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บทคดัย่อ 

  การค้นควา้แบบอิสระน้ี เป็นการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยใช้แนวทางของทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี 
(TAM2) ไดแ้ก่ การศึกษาพฤติกรรมและระดบัการใชง้าน ความพึงพอใจต่อการใชง้าน และปัญหาใน
การใช้งานระบบ ของผูใ้ช้งาน 3 กลุ่ม โดยใช้วิธีสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร จ านวน 3 คน กลุ่ม
เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 26 คน และบุคลากรทัว่ไป ไดแ้ก่ 
บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 166 คน และสายสนบัสนุน จ านวน 135 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง แจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง และน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบค าบรรยาย 
  จากการประเมินดา้นแนวคิดทฤษฎีการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยี TAM2 ประกอบดว้ยปัจจยั
หลกั 4 ประการ ไดแ้ก่ 1) ดา้นตวัแปรภายนอก พบวา่บุคลากรสายวชิาการท่ีมีประสบการณ์การใชง้าน
นอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ 44.6 มีความสนใจและรับรู้ถึงประโยชน์ก่อนการใชง้าน มากกวา่กลุ่มอ่ืนๆ โดย
เจา้หน้าท่ีแต่ละหน่วยงาน ไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ก่อนการใช้งาน เน่ืองจากมองว่า
เป็นหน้าของตนเองท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ 2) ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจยัดา้นน้ีไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงานในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.24 เน่ืองจากมี
การเขา้ใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ ท าให้ผูใ้ชง้านกลุ่มน้ีไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมากวา่กลุ่มอ่ืน 3) ดา้น
การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน ไดรั้บการยอมรับจากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงานในระดบั
มาก ค่าเฉล่ีย 4.36 เน่ืองจากมีการเขา้ใช้งานอยา่งสม ่าเสมอเช่นเดียวกนัปัจจยัท่ีผา่นมา 4) ทศันคติท่ีมี
ต่อการใชง้าน มองถึงความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวม พบวา่เจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงาน ร้อยละ 61.5 
มีภาระหน้าท่ีตอ้งเขา้ไปดูแลขอ้มูลในระบบอยูเ่ป็นประจ า ส่งผลให้มีความพึงใจในระดบัมาก ซ่ึงต่าง
จากกลุ่มบุคลาการสายวิชาการ และสนบัสนุน ท่ีส่วนใหญ่เขา้มาใชง้านเฉพาะส่วนท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
ตวัเองเท่านั้น ความพึงพอใจในภาพรวมจึงออกมาในระดบัท่ีต ่ากวา่ 
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ABSTRACT 

The independent study in this topic is Evaluation of Personal Record Registration 
Information System Utilization, Chiangmai Rajabhat University using Technology Acceptance 
Model 2 (TAM2). The scope of study refers to understanding user behaviors and usage levels, user 
satisfactions and problems in system usage of 3 user groups. The first one is a group of 3 
executives, the method used for collecting data from this group is interviewing. The second group 
has 26 personnel related to human resources management in various departments and the third 
group has 166 academic personnel and 135 support personnel, collecting data by sampling and 
questionnaires. 

There are 4 factors in evaluating system utilization using TAM2. 1) External variables, 
44.6% of personnel in academic section whose experiences in using the system less than 1 year, has 
more interested and perceived usefulness than the other groups. The group of personnel in various 
departments has less interested and perceived of usefulness due to their positions and duties.          
2) Perceived usefulness, this factor is the most accepted by personnel in various departments at 
4.24%. This group has more perceived usefulness than the other groups due to using system 
regularly. 3) Perceived ease of use, the most accepted by personnel in various departments at 4.36% 
due to their using system regularly, same as the result from previous factor. 4) Attitude toward 
using, observation in overall user satisfactions, 61.5% of personnel in various departments has 
satisfaction at a high level due to their duties and using system regularly. The group of personnel in 
academic section and supporters uses the system only in some parts lead to low satisfaction. 


