 77. 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผลการตรวจสอบความกลมกลืน (Fit Model) ของโมเดลท่ีปรับแลว้
มีความสอดคลอ้งกลมกลืนระหวา่งโมเดลท่ีไดจ้ากการทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิงประจกัษอ์ยู่
ในระดบัดี ( 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  อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางออ้มของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

 

ตัวแปร 
CON POL UIT BEN EAS INT 

TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE TE DE IE 

ปัจจัย
ภายนอก 

                  

CON - - - - - - - - - -0.064 -0.064 - - - - -0.006 - -
0.006 

PIA - - - - - - - - - 0.651 0.651 - - - - 0.063 - 0.063 
POL - - - - - - - - - -0.091 -0.091 - - - - -0.019 -0.010 -

0.009 
UIT - - - - - - - - - 0.213 0.119 0.093 0.316 0.316 - 0.071 - 0.071 
EXP 0.147 0.147 - - - - 0.474 0.474 - 0.091 - 0.091 0.150 - 0.150 0.033 - 0.033 
AAV - - - 0.560 0.560 - - - - -0.051 - -0.051 - - - -0.011 - -

0.011 
ปัจจัยภายใน                   

BEN - - - - - - - - - - - - - - - -0.098 0.098 - 
EAS - - - - - - - - - 0.295 0.295 - - - - 0.188 0.159 0.029 

 
หมายเหตุ:  DE = Direct Effect, IE = Indirect Effect, TE = Total Effect  
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จากตารางท่ี 4.14 โมเดลท่ีปรับแลว้และน า ค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทางมาตรฐานดงัภาพท่ี 4.2 
มาค านวณอิทธิพลโดยรวมของทั้งปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบการยอมรับ
เทคโนโลย ีดงัตารางท่ี 4.21 จะเห็นไดว้า่ 

ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบมากท่ีสุดคือ ความ
เขา้ใจในเทคโนโลยีใหม่ (0.071) และพบวา่นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบทางตรงมากกวา่ทางออ้ม (-0.010)   

ส่วนปัจจยัภายนอกท่ีเหลืออีก 4 ตวั คือความเช่ือมัน่ในระบบและความคาดหวงัใน
ผลสัมฤทธ์ิ ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลย ีและความสมคัรใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบทางออ้ม โดยประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บและผา่นความยากง่ายในการใชง้าน (0.033) และยงัมีความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ 
มีอิทธิพลต่อความตั้งใจผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.063) ส่วนความสมคัรใจ มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (-0.011) ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ในระบบ มีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจในการใชร้ะบบผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (-0.006) 

ส าหรับปัจจยัภายในพบวา่ การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใชร้ะบบมากกวา่การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.188 และ 0.098 ตามล าดบั) และถา้พิจารณา
ในรายละเอียดยงัพบอีกวา่อิทธิพลของการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ท่ีมีต่อความตั้งใจใน
การใชร้ะบบนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.159) ส่วนนอ้ย (0.029) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้ม
ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความตั้งใจในการใชร้ะบบ โดยผา่นการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน มากท่ีสุดคือ ความเขา้ใจ
ในเทคโนโลยใีหม่ (0.071)  

และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ (0.063) รองลงมา คือ นโยบายของ
สถาบนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ (0.009) 

การวิเคราะห์ของโมเดลปัจจยัต่างๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบการยอมรับ
เทคโนโลย ีสามารถสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน ดงัน้ี 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 1 ความเช่ือมัน่ในระบบฯมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบว่า ความเช่ือมัน่ในระบบฯ ไม่มี
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อิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่เป็นไป
ตามสมมติฐาน  

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 2 ผลกระทบความเช่ือมัน่ในระบบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ
จะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี ผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบความเช่ือมัน่ใน
ระบบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 3 ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจใน
การใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบวา่ ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ 
มีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นไป
ตามสมมติฐาน  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 4 นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบ ผลการศึกษาพบวา่ นโยบายของสถาบนั ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ 
ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 5 นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบวา่ นโยบายของสถาบนั ไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ ซ่ึงไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 6 ผลกระทบนโยบายของสถาบนัต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบจะ
ถูกก ากบัโดยความสมคัรใจ ผลการศึกษาพบวา่ ผลกระทบนโยบายของสถาบนัต่อความตั้งใจในการ
ใชร้ะบบจะถูกก ากบัโดยความสมคัรใจ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 7 ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน   ผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจใน
เทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงความยากง่ายในการ
ใชง้าน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  

สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 8 ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการ
ใช้ระบบโดยผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผลการศึกษาพบว่า ความเขา้ใจในเทคโนโลยี มี
อิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน  

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 9 ผลกระทบความเขา้ใจในเทคโนโลยีต่อการรับรู้ถึงความยากง่าย
ในการใชง้าน จะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี ผลการศึกษาพบว่า ผลกระทบ
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ความเขา้ใจในเทคโนโลยต่ีอการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน จะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ใน
การใชเ้ทคโนโลย ีซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  



  

 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

ในการศึกษา เร่ือง “ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์” เป็นการศึกษาเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงค์ 3 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร
บุคคล 2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใชร้ะบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล และ 3) เพื่อ
ศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคต่อการยอมรับการใช้งานและหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการ
แกไ้ข  โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 275 คน จากกลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรของสถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้
วิธีการเก็บข้อมูลโดยการส ารวจคน แบ่งชั้นภูมิสองขั้นตอน โดยแต่ละขั้นใช้การสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
5.2  อภิปรายผลการศึกษา 
5.3  ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 
5.4  ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

5.1.1 ลกัษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
ตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี คือ บุคลากรของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ท่ีใช้งาน

ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา่ มากกวา่คร่ึงเป็นเพศหญิงถึง ร้อยละ 74.9 และ
เพศชายร้อยละ 24.7 ดา้นอายุ มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี ร้อยละ 41.1 อายรุะหวา่ง 41-50 ปี ร้อยละ 26.2 
อายุนอ้ยกวา่ 30 ปี ร้อยละ 22.2 และอายุมากกวา่ 50 ปี ร้อยละ 10.5 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษา  
พบว่า บุคลากรผูต้อบแบบสอบถามได้รับการศึกษาระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท ในอตัรา
ใกล้เคียงกนั โดยปริญญาตรี ร้อยละ 46.2  ปริญญาโท ร้อยละ 45.1 ต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 3 
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ปริญญาเอก ร้อยละ 1.1 และไม่ระบุ ร้อยละ 0.4 ด้านต าแหน่งงาน พบว่า บุคลากรผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นบุคลากรสายบริหารและธุรการมากท่ีสุด คือ  ร้อยละ 38.9 รองลงมาคือ 
นกัวชิาการและนกัวเิคราะห์ ร้อยละ 29.8 ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้กลุ่มงาน ร้อยละ 13.8 คณาจารย ์ร้อย
ละ 2.2  และอ่ืน ๆ ร้อยละ 15.3 และพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ร้อยละ 49.8 สังกดัคณะ/
วทิยาลยั  รองลงมาคือ ส านกังานอธิการบดี ร้อยละ 30.2 ส านกั/ศูนย ์ ร้อยละ 18.5 และอ่ืน ๆ ร้อยละ 
1.5 

 
5.1.2 ข้อมูลของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ประกอบดว้ย 11 คณะ 4 ส านกั 1 ส านกังานอธิการบดี 

มีการใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงเป็นขา้ราชการ พนกังานสถาบนัและ
ลูกจา้งของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ านวน 876 คน 
 

5.1.3 ระดับความตั้ งใจใช้ในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
บุคลากรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

จากผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 275 คน มีระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลใน
ปีงบประมาณ 2558 อยูใ่นระดบัมาก และระดบัมากท่ีสุดใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 41.1  และร้อยละ 
38.5 ซ่ึงเม่ือรวมกนัแลว้จะไดม้ากกวา่คร่ึงของกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตั้งใจใน
ระดบัปานกลางเพียงร้อยละ 14.5 ระดบันอ้ย 4.0 และระดบันอ้ยท่ีสุดเพียง 1.8 เท่านั้น ในส่วนของ
ระดับความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบัน
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จ  าแนกตามลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล โดยในส่วนของเพศ พบวา่ เพศ
หญิงและเพศชายมีระดบัความตั้งใจใกลเ้คียงกนั คือ เพศหญิงระดบัความตั้งใจในระดบัมากท่ีสุด 
39.8 เพศชาย 35.3 โดยเม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า เพศหญิงมีระดบัความตั้งใจระดบัมากท่ีสุด  
มาก  ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ลดหลัน่กนัในอตัราร้อยละ 39.8, 38.3, 16.5, 3.4 และ 1.9 ส่วนเพศ
ชายมีระดบัความตั้งใจในอตัรามากท่ีสุดคือ 35.5 มาก 50.0  ปานกลาง 8.8  นอ้ย 4.4 และนอ้ยท่ีสุด
คือ 1.5 ตามล าดบั ดา้นอายุพบวา่บุคลากรของสถาบนัท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี มีระดบัความตั้งใจมาก
ในสัดส่วนท่ีสูงสุด คือ ร้อยละ 47.5 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 34.4 และระดบัปานกลาง  
ระดบันอ้ย และนอ้ยท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 14.8, 1.6, 1.6 ตามล าดบั บุคลากรท่ีมีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี  
มีระดบัความตั้งใจมากในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุดเช่นเดียวกนั คือ ร้อยละ 40.7 รองลงมาคือมากท่ีสุด คือ 
ร้อยละ 38.9 ปานกลาง ร้อยละ 10.6  นอ้ย ร้อยละ 7.1 นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.7 บุคลากรท่ีมีอายุระหวา่ง 
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41-50 ปี มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงสุด คือ ร้อยละ 40.3 รองลงมาคือ ระดบัมาก
ร้อยละ 33.3  ปานกลาง ร้อยละ 10.3 นอ้ย ร้อยละ 2.8 และนอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 1.4 ส าหรับบุคลากรท่ีมี
อายุมากกวา่ 50 ปี  มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลอยูใ่น
ระดบัมาก ร้อยละ 48.3  และมากท่ีสุด ร้อยละ 41.4 ตามล าดบั ดา้นระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า
บุคลากรของสถาบนัท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีคุณวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรี มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด 
ร้อยละ 55.0 ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีมากท่ีสุด  ส่วนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท  
มีระดับความตั้งใจอยู่ในระดับมาก คือ ร้อยละ 40.2 และ 40.6 ตามล าดับ โดยเม่ือพิจารณาใน
รายละเอียด พบวา่ บุคลากรท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 
55.0 ระดบัมาก ร้อยละ 25.0 ปานกลาง ร้อยละ 15.0 และน้อยท่ีสุด ร้อยละ 5 บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิ
ระดบัปริญญาตรี มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 38.6  ระดบัมาก ร้อยละ 40.2 ระดบัปานกลาง
ร้อยละ 17.3 ระดบัน้อย ร้อยละ 3.1 และระดบัน้อยท่ีสุด ร้อยละ 0.8 บุคลากรท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท มีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 36.3 ระดบัมาก ร้อยละ 46.0 ระดบัปานกลาง ร้อย
ละ 11.3 ระดบัน้อย ร้อยละ 4.8 และระดับน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.6 ส่วนบุคลากรท่ีมีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกมีระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด ร้อยละ 33.3 ระดบันอ้ย ร้อยละ 33.3 และระดบัน้อยท่ีสุด
ร้อยละ 33.3 เช่นกนั ดา้นต าแหน่งงานในปัจจุบนั พบวา่ บุคลากรของสถาบนัท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งมี
ระดบัความตั้งใจมากท่ีสุดในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ร้อยละ 41.1 คือ บุคลากรสายบริหารและธุรการ 
รองลงมาคือ ต าแหน่งอ่ืน ๆ  นกัวิชาการ/นกัวิเคราะห์ ผูบ้ริหาร/หวัหนา้กลุ่มงาน และคณาจารยใ์น
อตัรา ร้อยละ 40.5, 36.6, 34.2, 33.3 ตามล าดบั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดพบว่า บุคลากร
ต าแหน่งอาจารยมี์ระดบัความตั้งใจมากท่ีสุด มาก และปานกลางในสัดส่วนท่ีเท่ากนั ในอตัราร้อยละ 
33.3 บุคลากรผูด้  ารงต าแหน่งผูบ้ริหาร/หวัหนา้กลุ่มงาน มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบในระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 34.2 ระดบัมาก ร้อยละ 50.0 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 7.9 ระดบัน้อย ร้อยละ 5.3 
และระดบันอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 2.6 นกัวชิาการ/นกัวเิคราะห์มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบในระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 36.6 ระดบัมาก ร้อยละ 40.2  ระดบัปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดบันอ้ย ร้อยละ 3.7 
ระดบัน้อยท่ีสุด ร้อยละ 3.7 บุคลากรสายบริหารและธุรการ มีระดบัความตั้งใจในระดบัมากท่ีสุด
ร้อยละ 41.1 ระดบัมาก ร้อยละ 39.3 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 15.9 ระดบันอ้ย ร้อยละ 2.8 ระดบันอ้ย
ท่ีสุด ร้อยละ 0.9 และบุคลากรผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืน ๆ มีระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบในระดบัมาก
ร้อยละ 40.5  ระดบัมาก ร้อยละ 40.5 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.9 ระดบันอ้ย ร้อยละ 7.1 ในส่วน
ของหน่วยงานท่ีบุคลากรสังกดั พบวา่ บุคลากรท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีสังกดัส านกั/ศูนย ์มีระดบัความ
ตั้งใจในการใช้ระบบมากท่ีสุด ในอตัราร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ บุคลากรท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยั 
ร้อยละ 38.7 และบุคลากรท่ีสังกดัส านกังานอธิการบดี ร้อยละ 37.3 เม่ือพิจารณารายละเอียดพบว่า 
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บุคลากรท่ีสังกดัคณะ/วทิยาลยั มีระดบัความตั้งใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 38.7 ระดบัมาก ร้อย
ละ 40.9 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 16.8 ระดบันอ้ย ร้อยละ 2.2 และระดบัน้อยท่ีสุด ร้อยละ 1.5 ส่วน
บุคลากรท่ีสังกดัส านกั/ศูนย ์ มีระดบัความตั้งใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 43.1 ระดบัมาก ร้อยละ 
31.4 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 19.6 และระดบันอ้ยร้อยละ 5.9 บุคลากรสังกดัส านกังานอธิการบดี  มี
ระดบัความตั้งใจในระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 37.3 ระดบัมาก ร้อยละ 48.2 ระดบัปานกลาง ร้อยละ 8.4 
ระดบันอ้ย ร้อยละ 3.6 และระดบันอ้ยสุด ร้อยละ 2 บุคลากรสังกดัอ่ืน ๆ มีระดบัความตั้งใจในระดบั
มาก ร้อยละ 100 ส่วนสังกดัท่ีกลุ่มตวัอยา่งไม่ระบุสังกดั มีระดบัความตั้งใจในระดบันอ้ยร้อยละ 100 
และเม่ือพิจารณาในส่วนของค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพบวา่ บุคลากรท่ีเป็นเพศหญิงมี
ค่าเฉล่ียของระดบัความตั้งใจอยูท่ี่ 4.11 เพศชาย 4.13 อายุของบุคลากรกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอายุนอ้ยกวา่ 
30 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจ  4.11 อายุ 31-40 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความพึงพอใจ 4.06 อายุ 41-50 
ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจ 4.08 และอายุมากกว่า 50 ปี มีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจอยูท่ี่ 4.31 ใน
ส่วนของระดับการศึกษาพบว่า ค่าเฉล่ียของระดับความตั้ งใจท่ีมากท่ีสุด คือ 4.25 เป็นระดับ
การศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี รองลงมาคือ 4.13 ระดบัปริญญาตรี และ4.10 ระดบัปริญญาโท ส่วน
ระดบัปริญญาเอก 2.67 และไม่ระบุ 3.00 ต าแหน่งท่ีบุคลากรด ารงอยูน่ั้นพบวา่ค่าเฉล่ียอยูใ่นเกณฑ์
ใกลเ้คียงกนั โดยค่าเฉล่ียของระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบมากท่ีสุดคือบุคลากรสายบริหารและ
ธุรการ 4.17 รองลงมาคือ ต าแหน่งอ่ืน ๆ 4.14 ผูบ้ริหาร/หัวหน้ากลุ่มงาน 4.08 นักวิชาการ/
นกัวเิคราะห์ 4.02  และคณาจารย ์4.00 ในส่วนของสังกดัท่ีบุคลากรปฏิบติังานอยูน่ั้น พบวา่ ค่าเฉล่ีย
อยู่ในระดบัใกล้เคียงกนั โดยบุคลากรสังกัดส านักงานอธิการบดี มีระดบัความตั้งใจเฉล่ีย 4.14 
บุคลากรท่ีสังกดัคณะ/วิทยาลยัมีค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจ 4.13 บุคลากรสังกดัส านกั/ศูนย ์มีระดบั
ความตั้งใจเฉล่ีย 4.12 บุคลากรสังกดัอ่ืน ๆ มีระดบัความตั้งใจเฉล่ีย 4.00 บุคลากรท่ีไม่ระบุสังกดั มี
ค่าเฉล่ียระดบัความตั้งใจอยูท่ี่ระดบันอ้ยและนอ้ยท่ีสุด 50 
 

5.1.4 ระดับความสมัครใจในการใช้ระบบสารสนเทศของกลุ่มตัวอย่าง 
ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความสมคัรใจและทศันคติของบุคลากรผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศ

การบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถาม
อยู่ท่ี 3.92 โดยกลุ่มตวัอยา่งเห็นว่าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของสถาบนั 4.10 ซ่ึงเป็นระดบัท่ีมากท่ีสุด รองลงมาคือ การน าระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการด าเนินงานเป็นความคิดท่ีดี 4.00 ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเป็นประโยชน์ต่อตวัท่าน 3.88 ท่านสมัครใจใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลมาช่วยในการด าเนินงานร้อยละ 3.87 การน าระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร
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บุคคลมาช่วยในการด าเนินงานเป็นเร่ืองท่ีน่าพึงพอใจ 3.86 และท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษา
เพื่อใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 3.81 
 

5.1.5 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามตัวแบบการ
ยอมรับเทคโนโลย ี

ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตวัแบบการยอมรับเทคโนโลย ี

(Technology Acceptance Model : TAM) โดยปัจจยัประกอบดว้ย การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ  การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ความเช่ือมัน่ในระบบ ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ
นโยบายของสถาบนั และความเขา้ใจในเทคโนโลยี  พบวา่ 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับในการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล  พบว่า ระดับความคิดเห็นด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับของบุคลากรผู ้ใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ในภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัมาก โดย
ค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยู่ท่ี 3.91 โดยในรายละเอียดพบว่า ในทุกขอ้ค าถามอยูใ่นระดบัมาก โดย
สามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี การน าระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมาใชง้านจะ
ท าให้ช่วยให้การประเมินผลงานของบุคลากรมีความรวดเร็วมากข้ึน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.0 ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีความเช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบท่ีส าคญัอ่ืน ๆ จึงท าให้ลด
ภาระการบันทึกข้อมูลซ ้ าซ้อนและเพิ่มความสามารถในการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทั้ งการ
วเิคราะห์และการวางแผน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมา
ใชร้วบรวมขอ้มูลเพื่อสนบัสนุนการเขา้สู่เกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้การด าเนินงานดา้นการประเมิน
ภาระงานสอนของอาจารยมี์ความสะดวกมากยิ่งข้ึน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92 การน าระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลมาใชง้านจะช่วยให้การประเมินผลงานเกิดความโปร่งใสและเท่ียงตรงมาก
ข้ึน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.88 และการน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใชง้านจะช่วยให้
การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรไดต้รงตามความตอ้งการมากยิ่งข้ึน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.81  ตามล าดบั
จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ ระดบัความคิดเห็นดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บในการใชง้านอยูใ่น
ระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ นวรัตน์ มีนุชนารถ (2555: 47) ท่ีพบว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บของบุคลากรของการเคหะแห่งชาติต่อระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อยูใ่น
ระดบัมาก โดยเม่ือน าระบบจดัการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานท าให้งานส าเร็จเร็วกว่าเดิม ท าให้มี
คุณภาพมากข้ึน  มีผลงานเพิ่มข้ึน โดยค่านอ้ยท่ีสุดของการวจิยัอยูท่ี่เฉล่ีย 3.94 ในหวัขอ้การน าระบบ
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การจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานท าให้งานท่ีท าง่ายข้ึน ซ่ึงภาพรวมในหวัขอ้การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บในการวจิยัคร้ังน้ีอยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 4.03 ซ่ึงถือวา่บุคลากรของการ
เคหะแห่งชาติเห็นประโยชน์ของระบบจดัการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

ดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวม พบวา่ อยู่ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูท่ี่ 3.50 โดย
ในรายละเอียดพบว่าในทุกขอ้ค าถามอยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจาก
ค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัสามารถเรียนรู้และท า
ความเขา้ใจได้ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.63 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัเป็น
ระบบท่ีง่ายและไม่ซับซ้อน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.50 การติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ี ITC ซ่ึงเป็น
ผูดู้แลระบบเป็นเร่ืองง่าย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 3.43 และการติดต่อประสานงานกบัเจา้หน้าท่ีกอง
บริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของระบบเป็นเร่ืองง่าย ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.43 ตามล าดับ จาก
การศึกษาขา้งตน้พบว่า ระดบัความคิดเห็นด้านความง่ายในการใช้งานอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึง
ขดัแยง้กบังานวิจยัของ วลัยา เจริญศรีสันต์ (2553: 84-85) ท่ีพบวา่ ระดบัความคิดเห็นต่อขอ้ค าถาม
ปัจจยัการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านระบบบริหารการวางแผนทรัพยากร (Enterprise Resource 
Planning System) ของพนกังานบริษทัจดัจ าหน่ายเวชภณัฑ์แห่งหน่ึง มีระดบัความส าคญัอยู่ใน
ระดบัมาก โดยกล่าวถึงความง่ายไม่ซับซ้อน การมีการทดลองใช้งานก่อนใช้งานจริง และการมี
ระบบสนบัสนุนในการใช้เม่ืออยู่ภายนอกสถานท่ี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากระบบบริหารการวางแผน
ทรัพยากรเป็นระบบท่ีมีการเร่ิมใช้งานมาเป็นระยะเวลาพอสมควรจึงท าให้กลุ่มตวัอย่างคุน้เคยกบั
ระบบประกอบกบัขอ้ค าถามมีไม่มาก จึงท าใหร้ะดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 

ดา้นความเช่ือมัน่ในระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง ใน
ภาพรวมพบว่าอยู่ในระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยู่ท่ี 3.39 โดยในรายละเอียด
พบวา่ ในทุกขอ้ค าถามอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี 
ระบบเครือข่ายของสถาบนัสามารถใช้ไดดี้เม่ือตอ้งการ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.48 ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัให้ขอ้มูลท่ีถูกต้องตามท่ีต้องการ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.48 ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัจะมีความพร้อมเม่ือตอ้งการ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.45
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัมีเสถียรภาพและน่าเช่ือถือ ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 
3.40 ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัมีความปลอดภยัสูง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.38
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัสามารถใช้งานได้ดีไม่มีจุดบกพร่อง
ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.14 ตามล าดบั จากการศึกษาขา้งตน้พบว่าระดบัความคิดเห็นดา้นความเช่ือมัน่ใน
ระบบอยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงขดัแยง้กับงานวิจยัของ ณัฐพร ทองศรี (2555: 98-99) ท่ีพบว่า
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ครูผูส้อนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความเช่ือมัน่
ในส่ือแท็บเล็ตในระดบัมาก แต่ในรายละเอียด พบว่า มีบางประเด็นท่ีระดบัความคิดเห็นอยูร่ะดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ แอปพลิเคชัน่ดา้นการศึกษาท่ีบรรจุอยูใ่นแท็บเล็ตตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาบทเรียน  
หรือแท็บเล็ตตอ้งใช้งานไดดี้ไม่มีขอ้บกพร่อง เป็นตน้ อย่างไรก็ดีในภาพรวมของความเช่ือมัน่ใน
ระบบของงานวจิยัอยูใ่นระดบัมาก และยงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธงชยั เป้าเจริญ (2553: 55-56) 
ท่ีพบวา่ผูใ้ชเ้ทคโนโลยี Digital Magazine มีระดบัความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ชมี้ความคา
ดกวงัว่าเทคโนโลยีนั้น ๆ จะปลอดภยัและใชง้านไดโ้ดยไม่มีปัญหาภายหลงั ทั้งน้ีสาเหตุท่ีมีความ
ขดัแยง้กนัอาจมีสาเหตุมาจากส่ือแท็บเล็ตและ Digital Magazine ไดมี้การน ามาใชง้านในปัจจุบนั
อยา่งแพร่หลายซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งไดมี้การทดลองใชง้านแลว้ในระยะหน่ึงท าให้คุน้เคยและเกิดความ
เช่ือมัน่ แต่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลยงัไม่เปิดใชง้านมีเพียงการอบรมการใชง้าน
ท าให้กลุ่มตวัอย่างยงัไม่เช่ือมัน่ในระบบเท่าท่ีควร จึงตอ้งใช้เวลาศึกษาและท าความเขา้ใจพร้อม
ทดลองใชร้ะบบก่อน ทั้งน้ีความเช่ือมัน่ในระบบทั้ง 3 งานวิจยัจะมีระดบัแตกต่างกนัหากเวลาผา่น
ไปความเช่ือมัน่อาจเปล่ียนแปลงได ้เน่ืองจากเทคโนโลยไีดเ้ปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

ดา้นความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิของบุคลากรผูใ้ช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมาก โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูท่ี่ 3.89 
โดยในรายละเอียดพบว่าในทุกขอ้ค าถามอยู่ในระดบัมาก โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจาก
ค่าเฉล่ียท่ีได้ดงัน้ี ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วยผ่อนแรงในด้านการ
ประเมินผลการปฏิบติังานและการประเมินดา้นภาระงานสอน ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.96 ระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคลควรช่วยในการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาใชว้ิเคราะห์ในการวางแผนเก่ียวกบั
การบริหารงานดา้นทรัพยากรมนุษยข์องสถาบนัได ้ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.92 ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ควรช่วยให้มีการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรมากข้ึน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.87 ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วยให้การด าเนินงานดา้นประเมินผลมีความรวดเร็ว
ข้ึน ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.83 ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณทิพา แอด า (2549) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการส านักปลดักระทรวงพลงังาน  
โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงพลงังานท่ีปฏิบติังานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังานในปีงบประมาณ 2548 จ านวน 119 คน ผลการศึกษาพบว่าการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอย่างยอมรับมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นการน าไปประ
ยุกต็ใชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและดา้นสภาพแวดลอ้มตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียทุกระดบัอยู่
ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากส านักปลัดกระทรวงพลังงานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการและให้บริการอยูเ่สมอ ดงันั้นขา้ราชการของส านกังานจึงมีบทบาท
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และให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี ทั้ ง น้ีผลการวิเคราะห์ย ังพบว่าสถานท่ีปฏิบัติงาน ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี สาเหตุมาจากสถานท่ีและเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ของ
ขา้ราชการมีความพร้อมในทุกส่วนงาน ดา้นนโยบายของสถาบนัในการใช้งานของบุคลากรผูใ้ช้
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก  
โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูใ่น 3.84 โดยในรายละเอียดพบว่าในทุกขอ้ค าถามอยู่ในระดบัมาก  
โดยสามารถเรียงล าดบัขอ้ค าถามจากค่าเฉล่ียท่ีไดด้งัน้ี การก าหนดนโยบายจากสถาบนัให้มีการน า
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใช้งาน จะมีส่วนกระตุ้นให้ใช้ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.79 หากสถาบนัให้เวลาเรียนรู้การใช้งาน จะมีส่วนกระตุน้ให้ใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล  ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.86 หากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการ
ใชง้านจะมีส่วนกระตุน้ใหใ้ชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.90 การจดั
อบรมสัมมนาเก่ียวกบัระบบบริหารทรัพยากรบุคคลจะมีส่วนกระตุน้ให้ใช้งานระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.83 ตามล าดบั จากการศึกษาขา้งตน้พบว่าระดบัความ
คิดเห็นดา้นนโยบายของสถาบนัอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยัของ หทยัชนก พึ่งยนต ์(2548 
: 58) ท่ีพบวา่ครูผูส้อบมีความคิดเห็นดา้นการสนบัสนุนของสถานศึกษาในการใชค้อมพิวเตอร์ช่วย
สอนอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากไดรั้บการสนบัสนุนจากโรงเรียนในการใชส่ื้อการสอนรวมทั้ง
เพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยกระตุน้ในการใช้ส่ือดงักล่าว จึงจะเห็นไดว้่านโยบายหรือการสนบัสนุน
จากหน่วยงานมีความส าคัญ โดยโรงเรียนให้การสนับสนุนการใช้แท็บเล็ตประกอบการสอน
พอสมควร และมีการส่งไปฝีกอบรม ดูงาน แต่จากผลวิจยัของการใช้งานระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล มุ่งเนน้ดา้นนโยบายของสถาบนัท่ีด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและหลากหลาย 
และการใหเ้วลาในการเรียนรู้ส่งผลใหบุ้คลากรเห็นวา่จะสามารถกระตุน้ให้ใชง้านระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคลได้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากระบบงานดังกล่าวเป็นระบบท่ีเก่ียวข้อง
โดยตรงกบัตวัของผูใ้ช้งาน อีกทั้งยงัส่งผลกระทบถึงการพฒันาสมรรถนะ และความกา้วหน้าใน
อาชีพ ซ่ึงหากสถาบนัสนบัสนุนและบงัคบัใชร้ะบบดงักล่าวบุคลากรจึงเป็นส่ิงท่ีกระตุน้ให้บุคลากร
มีความตั้งใจท่ีจะใชร้ะบบในระดบัมากดงักล่าว   

ดา้นความเขา้ใจในเทคโนโลยีของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง ในภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยค่าเฉล่ียในทุกขอ้ค าถามอยูท่ี่ 3.54 โดยใน
รายละเอียดพบว่าขอ้ค าถามบางค าถามอยู่ในระดบัมาก คือ ท่านมีความรู้ความช านาญในการใช้
อินเทอร์เน็ต ค่า เฉ ล่ียอยู่ ท่ี  3 .77 และ ท่านมีความรู้ ความช านาญในการใช้งานอุปกรณ์  
PC/Smartphone/Tablet ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 ส่วนขอ้ค าถามท่ีอยูใ่นระดบัปานกลางมี 3 ขอ้ ไดแ้ก่ ท่าน
มีความรู้ในการใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสถาบนั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.55 ท่านมีประสบการณ์ใน
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การใช้ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของสถาบนั ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.49 และท่านมีความรู้เก่ียวกบัระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.20 จากการศึกษาขา้งตน้พบว่าระดบัความ
คิดเห็นดา้นความเขา้ใจในเทคโนโลย ีอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงในท่ีน้ีขอ้ค าถามหมายรวมถึงความรู้ ความ
ช านาญ ความสนใจและประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีดา้นต่าง ๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
ณฐัพร ทองศรี (2555: 95-96) ท่ีพบวา่ความใจในเทคโนโลยีใหม่ๆของครูผูส้อนในสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยเม่ือพิจารณาจะ
พบว่าการชอบศึกษาหาความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีอยู่เสมอ ๆ การชอบหรือสนใจในการใช้
เทคโนโลยทีางการศึกษาใหม่ ๆ ในการสอนหรือใชส่ื้อใหม่ ๆ รวมถึงติดตามขอ้มูลข่าวสารทางดา้น
เทคโนโลยมีากกวา่กลุ่มครูทัว่ไป จึงส่งผลใหก้ารประเมินดา้นความสนใจในเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส่วนบุคคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 
5.1.6 อิทธิพลโดยรวม อิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพล

ต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตามตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี 

ผลการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุของปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ตาม
ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยี ทั้งอิทธิพลทางตรง (Direct Effect) และอิทธิพลทางออ้ม (Indirect 
Effect) โดยใชเ้ทคนิค Path Analysis โดยผลการศึกษาพบว่า ตาม Path Diagram โมเดล ตาม
สมมติฐานการวิจยัมีความกลมกลืนระหว่างโมเดลท่ีได้จากการทบทวนวรรณกรรมกบัขอ้มูลเชิง
ประจกัษอ์ยูใ่นระดบัดี หลงัจากน ามาทดสอบสมมติฐานการวจิยั สรุปผลการศึกษาตามตาราง 5.1 
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ตาราง 5.1  THE MODIFIED SEM STUDY FRAME WORK 
 

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

The Relationship of Variables Path Coefficient Critical Ratio P-value Significance 
ความเช่ือมัน่ในระบบ (CON) -->การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ(BEN)  -0.064 -1.031 0.303 No 
ความคาดหวงัในผลสมัฤทธ์ิ(PIA)  -->การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ(BEN) 0.651 9.745 *** Yes 
นโยบายของสถาบนั(POL)  -->การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ(BEN) -0.091 -1.133 0.257 No 
นโยบายของสถาบนั(POL)  -->ความตั้งใจในการใชร้ะบบฯ (INT) -0.010 -0.112 0.911 No 
ความเขา้ใจในเทคโนโลย(ีUIT)  -->การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ(BEN) 0.119 2.488 * Yes 
ความเขา้ใจในเทคโนโลย(ีUIT)  -->การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน (EAS) 0.316 5.518 *** Yes 
ความสมคัรใจ(AAV) -->นโยบายของสถาบนั(POL)  0.560 11.199 *** Yes 
ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี(EXP) -->ความเช่ือมัน่ในระบบ (CON) 0.147 3.210 *** Yes 
ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี(EXP) -->ความเขา้ใจในเทคโนโลย(ีUIT)  0.474 9.420 *** Yes 
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน (EAS) -->การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ(BEN) 0.295 4.857 *** Yes 
การรับรู้ถึงประโยชนท่ี์ไดรั้บ(BEN) -->ความตั้งใจในการใชร้ะบบฯ (INT) 0.098 1.149 0.251 No 
การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน (EAS) -->ความตั้งใจในการใชร้ะบบฯ (INT) 0.159 2.340 * Yes 
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ตาราง 5.2  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั 
 

สมมติฐานการวจัิย ผลการศึกษา 

สมมติฐานการวจัิยข้อที่ 1 - ความเช่ือมัน่ในระบบฯมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ 
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่ - ความเช่ือมัน่ในระบบฯไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวจัิยข้อที่ 2 – ผลกระทบความเช่ือมัน่ในระบบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ 
ในการใชเ้ทคโนโลยี 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่– ผลกระทบความเช่ือมัน่ในระบบต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจะถูกก ากบัโดยประสบการณ์ใน
การใชเ้ทคโนโลยซ่ึีงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวจัิยข้อที่ 3 - ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ 
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่- ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวจัิยข้อที่ 4 - นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใช ้ ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 
ผลการศึกษาพบวา่- ระบบนโยบายของสถาบนัไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐาน 
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ตาราง 5.2 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวจัิย ผลการศึกษา 

สมมติฐานการวจัิยข้อที่ 5 - นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึง 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่– นโยบายของสถาบนัไม่มีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงไม่เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 6 - ผลกระทบนโยบายของสถาบนัต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบจะถูกก ากบัโดยความสมคัรใจ เป็นไปตามสมมติฐาน 
ผลการศึกษาพบวา่-ผลกระทบนโยบายของสถาบนัต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบจะถูกก ากบัโดยความสมคัรใจ  
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 7 – ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ 
ถึงความยากง่ายในการใชง้าน 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่– ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ 
ถึงความยากง่ายในการใชง้าน ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 

 

สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 8 - ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่- ความเขา้ใจในเทคโนโลยมีีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผา่นการรับรู้ 
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน 
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ตาราง 5.2 (ต่อ) 
 

สมมติฐานการวจัิย ผลการศึกษา 
สมมติฐานการวิจยัขอ้ท่ี 9 - ผลกระทบความเขา้ใจในเทคโนโลยต่ีอการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน จะถูกก ากบั 
โดยประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยี 

เป็นไปตามสมมติฐาน 

ผลการศึกษาพบวา่- ผลกระทบความเขา้ใจในเทคโนโลยต่ีอการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน จะถูกก ากบัโดย
ประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยซ่ึีงเป็นไปตามสมมติฐาน 
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5.1.7 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปัจจยัต่าง ๆ สามารถอธิบายความแปรปรวนท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดร้้อยละ 3 

ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบมากท่ีสุดคือ ความเขา้ใจ
ในเทคโนโลยีใหม่ และพบวา่นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบทางตรง
มากกว่าทางออ้ม ความเช่ือมัน่ในระบบและความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ ประสบการณ์ในการใช้
เทคโนโลยี และความสมคัรใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบทางออ้ม โดยประสบการณ์
ในการใช้เทคโนโลยี มีอิทธิพลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บและผ่านความยาก
ง่ายในการใช้งาน และยงัมีความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ ส่วนความสมคัรใจ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ  
ในขณะท่ีความเช่ือมัน่ในระบบ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบผา่นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ี
ไดรั้บ  และปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบโดยผ่านการรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บมากท่ีสุดคือ ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ (0.063) รองลงมาคือ นโยบายของ
สถาบนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ (0.009) 

ส าหรับปัจจยัภายในพบวา่ การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้าน มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ในการใชร้ะบบมากกวา่การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ (0.188 และ 0.098 ตามล าดบั) และถา้พิจารณา
ในรายละเอียดยงัพบอีกวา่อิทธิพลของการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งาน ท่ีมีต่อความตั้งใจใน
การใชร้ะบบนั้นส่วนใหญ่เป็นอิทธิพลทางตรง (0.159) ส่วนนอ้ย (0.029) ท่ีเป็นอิทธิพลทางออ้ม
ผ่านการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับ นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่าปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อ
ความตั้งใจในการใชร้ะบบ โดยผา่นการรับรู้ถึงความยากง่ายในการใชง้านมากท่ีสุดคือ ความเขา้ใจ
ในเทคโนโลยใีหม่ (0.071)  

 
5.1.8 วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาระหว่างระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร

บุคคลกบักบัเทคโนโลยด้ีานอืน่ ๆ  
จากผลการศึกษาความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบว่า ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ
มากท่ีสุดคือ ความเขา้ใจในเทคโนโลยีใหม่ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรรณทิพา แอด า (2549) 
ไดท้  าการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของขา้ราชการส านกัปลดักระทรวงพลงังาน  
โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงพลงังานท่ีปฏิบติังานทั้งส่วนกลาง
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และส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังานในปีงบประมาณ 2548 จ านวน 119 คน ผลการศึกษาพบว่าการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นด้านท่ีกลุ่มตวัอย่างยอมรับมากท่ีสุด รองลงมาคือด้านการน าไป
ประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและดา้นสภาพแวดลอ้มตามล าดบั โดยค่าเฉล่ียทุกระดบั
อยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากส านกัปลดักระทรวงพลงังานมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ประโยชน์ในการบริหารจดัการและให้บริการอยูเ่สมอ ดงันั้นขา้ราชการของส านกังานจึงมีบทบาท
และให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี ทั้ ง น้ีผลการวิเคราะห์ย ังพบว่าสถานท่ีปฏิบัติงาน ไม่ มี
ความสัมพนัธ์กับการยอมรับเทคโนโลยี สาเหตุมาจากสถานท่ีและเคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ของ
ข้าราชการมีความพร้อมในทุกส่วนงาน และสอดคล้องกับ นวรัตน์ มีนุชนารถ (2555) ได้
ท าการศึกษาเร่ืองการยอมรับระบบจัดเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของการเคหะแห่งชาติ โดยได้
ท าการศึกษารวบรวมขอ้มูลจากบุคลากรของการเคหะแห่งชาติ จ  านวน 120 คน พบว่า การรับรู้ถึง
ประโยชน์ท่ีไดรั้บมีผลต่อความคิดในการยอมรับและการรับรู้ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ การ
รับรู้ถึงความง่ายของระบบ และพบวา่เพศ อายุ ระดบัการศึกษาและประสบการณ์ท่ีต่างกนัส่งผลต่อ
การยอมรับการใชง้านของระบบ  และสุดทา้ยผลการศึกษาพบวา่ ระบบจดัเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
ของการเคหะแห่งชาติเป็นระบบท่ีบงัคบัใชง้าน จึงไม่เกิดการยอมรับจากผูใ้ช้เพราะทฤษฎี TAM 
เป็นทฤษฎีท่ีใชไ้ดผ้ลกบัช่าวต่างประเทศ แต่ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิปไตย คนไทย
ชอบความอิสระ คิดตดัสินใจเอง จึงไม่เกิดการยอมรับระบบจากการบงัคบัใช้ ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ กรกฎ รามชัยเดช (2543) ท่ีศึกษาเร่ืองการยอมรับการน าเอาระบบบริหารงานตาม
มาตรฐาน ISO 9002 มาใชใ้นการปรับปรุงการบริการ 

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา  
 

จากการวิเคราะห์เส้นทาง พบวา่ โมเดลท่ีปรับแลว้มีความกลมกลืนกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์
อยู่ในระดับค่อนขา้งดี สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับความตั้งใจในการใช้ระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ไดร้้อยละ 3  

ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมต่อความตั้งใจทางตรงในการใชร้ะบบมากท่ีสุดคือ ความ
เขา้ใจในเทคโนโลยี นัน่อาจเป็นผลมาจากบุคลากรในสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มีความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีเป็นอย่างดี จึงท าให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ส่ือต่าง ๆ โดยการและ
เปล่ียนเรียนรู้และเกิดประสบการณ์มาปรับใช้ในการท างานในแต่ละด้านในชีวิตประจ าวนั
ขอ้คิดเห็นน้ีสอดคลอ้งกบั Hogarth (1991) ไดก้ล่าวถึงกลยุทธ์ในการพฒันาทฤษฎีท่ีสามารถอธิบาย
การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ของผูบ้ริโภคได ้คือ การพิจารณาประเด็นความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี
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ของผูบ้ริโภค และสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ บุญสม วราเอกศิริ (2539: 162) ไดใ้ห้ความหมายของ
การยอมรับว่า เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูใ้ช้หลงัจากไดรั้บความรู้ แนวความคิด ความ
ช านาญ ประสบการณ์ใหม่ ๆ    และไดย้ึดถือปฏิบติัตาม จึงสอดคลอ้งตามงานวิจยัของพรรณทิพา 
แอด า (2549) ได้ท าการศึกษาเร่ืองการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของข้าราชการส านัก
ปลดักระทรวงพลงังาน โดยศึกษากลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นขา้ราชการส านกังานปลดักระทรวงพลงังานท่ี
ปฏิบติังานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ีปฏิบติังานในปีงบประมาณ 2548 จ านวน 119 คน ผล
การศึกษาพบวา่การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นดา้นท่ีกลุ่มตวัอยา่งยอมรับมากท่ีสุด รองลงมา
คือดา้นการน าไปประยกุตใ็ชใ้นการปฏิบติังาน ดา้นนโยบายและดา้นสภาพแวดลอ้มตามล าดบั โดย
ค่าเฉล่ียทุกระดบัอยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีเน่ืองจากส านกัปลดักระทรวงพลงังานมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจดัการและให้บริการอยู่เสมอ ดังนั้นข้าราชการของ
ส านักงานจึงมีบทบาทและให้ความส าคญักบัเทคโนโลยี  ทั้งน้ีผลการวิเคราะห์ยงัพบว่าสถานท่ี
ปฏิบติังาน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับเทคโนโลยี สาเหตุมาจากสถานท่ีและเคร่ืองมือ วสัดุ 
อุปกรณ์ของขา้ราชการมีความพร้อมในทุกส่วนงาน  

ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมทางออ้มต่อระดบัการใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มากท่ีสุดคือ ความคาดหวงัใน
ผลสัมฤทธ์ิ นัน่แสดงใหเ้ห็นวา่การใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรนั้นบุคลากรผูใ้ชย้อ่มมี
การคาดหวงัถึงผลท่ีเกิดข้ึน มีการคาดหวงัถึงระดบัความส าเร็จและผลสัมฤทธ์ิจากการใช้ระบบไว้
ในอีกระกับหน่ึงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกพงษ์ ภกัดีสมยั (2553) ได้ศึกษาถึงการ
ยอมรับและความตั้งใจใช้ระบบประมูลราคาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
ผูใ้ชง้านระบบประมูลราคาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริษทัประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และ
ผูข้ายวตัถุดิบ จ านวน 105 คน พบว่าปัจจยัท่ีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจในการใช้ระบบคือ 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการใช้งาน และปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน โดยปัจจยั
ดา้นประสบการณ์มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจอยูใ่นระดบัมาก เพราะจะท าให้ผูใ้ชง้านระบบ
เกิดความตระหนกัหรือรับรู้ถึงวิธีการท างานและความหลากหลายในการใช้งานของระบบ ท าให้
เกิดความเช่ือมัน่วา่สามารถใช้งานระบบได ้ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีเน่ืองจากหากระบบมีความง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะท าให้ไม่เพิ่ม
ภาระในการท างานโดยเม่ือพิจารณาข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถามพบว่าทั้ งของกลุ่ม
ประชากรท่ีเป็นพนกังานของบริษทัท่ีศึกษาและกลุ่มพนกังานของบริษทัคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
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งานระบบส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบประมูลราคาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความไม่ซับซ้อนจึง
ส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและความตั้งใชใ้นการใชร้ะบบดงักล่าว 

ส าหรับปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลโดยรวมทางออ้มต่อระดบัการใช้ระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ในระดับหลังสุด  คือ 
นโยบายของสถาบนัมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ จากผลการศึกษาพบว่า นโยบายก็มี
ส่วนในการปฏิบติัตาม และเกิดการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลอยา่งครบถว้น 
จึงจะเห็นไดว้า่ นโยบาย ระเบียบ และขอ้ก าหนด มีส่วนส าคญัในการท าให้เกิดความตั้งใจในการใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพร ทองศรี (2555) 
ไดศึ้กษาถึงความตั้งใจใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 โดยประยุกต์ใช้ตวัแบบการยอมรับเทคโนโลยีและไดท้  าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากครูผูส้อน จ านวน 340 คน พบวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ตประกอบการ
สอนของครูผูส้อนแบ่งออกเป็น ปัจจยัภายใน และปัจจยัภายนอก  โดยปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพล
มากท่ีสุดคือ ความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ต ส่วนปัจจยัภายในตวัแปรส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัปานกลาง
โดยอิทธิพลทางตรงและทางออ้มของปัจจยัทั้งภายนอกและภายในท่ีมีผลต่อความตั้งใจคือการรับรู้
ถึงความยากง่ายในการใชง้านมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออ้มต่อความตั้งใจใชแ้ท็บเล็ต โดยผา่น
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยผลการวเิคราะห์ปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในท่ีมีต่อความตั้งใจ
ใช้แท็บเล็ตของครูผูส้อนปรากฏว่า ปัจจยัภายนอกท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อระดับความตั้งใจของ
ครูผูส้อน คือ อิทธิพลทางสังคม ส่วนความสนใจเทคโนโลยีใหม่และความเช่ือมัน่ในส่ือแท็บเล็ตมี
อิทธิพลทางออ้มเพียงอยา่งเดียว  โดยความสนใจเทคโนโลยีใหม่มีอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้าน และความเช่ือมัน่ในส่ือแทบ็เล็ตมีอิทธิพลทางออ้มผา่นการรับรู้ถึงประโยชน็
ท่ีไดรั้บ ซ่ึงผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษาระหวา่งแท็บเล็ตกบัเทคโนโลยีดา้นอ่ืนๆ  ใน
ภาพรวมพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจมากท่ีสุด คือ อิทธิพลทางสังคม ซ่ึงไดแ้ก่ นโยบาย
ของรัฐบาล  เพื่อนร่วมงาน และภาพลกัษณ์ทางสังคม  

ส าหรับปัจจยัภายในท่ีมีอิทธิพลต่อระดบัการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ พบว่า การรับรู้ถึงความยากง่ายในการใช้งานมี
อิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบมากกว่าการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
บุคลากรผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล อาจจะมีความกงัวลเก่ียวกบัการใชง้าน  
ความถูกตอ้งในการใช้งานซ่ึงปัจจัยส่วนบุคคลเก่ียวกับอายุ และประสบการณ์การใช้งานระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีมากน้อยต่างกนัจึงท าให้เกิดการกลวัความผิดพลาดในงาน
เกิดข้ึนหากมีการใชง้านไม่ถูกตอ้ง ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เอกพงษ ์ภกัดีสมยั (2553)ไดศึ้กษา
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ถึงการยอมรับและความตั้งใจใชร้ะบบประมูลราคาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา อุตสาหกรรม
ประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั โดยศึกษากลุ่มตวัอย่างซ่ึงเป็น
ผูใ้ชง้านระบบประมูลราคาผา่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ในบริษทัประกอบช้ินส่วนอิเล็กทรอนิสก์และ
ผูข้ายวตัถุดิบ จ านวน 105 คน พบว่า ปัจจยัท่ีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจในการใช้ระบบ คือ 
ปัจจยัดา้นประสบการณ์ในการใช้งาน และปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน โดยปัจจยั
ดา้นประสบการณ์มีผลต่อการยอมรับและความตั้งใจอยูใ่นระดบัมาก เพราะจะท าให้ผูใ้ชง้านระบบ
เกิดความตระหนกั หรือรับรู้ถึงวิธีการท างานและความหลากหลายในการใช้งานของระบบ ท าให้
เกิดความเช่ือมัน่วา่สามารถใช้งานระบบได ้ส่วนปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานมีผล
ต่อการยอมรับเทคโนโลยีเน่ืองจากหากระบบมีความง่ายและไม่ยุ่งยากซับซ้อน จะท าให้ไม่เพิ่ม
ภาระในการท างานโดยเม่ือพิจารณาข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามพบว่า ทั้ งของกลุ่ม
ประชากรท่ีเป็นพนกังานของบริษทัท่ีศึกษาและกลุ่มพนกังานของบริษทัคู่คา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้
งานระบบส่วนใหญ่มีความเห็นว่าระบบประมูลราคาผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์มีความไม่ซับซ้อนจึง
ส่งผลใหเ้กิดการยอมรับและความตั้งใชใ้นการใชร้ะบบดงักล่าว 

ส่วนปัจจัย ท่ีไม่ มีผลต่อการยอมรับและความตั้ งใจใช้ระบบประมูลราคาผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองของผูใ้ช้งานระบบ คือปัจจยัดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ ปัจจยัดา้นความ
ปลอดภยัในการใช้งานระบบ และปัจจัยด้านคุณภาพในการเช่ือมต่อระบบ ทั้งน้ีเน่ืองจากระบบ
ประมูลราคาผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์เป็นระบบท่ีเช่ือมต่อกบัระบบเดิมซ่ึงมีเพียงกระบวนการท างาน
แบบใหม่เพิ่มข้ึนมา ผูใ้ช้งานจึงยึดติดกบัระบบเดิมเลยยงัไม่มีความสนใจถึงการรับรู้ถึงประโยชน์  
ความปลอดภยั หรือคุณภาพของการเช่ือมต่อกบัระบบ 
 

5.3  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 
จากผลการวิจยัคร้ังน้ี ท าให้ทราบถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศ

การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และท าให้ทราบว่าควร
ส่งเสริมปัจจยัใดให้มีข้ึน เพื่อน าไปใชใ้นการวางแผน และก าหนดนโยบายเพื่อให้บุคลากรมีความ
ตั้งใจใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ดังนั้นผูว้ิจยัจึงมี
ขอ้เสนอแนะทั้งทางดา้นนโยบาย และดา้นปฏิบติั  อนัไดแ้ก่     
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
     5.3.1.1     สถาบันควรก าหนดนโยบายในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลอย่างชดัเจน  รวมทั้งควรก ำหนดนโยบำยดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศในดำ้นอ่ืนๆ  
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เพื่อเป็นกรอบในกำรใช้งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศให้แก่ทั้งผูใ้ช้งำน  ผูดู้แลระบบ  ผูบ้ริหำร  โดย
ก ำหนดมำตรกำรบงัคบัใชท่ี้เหมือนกนัและโปร่งใส    
    5.3.1.2   ควรก ำหนดยุทธศำสตร์ดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศของสถำบนัข้ึน โดยให้
ทุกหน่วยงำนมีส่วนร่วมและก ำหนดเป็นแผนหลกัท่ีใชใ้นกำรพฒันำดำ้นเทคโนโลยีสำรสนเทศใน
ภำพรวมของสถำบนั   
   5.3.1.3   ควรมีนโยบำยจำกผูบ้ริหำรระดบัสูงใหมี้กำรบงัคบัใชง้ำนระบบสำรสนเทศท่ี
ส ำนกัไดพ้ฒันำข้ึนอยำ่งเท่ำเทียมกนั และใชอ้ย่ำงเต็มควำมสำมำรถของระบบ เพื่อกำรสร้ำงมูลค่ำ
ใหแ้ก่ระบบท่ีไดท้  ำข้ึนแลว้  
   5.3.1.4   ควรมีกำรพฒันำองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศอย่ำงเป็นระบบทั้ง
บุคลำกรของส ำนกัเทคโนโลยสีำรสนเทศ  และบุคลำกรในภำพรวมของสถำบนั 

 

5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิง การบริหารและการปฏิบัติการตามรายการปัจจัยต่างๆ ตามกรอบ 

การวจัิย 

 

5.3.2.1 ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ปัจจยัทางดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บ จากขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการศึกษาพบวา่ การน า

ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใชง้านจะช่วยให้การประเมินผลงานของบุคลากรมี
ความรวดเร็วมากยิง่ข้ึน มีความส าคญัท่ีสุด สถาบนัควรส่งเสริมใหค้วามสาคญัในการให้ความรู้ โดย
มอบหมายให้ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบ ร่วมกบักองบริหารทรัพยากรบุคคล
ซ่ึงเป็นเจา้ของระบบ จดัอบรม สัมมนา ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการน าระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเขา้มาใช้ในการพฒันาระบบการท างานในสถาบนัให้บุคลากร  เช่น การเขียน
บทความถึงประโยชน์ของระบบลงในวารสาร KM ของสถาบัน  วารสาร i-News ของส านัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การจดักิจกรรม Expert Sharing ในหวัขอ้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตน้  ทั้งน้ี เพื่อกระตุ้นให้บุคลากรเกิดความรู้ความเขา้ใจ และ
ตระหนกัถึงประโยชน์ของระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนั และเห็นถึง
ประโยชน์และคุณค่าของระบบมากยิง่ข้ึนในอนาคตต่อไป   

 
5.3.2.2  ด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน 
ปัจจัยด้านการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน จากข้อมูลท่ีได้รับจากการศึกษาพบว่า 

บุคลากรของสถาบนัคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัสามารถเรียนรู้
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และท าความเขา้ใจได้ สถาบนัจึงควรมีการส่งเสริมให้มีการใช้อย่างแพร่หลาย และมีการบอกถึง
วิธีการใช้งานท่ีสะดวกและง่ายตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้งานระบบ โดยมอบหมายให้ส านกั
เทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบรับผิดชอบในการด าเนินการดงักล่าว โดยอาจมีวิธีการ
ต่าง ๆ อาทิ  การจดัท าเมนู Help ในระบบเพื่อบอกถึงการแกไ้ขปัญหาเบ้ืองตน้ หรือค าถามท่ีพบบ่อย
ส าหรับการใช้งาน การจดัท าคู่มือการใชง้านแจกให้ผูใ้ชง้านและน าข้ึนเผยแพร่ทางเวบ็ไซต์ท่ีเป็น
ภายในของสถาบนั  การจดัอบรมและแนะน าการใช้ระบบให้แก่บุคลากรใหม่โดยอาจน าไปจดั
อบรมร่วมกบัการจดัโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ของสถาบนั  เป็นตน้ 

 
5.3.2.3 ด้านความเช่ือมั่น 
ปัจจยัดา้นความเช่ือมัน่ บุคลากรมีความคิดว่าระบบเครือข่ายของสถาบนัสามารถใช้ได้ดี

เม่ือตอ้งการ และระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบนัให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตาม
ตอ้งการ  แต่ก็ยงัเป็นความเช่ือมัน่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น ผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของสถาบนั จึง
ควรมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความเช่ือมัน่ในระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลให้อยู่
ในระดบัสูงตามล าดบัต่อไป  โดยอาจมอบหมายให้ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบ
ทั้งระบบเครือข่ายของสถาบนัและระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล  ตรวจสอบการ
ท างานของเครือข่ายของสถาบนัให้มีเสถียรภาพซ่ึงอาจจัดท าเป็นแผนการด าเนินงานในการ
ตรวจสอบ  แผนส ารองและแผนฉุกเฉินในกรณีเครือข่ายใช้งานไม่ได ้ทั้งน้ีควรประชาสัมพนัธ์ให้
บุคลากรของสถาบนัทราบถึงการด าเนินการเป็นระยะ ๆ เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่บุคลากร โดย
อาจแจง้ผ่านการจดักิจกรรมต่างๆท่ีส านกัไดจ้ดัข้ึน เป็นตน้  ในส่วนของระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศควรประสานงานกบับริษทัและกองบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
ตรวจสอบระบบอยา่งสม ่าเสมอ  อีกทั้งกองบริหารทรัพยากรบุคคลควรตรวจสอบขอ้มูลพื้นฐานให้
มีความครบถ้วน ทนัสมยั และสมบูรณ์ และจดับุคลากรในการประสานงานกับผูใ้ช้งานท่ีเป็น
ตวัแทนของหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีดูแลงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและกรอก
ขอ้มูลส่วนกลางของหน่วยงาน  ใหมี้ความเขา้ใจในการกรอกขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ 

 
5.3.2.4 ด้านความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ 
ในดา้นน้ีบุคลากรมีความคิดเห็นวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควรช่วย

ผอ่นแรงในดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานและการประเมินดา้นภาระงานสอน ซ่ึงอยู่ในระดบั
มาก จึงควรมีการส่งเสริมใหมี้ผลท่ีคาดหวงัอยา่งสูงสุดต่อไป  อาทิ การจดัเก็บความตอ้งการเพิ่มเติม
เป็นระยะๆ อย่างต่อเน่ือง  เพื่อรับทราบถึงความบกพร่องของระบบ  หรือความตอ้งการเพิ่มเติม  
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และใช้เป็นขอ้มูลเพื่อวางแผนในการพฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง ครบถว้นต่อไป 
 

5.3.2.5 ด้านนโยบายของสถาบัน 
ในส่วนของปัจจยัดา้นนโยบายของสถาบนั บุคลากรมีความคิดเห็นวา่ควรจดัท านโยบายให้

ใชร้ะบบอยา่งจริงจงัในทุกหน่วยงานและมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการใชง้าน อาทิ การจดัฝึกอบรม
การใช้งาน การจดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ดา้นการใช้งาน  การจดัเสวนาระหว่าง
ผูดู้แลระบบ  เจา้ของระบบและผูใ้ชง้าน  การก าหนดการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลอยา่งจริงจงัโดยไม่รับเอกสารท่ีเป็นกระดาษจากหน่วยงานท่ีไม่ลงขอ้มูลในระบบ   รวมไปถึง
การติดตามการใชง้านจากผูบ้ริหารของหน่วยงานในการประชุมต่าง ๆ เช่น ท่ีประชุม ทคอ.ดา้นการ
บริหาร ท่ีประชุมผูบ้ริหารฝ่ายอ านวยการ หรือท่ีประชุม กบค. เป็นตน้     จะมีส่วนกระตุน้ให้ท่านใช้
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ผ่านทางนโยบายของผูบ้ริหารสูงสุดอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
5.3.2.6 ด้านความเข้าใจในเทคโนโลย ี
ปัจจยัดา้นความเขา้ใจในเทคโนโลยี  บุคลากรมีความคิดเห็นวา่ควรมีการส่งเสริมความรู้ใน

ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรของสถาบนัในทุกๆดา้น เพื่อความคุน้เคยในเทคโนโลยี
สารสนเทศใหม่ ๆ และกา้วทนัเทคโนโลยีท่ีมีการปรับเปล่ียนอยูต่ลอดเวลา โดยควรมอบหมายให้
ส านกัเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผูดู้แลในเร่ืองดงักล่าวดงัเช่นท่ีส านกัไดจ้ดัท าอยู่ อาทิ การจดั IT 
Forum  การจดัอบรมสัมมนาเก่ียวกบัการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ  การเผยแพร่ความรู้ดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศในวารสาร i-News เป็นตน้  ทั้งน้ี เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชก้บัการท างานไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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5.4  ข้อเสนอแนะในการวจิัยคร้ังต่อไป 
 

5.4.1 ควรเพิ่มเติมและขยายขอบเขตในการวิจยัออกไปสู่เขตพื้นท่ีปริมณฑลและเขตระดบั
ภูมิภาคในส่วนของมหาวิทยาลยั หรือสถาบนัการศึกษาท่ีมีการน าระบบการจดัการสารสนเทศเพื่อ
ใช้ในการพฒันาทรัพยากรบุคคล ซ่ึงจะท าให้ทราบถึงแนวทางความต้องการและการวางแผน
ด าเนินงานใหเ้กิดประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลไดอ้ยา่งสูงสุดในการท างานต่อไป 

5.4.2 ควรมีการน าตวัแปรอ่ืน ๆ มาใชใ้นการศึกษาเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะไดส้ามารถอธิบาย 
ความแปรปรวนของระดบัความตั้งใจของบุคลากรไดม้ากข้ึน อีกทั้งควรขยายขอบเขตการศึกษาไป
ยงัปัจจยั พฤติกรรม การใช้งานจริงของผูใ้ชง้าน (Actual Use) เพื่อให้ครอบคลุมตามโมเดลการ
ยอมรับเทคโนโลย ีมากยิง่ข้ึน 

5.4.3 ควรใชว้ธีิวจิยัแบบผสานวธีิ (Mixed Methodology) โดยเป็นการวิจยัในแนวทางแบบ
ผสมผสานวิธี โดยการผสานวิธีคิดและระเบียบวิธีเชิงปริมาณและคุณภาพเขา้ดว้ยกนั ใชก้ารสังเกต
กิจกรรม การร่วมกิจกรรมในพื้นท่ี การเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นระยะ ๆ ซ่ึงจะท าให้ผูว้ิจยัไดรั้บขอ้มูล
ท่ีเหมาะสมและตามสภาพจริงมากท่ีสุด 
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ภาคผนวก ก 

 
หน้าจอระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารทรัพยากรบุคคล 

 
1) หน้าจอระบบภาระงานทางวิชาการ ของระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
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2) หน้าจอระบบสมรรถนะบุคลากรและการพัฒนา ของระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
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3) หน้าจอระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ของระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล  
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4) หน้าจอระบบความก้าวหน้าในอาชีพ (สายวชิาการและสายสนับสนุน) ของระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล  
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถาม 

 
ส าหรับงานวจัิยเร่ือง ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร

สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี 
 
มีวตัถุประสงค ์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศบริหารทรัพยากร

บุคคล 2) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการใช้ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคล 3) ศึกษาถึง
ปัญหาและอุปสรรคต่อการยอมรับการใชง้านและหาขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ข 
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที ่1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่2 เป็นค าถามเก่ียวกบัความตั้งใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
ตอนที ่3 เป็นค าถามเก่ียวกบัประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศของ 

ผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที ่4 เป็นค าถามเก่ียวกบัความสมคัรใจในการใชร้ะบบสารสนเทศการบริหาร 

ทรัพยากรบุคคล 
ตอนที ่5 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัต่างๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการใชร้ะบบ 

สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จึงใคร่ขอความกรุณาจากผูต้อบแบบสอบถาม โปรดตอบแบบสอบถามใหค้รบทุกขอ้และ

ตรงกบัความเป็นจริงมากท่ีสุด  โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามจะถือเป็นความลบัและจะไม่มี
ผลกระทบหรือก่อความเสียหายใด ๆ แก่ท่านและหน่วยงานของท่านทั้งส้ิน 

ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่จะไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี จึงขอขอบพระคุณมา ณ 
โอกาสน้ี 
       นางสาวอรวรรณ  สุขยานี 
             เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไปช านาญการ 
                ส านกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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แบบสอบถามส าหรับงานวจัิยเร่ือง ความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของบุคลากรสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี 
 

ตอนที ่1   ข้อมูลส่วนบุคคล 
   โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน  ท่ีตรงกบัความเป็นจริงหรือใกลเ้คียงกบัความเป็นจริง

มากท่ีสุด  เพียงค าตอบเดียว         
1. เพศ                                                                                            
      1. หญิง    2. ชาย           
2. อายุ 

 1. นอ้ยกวา่ 30 ปี   2.  31 - 40 ปี 
 3. 41 – 50 ปี    4.  มากกวา่ 50 ปี 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ต ่ากวา่ปริญญาตรี   2. ปริญญาตรี 
   3. ปริญญาโท   4. ปริญญาเอก 
4. ต าแหน่ง 

 1. คณาจารย ์      2. ผูบ้ริหาร/หวัหนา้กลุ่มงาน 
 3. นกัวชิาการ/นกัวิเคราะห์          4. บุคลากรสายบริหารและธุรการ 
 5. อ่ืนๆ……………………. 

5. สังกดั 
 1. คณะ/วทิยาลยั      2. ส านกั/ศูนย ์
 3. ส านกังานอธิการบดี                4. อ่ืนๆ  
 
 

ตอนที ่2  ความตั้งใจในการใช้ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
               โปรดระบุระดบัความตั้งใจในการใชร้ะบบบริหารทรัพยากรบุคคลของท่านใน 
ปีงบประมาณ 2558  โดยท าเคร่ืองหมาย ในช่องระดบัความตั้งใจ โดยคะแนน 10 หมายถึงใช ้
อยา่งแน่นอน  ลดลงไปตามล าดบั และคะแนน 1 หมายถึงไม่ใชอ้ยา่งแน่นอน 
 

10  9  8  7  6  5   4   3   2   1 
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ตอนที ่3   เป็นค าถามเกีย่วกับประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
ท่ีสุด 

 สาขาท่ีท่านไดจ้บการศึกษามามีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศเพียงใด  
     ระดบัท่ี 1    มีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     ระดบัท่ี 2    มีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ย 
     ระดบัท่ี 3    มีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     ระดบัท่ี 4    มีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก 
     ระดบัท่ี 5    มีความเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยสีารสนเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

 

 ในการท างานท่ีผา่นมา ท่านมีประสบการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศ 
ในระดบัใด 
     ระดบัท่ี 1    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     ระดบัท่ี 2    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ย 
     ระดบัท่ี 3    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     ระดบัท่ี 4    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก 
     ระดบัท่ี 5    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 ในกิจวตัรประจ าวนั ท่านมีประสบการณ์ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ
ในระดบัใด 
     ระดบัท่ี 1    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
     ระดบัท่ี 2    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบันอ้ย 
     ระดบัท่ี 3    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัปานกลาง 
     ระดบัท่ี 4    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมาก 
     ระดบัท่ี 5    มีความเก่ียวขอ้งกบัการใชร้ะบบสารสนเทศอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
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ค าช้ีแจงส าหรับการตอบแบบสอบถาม ตอนที ่4   และตอนที ่5 
 

โปรดพิจารณาขอ้ความดงัต่อไปน้ีแลว้ใส่เคร่ืองหมาย     ลงในช่องระดบัความคิดเห็นของท่าน
โดยมีรายละเอียดดงัน้ีช่องระดบัความคิดเห็น ใหท้่านพิจารณาถึงระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
ต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อความตั้งใจใชร้ะบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของท่านโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

5 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
4 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นดว้ย 
3 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเฉยๆ 
2 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ย 
1 หมายถึง ท่านมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 
ตอนที ่4   เป็นค าถามเกีย่วกับด้านทศันคติ และความสมัครใจของผู้ใช้ระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
               โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมาก 
ท่ีสุด 

ข้อค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

 
5 4 3 2 1 

1. ท่านสมคัรใจใชร้ะบบสารสนเทศการบริหาร   
    ทรัพยากรบุคคลมาช่วยนการด าเนินงาน 

     

2. การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลมาช่วยในการด าเนินงานเป็นความคิดท่ีดี 

     

3. ระบบสารสนเทศบริหารทรัพยากรบุคคลเป็น
ประโยชน์ต่อตวัท่าน 

     

4. ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของสถาบนั 

     

5. ท่านมีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาเพื่อใชง้าน
ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 

     

6.  การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลมาช่วยในการด าเนินงานเป็นเร่ืองท่ีน่าพึง
พอใจ 
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ตอนที ่5   เป็นค าถามเกีย่วกับปัจจัยต่างๆทีส่่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
             โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องระดบัความคิดเห็นท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

 
5 4 3 2 1 

การรับรู้ถึงประโยชน์ทีไ่ด้รับ      

1.  การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     มาใชง้านจะช่วยใหก้ารประเมินผลงานของบุคลากร 
     มีความรวดเร็วมากข้ึน 

     

2.  การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     มาใชง้านจะช่วยให ้การประเมินผลงานเกิดความ 
     โปร่งใส และเท่ียงตรงมากข้ึน 

     

3.  การน าระบบบริหารทรัพยากรบุคคลมาใชง้านจะ 
    ช่วยใหเ้กิดการพฒันาสมรรถนะของบุคลากรไดต้รง 
    ตามความตอ้งการมากยิง่ข้ึน 

     

4.  การน าระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล 
     มาใชร้วบรวมขอ้มูเพื่อสนบัสนุนการเขา้สู่เกณฑ์ 
     มาตรฐานจะช่วยใหก้ารด าเนินงานดา้นการประเมิน 
     ภาระงานสอนของอาจารยมี์ความสะดวกมากยิง่ข้ึน 

     

5. ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมีการ 
    เช่ือมโยงขอ้มูลกบัระบบท่ีส าคญัอ่ืนๆ จึงท าใหล้ด   
    ภาระการบนัทึกขอ้มูลซ ้ าซอ้นและเพิ่มความสามารถ 
   ในการน าขอ้มูลมาใชป้ระโยชน์ทั้งการวเิคราะห์และ 
    การวางแผน 

     

การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน      

6.  ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร 
     บุคคลของสถาบนัเป็นระบบท่ีง่ายและไม่ซบัซอ้น 

     



105 

ข้อค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

 
5 4 3 2 1 

7.  ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร     
     บุคคลของสถาบนัสามารถเรียนรู้ไดแ้ละท าความ 
     เขา้ใจได ้

     

8.  ท่านคิดวา่การติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี ITC  
     ซ่ึงเป็นผูดู้แลระบบเป็นเร่ืองง่าย 

     

9.  ท่านคิดวา่การติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีกอง 
     บริหารทรัพยากรบุคคลซ่ึงเป็นเจา้ของระบบเป็น 
     เร่ืองง่าย 

     

ความเช่ือมั่นในระบบ      

10.  ท่านคิดวา่ระบบเครือข่ายของสถาบนัสามารถ 
      ใชไ้ดดี้เม่ือท่านตอ้งการ 

     

11. ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร  
บุคคลของสถาบนัจะมีความพร้อมเม่ือท่านตอ้งการ 

     

12. ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลของสถาบนัใหข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งตามท่ีท่าน
ตอ้งการ 

     

13. ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีเสถียรภาพและมีความน่าเช่ือถือ  

     

14. ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลมีความความปลอดภยัสูง 

     

15. ท่านคิดวา่ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากร
บุคคลสามารถใชง้านไดดี้ไม่มีจุดบกพร่อง 

     

ความคาดหวงัในผลสัมฤทธ์ิ      

16. ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยใหก้ารด าเนินงานดา้นประเมินผลมีความ
รวดเร็วข้ึน 
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ข้อค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

 
5 4 3 2 1 

17. ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยในการเก็บขอ้มูลเพื่อน ามาใชว้เิคราะห์ในการ
วางแผนเก่ียวกบัการบริหารงานดา้นทรัพยากร
มนุษยข์องสถาบนัได ้

     

18. ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยใหมี้การพฒันาสมรรถนะของบุคลากรมากข้ึน 

     

19. ระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคล ควร
ช่วยผอ่นแรงในดา้นการประเมินผลการปฏิบติังาน
และการประเมินดา้นภาระงานสอน 

     

นโยบายของสถาบัน      

20. การก าหนดนโยบายจากสถาบนัใหมี้การน าระบบ
สารสนเทศการบริหารทรัพยากรบุคคลมาใชง้านจะ
มีส่วนกระตุน้ใหท้่านใชร้ะบบบริหารทรัพยากร
บุคคล 

     

21. หากสถาบนัใหเ้วลาเรียนรู้การใชง้าน จะมีส่วน
กระตุน้ใหท้่านใชร้ะบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

     

22. หากมีการจดักิจกรรมส่งเสริมการใชง้านจะมีส่วน
กระตุน้ใหท้่านใชร้ะบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

     

23. การจดัอบรมสัมมนาเก่ียวกบัระบบสารสนเทศการ
บริหารทรัพยากรบุคคล จะมีส่วนกระตุน้ใหท้่านใช้
งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

     

ความเข้าใจในเทคโนโลยี      

24.  ท่านมีความรู้เก่ียวกบัระบบสารสนเทศการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
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ข้อค าถาม 
ระดบัความคดิเห็น 

 
5 4 3 2 1 

25.  ท่านมีประสบการณ์ในการใชร้ะบบสารสนเทศ 
       ต่างๆ ของสถาบนั 

     

26.  ท่านมีความรู้ในการใชร้ะบบสารสนเทศต่างๆของ    
       สถาบนั 

     

27.  ท่านมีความรู้ความช านาญในการใชง้าน   
       อินเทอร์เน็ต 

     

28.  ท่านมีความรู้ความช านาญในการใชง้านอุปกรณ์    
       PC/smartphone/tablet  

     

 
ขอ้เสนอแนะ 
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงทีส่ละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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