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บทที ่5 

สรุปผลการศึกษา อภปิรายผล ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ 

ในการค้นควา้แบบอิสระ เร่ือง การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินการใช้ระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร ของผูใ้ช้งาน 3 กลุ่ม คือ ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน และบุคลากรทัว่ไป ไดแ้ก่ บุคลากรสายวชิาการ และสายสนบัสนุน โดยเน้ือหาส าหรับการ
ประเมินการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ประกอบ
ไปดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชง้านของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร  

ส่วนท่ี 3 ปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร  

การด าเนินการวิจยัเป็นแบบเชิงส ารวจ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งจากแหล่งขอ้มูล
ปฐมภูมิและทุติยภูมิ โดยขอ้มูลปฐมภูมิใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดย
ใชว้ิธีสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มผูบ้ริหาร กลุ่มเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
และบุคลากรทั่วไป ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แจก
แบบสอบถามดว้ยตนเอง สามารถสรุปผลจากการศึกษา อภิปรายผล ขอ้คน้พบ และขอ้เสนอแนะของผู ้
ศึกษาดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษา 
 จากผลของการศึกษาการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยแบ่งกลุ่มผูใ้ช้งานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบเก่ียวกับบุคลากรของแต่ละหน่วยงาน บุคลากรทั่วไปสายวิชาการและสายสนับสนุน
สามารถสรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

กลุ่มที ่1 ผู้บริหาร 
ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรต้องมีความสามารถในการตอบสนองความ

ตอ้งการของผูใ้ช้งานในทุกๆ ระดบั สามารถแสดงรายงานในเชิงช่วยตดัสินใจได ้พร้อมประมวลผล
ขอ้มูลให้อยูใ่นลกัษณะการจดัการความรู้ (KM) และน าไปใชง้านต่อได ้จึงจะสามารถขบัเคล่ือนไปได้
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ตามวตัถุประสงคข์องแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลยัในการส่งเสริมสนบัสนุนให้มหาวทิยาลยัเป็น
มหาวทิยาลยัสารสนเทศ 

กลุ่มที ่2 เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จ านวน 
26 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 76.9 และเพศชาย ร้อยละ 23.1 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี          
จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี และเป็นบุคลากรประเภทพนกังานมหาวทิยาลยั 
 ความถ่ีในการเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความถ่ีในการเขา้ใชง้าน 2 - 3 คร้ัง/สัปดาห์ ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากรมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบสถิติการลาให้แก่บุคลากร รวมทั้ง เพิ่ม ลบ แกไ้ข ยืนยนัขอ้มูล
การลามากท่ีสุด 
 จากรายงานสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้ใช้
งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมีประสบการณ์ในการใช้งาน คือ กลุ่มบุคลากรท่ีทราบ
แต่ไม่เคยใชง้านสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มีมากท่ีสุด โดยใหเ้หตุผลเพราะวา่ไม่มีประโยชน์ต่องาน
ตามภาระหน้าท่ีของตนเอง เลยไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปใช้งานในส่วนดงักล่าว รองลงมา คือ กลุ่มบุคลากรท่ี
ทราบและเคยใชง้าน ให้เหตุผลเพราะวา่มีประโยชน์ต่องานของตนเอง และกลุ่มบุคลากรท่ีไม่ทราบวา่
มีรายงานรูปแบบต่างๆ เพราะวา่ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใชง้านในส่วนดงักล่าว 

จากท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดพ้ิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศท่ีชอบมากท่ีสุดมา 5 ล าดบันั้น 

โดยใหเ้หตุผลท่ีเลือกมาเป็นอนัดบัแรก ดงัน้ี 

 1) รายงานสารสนเทศท่ีได้มีประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ และ

น ามาใชป้ระกอบการปฏิบติังานท่ีเป็นภาระงานประจ าของตนเองได ้ 

2) ขอ้มูลจากรายงานสารสนเทศท่ีไดมี้ชดัเจน เรียกดูขอ้มูลไดง่้าย เขา้ถึงสะดวก และสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 

3) เขา้ใชเ้ป็นประจ า สม ่าเสมอ 

 ส าหรับผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้พิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศมาเป็นล าดับ

สุดทา้ยนั้น โดยใหเ้หตุผล ดงัน้ี 
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 1) ส่วนใหญ่ไม่ได้น าขอ้มูลรายงานสารสนเทศในส่วนน้ีมาใช้งาน หรือใช้งานสารสนเทศ

ส่วนดงักล่าวเป็นบางคร้ัง  

 2) ขอ้มูลรายงานสารสนเทศท่ีตอ้งใชส่้วนใหญ่อยูป่ลายทางของความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงไม่

ค่อยเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ า 

โดย 5 ล าดบัของรายงานสารสนเทศท่ีผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกมา ไดแ้ก่ รายงาน
ขอ้มูลการลา รายงานข้อมูลทะเบียนประวติั แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากร รายงาน
ข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากร และรายงานข้อมูลบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 
ตามล าดบั 

หลงัจากท่ีไดส้อบถามขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่ม
เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน คิดว่ารายงานสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบมี
คุณภาพอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 69.2 และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อภาพรวมของระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 69.2 เช่นกนั  

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร  

กลุ่มเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้าน
ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ สรุปได ้4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ด้านตัวแปรภายนอก ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์เคยใช้งานระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมาแล้วมากกว่า 3 ปี และมีความคิดว่าก่อนการใช้งาน ว่าระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร จะมีประโยชน์ต่อการท างานของตนเองอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 38.5 

2) ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 4.24 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบมีความเร็วในการประมวลผล 
เช่น การเปิดดูขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล สามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลารอนาน และประเด็นท่ี
ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากรกระดาษ 

3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 โดย
ประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจากระบบ 
(Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้ายและไม่ซบัซ้อน และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การ
จดัการเมนูหรือหมวดหมู่มีความเหมาะสม สามารถใชง้านไดง่้าย 



 

104 
 

4) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน โดยรวมแลว้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก กับภาพรวมทั้ งหมดของระบบในด้านความสามารถ ประสิทธิภาพ และ
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ สามารถผลกัดนัให้ผูใ้ช้งานกลุ่มเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน เกิดการยอมรับในเทคโนโลยใีนท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 61.5 

ทางดา้นความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีได้จากระบบ มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉล่ีย 4.16 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้าย ไม่ตอ้ง
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีได้มี
ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ 

ส่วนที ่3 ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร  

กลุ่มเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงานมีปัญหาในการใช้งานระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1) ปัญหาด้านการจดัการ พบว่ามีระดบัปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 3.03 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ นโยบายในการใชง้านไม่ชดัเจน 
ยงัมีการใช้รูปแบบเอกสารหรือไฟล์ขอ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใช้งาน
นอ้ยท่ีสุด คือ ระบบขาดการติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

2) ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่ามีระดบัปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.65 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน และประเด็นท่ีผู ้ใช้มีปัญหาในการใช้งานน้อยท่ีสุด คือ  จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใชง้านและจ านวนผูใ้ชง้าน 

3) ปัญหาด้านบุคลากร พบว่ามีระดบัปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 
2.48 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใชง้านมากท่ีสุด คือ เม่ือระบบมีปัญหา เจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบ
สามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการ และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้
งานนอ้ยท่ีสุด คือ ผูใ้ชง้านไม่มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 

4) ปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่ามีระดบัปัญหาในการใชง้านเฉล่ีย
อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.25 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใชง้านมากท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีได้
จากโปรแกรมไม่มีความยืดหยุ่น การน าไปปรับใช้มีความยุ่งยาก ท าให้เสียเวลา เช่น ไม่สามารถ
ส่งออกข้อมูลในรูปแบบไฟล์ได้ และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้งานน้อยท่ีสุด คือ ระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใชง้าน เช่น อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต ่า 
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โดยรวมแล้วพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจดัการมากท่ีสุด และมี
ปัญหาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารนอ้ยท่ีสุด 

กลุ่มที ่3 บุคลากรทัว่ไป 
 จะเป็นการสรุปผลของการตอบแบบสอบถามของกลุ่มบุคลากรทัว่ไป โดยแยกออกเป็น 2 
กลุ่มยอ่ย ไดแ้ก่ กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ และกลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุน แต่ละกลุ่มสามารถสรุป
ผลไดด้งัน้ี 

กลุ่มบุคลากรสายวชิาการ 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มบุคลากรทัว่ไปสายวิชาการ จ านวน 166 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
57.8 และเพศชาย ร้อยละ 42.2 ส่วนใหญ่มีอายอุยูใ่นช่วง 31-40 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัสูงกวา่ปริญญา
ตรี และเป็นบุคลากรประเภทพนกังานมหาวทิยาลยั 
 ความถ่ีในการเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความถ่ีในการเข้าใช้งาน ไม่เกิน 2 คร้ัง/เดือน ส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากรมีวตัถุประสงคเ์พื่อ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของตนเองมากท่ีสุด 
 จากรายงานสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้ใช้
งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมีประสบการณ์ในการใชง้าน คือ  กลุ่มบุคลากรท่ีทราบ
แต่ไม่เคยใช้งานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มีมากท่ีสุด โดยให้เหตุผลเพราะว่าขอ้มูลสารสนเทศ      
ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อยได้เข้าไปใช้งานในส่วนดังกล่าว รองลงมา คือ กลุ่มท่ีไม่ทราบว่ามีรายงาน
รูปแบบต่างๆ เพราะว่าขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใช้งานในส่วนดงักล่าว และสุดทา้ยคือ
บุคลากรท่ีทราบและเคยใชง้าน มีนอ้ยท่ีสุด โดยใหเ้หตุผลเพราะวา่มีประโยชน์ต่องานของตนเอง และ
อยากทราบเป็นการส่วนตวั  

จากท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดพ้ิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ และสามารถ

น าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองได ้โดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  

1) รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล 

2) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 

3) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
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4) แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมกบัรายช่ือบุคลากรจ าแนกตามประเภท

ต่างๆ 

5) รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการ 

6) รายงานข้อมูลการลา จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ และ

ประจ าเดือน 

7) รายงานขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการ จ าแนกตามหน่วยงาน และปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 

8) รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 

9) รายงานขอ้มูลการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนกตามประเภทเคร่ืองราชฯ และปีท่ี

ไดรั้บ 

หลงัจากท่ีไดส้อบถามขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่ม
บุคลากรทัว่ไปสายวชิาการ คิดวา่รายงานสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบมีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง คิด
เป็นร้อยละ 43.4 และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.6 เช่นกนั  

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร  

กลุ่มบุคลากรทัว่ไปสายวิชาการมีระดบัพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได ้ 
4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ด้านตัวแปรภายนอก ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์เคยใช้งานระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมาแลว้น้อยกว่า 1 ปี และมีความคิดว่าก่อนการใช้งาน ว่าระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร จะมีประโยชน์ต่อการท างานของตนเองอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 44.6 

2) ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปาน
กลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 โดยประเด็นท่ีผู ้ใช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบมีความเร็วในการ
ประมวลผล เช่น การเปิดดูขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เสียเวลารอนาน และ
ประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบช่วยลดเวลาในการท างาน 

3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.28 
โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจาก
ระบบ (Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้ายและไม่ซับซ้อน และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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คือ การจดัล าดับขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกับข้อมูล เช่น เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึกข้อมูล มีความ
เหมาะสม ไม่ซบัซอ้น 

4) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน โดยรวมแลว้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.4 เก่ียวกบัภาพรวมทั้งหมดของระบบในดา้นความสามารถ 
ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ สามารถผลกัดนัให้ผูใ้ช้งานกลุ่มเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีในท่ีสุดอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น    
ร้อยละ 38.6 

ทางดา้นความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยั
ราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง 
มีค่าเฉล่ีย 3.34 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย       
ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ี
ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะน าไปใชง้าน 

ส่วนที ่3 ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร  

กลุ่มบุคลากรทัว่ไปสายวิชาการมีปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1) ปัญหาด้านการจัดการ พบว่ามีระดับปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง          
มีค่าเฉล่ีย 3.14 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใชง้านมากท่ีสุด คือ ระบบขาดการติดตามและพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใชง้านนอ้ยท่ีสุด คือ นโยบายในการใชง้านไม่ชดัเจน 
ยงัมีการใชรู้ปแบบเอกสารหรือไฟลข์อ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย 

2) ปัญหาด้านวสัดุอุปกรณ์ พบว่ามีระดบัปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง        
มีค่าเฉล่ีย 2.67 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน และประเด็นท่ีผู ้ใช้มีปัญหาในการใช้งานน้อยท่ีสุด คือ จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใชง้านและจ านวนผูใ้ชง้าน 

3) ปัญหาด้านบุคลากร พบว่ามีระดับปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง             
มีค่าเฉล่ีย 2.63 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ เม่ือระบบมีปัญหา เจา้หน้าท่ี
ผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการ และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหา
ในการใชง้านนอ้ยท่ีสุด คือ หน่วยงานของท่านขาดผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีจะมาเป็นผูใ้หค้  าแนะน า
ในการใชง้านระบบ 



 

108 
 

4) ปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่ามีระดบัปัญหาในการใชง้านเฉล่ีย
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.71 โดยประเด็นท่ีผู ้ใช้มี ปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ 
สารสนเทศท่ีได้รับระบบไม่ครบถว้น ไม่ตรงกบัการน าไปใช้งานจริง เช่น ไม่สามารถออกรายงาน
ขอ้มูลท่ีตอ้งการได ้และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใชง้านนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบเกิดการลม้เหลว เม่ือ
มีผูเ้ขา้ใชง้านพร้อมกนัจ านวนมาก 

โดยรวมแล้วพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจดัการมากท่ีสุด และมี
ปัญหาดา้นบุคลากรนอ้ยท่ีสุด 

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ผูต้อบแบบสอบถามกลุ่มบุคลากรทัว่ไปสายสนบัสนุน จ านวน 135 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
55.6 และเพศชาย ร้อยละ 44.4 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 31-40 ปี การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี 
และเป็นบุคลากรประเภทพนกังานมหาวทิยาลยั 
 ความถ่ีในการเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร ผูต้อบแบบสอบถามมี
ความถ่ีในการเขา้ใช้งาน 2-3 คร้ัง/เดือน ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากรมีวตัถุประสงคเ์พื่อ คน้หาขอ้มูลพื้นฐานบุคลากร 
 จากรายงานสารสนเทศรูปแบบต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้ใช้
งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมีประสบการณ์ในการใชง้าน คือ  กลุ่มบุคลากรท่ีทราบ
แต่ไม่เคยใช้งานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ มีมากท่ีสุด โดยให้เหตุผลเพราะว่าขอ้มูลสารสนเทศ      
ไม่น่าสนใจ จึงไม่ค่อยไดเ้ขา้ไปใชง้านในส่วนดงักล่าว รองลงมา คือ กลุ่มท่ีทราบและเคยใชง้าน โดย
ใหเ้หตุผลทั้งสองอยา่ง คือ มีประโยชน์ต่องาน และอยากทราบเป็นการส่วนตวั และสุดทา้ยคือบุคลากร
ท่ีไม่ทราบวา่มีรายงานรูปแบบต่างๆมีนอ้ยท่ีสุด โดยใหเ้หตุผลเพราะวา่ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
การใชง้านในส่วนดงักล่าว 

จากท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดพ้ิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศท่ีมีประโยชน์ และสามารถ
น าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองได ้โดยเรียงล าดบัไดด้งัน้ี  

1) รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล 

2) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 

3) แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือบุคลากรจ าแนกตามประเภท

ต่างๆ 
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4) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

5) รายงานข้อมูลการลา จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ และ

ประจ าเดือน 

6) รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 

7) รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการ 

8) รายงานขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการ จ าแนกตามหน่วยงาน และปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 

9) รายงานขอ้มูลการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนกตามประเภทเคร่ืองราชฯ และปีท่ี

ไดรั้บ 

หลงัจากท่ีไดส้อบถามขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผูต้อบแบบสอบถาม กลุ่ม
บุคลากรทัว่ไปสายสนับสนุน คิดว่ารายงานสารสนเทศท่ีได้จากระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก       
คิดเป็นร้อยละ 40.7 และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรใน
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.0 เช่นกนั  

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร  

กลุ่มบุคลากรทัว่ไปสายสนบัสนุนมีระดบัพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปได ้ 
4 ดา้น ไดแ้ก่ 

1) ด้านตัวแปรภายนอก ส่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมีประสบการณ์เคยใช้งานระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมาแลว้น้อยกว่า 1 ปี และมีความคิดว่าก่อนการใช้งาน ว่าระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร จะมีประโยชน์ต่อการท างานของตนเองอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็น
ร้อยละ 35.6 

2) ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บ มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
มีค่าเฉล่ีย 3.67 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากร
กระดาษ และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบช่วยลดขอ้ผิดพลาดในการท างาน ท า
ใหก้ารปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3) ด้านความง่ายต่อการใช้งาน มีระดบัพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 โดย
ประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจากระบบ 
(Log Out) สามารถเข้าใจได้ง่ายและไม่ซับซ้อน และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ     
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การจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล เช่น เพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึกขอ้มูล มีความเหมาะสม 
ไม่ซบัซอ้น 

4) ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน โดยรวมแลว้พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 36.3 เก่ียวกบัภาพรวมทั้งหมดของระบบในดา้นความสามารถ 
ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ สามารถผลกัดนัให้ผูใ้ช้งานกลุ่มเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั
บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน เกิดการยอมรับในเทคโนโลยีในท่ีสุดอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 45.2 

ทางดา้นความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงใหม่ เร่ืองลักษณะสารสนเทศท่ีได้จากระบบ มีระดับพึงพอใจเฉล่ียอยู่ในระดับมาก          
มีค่าเฉล่ีย 3.65 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้าย ไม่
ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีได้
มีความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้

ส่วนที ่3 ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร  

กลุ่มบุคลากรทัว่ไปสายสนับสนุนมีปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 4 ดา้น สรุปไดด้งัน้ี 

1) ปัญหาด้านการจดัการ พบว่ามีระดบัปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.87 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ นโยบายในการใชง้านไม่ชดัเจน 
ยงัมีการใช้รูปแบบเอกสารหรือไฟล์ขอ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใช้งาน
นอ้ยท่ีสุด คือ ขาดการสนบัสนุนและฝึกอบรมการใชง้านระบบจากหน่วยงานตน้สังกดั 

2) ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์ พบว่ามีระดบัปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.61 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่
เหมาะสมกับการใช้งาน และประเด็นท่ีผู ้ใช้มีปัญหาในการใช้งานน้อยท่ีสุด คือ จ านวนเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใชง้านและจ านวนผูใ้ชง้าน 

3) ปัญหาด้านบุคลากร พบว่ามีระดับปัญหาในการใช้งานเฉล่ียอยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉล่ีย 2.70 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหาในการใชง้านมากท่ีสุด คือ เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบใหค้ าแนะน า
ท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้งานน้อยท่ีสุด คือ  ผูใ้ช้งานไม่มีทกัษะ
ทางดา้นคอมพิวเตอร์ 

4) ปัญหาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบว่ามีระดบัปัญหาในการใชง้านเฉล่ีย
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.66 โดยประเด็นท่ีผู ้ใช้มี ปัญหาในการใช้งานมากท่ีสุด คือ 



 

111 
 

สารสนเทศท่ีไดจ้ากโปรแกรมไม่มีความยืดหยุน่ การน าไปปรับใช้มีความยุง่ยาก ท าให้เสียเวลา เช่น 
ไม่สามารถส่งออกขอ้มูลในรูปแบบไฟล์ได ้และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาในการใช้งานน้อยท่ีสุด คือ 
ระบบไม่มีการแจง้เตือนเม่ือกรอกขอ้มูลไม่ครบ ท าใหส้ารสนเทศท่ีไดเ้กิดความผดิพลาด 

โดยรวมแล้วพบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการจดัการมากท่ีสุด และมี
ปัญหาดา้นวสัดุอุปกรณ์นอ้ยท่ีสุด 

5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 จากผลของการศึกษาการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 
มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ โดยใชท้ฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง มาอภิปรายผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

จากการศึกษาด้านความถ่ีของระดับในการเข้าใช้งานของแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน 
บุคลากรทัว่ไปส่วนใหญ่มีความถ่ีในการเขา้ใชง้านอยูใ่นระดบัต ่า เม่ือเปรียบเทียบการใชง้านต่อเดือน 
ซ่ึงต่างจากระดบัการใช้งานของเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน จะมี
ความถ่ีในการใชง้านเกือบทุกวนั ประมาณ 2 – 3 คร้ัง/สัปดาห์ เน่ืองจากตนเองตอ้งรับผิดชอบในการ
ดูแลขอ้มูลต่างๆ ในระบบ ส่วนบุคลากรทัว่ไปส่วนใหญ่จะมีวตัถุประสงคใ์นการเขา้มาใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อคน้หา เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลของตนเอง 

ด้านความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีได้รับ รวมถึงการรับรู้ต่อ
ความง่ายจากการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร ผลการประเมินออกมาในแนว
เดียวกนั คือ ผูใ้ชก้ลุ่มเจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก ส่วนกลุ่มบุคลากรทั่วไปสายวิชาการ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง และ
บุคลากรสายสนบัสนุนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 

จากการประเมินดา้นแนวคิดทฤษฎีการยอมรับการใช้เทคโนโลยี TAM2 จะศึกษาปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลต่อความตั้ งใจแสดงพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงประกอบด้วยปัจจยัหลัก          

4 ประการ ไดแ้ก่ 

1) ตวัแปรภายนอก 

2) การรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 

3) การรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน 

4) ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 

ทั้ง 4 ปัจจยั จะส่งผลใหก้ลุ่มผูใ้ชง้านระบบสารสนเทศ น าไปสู่การปรับพฤติกรรมการใชง้าน
ใหเ้กิดการยอมรับเทคโนโลยดีงักล่าว ดงัตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 แสดงการเปรียบเทียบแต่ละดา้นในการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2 ของแต่ละกลุ่มผูใ้ชง้าน 

การยอมรับเทคโนโลยี 
TAM2 

เจ้าหน้าที่แต่ละ
หน่วยงาน 

บุคลากรทัว่ไป 

วชิาการ สนับสนุน 
1. ตวัแปรภายนอก 
    - ประสบการณ์และความสมคัรใจ 
    - รับรู้ถึงประโยชน์ก่อนการใชง้าน 

ระดบัมาก 
มากกวา่ 3 ปี 
ร้อยละ 38.5 

ระดบัมากท่ีสุด 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ร้อยละ 44.6 

ระดบัมาก 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 
ร้อยละ 35.6 

2 . ก าร รับ รู้ป ระโยชน์ ท่ี ได้ รั บ จ าก
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระดบัมาก 
เฉล่ีย 4.24 

ระดบัปานกลาง 
เฉล่ีย 3.38 

ระดบัมาก 
เฉล่ีย 3.67 

3. การรับรู้ว่าเป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้
งาน 

ระดบัมาก 
เฉล่ีย 4.36 

ระดบัปานกลาง 
เฉล่ีย 3.28 

ระดบัมาก 
เฉล่ีย 3.59 

4. ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 
    - มีความพึงพอใจในภาพรวม 

ระดบัมาก 
ร้อยละ 61.5 

ระดบัมาก 
ร้อยละ 40.4 

ระดบัมาก 
ร้อยละ 36.3 

* หมายเหตุ : อตัราร้อยละเป็นค่าเฉพาะของแต่ละกลุ่มผูใ้ชง้าน 
 

1) ดา้นตวัแปรภายนอก จะเห็นได้ว่าบุคลากรสายวิชาการท่ีมีประสบการณ์การใช้งานน้อย

กว่า 1 ปี ร้อยละ 44.6 มีความสนใจและรับรู้ถึงประโยชน์ก่อนการใช้งาน มากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ โดย

เจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงาน ท่ีมีประสบการณ์มากกวา่ 3 ปี ร้อยละ 38.5 ไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อการรับรู้ถึง

ประโยชน์ก่อนการใช้งาน เน่ืองจากมองว่าเป็นหน้าของตนเองท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ เช่นเดียวกับ

สายสนนัสนุนท่ีไม่ค่อยไดใ้ชง้านระบบ ดงัภาพท่ี 5.1 

 
 

ภาพท่ี 5.1 แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2 ดา้นตวัแปรภายนอก 
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2) ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจยัด้านน้ีไดรั้บการยอมรับ

จากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงานในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.24 เน่ืองจากมีการเขา้ใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ    

ท าใหผู้ใ้ชง้านกลุ่มน้ีไดรั้บรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บมากวา่กลุ่มอ่ืน ดงัภาพท่ี 5.2 

 
 

ภาพท่ี 5.2 แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2 ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

3) ดา้นการรับรู้วา่เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใช้งาน ปัจจยัดา้นน้ีก็เช่นเดียวกนั ไดรั้บการยอมรับ

จากกลุ่มเจา้หนา้ท่ีแต่ละหน่วยงานในระดบัมาก ค่าเฉล่ีย 4.36 เน่ืองจากมีการเขา้ใชง้านอยา่งสม ่าเสมอ 

ดงัภาพท่ี 5.3 

 
 

ภาพท่ี 5.3 แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2 ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
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4) ทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน มองถึงความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวม จะเห็นไดว้า่เจา้หนา้ท่ี

แต่ละหน่วยงาน ร้อยละ 61.5 มีภาระหน้าท่ีต้องเข้าไปดูแลข้อมูลในระบบอยู่เป็นประจ า ท าให้

พฤติกรรมการใชง้านมีความถ่ีสูง ส่งผลให้มีความพึงใจในระดบัมาก เพราะเป็นการแบ่งเบาภาระของ

ตวัผูใ้ชเ้อง ซ่ึงต่างจากกลุ่มบุคลาการสายวชิาการ และสนบัสนุน ท่ีส่วนใหญ่เขา้มาใชง้านเฉพาะส่วนท่ี

เป็นประโยชน์ต่อตวัเองเท่านั้น และเป็นเพียงตวัเลือกให้ผูใ้ชท่ี้สนใจหรือเกิดความสมคัรใจเขา้ไปใช้

งานเอง ความพึงพอใจในภาพรวมจึงออกมาในระดบัท่ีต ่ากวา่ ดงัภาพท่ี 5.4 

 
 

ภาพท่ี 5.4 แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2 ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 

ดา้นลกัษณะของสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ จากการศึกษาพบว่าผูใ้ช้งานทุกกลุ่มมีความพึง
พอใจต่อสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบในอนัดบัตน้ๆ คือ สามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้าย ไม่ตอ้งผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน และสามารถน าเอาสารสนเทศไปปรับใช้ได้หลากหลาย  ดังนั้ น 
สารสนเทศท่ีดีควรน าเสนอออกมาในลกัษณะท่ีสะดวกต่อการเขา้ถึง ง่ายต่อการใช้งาน และสามารถ
น าไปประยกุตใ์ชต่้อไปได ้

ปัญหาอ่ืนๆ ในภาพรวมท่ีมีผลกระทบต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ จากการศึกษาพบวา่ มี
ประเด็นท่ีเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ ปัญหาด้านการจดัการ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการ
บริหารงาน เช่น นโยบายการใชง้านไม่ชดัเจน ซ่ึงจะเห็นไดว้า่จากการประเมิน ยงัมีกลุ่มผูใ้ชง้านท่ีไม่
ทราบวา่มีรายงานสารสนเทศส่วนต่างๆ จ านวนไม่นอ้ย และให้เหตุผลวา่ ท่ีไม่ทราบนั้นเพราะทางทีม
ผูพ้ฒันาระบบและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ยงัขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใชง้านในส่วนดงักล่าว  
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5.3 ข้อค้นพบ 
 จากผลของการศึกษาการประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ผูศึ้กษามีขอ้คน้พบ ซ่ึงสามารถวิเคราะห์ให้ออกมารูปแบบของ SWOT 
ดงัต่อไปน้ี 

ตารางท่ี 5.1 แสดงการวเิคราะห์ SWOT ของระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ระบบตอบสนองการใชง้านของกลุ่มเจา้หน้าท่ี
อยูใ่นระดบัมาก 
2. ระบบเก่ียวกบัการลาของบุคลากร มีการใชง้าน
อยา่งสม ่าเสมอ 
3. ระบบมีความง่ายต่อการใชง้าน 
4. เข้าถึงสารสนเทศได้ง่าย  ไม่ต้องผ่านหลาย
ขั้นตอน 
5 . ส ารส น เท ศ ท่ี ไ ด้ จ าก ระบ บ มี ให้ เลื อ ก
หลากหลาย 
6. ระบบมีความเร็วในการประมวลผล 
7. ระบบสามารถ เข้าถึ งได้ ตลอด เวลาผ่ าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

1. ระบบไม่ค่อยตอบสนองกบักลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป 
เน่ืองจากยงัมีความถ่ีในการเขา้ใชง้านนอ้ย 
2. ความไม่ยดืหยุน่ของสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ 
3. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการใช้งานข้อมูล
รายงานสารสนเทศในส่วนต่างๆ 
4. ขาดมาตรการในการใชง้านอยา่งจริงจงั 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

1. ไดรั้บการสนบัสนุนส่งเสริมจากมหาวทิยาลยั 
2. ระบบมีโอกาสท่ีจะพฒันาต่อไปให้ใช้งานใน
ลกัษณะของการจดัการความรู้ (KM) 
3. ผูศึ้กษาอยูใ่นทีมผูพ้ฒันาระบบ  

1. นโยบายการใชง้านไม่ชดัเจน 
2. ระบบขาดการติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
 

- จุดแข็ง (Strengths) จากการสรุปผลของการศึกษา พบวา่ ระบบสารสนเทศมีความ

ง่ายต่อการใชง้าน สามารถเขา้ถึงไดง่้าย ผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และมีการประมวลผลท่ีรวดเร็ว โดย

ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอนท่ียุง่ยาก โดยสามารถเลือกใชง้านสารสนเทศท่ีหลากหลาย และ

มีระบบการลาของบุคลากรท่ีใชง้านอยูเ่ป็นประจ า ตอบสนองการใชง้านของกลุ่มเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบับุคลากรแต่ละหน่วยงานอยูใ่นระดบัมาก เน่ืองจากตอ้งดูแลขอ้มูลในระบบอยูต่ลอดเวลา 
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- จุดอ่อน (Weaknesses) จากการสรุปผลของการศึกษา พบว่า ระดบัการใช้งานของ

กลุ่มบุคลากรทัว่ไปอยูใ่นระดบัต ่า โดยเฉพาะบุคลากรสายวิชาการจะไม่ค่อยไดเ้ขา้มาใชง้าน เน่ืองจาก

ภาระงานส่วนใหญ่เนน้ไปทางงานสอน ผูท่ี้เขา้มาใชง้านจึงใชง้านในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองเท่านั้น 

กลุ่มบุคลากรสายสนบัสนุนจะเจอปัญหาเร่ืองความยดืหยุน่ของสารสนเทศ บางท่ีตอ้งการน าเอาขอ้มูล

ไปใชง้านต่อ ซ่ึงจะไม่สามารถส่งออกขอ้มูลในรูปแบบไฟล์เอกสารได ้เพราะให้เรียกดูจากในระบบ

เท่านั้น ระบบจึงไม่ค่อยตอบสนองกบักลุ่มผูใ้ชง้านทัว่ไป ผูใ้ชง้านส่วนใหญ่ท่ีเขา้ใชร้ะบบจะทราบวา่

มีสารสนเทศให้เลือกหลากหลาย แต่ไม่เคยได้ใช้งาน เน่ืองจากหน่วยงานผูรั้บผิดชอบยงัขาดการ

ประชาสัมพนัธ์ในการใชง้านขอ้มูลรายงานสารสนเทศในส่วนต่างๆ และขาดมาตรการในการใช้งาน

อยา่งจริงจงัแก่ผูใ้ชง้าน 

- โอกาส (Opportunities) จากการสรุปผลของการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลยัให้การ

สนบัสนุนส่งเสริมให้พฒันาระบบสารสนเทศ จึงท าใหมี้โอกาสท่ีจะพฒันาระบบใหส้ามารถใชง้านใน

ลกัษณะของการจดัการความรู้ (KM) ตอบสนองกบัผูใ้ช้งานในทุกๆ ระดบั ซ่ึงมีโอกาสเป็นไปไดสู้ง 

เน่ืองจากผูศึ้กษาอยูใ่นทีมผูพ้ฒันาระบบดว้ย จึงสามารถเห็นปัญหา หรือแนวทางการพฒันาท่ีตรงกบั

ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน จนสามารถผลกัดนัใหป้ระสบความส าเร็จได ้

- อุปสรรค (Threats) จากการสรุปผลของการศึกษา พบวา่ ยงัขาดนโยบายการใชง้าน

ท่ีชดัเจน โดยเป็นระบบท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อเป็นทางเลือกส าหรับบุคลากรท่ีสนใจ อีกทั้งระบบขาดการ

ติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลา 3 ปี ท าใหไ้ม่เป็นท่ีสนใจเท่าท่ีควร 

5.4 ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษา และพิจารณาข้อสรุปในประเด็นต่างๆ ของการประเมินระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 1) จากการศึกษาพบว่า กลุ่มผูใ้ช้งานมีความถ่ีในการเข้าใช้งานในระดับต ่า ถึงแม้ว่ากลุ่ม
เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรแต่ละหน่วยงานจะมีความถ่ีในระดบัมาก แต่ก็เป็นภาระหน้าท่ี
ความรับชอบในการเขา้มาดูแลขอ้มูลในระบบ เช่นเดียวกบักลุ่มบุคลากรทัว่ไปท่ีเขา้มาใชง้านในส่วน
ท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงต่อตวัผูใ้ช้เอง เช่น เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลส่วนตวั เป็นตน้ ดงันั้น หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร
ให้มากข้ึน ทั้งการก าหนดนโยบายให้ชัดเจน และมาตรการในการใช้งานอย่างจริงจงั เพื่อให้กลุ่ม
ผูใ้ชง้านมีความถ่ีในการใชง้านส่วนต่างๆ เพิ่มมากข้ึนและเกิดความคุน้เคยในการใชง้าน 
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 2) ทีมผูพ้ฒันาระบบควรมีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ควรจดัให้มีการฝึกอบรมเก่ียวกับ
ผูใ้ชง้านระบบอยูเ่ป็นประจ า เน่ืองจากมีบุคลากรเขา้-ออกอยูเ่ป็นประจ า ท าให้บุคลากรใหม่ไม่ทราบวา่
มีระบบน้ีใช้งานอยู่  หรือเม่ือมีการพฒันาแกไ้ขในส่วนย่อยของระบบ ควรมีการประชาสัมพนัธ์ให้
ทราบ และแนะน าวธีิการใชง้านในส่วนดงักล่าวดว้ย 
 


