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บทที ่4 

รายงานผลการศึกษา 
 

ในการค้นควา้แบบอิสระ เร่ือง การประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีการแบ่งวิเคราะห์ขอ้มูลตามลกัษณะกลุ่มผูใ้ชง้าน 3 กลุ่มและ
ในแต่ละกลุ่มจะมีการวเิคราะห์ขอ้มูลและการรายงานผลการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

กลุ่มที ่1 ผู้บริหาร 
 สรุปและวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร วา่มีนโยบายหรือแนวคิดเก่ียวกบัพฒันา
ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในลกัษณะอยา่งไร และ
จะสามารถด าเนินการไปในทิศทางใด 

กลุ่มที ่2 เจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 
ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชง้านของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี  3  วิ เคราะห์ ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ บุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

กลุ่มที ่3 บุคลากรทัว่ไป ได้แก่ บุคลากรสายวชิาการ และสายสนับสนุน  
ส่วนท่ี 1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใชง้านของผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี  3  วิ เคราะห์ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติ บุคลากร 

มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
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4.1 วเิคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารจ านวน 3 คน ว่ามีแนวคิดเก่ียวกับระบบสารสนเทศทะเบียน

ประวติับุคลากรของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่อย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัในการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัสารสนเทศ ดงัน้ี 

1) ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรต้องมีความสามารถในการตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านในทุกๆ ระดบั โดยเฉพาะผูบ้ริหารตั้งแต่ระดบัตน้ ถึงระดบัสูง 

2) ระบบตอ้งมีความทนัสมยัของขอ้มูล (update) และแสดงรายงานในเชิงช่วยตดัสินใจได ้
3) ระบบตอ้งไดรั้บการยอมรับจากผูใ้ชง้าน น าไปสู่การใชง้านจริงในทุกๆระดบั  
4) ระบบสามารถเก็บขอ้มูลบุคลากรตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั พร้อมประมวลผลขอ้มูลให้อยู่

ในลกัษณะคลงัความรู้ และน าไปใชง้านในดา้นการจดัการความรู้ (KM) ต่อได ้
5) มีความปลอดภยัของขอ้มูลสูง เพราะว่าเป็นขอ้มูลส่วนบุคคล ไม่สามารถเผยแพร่ได้ถ้า

ไม่ไดรั้บอนุญาต 
6) ระบบสามารถสร้างความเขา้ใจท่ีดีแก่ผูใ้ชง้าน โดยตระหนกัถึงความส าคญัของผูใ้ชท่ี้มีต่อ

ระบบเป็นหลกั จนท าใหผู้ใ้ชง้านเห็นความส าคญัของระบบได ้
7) ระบบสารสนเทศจะถูกน าไปใชง้านไดดี้ และประสบความส าเร็จ ตอ้งไดรั้บความร่วมมือ

จากผูใ้ช้งานทุกๆระดับ จึงจะสามารถขบัเคล่ือนไปได้ตามวตัถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวทิยาลยัในการส่งเสริมสนบัสนุนใหม้หาวทิยาลยัเป็นมหาวทิยาลยัสารสนเทศ 

4.2 ผลประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ของเจ้าหน้าทีรั่บผดิชอบเกีย่วกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ส่วนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศของเจ้าหน้าท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 6 23.1 
หญิง 20 76.9 
รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.9 และ
เพศชาย ร้อยละ 23.1 



 

41 
 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามช่วงอายุของเจา้หน้าท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 3 11.5 
31 - 40 ปี 17 65.5 
41 - 50 ปี 5 19.2 
51 - 60 ปี 1 3.8 
รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.2 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
65.4 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ19.2 ช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ11.5 และช่วงอายุ 51-60 ปี 
ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวุฒิการศึกษาของเจา้หนา้ท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 2 7.7 

ปริญญาตรี 20 76.9 
สูงกวา่ปริญญาตรี 4 15.4 

รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด      
คิดเป็นร้อยละ 76.9 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ15.4 และต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.7 
ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภทบุคลากรของ

เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ลูกจา้งประจ า 1 3.8 

พนกังานมหาวทิยาลยั 21 80.9 
พนกังานราชการ 3 11.5 
พนกังานชัว่คราว 1 3.8 

รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานมหาวทิยาลยัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
80.8 รองลงมาคือ พนักงานราชการ ร้อยละ11.5 ลูกจ้างประจ าและพนักงานชั่วคราว ร้อยละ 3.8 
เท่ากนั ตามล าดบั 

 ผู ้ตอบแบบสอบถามเป็นพนักงานท่ีท าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับบุคคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน จ านวน 26 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 

1) คณะครุศาสตร์     

2) คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

4) คณะวทิยาการจดัการ  

5). คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

6) วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน    

7) สถาบนัวจิยัและพฒันา  

8) สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม  

9) ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

10) ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  

11) บณัฑิตวทิยาลยั   

12) วทิยาลยันานาชาติ  

13) สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย  

14) โรงเรียนสาธิต 
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15) ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 

16) ส านกังานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

17) ส านกังานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 

18) กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 

19) กองคลงั ส านกังานอธิการบดี 

20) กองนโยบายและแผน ส านกังานอธิการบดี 

21) กองพฒันานกัศึกษา ส านกังานอธิการบดี 

22) กองอาคารสถานท่ี 

23) กองบริหารงานบุคคล 

24) ส านกังานบริหารศูนยแ์ม่ริม 

25) ส านกับริหารจดัการทรัพยสิ์น 

26) หน่วยตรวจสอบภายใน 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความถ่ีในการเขา้ใช้งาน

ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับบุคลากรของแต่ละ

หน่วยงาน 

ความถี่ในการเข้าใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 2 คร้ัง/สัปดาห์ 7 26.9 

2 - 3 คร้ัง/สัปดาห์ 11 42.3 
มากกวา่ 5 คร้ัง/สัปดาห์ 8 30.8 

รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี  4.5 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร 2-3 คร้ัง/สัปดาห์ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ มากกวา่ 5 คร้ัง/
สัปดาห์ ร้อยละ 30.8 และไม่เกิน 2 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 26.9 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีวตัถุประสงคใ์ดในการเขา้มาใชง้าน

ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับบุคลากรของแต่ละ

หน่วยงาน 

วตัถุประสงค์ในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
คน้หาขอ้มูลพื้นฐานบุคลากร 11 42.3 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลบุคลากร 8 30.8 
ตรวจสอบสถิติการลาใหแ้ก่บุคลากร 25 96.2 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข ยนืยนัขอ้มูลการลา 14 53.9 
ตรวจสอบขอ้มูลเงินเดือน 1 3.9 
ตรวจสอบขอ้มูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 0 0.0 
ตรวจสอบขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 2 7.7 
ตรวจสอบขอ้มูลเกษียณอายรุาชการ 2 7.7 
ใชข้อ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ 5 19.2 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเขา้มาใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากรมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบสถิติการลาให้แก่บุคลากร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 96.2 
รองลงมาคือ เพิ่ม ลบ แกไ้ข ยืนยนัขอ้มูลการลา ร้อยละ 53.9 และคน้หาขอ้มูลพื้นฐานบุคลากรร้อยละ 
42.3 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ว่ามีประสบการณ์ในการใช้รายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

1. แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือ
บุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ 

 

    1.1 จ าแนกตามสายการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ, สาย
สนบัสนุน) 

57.7 42.3  
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ว่ามีประสบการณ์ในการใช้รายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน (ต่อ) 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

    1 .2  จ าแน ก ต าม ป ระ เภ ท บุ คล าก ร  (ข้ าร าช ก าร ,
ลูกจ้างประจ า,พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, 
พนกังานชัว่คราว) 

57.7 
 

38.5 
 

3.8 

    1.3 จ  าแนกตามระดบัการศึกษา (ปริญญาเอก, ปริญญาโท, 
ปริญญาตรี, ต ่ากวา่ปริญญาตรี) 

42.3 
 

46.2 
 

11.5 

    1 .4  จ  าแนกตามต าแห น่ ง (เช่น  นักวิชาการศึกษา, 
นกัวิชาการพสัดุ, นกัวิชาการคอมพิวเตอร์, นิติกร, เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป เป็นตน้) 

38.5 46.2 15.4 

    1.5 จ  าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์, ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย,์ ศาสตราจารย)์ 

26.9 
 

57.7 
 

15.4 

เฉลีย่ 44.6 46.2 11.5 
2. รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล  
    2.1 รายงานประวติัพื้นฐานบุคลากร 88.5 11.5 0.0 
    2.2 รายงานประวติัสถานะการท างาน 73.1 26.9 0.0 
    2.3 รายงานประวติัประเภทบุคลากร 73.1 26.9 0.0 
    2.4 รายงานประวติัสายการปฏิบติังาน 61.5 38.5   0.0 
    2.5 รายงานประวติัการไดรั้บต าแหน่งและสังกดั 53.8 38.5 7.7 
    2.6 รายงานประวติัด ารงต าแหน่งบริหาร 42.3 53.8 3.8 
    2.7 รายงานประวติัการศึกษา 73.1 19.2 7.7 
    2.8 รายงานประวติัการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 26.9 57.7 15.4 
    2.9 รายงานประวติัต าแหน่งทางวชิาการ 26.9 61.5 11.5 
    2.10 รายงานประวติัการศึกษาดูงาน 34.6 50.0 15.4 
    2.11 รายงานประวติัการลาศึกษาต่อ 46.2 46.2 7.7 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ว่ามีประสบการณ์ในการใช้รายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน (ต่อ) 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

    2.12 รายงานประวติัการช่วยราชการ 23.1 69.2 7.7 
    2.13 รายงานประวติัการโอนยา้ย 23.1 65.4 11.5 
    2.14 รายงานประวติัระดบัเงินเดือน 30.8 57.7 11.5 
    2.15 รายงานประวติัการลา 100.0 0.0 0.0 
    2.16 รายงานประวติัการส่งวนัลาประจ าเดือน 100.0 0.0 0.0 
    2.17 รายงานประวติัการท าผดิและโทษ 30.8 53.8 15.4 
3. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานหลกั/คณะ 
หน่วยงานยอ่ย/สาขาวชิา และกลุ่มงาน 

50.0 34.6 15.4 

4. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 57.7 34.6 7.7 
5. รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 23.1 50.0 26.9 
6. รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการ 23.1 50.0 26.9 
7. รายงานข้อมูลการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนก
ตามประเภทเคร่ืองราชฯ และปีท่ีไดรั้บ 

19.2 50.0 30.8 

8. รายงานขอ้มูลระดบัเงินเดือน จ าแนกตามหน่วยงานหลกั/
คณะ หน่วยงานยอ่ย/สาขาวชิา และกลุ่มงาน 

23.1 53.8 23.1 

9. รายงานข้อมูลการลา จ าแนกตามหน่วยงานหลัก/คณะ 
หน่วยงานย่อย/สาขาวิชา กลุ่มงาน สายการปฏิบัติงาน 
ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

100.0 0.0 0.0 

10. รายงานขอ้มูลวนัเกิดประจ าเดือน 19.2 50.0 30.8 
11. รายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ จ าแนกตาม
หน่วยงานหลัก/คณะ หน่วยงานย่อย/สาขาวิชา กลุ่มงาน 
และปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 

15.4 53.8 30.8 

เฉลีย่รวม 39.0 42.1 19.2 
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 จากตารางท่ี 4.7 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเข้าใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากรมีประสบการณ์ในการใชร้ายงานสารสนเทศ ดงัน้ี 
 1) แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือบุคลากรจ าแนกตามประเภท
ต่างๆ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 46.18 รองลงมาคือ ทราบ
และเคยใชง้าน ร้อยละ 44.62 และไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 11.53 ตามล าดบั 

2) รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ  าแนกเป็นรายบุคคล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบและ
เคยใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 53.40 รองลงมาคือ ทราบแต่ไม่เคยใชง้านร้อยละ 39.81 และไม่เคยใชง้าน 
ร้อยละ 6.78 ตามล าดบั 

3) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบและเคยใช้
งานมากท่ีสุด ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ทราบแต่ไม่เคยใชง้านร้อยละ 34.6 และไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 
15.4 ตามล าดบั 

4) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบและ
เคยใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 57.7 รองลงมาคือ ทราบแต่ไม่เคยใช้งานร้อยละ 34.6 และไม่เคยใช้งาน 
ร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 

5). รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใชง้านมากท่ีสุด 
ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 26.9 และทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 23.1 ตามล าดบั 

6) รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวิชาการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใชง้านมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 26.9 และทราบและเคยใช้งาน ร้อยละ 23.1 
ตามล าดบั 

7) รายงานขอ้มูลการไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคย
ใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 30.8 และทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 
19.2 ตามล าดบั 

8) รายงานขอ้มูลระดบัเงินเดือน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด 
ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้าน และไม่เคยใชง้าน เท่ากนั ร้อยละ 23.1 ตามล าดบั 

9) รายงานขอ้มูลการลา พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใชง้านทุกคน ร้อยละ 100 
10) รายงานขอ้มูลวนัเกิดประจ าเดือน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมาก

ท่ีสุด ร้อยละ 53.8 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 30.8 และทราบและเคยใช้งาน ร้อยละ 19.2 
ตามล าดบั 

11) รายงานขอ้มูลการเกษียณอายุราชการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งาน
มากท่ีสุด ร้อยละ 50.0 รองลงมาคือ ไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 30.8 และทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 15.4 
ตามล าดบั 
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สรุปโดยรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 42.07 
รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 38.98 และไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 19.16 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามวา่
ทราบและเคยใช้งานรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากร
ของแต่ละหน่วยงาน 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
มีประโยชน์ต่องาน 16 61.5 
อยากทราบเป็นการส่วนตวั 2 7.7 
ทั้งสองอยา่ง 8 30.8 

รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบและเคยใชง้านรายงานสารสนเทศ
ในรูปแบบต่างๆ เพราะ มีประโยชน์ต่องาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 อยากทราบเป็นการส่วนตวั 
ร้อยละ 7.7 และใหเ้หตุผลทั้งสองอยา่ง ร้อยละ 30.8 

ตารางท่ี 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถามวา่

ทราบแต่ไม่เคยใช้งานรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากร

ของแต่ละหน่วยงาน 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีประโยชน์ต่องาน 16 61.5 
ขอ้มูลไม่น่าสนใจ 2 7.7 
ทั้งสองอยา่ง 4 15.4 

รวม 22 84.6 

 จากตารางท่ี  4.9  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบแต่ไม่ เคยใช้งานรายงาน
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพราะ ไม่มีประโยชน์ต่องาน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.5 ขอ้มูลไม่
น่าสนใจ ร้อยละ 7.7 และใหเ้หตุผลทั้งสองอยา่ง ร้อยละ 15.4 
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ตารางท่ี 4.10 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

วา่ไม่ทราบวา่มีรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่

ละหน่วยงาน 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่เห็นรายการเมนูท่ีใหค้ลิกเลือก 6 23.1 
ไม่เขา้ใจช่ือรายงานท่ีแสดง 0 0.0 
ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
การใชง้านในส่วนดงักล่าว 

8 30.8 

รวม 14 53.9 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีรายงานสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ เพราะ ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการใช้งานในส่วนดงักล่าวมากท่ีสุด คิดเป็น   
ร้อยละ 30.8 และไม่เห็นรายการเมนูท่ีใหค้ลิกเลือก ร้อยละ 23.1  

ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จากการพิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศท่ี

ชอบมากท่ีสุด ล าดบั 1-5 ของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

รายงานสารสนเทศ 
ร้อยละ 

ล าดับ 
1 

ล าดับ 
2 

ล าดับ 
3 

ล าดับ 
4 

ล าดับ 
5 

เฉลีย่ 

1. แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากร
และรายช่ือบุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ 

11.5 15.4 23.1 19.2 19.2 17.7 

2. รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ  าแนกเป็น
รายบุคคล 

7.7 46.2 23.1 11.5 0.0 22.1 

3. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตาม
หน่วยงานหลกั/คณะ หน่วยงานยอ่ย/สาขาวชิา 
และกลุ่มงาน 

0.0 7.7 11.5 42.3 3.8 16.3 

4. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภท
บุคลากร 

0.0 7.7 15.4 11.5 34.6 17.3 

5. รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 0.0 3.8 7.7 0.0 7.7 6.4 
6. รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการ 0.0 0.0 3.8 0.0 0.0 3.8 
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ตารางท่ี 4.11 แสดงจ านวนร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จากการพิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศท่ี

ชอบมากท่ีสุด ล าดบั 1-5 ของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน (ต่อ) 

รายงานสารสนเทศ 
ร้อยละ 

ล าดับ 
1 

ล าดับ 
2 

ล าดับ 
3 

ล าดับ 
4 

ล าดับ 
5 

เฉลีย่ 

7. รายงานขอ้มูลการไดรั้บ
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนกตามประเภท
เคร่ืองราชฯ และปีท่ีไดรั้บ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

8. รายงานขอ้มูลระดบัเงินเดือน จ าแนกตาม
หน่วยงานหลกั/คณะ หน่วยงานยอ่ย/สาขาวชิา 
และกลุ่มงาน 

0.0 3.8 7.7 7.7 7.7 6.7 

9. รายงานขอ้มูลการลา จ าแนกตามหน่วยงาน
หลกั/คณะ หน่วยงานยอ่ย/สาขาวชิา กลุ่มงาน 
สายการปฏิบติังาน ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

80.8 15.4 0.0 0.0 3.8 33.3 

10. รายงานขอ้มูลวนัเกิดประจ าเดือน 0.0 0.0 3.8 7.7 0.0 5.8 
11. รายงานขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการ 
จ าแนกตามหน่วยงานหลกั/คณะ หน่วยงาน
ยอ่ย/สาขาวชิา กลุ่มงาน และปีท่ีเกษียณอายุ
ราชการ 

0.0 0.0 3.8 0.0 23.1 13.5 

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามเลือกรายงานสารสนเทศท่ีชอบมากท่ีสุด ล าดบั  
1-5 ไดแ้ก่  

ล าดบั 1 รายงานขอ้มูลการลา จ าแนกตามหน่วยงานหลกั/คณะ หน่วยงานยอ่ย/สาขาวชิา กลุ่ม
งาน สายการปฏิบติังาน ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ และประจ าเดือน เฉล่ียร้อยละ 33.3 

ล าดบั 2 รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล เฉล่ียร้อยละ 22.1 
ล าดับ 3 แผนภูมิแสดงรายงานข้อมูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือบุคลากรจ าแนกตาม

ประเภทต่างๆ เฉล่ียร้อยละ 17.7 
ล าดบั 4 รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร เฉล่ียร้อยละ 17.3 
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ล าดบั 5 รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงานหลกั/คณะ หน่วยงานย่อย/สาขาวิชา 
และกลุ่มงาน เฉล่ียร้อยละ 16.33 

 จากท่ีผูต้อบแบบสอบถามไดพ้ิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศท่ีชอบมากท่ีสุดมานั้น โดยให้

เหตุผลท่ีเลือกมาเป็นอนัดบัแรก ดงัน้ี 

 1) รายงานสารสนเทศท่ีได้มีประโยชน์ต่อการปฏิบติังาน สามารถเรียกดูข้อมูลต่างๆ และ

น ามาใชป้ระกอบการปฏิบติังานท่ีเป็นภาระงานประจ าของตนเองได ้ 

2) ขอ้มูลจากรายงานสารสนเทศท่ีไดมี้ชดัเจน เรียกดูขอ้มูลไดง่้าย เขา้ถึงสะดวก และสามารถ

ตรวจสอบขอ้มูลไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว 

3) เขา้ใชเ้ป็นประจ า สม ่าเสมอ 

4) เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรายงานขอ้มูลการลาเป็นล าดบัแรก จึงไดใ้ห้

เหตุผลว่า สามารถใช้ประกอบเป็นขอ้มูลวนัลา และตรวจสอบวนัลาของบุคลากรในหน่วยงานได้

รวดเร็ว ถูกตอ้ง ครบถว้น 

 ส าหรับผูท่ี้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้พิจารณาเลือกรายงานสารสนเทศมาเป็นล าดับ

สุดทา้ยนั้น โดยใหเ้หตุผล ดงัน้ี 

 1) ส่วนใหญ่ไม่ได้น าขอ้มูลรายงานสารสนเทศในส่วนน้ีมาใช้งาน หรือใช้งานสารสนเทศ

ส่วนดงักล่าวเป็นบางคร้ัง เช่น รายงานขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการ ใชข้อ้มูลเพียงปีละคร้ัง 

 2) ขอ้มูลรายงานสารสนเทศท่ีตอ้งใชส่้วนใหญ่อยูป่ลายทางของความตอ้งการของผูใ้ช ้ซ่ึงไม่

ค่อยเก่ียวขอ้งกบังานโดยตรงท่ีใชอ้ยูเ่ป็นประจ า 

ตารางท่ี 4.12 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดว่ารายงานสารสนเทศท่ีได้จาก

ระบบมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 5 19.2 
มาก 18 69.3 

ปานกลาง 3 11.5 
รวม 26 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่รายงานสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ
มีคุณภาพอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 19.2 และระดบั
ปานกลาง ร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.13 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ว่ามีระดบัความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมมากน้อยเพียงใดของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั

บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 5 19.2 
มาก 18 69.3 

ปานกลาง 3 11.5 
รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด 
ร้อยละ 19.2 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 วเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.14 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการใชง้านระบบ

สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ระยะเวลาใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 3 11.5 
มากกวา่ 1 ปี 4 15.4 
มากกวา่ 2 ปี 8 30.8 
มากกวา่ 3 ปี 11 42.3 

รวม 26 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.14 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร
มาแลว้มากกวา่ 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาคือ มากกวา่ 2 ปี ร้อยละ 30.8 มากกวา่ 1 ปี ร้อยละ 
15.4 และนอ้ยกวา่ 1 ปี ร้อยละ11.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.15 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดว่าก่อนท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานมากน้อยเพียงใดของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 9 34.6 
มาก 10 38.5 

ปานกลาง 7 26.9 
รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.15 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าก่อนท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 38.5 รองลงมา
คือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 34.6 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 26.9 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นความง่ายต่อการใชง้านของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ความง่ายต่อการใช้งาน  
        1. ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจากระบบ 
(Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้ายและไม่ซบัซอ้น 

4.62 
(มากท่ีสุด) 

0.496 1 

        2. ผูใ้ชส้ามารถใชง้านระบบและท าความเขา้ใจไดง่้าย โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นเทคนิค 

4.35 
(มาก) 

0.629 2 
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ตารางท่ี 4.16 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นความง่ายต่อการใชง้านของเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน (ต่อ) 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

        3. การจดัการเมนูหรือหมวดหมู่มีความเหมาะสม สามารถ
ใชง้านไดง่้าย 

4.23 
(มาก) 

0.710 4 

        4. การจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล เช่น 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึกขอ้มูล มีความเหมาะสม ไม่ซบัซอ้น 

4.23 
(มาก) 

0.652 3 

        5. ภาษาท่ีใช้ในระบบเป็นทางการ ตรงประเด็น และส่ง
ความหมายชดัเจน 

4.35 
(มาก) 

0.629 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.36 
(มาก) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.16 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นความง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.36 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจากระบบ (Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้ายและ
ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย 4.62 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ  การจดัการเมนูหรือ
หมวดหมู่มีความเหมาะสม สามารถใชง้านไดง่้าย มีค่าเฉล่ีย 4.23 
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ตารางท่ี 4.17 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ด้านประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีได้รับของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับบุคลากรของ     

แต่ละหน่วยงาน 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
        1. ระบบมีความเร็วในการประมวลผล เช่น การเปิดดู
ขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เสียเวลา
รอนาน 

4.35 
(มาก) 

0.689 1 

        2. มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ใชง้าน และมีการ
ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้

4.27 
(มาก) 

0.667 3 

        3. ระบบช่วยลดเวลาในการท างาน 4.19 
(มาก) 

0.849 5 

        4. ระบบช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการกับ
ขอ้มูล เช่น การเก็บบนัทึก การคน้หา การออกรายงาน เป็นตน้ 

4.31 
(มาก) 

0.838 2 

        5. ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน ท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

4.19 
(มาก) 

0.694 4 

        6. ระบบช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากรกระดาษ 4.15 
(มาก) 

1.008 6 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.24 
(มาก) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.24 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบมีความเร็วในการประมวลผล เช่น การเปิดดูขอ้มูล การคน้หา
ขอ้มูล สามารถท าไดอ้ย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลารอนาน มีค่าเฉล่ีย 4.35 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากรกระดาษ มีค่าเฉล่ีย 4.15 

ตารางท่ี 4.18 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีความพึงพอใจกบัภาพรวมทั้งหมด

ของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บมากน้อยเพียงใดของเจา้หน้าท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 9 34.7 
มาก 14 53.8 

ปานกลาง 3 11.5 
รวม 26 100.0 

 จากตารางท่ี 4.18 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัภาพรวมทั้งหมด
ของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
53.8 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 34.6 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 11.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.19 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีคิดว่าสามารถผลกัดนัให้เกิดการ

ยอมรับในเทคโนโลยีของระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมากน้อยเพียงใดของเจา้หน้าท่ี

รับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 8 30.8 
มาก 16 61.5 

ปานกลาง 2 7.7 
รวม 26 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.19 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าสามารถผลักดันให้เกิดการ
ยอมรับในเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 30.8 
และระดบัปานกลาง ร้อยละ 7.7 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.20 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบของ

เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ลกัษณะสารสนเทศทีไ่ด้จากระบบ  
    1. สามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้าย ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการ
หลายขั้นตอน 

4.35 
(มาก) 

0.629 1 

    2. สารสนเทศท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ 3.96 
(มาก) 

0.916 5 

    3. สารสนเทศท่ีไดส้ามารถน าไปปรับใชง้านไดห้ลากหลาย 4.12 
(มาก) 

0.766 4 

    4. สารสนเทศท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะน าไปใชง้าน 4.12 
(มาก) 

0.653 3 

    5. สารสนเทศท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งได ้

4.23 
(มาก) 

0.765 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

4.16 
(มาก) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.16 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถเขา้ถึงสารสนเทศ
ไดง่้าย ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน มีค่าเฉล่ีย 4.35 และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ มีค่าเฉล่ีย 3.96 
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ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.21 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ ด้านการจดัการของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านการจัดการ  
    1.นโยบายในการใช้งานไม่ชัดเจน ยงัมีการใช้รูปแบบ
เอกสารหรือไฟลข์อ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย 

3.12 
(ปานกลาง) 

1.033 1 

    2. ขาดการสนับสนุนและฝึกอบรมการใช้งานระบบจาก
หน่วยงานตน้สังกดั 

3.04 
(ปานกลาง) 

0.999 2 

    3. ระบบขาดการติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 2.96 
(ปานกลาง) 

1.055 3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.03 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.03 
โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหามากท่ีสุด คือ นโยบายในการใช้งานไม่ชดัเจน ยงัมีการใช้รูปแบบเอกสาร
หรือไฟล์ขอ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.12 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ระบบขาด
การติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 2.92 
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ตารางท่ี 4.22 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ด้านวสัดุอุปกรณ์ของเจา้หน้าท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านวสัดุอุปกรณ์  
    1. สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น 
มีสเปคต ่า หรือไม่รองรับกบัระบบดงักล่าว เป็นตน้ 

2.81 
(ปานกลาง) 

1.021 1 

    2. จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใช้
งานและจ านวนผูใ้ชง้าน 

2.50 
(ปานกลาง) 

1.105 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.65 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.65 
โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหามากท่ีสุด คือ สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน เช่น 
มีสเปคต ่า หรือไม่รองรับกบัระบบดงักล่าว เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 2.81 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อย
ท่ีสุด คือ จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใช้งานและจ านวนผูใ้ช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
2.50 
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ตารางท่ี 4.23 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นบุคลากรของเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบั

บุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านบุคลากร  
    1. ท่านไม่มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 1.77 

(นอ้ย) 
0.951 5 

    2. หน่วยงานของท่านขาดผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีจะมา
เป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการใชง้านระบบ 

2.27 
(นอ้ย) 

1.218 4 

    3. สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบเพื่อสอบถามปัญหา
การใชง้านไดโ้ดยง่าย 

2.65 
(ปานกลาง) 

1.263 3 

    4. เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบใหค้ าแนะน าท่ีเหมาะสม เขา้ใจง่าย 2.85 
(ปานกลาง) 

1.377 2 

    5. เม่ือระบบมีปัญหา เจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบสามารถแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการ 

2.88 
(ปานกลาง) 

1.366 1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.48 
(น้อย) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ด้านบุคลากรอยู่ในระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.48 โดย
ประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหามากท่ีสุด คือ เม่ือระบบมีปัญหา เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 2.88 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ 
ผูใ้ชง้านไม่มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ มีค่าเฉล่ีย 1.77 
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ตารางท่ี 4.24 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ

เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
   1. การเรียนรู้และใชง้านระบบมีความยุง่ยากซบัซอ้น 2.15 

(นอ้ย) 
0.834 6 

   2 . ระบบ มีการประมวลผลช้า ท าให้ เสี ย เวลาในการ
ด าเนินการกับข้อมูล เช่น การเรียกดู การค้นหา การออก
รายงาน 

2.19 
(นอ้ย) 

0.849 4 

   3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การใชง้าน เช่น อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต ่า 

2.15 
(นอ้ย) 

0.925 7 

   4. ระบบเกิดการลม้เหลว เม่ือมีผูเ้ขา้ใช้งานพร้อมกนัจ านวน
มาก 

2.15 
(นอ้ย) 

0.784 5 

   5. ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเม่ือกรอกข้อมูลไม่ครบ ท าให้
สารสนเทศท่ีไดเ้กิดความผดิพลาด 

2.35 
(นอ้ย) 

0.936 2 

   6. สารสนเทศท่ีได้รับระบบไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับการ
น าไปใชง้านจริง เช่น ไม่สามารถออกรายงานขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ได ้

2.27 
(นอ้ย) 

0.919 3 

   7. สารสนเทศท่ีได้จากโปรแกรมไม่มีความยืดหยุ่น การ
น าไปปรับใช้มีความยุ่งยาก ท าให้เสียเวลา เช่น ไม่สามารถ
ส่งออกขอ้มูลในรูปแบบไฟลไ์ด ้

2.50 
(ปานกลาง) 

0.762 
 

1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.25 
(น้อย) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 
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จากตารางท่ี 4.24 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูใ่นระดบั
นอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.25 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหามากท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีไดจ้ากโปรแกรมไม่มีความ
ยืดหยุน่ การน าไปปรับใช้มีความยุง่ยาก ท าให้เสียเวลา เช่น ไม่สามารถส่งออกขอ้มูลในรูปแบบไฟล์
ได้ มีค่าเฉล่ีย 2.50 และประเด็นท่ีผู ้ใช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการใชง้าน เช่น อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต ่า มีค่าเฉล่ีย 2.15 

4.3 ผลประเมินการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ของบุคลากรทัว่ไป  

4.3.1 บุคลากรสายวชิาการ 

ส่วนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.25 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศของบุคลากรสาย

วชิาการ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 70 42.2 
หญิง 96 57.8 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี 4.25 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 57.8 และ
เพศชาย ร้อยละ 42.2 

ตารางท่ี 4.26 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามช่วงอายุของบุคลากรสาย

วชิาการ 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 3 1.8 
31 - 40 ปี 102 61.5 
41 - 50 ปี 41 24.7 
51 - 60 ปี 20 12.0 
รวม 166 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.26 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอยูใ่นช่วงอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
61.4 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 24.7 ช่วงอายุ 51-60 ปี ร้อยละ12.0 และช่วงอายุ 20-30 ปี 
ร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.27 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวฒิุการศึกษาของบุคลากร

สายวชิาการ 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 3 1.8 

สูงกวา่ปริญญาตรี 163 98.2 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี  4.27 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรี      
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 98.2 รองลงมาคือ ปริญญาตรี ร้อยละ 1.8 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.28 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภทบุคลากรของ

บุคลากรสายวชิาการ 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 34 20.5 

พนกังานมหาวทิยาลยั 132 79.5 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี 4.28 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเป็น     
ร้อยละ 79.5 รองลงมาคือ ขา้ราชการ ร้อยละ 20.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามหน่วยงานของบุคลากร

สายวชิาการ 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
คณะครุศาสตร์ 20 12.0 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 6 3.6 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 47 28.4 
คณะวทิยาการจดัการ  27 16.3 
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ตารางท่ี 4.29 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามหน่วยงานของบุคลากร

สายวชิาการ (ต่อ) 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 31.9 
วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน 5 3.0 
วทิยาลยันานาชาติ 2 1.2 
บณัฑิตวทิยาลยั 5 3.0 
สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย 1 0.6 

รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี 4.29 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 3 ล าดบั มาจากคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 31.9 รองลงมาคือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 
28.3 และคณะวทิยาการจดัการ ร้อยละ 3.8 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.30 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความถ่ีในการเขา้ใช้งาน

ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายวชิาการ 

ความถี่ในการเข้าใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 2 คร้ัง/เดือน 166 100.0 
2 - 3 คร้ัง/เดือน 0 0.0 

มากกวา่ 5 คร้ัง/เดือน 0 0.0 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี  4.30 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามทั้ งหมดมีความถ่ีในการเข้าใช้งานระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรไม่เกิน 2 คร้ัง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ว่ามีวตัถุประสงค์ใดในการเขา้มาใช้

งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายวชิาการ 

วตัถุประสงค์ในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
คน้หาขอ้มูลพื้นฐานบุคลากร 68 41.0 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลบุคลากร 72 43.4 
ตรวจสอบสถิติการลา 33 19.9 
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ตารางท่ี 4.31 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ว่ามีวตัถุประสงค์ใดในการเขา้มาใช้

งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายวชิาการ (ต่อ) 

วตัถุประสงค์ในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
ตรวจสอบขอ้มูลเงินเดือน 19 11.4 
ตรวจสอบขอ้มูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 3 1.8 
ตรวจสอบขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 9 5.4 
ตรวจสอบขอ้มูลเกษียณอายรุาชการ 5 3.0 
ใชข้อ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ 71 42.8 

 จากตารางท่ี  4.31 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 3 ล าดับ ท่ีเข้ามาใช้งานระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมีวตัถุประสงค์เพื่อ เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลบุคลากร มากท่ีสุด        
คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ใชข้อ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ ร้อยละ 42.8 และคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน
บุคลากร ร้อยละ 41.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ว่ามีประสบการณ์ในการใช้รายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายวชิาการ 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

1. แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือ
บุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ 

 

    1.1 จ าแนกตามสายการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ, สาย
สนบัสนุน) 

21.7 67.5 10.8 

    1 .2  จ าแน ก ต าม ป ระ เภ ท บุ คล าก ร  (ข้ าร าช ก าร ,
ลูกจ้างประจ า,พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, 
พนกังานชัว่คราว) 

20.5 
 

68.7 
 

10.8 

    1.3 จ  าแนกตามระดบัการศึกษา (ปริญญาเอก, ปริญญาโท, 
ปริญญาตรี, ต ่ากวา่ปริญญาตรี) 

16.3 
 

71.7 
 

12.0 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีประสบการณ์ในการใชร้ายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายวชิาการ (ต่อ) 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

    1 .4  จ  าแนกตามต าแห น่ ง (เช่น  นักวิชาการศึกษา, 
นกัวิชาการพสัดุ, นกัวิชาการคอมพิวเตอร์, นิติกร, เจา้หนา้ท่ี
บริหารงานทัว่ไป เป็นตน้) 

16.3 
 

71.1 
 

12.7 

    1.5 จ  าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์, ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย,์ ศาสตราจารย)์ 

17.5 
 

69.9 
 

12.7 

เฉลีย่ 18.5 69.8 11.8 
2. รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล  
    2.1 รายงานประวติัพื้นฐานบุคลากร 42.2 50.6 7.2 
    2.2 รายงานประวติัสถานะการท างาน 34.3 58.4 7.2 
    2.3 รายงานประวติัประเภทบุคลากร 33.1 59.0 7.8 
    2.4 รายงานประวติัสายการปฏิบติังาน 28.9 61.4 9.6 
    2.5 รายงานประวติัการไดรั้บต าแหน่งและสังกดั 26.5 59.6 13.9 
    2.6 รายงานประวติัด ารงต าแหน่งบริหาร 24.1 59.0 16.9 
    2.7 รายงานประวติัการศึกษา 27.7 63.3 9.0 
    2.8 รายงานประวติัการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 3.6 68.1 28.3 
    2.9 รายงานประวติัต าแหน่งทางวชิาการ 13.3 71.1 15.7 
    2.10 รายงานประวติัการศึกษาดูงาน 10.8 60.8 28.3 
    2.11 รายงานประวติัการลาศึกษาต่อ 12.7 63.3 24.1 
    2.12 รายงานประวติัการช่วยราชการ 6.6 62.0 31.3 
    2.13 รายงานประวติัการโอนยา้ย 6.6 62.7 30.7 
    2.14 รายงานประวติัระดบัเงินเดือน 18.1 55.4 26.5 
    2.15 รายงานประวติัการลา 27.1 57.8 15.1 
    2.16 รายงานประวติัการท าผดิและโทษ 7.8 63.3 28.9 

เฉลีย่ 20.0 61.0 18.8 
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ตารางท่ี 4.32 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีประสบการณ์ในการใชร้ายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายวชิาการ (ต่อ) 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

3. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 15.1 69.9 15.1 
4. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 13.3 72.3 14.5 
5. รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 10.8 70.5 18.7 
6. รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการ 16.3 65.1 18.7 
7. รายงานข้อมูลการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนก
ตามประเภทเคร่ืองราชฯ และปีท่ีไดรั้บ 

5.4 69.3 25.3 

8. รายงานข้อมูลการลา จ าแนกตามหน่วยงาน สายการ
ปฏิบติังาน ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

13.3 
 

65.1 
 

21.7 

9. รายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ จ าแนกตาม
หน่วยงาน และปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 

9.0 
 

68.1 
 

22.9 

เฉลีย่รวม 13.5 67.9 18.6 

 จากตารางท่ี 4.32 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากรมีประสบการณ์ในการใชร้ายงานสารสนเทศ ดงัน้ี 
 1) แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือบุคลากรจ าแนกตามประเภท
ต่างๆ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 69.8 รองลงมาคือ ทราบและ
เคย  ใชง้าน ร้อยละ 18.5 และไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 11.8 ตามล าดบั 

2) รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ  าแนกเป็นรายบุคคล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่
ไม่เคยใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 61.0 รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 20.2 และไม่เคยใชง้าน 
ร้อยละ 18.8 ตามล าดบั 

3) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคย 
ใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 69.9 รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 15.1 และไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 
15.1 เท่ากนั 
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4) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่
ไม่เคยใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 72.3 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งานร้อยละ 14.5 และทราบและเคยใช้งาน
ร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 

5) รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด 
ร้อยละ 70.5 รองลงมาคือ ไม่เคยใชง้านร้อยละ 18.7 และทราบและเคยใชง้านร้อยละ 10.8 ตามล าดบั 

6) รายงานข้อมูลต าแหน่งทางวิชาการ พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งาน    
มากท่ีสุด ร้อยละ 65.1 รองลงมาคือ ไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 18.7 และทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 16.3 
ตามล าดบั 

7) รายงานขอ้มูลการไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคย
ใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 69.3 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 25.3 และทราบและเคยใช้งาน       
ร้อยละ 5.4 ตามล าดบั 

8) รายงานขอ้มูลการลา พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 
65.1 รองลงมาคือ ไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 21.7 และทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 13.3 ตามล าดบั 

9) รายงานขอ้มูลการเกษียณอายุราชการพบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งาน  
มากท่ีสุด ร้อยละ 68.1 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 22.9 และทราบและเคยใช้งาน ร้อยละ 9.0 
ตามล าดบั 

สรุปโดยรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 67.9 
รองลงมาคือ ไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 18.6 และทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 13.5 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.33 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
วา่ทราบและเคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรสายวชิาการ 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
มีประโยชน์ต่องาน 13 7.8 
อยากทราบเป็นการส่วนตวั 67 40.4 
ทั้งสองอยา่ง 86 51.8 

รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี  4.33  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบและเคยใช้งานรายงาน
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยให้เหตุผลทั้งสองอย่าง คือ มีประโยชน์ต่องาน และอยากทราบเป็น
การส่วนตวั ร้อยละ 51.8  
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ตารางท่ี 4.34 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

วา่ทราบแต่ไม่เคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรสายวชิาการ 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีประโยชน์ต่องาน 42 25.3 
ขอ้มูลไม่น่าสนใจ 66 39.8 
ทั้งสองอยา่ง 58 34.9 

รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี  4.34 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบแต่ไม่เคยใช้งานรายงาน
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยให้เหตุผลเพราะข้อมูลไม่น่าสนใจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 39.8 
รองลงมาให้เหตุผลทั้งสองอยา่ง คือ ไม่มีประโยชน์ต่องาน และขอ้มูลไม่น่าสนใจ ร้อยละ 34.9 และ
เหตุผลเดียวท่ีเห็นวา่ไม่มีประโยชน์ต่องาน ร้อยละ 25.3 

ตารางท่ี 4.35 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

วา่ไม่ทราบวา่มีรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรสายวชิาการ 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่เห็นรายการเมนูท่ีใหค้ลิกเลือก 33 19.9 
ไม่เขา้ใจช่ือรายงานท่ีแสดง 59 35.5 
ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบั
การใชง้านในส่วนดงักล่าว 

69 41.6 

รวม 161 97.0 

 จากตารางท่ี 4.35 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีรายงานสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ เพราะ ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการใช้งานในส่วนดงักล่าวมากท่ีสุด คิดเป็น   
ร้อยละ 41.6 รองลงมา คือ ไม่เข้าใจช่ือรายงานท่ีแสดง ร้อยละ 35.5 และไม่เห็นรายการเมนูท่ีให ้   
คลิกเลือก ร้อยละ 19.9  
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ตารางท่ี 4.36 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีคิดว่ารายงานสารสนเทศต่างๆ        

มีประโยชน์ และสามารถน าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองได ้ของบุคลากรสายวชิาการ 

วตัถุประสงค์ในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือ
บุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ 

54 32.5 

รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล 123 74.1 
รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 74 44.6 
รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 62 37.3 
รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 32 19.3 
รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวิชาการ 53 31.9 
รายงานขอ้มูลการไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนกตาม
ประเภทเคร่ืองราชฯ และปีท่ีไดรั้บ 

23 13.9 

รายงานขอ้มูลการลา จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

40 21.1 

รายงานขอ้มูลการเกษียณอายุราชการ จ าแนกตามหน่วยงาน 
และปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 

36 21.7 

 จากตารางท่ี  4.36 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรคิดว่ารายงานสารสนเทศข้อมูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล            
มีประโยชน์ และสามารถน าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.1 
รองลงมาคือ รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน ร้อยละ 44.6 และรายงานขอ้มูลบุคลากร 
จ าแนกตามประเภทบุคลากร ร้อยละ 37.3 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.37 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดว่ารายงานสารสนเทศท่ีได้จาก

ระบบมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ของบุคลากรสายวชิาการ 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 41 24.7 
มาก 53 31.9 

ปานกลาง 72 43.4 
รวม 166 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.37 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่รายงานสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ระดบัมาก ร้อยละ 31.9 และระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 24.7 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.38 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ว่ามีระดบัความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายวชิาการ 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 62 37.7 
มาก 40 21.1 

ปานกลาง 64 38.6 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี 4.38 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ ระดบัมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 37.2 และระดบัมาก ร้อยละ 24.1 ตามล าดบั 

ส่วนที ่2 วเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.39 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการใชง้านระบบ

สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายวชิาการ 

ระยะเวลาใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 89 53.6 
มากกวา่ 1 ปี 52 31.3 
มากกวา่ 2 ปี 25 15.1 

รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี 4.39 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร
มาแล้วน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.6 รองลงมาคือ มากกว่า 1 ปี ร้อยละ 31.3 และมากกว่า 2 ปี   
ร้อยละ 15.1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.40 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดว่าก่อนท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายวชิาการ 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 74 44.6 
มาก 40 24.1 

ปานกลาง 52 31.3 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี 4.40 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าก่อนท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.6 
รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง ร้อยละ 31.3 และระดบัมาก ร้อยละ 24.1 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นความง่ายต่อการใชง้านของบุคลากรสายวชิาการ 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ความง่ายต่อการใช้งาน  
        1. ขั้ นตอนในการเข้าสู่ระบบ (Log In) และออกจาก
ระบบ (Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้ายและไม่ซบัซอ้น 

3.40 
(ปานกลาง) 

0.881 1 

        2. ผูใ้ช้สามารถใช้งานระบบและท าความเข้าใจได้ง่าย 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นเทคนิค 

3.34 
(ปานกลาง) 

0.905 2 

        3. การจัดการเมนูห รือหมวดหมู่ มีความเหมาะสม 
สามารถใชง้านไดง่้าย 

3.22 
(ปานกลาง) 

0.917 4 

        4. การจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล เช่น 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึกขอ้มูล มีความเหมาะสม ไม่ซบัซอ้น 

3.18 
(ปานกลาง) 

0.955 5 
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ตารางท่ี 4.41 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นความง่ายต่อการใชง้านของบุคลากรสายวชิาการ (ต่อ) 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

        5. ภาษาท่ีใช้ในระบบเป็นทางการ ตรงประเด็น และส่ง
ความหมายชดัเจน 

3.27 
(ปานกลาง) 

0.973 3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.28 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.41 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.28 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจ
มากท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจากระบบ (Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้าย
และไม่ซบัซ้อน มีค่าเฉล่ีย 3.40 และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัล าดบัขั้นตอน
การด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล เช่น เพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึกขอ้มูล มีความเหมาะสม ไม่ซบัซ้อน มีค่าเฉล่ีย 
3.18 

ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บของบุคลากรสายวชิาการ 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
       1. ระบบมีความเร็วในการประมวลผล เช่น การเปิดดูขอ้มูล 
การคน้หาขอ้มูล สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เสียเวลารอนาน 

3.48 
(ปานกลาง) 

0.822 1 
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ตารางท่ี 4.42 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บของบุคลากรสายวชิาการ (ต่อ) 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

        2. มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ใชง้าน และมีการ
ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้

3.43 
(ปานกลาง) 

0.869 2 

        3. ระบบช่วยลดเวลาในการท างาน 3.28 
(ปานกลาง) 

0.933 6 

        4. ระบบช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการกับ
ขอ้มูล เช่น การเก็บบนัทึก การคน้หา การออกรายงาน เป็นตน้ 

3.34 
(ปานกลาง) 

0.879 4 

        5. ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน ท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3.32 
(ปานกลาง) 

0.934 5 

        6. ระบบช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากรกระดาษ 3.40 
(ปานกลาง) 

0.985 3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.38 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.38 โดยประเด็น
ท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบมีความเร็วในการประมวลผล เช่น การเปิดดูขอ้มูล การ
คน้หาขอ้มูล สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เสียเวลารอนาน มีค่าเฉล่ีย 3.48 และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความ
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ ระบบช่วยลดเวลาในการท างาน มีค่าเฉล่ีย 3.28 
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ตารางท่ี 4.43 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีความพึงพอใจกบัภาพรวมทั้งหมด

ของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บมากน้อยเพียงใดของบุคลากร

สายวชิาการ 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 54 32.5 
มาก 67 40.4 

ปานกลาง 45 27.1 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี 4.43 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัภาพรวมทั้งหมด
ของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
40.4 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 32.5 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 27.1 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.44 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีคิดว่าสามารถผลกัดนัให้เกิดการ

ยอมรับในเทคโนโลยขีองระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสาย

วชิาการ 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 64 38.6 
มาก 60 36.1 

ปานกลาง 42 25.3 
รวม 166 100.0 

 จากตารางท่ี  4.44 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าสามารถผลักดันให้เกิดการ
ยอมรับในเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.6 รองลงมาคือ ระดบัมาก ร้อยละ 36.1 
และระดบัปานกลาง ร้อยละ 25.3 ตามล าดบั 

 

 

 



 

76 
 

ตารางท่ี 4.45 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบของ

บุคลากรสายวชิาการ 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ลกัษณะสารสนเทศทีไ่ด้จากระบบ  
    1 . ส าม ารถ เข้ า ถึ งส ารส น เท ศ ได้ ง่ าย  ไม่ ต้ อ งผ่ าน
กระบวนการหลายขั้นตอน 

3.46 
(ปานกลาง) 

0.814 1 

    2. สารสนเทศท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ 3.36 
(ปานกลาง) 

0.881 2 

    3. สารสนเทศท่ีไดส้ามารถน าไปปรับใชง้านไดห้ลากหลาย 3.31 
(ปานกลาง) 

0.927 3 

    4. สารสนเทศท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะน าไปใชง้าน 3.29 
(ปานกลาง) 

0.947 5 

    5. สารสนเทศท่ีได้มีความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งได ้

3.30 
(ปานกลาง) 

0.949 4 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.34 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.45 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ อยูใ่น
ระดับปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.34 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถเข้าถึง
สารสนเทศไดง่้าย ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน มีค่าเฉล่ีย 3.46 และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึง
พอใจนอ้ยท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะน าไปใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 3.29 
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ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.46 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการของบุคลากรสายวชิาการ 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านการจัดการ  
    1.นโยบายในการใช้งานไม่ชัดเจน ยงัมีการใช้รูปแบบ
เอกสารหรือไฟลข์อ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย 

3.10 
(ปานกลาง) 

1.099 3 

    2. ขาดการสนับสนุนและฝึกอบรมการใช้งานระบบจาก
หน่วยงานตน้สังกดั 

3.12 
(ปานกลาง) 

1.061 2 

    3. ระบบขาดการติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 3.20 
(ปานกลาง) 

1.070 1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.14 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 3.14 
โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหามากท่ีสุด คือ ระบบขาดการติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง มีค่าเฉล่ีย 3.20 
และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหานอ้ยท่ีสุด คือ นโยบายในการใชง้านไม่ชดัเจน ยงัมีการใช้รูปแบบเอกสาร
หรือไฟลข์อ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย มีค่าเฉล่ีย 3.10 
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ตารางท่ี 4.47 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ของบุคลากรสายวชิาการ 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านวสัดุอุปกรณ์  
    1. สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น 
มีสเปคต ่า หรือไม่รองรับกบัระบบดงักล่าว เป็นตน้ 

2.67 
(ปานกลาง) 

1.069 1 

    2. จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใช้
งานและจ านวนผูใ้ชง้าน 

2.66 
(ปานกลาง) 

1.066 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.67 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.67 
โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหามากท่ีสุด คือ สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน เช่น 
มีสเปคต ่า หรือไม่รองรับกบัระบบดงักล่าว เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 2.67 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อย
ท่ีสุด คือ จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใช้งานและจ านวนผูใ้ช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
2.66 
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ตารางท่ี 4.48 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นบุคลากรของบุคลากรสายวชิาการ 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านบุคลากร  
    1. ท่านไม่มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 2.63 

(ปานกลาง) 
0.855 2 

    2. หน่วยงานของท่านขาดผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีจะมา
เป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการใชง้านระบบ 

2.61 
(ปานกลาง) 

0.879 5 

    3. สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบเพื่อสอบถามปัญหา
การใชง้านไดโ้ดยง่าย 

2.62 
(ปานกลาง) 

0.905 3 

    4. เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบใหค้ าแนะน าท่ีเหมาะสม เขา้ใจง่าย 2.62 
(ปานกลาง) 

0.912 4 

    5. เม่ือระบบมีปัญหา เจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบสามารถแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการ 

2.66 
(ปานกลาง) 

0.963 1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.63 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.48 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.63 โดย
ประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหามากท่ีสุด คือ เม่ือระบบมีปัญหา เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบสามารถแกไ้ขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว และทันต่อความต้องการ มีค่าเฉล่ีย 2.66 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ 
หน่วยงานขาดผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีจะมาเป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการใชง้านระบบ มีค่าเฉล่ีย 2.61 
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ตารางท่ี 4.49 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ

บุคลากรสายวชิาการ 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
   1. การเรียนรู้และใชง้านระบบมีความยุง่ยากซบัซอ้น 2.78 

(ปานกลาง) 
0.924 2 

   2 . ระบบ มีการประมวลผลช้ า ท าให้ เสี ย เวลาในการ
ด าเนินการกับข้อมูล เช่น การเรียกดู การค้นหา การออก
รายงาน 

2.74 
(ปานกลาง) 

0.914 3 

   3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การใชง้าน เช่น อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต ่า 

2.64 
(ปานกลาง) 

0.942 6 

   4. ระบบเกิดการลม้เหลว เม่ือมีผูเ้ขา้ใชง้านพร้อมกนัจ านวน
มาก 

2.63 
(ปานกลาง) 

0.962 7 

   5. ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเม่ือกรอกข้อมูลไม่ครบ ท าให้
สารสนเทศท่ีไดเ้กิดความผดิพลาด 

2.72 
(ปานกลาง) 

1.032 4 

   6. สารสนเทศท่ีได้รับระบบไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับการ
น าไปใชง้านจริง เช่น ไม่สามารถออกรายงานขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ได ้

2.79 
(ปานกลาง) 

0.959 1 

   7. สารสนเทศท่ีได้จากโปรแกรมไม่มีความยืดหยุ่น การ
น าไปปรับใช้มีความยุ่งยาก ท าให้เสียเวลา เช่น ไม่สามารถ
ส่งออกขอ้มูลในรูปแบบไฟลไ์ด ้

2.70 
(ปานกลาง) 

1.024 5 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.71 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 
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จากตารางท่ี 4.49 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.71 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหามากท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีได้รับระบบไม่
ครบถว้น ไม่ตรงกบัการน าไปใช้งานจริง เช่น ไม่สามารถออกรายงานขอ้มูลท่ีตอ้งการได้ มีค่าเฉล่ีย 
2.79 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ  ระบบเกิดการล้มเหลว เม่ือมีผูเ้ข้าใช้งานพร้อมกัน
จ านวนมาก มีค่าเฉล่ีย 2.63 

4.3.2 บุคลากรสายสนบัสนุน 

ส่วนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปและพฤติกรรมการใช้งานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.50 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามเพศของบุคลากรสาย

สนบัสนุน 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 60 44.4 
หญิง 75 55.6 
รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.50 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 55.6 และ
เพศชาย ร้อยละ 44.4 

ตารางท่ี 4.51 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามช่วงอายุของบุคลากรสาย

สนบัสนุน 

ช่วงอายุ จ านวน ร้อยละ 
20 - 30 ปี 30 22.2 
31 - 40 ปี 84 62.2 
41 - 50 ปี 12 8.9 
51 - 60 ปี 9 6.7 
รวม 135 100.0 
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 จากตารางท่ี 4.51 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 31-40 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
62.2 รองลงมาคือ ช่วงอายุ 20-30 ปี ร้อยละ 22.2 ช่วงอายุ 41-50 ปี ร้อยละ 8.9 และช่วงอายุ 51-60 ปี 
ร้อยละ 6.7 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.52 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวฒิุการศึกษาของบุคลากร

สายสนบัสนุน 

วุฒิการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 10 7.4 

ปริญญาตรี 84 62.2 
สูงกวา่ปริญญาตรี 41 30.4 

รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.52 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีวุฒิการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ สูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ30.4 และต ่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 7.4 
ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.53 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามประเภทบุคลากรของ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 1 0.7 

ลูกจา้งประจ า 7 5.2 
พนกังานมหาวทิยาลยั 114 84.4 
พนกังานราชการ 9 6.7 
พนกังานชัว่คราว 4 3.0 

รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.53 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมากท่ีสุด คิดเป็น    
ร้อยละ 84.4 รองลงมาคือ พนกังานราชการ ร้อยละ 6.7 ลูกจา้งประจ า ร้อยละ 5.2 พนักงานชั่วคราว 
ร้อยละ 3.0 และขา้ราชการ ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.54 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามหน่วยงานของบุคลากร

สายสนบัสนุน 

ประเภทบุคลากร จ านวน ร้อยละ 
1. คณะครุศาสตร์     6 4.4 
2. คณะเทคโนโลยกีารเกษตร   7 5.2 
3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 3.0 
4. คณะวทิยาการจดัการ  8 5.9 
5. คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  10 7.4 
6. วทิยาลยัแม่ฮ่องสอน   6 4.4 
7. สถาบนัวจิยัและพฒันา  3 2.2 
8. สถาบนัภาษา ศิลปะและวฒันธรรม  6 4.4 
9. ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  12 8.9 
10. ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  6 4.4 
11. บณัฑิตวทิยาลยั   2 1.5 
12. วทิยาลยันานาชาติ 2 1.5 
13. สถาบนัพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยชุีมชนแห่งเอเชีย  3 2.2 
14. โรงเรียนสาธิต 11 8.1 
15. ส านกังานสภามหาวทิยาลยั 2 1.5 
16. ส านกังานสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 1 0.7 
17. ส านกังานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา 1 0.7 
18. กองกลาง ส านกังานอธิการบดี 11 8.1 
19. กองคลงั ส านกังานอธิการบดี 7 5.2 
20. กองนโยบายและแผน ส านกังานอธิการบดี 3 2.2 
21. กองพฒันานกัศึกษา ส านกังานอธิการบดี 4 3.0 
22. กองอาคารสถานท่ี 10 7.4 
23. กองบริหารงานบุคคล 2 1.5 
24. ส านกังานบริหารศูนยแ์ม่ริม 6 4.4 
25. ส านกับริหารจดัการทรัพยสิ์น 1 0.7 
26. หน่วยตรวจสอบภายใน 1 0.7 

รวม 135 100.0 
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จากตารางท่ี 4.54 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 3 ล าดบั มาจากส านกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ  8.9 รองลงมาคือ โรงเรียนสาธิต กับกองกลาง 
ส านกังานอธิการบดี ร้อยละ 8.1 เท่ากนั และคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กบั กองอาคารสถานท่ี 
ร้อยละ 7.4 เท่ากนั ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.55 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  จ าแนกตามความถ่ีในการเขา้ใช้งาน

ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ความถี่ในการเข้าใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 2 คร้ัง/เดือน 1 0.7 
2 - 3 คร้ัง/เดือน 134 99.3 

รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.55 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความถ่ีในการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร 2-3 คร้ัง/เดือน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 99.3 และไม่เกิน 2 คร้ัง/สัปดาห์   
ร้อยละ 0.7 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.56 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ว่ามีวตัถุประสงค์ใดในการเขา้มาใช้

งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 

วตัถุประสงค์ในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
คน้หาขอ้มูลพื้นฐานบุคลากร 73 54.1 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลบุคลากร 47 34.8 
ตรวจสอบสถิติการลา 54 40.0 
ตรวจสอบขอ้มูลเงินเดือน 19 14.1 
ตรวจสอบขอ้มูลเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 8 5.9 
ตรวจสอบขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 12 8.9 
ตรวจสอบขอ้มูลเกษียณอายรุาชการ 9 6.7 
ใชข้อ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ 54 40.0 
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 จากตารางท่ี  4.56 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 3 ล าดับ ท่ีเข้ามาใช้งานระบบ
สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมีวตัถุประสงคเ์พื่อคน้หาขอ้มูลพื้นฐานบุคลากร มากท่ีสุด  คิดเป็น
ร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ ตรวจสอบสถิติการลา กบัใชข้อ้มูลสารสนเทศดา้นต่างๆ ร้อยละ 40.0 เท่ากนั 
และเพิ่ม ลบ แกไ้ข ขอ้มูลบุคลากร ร้อยละ 34.8 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ว่ามีประสบการณ์ในการใช้รายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายสนบัสนุน 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

1. แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือ
บุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ 

 

    1.1 จ าแนกตามสายการปฏิบัติงาน (สายวิชาการ, สาย
สนบัสนุน) 

53.3 39.3 7.4 

    1 .2  จ าแน ก ต าม ป ระ เภ ท บุ คล าก ร  (ข้ าร าช ก าร ,
ลูกจ้างประจ า,พนักงานมหาวิทยาลัย, พนักงานราชการ, 
พนกังานชัว่คราว) 

48.9 43.7 7.4 

    1.3 จ  าแนกตามระดบัการศึกษา (ปริญญาเอก, ปริญญาโท, 
ปริญญาตรี, ต ่ากวา่ปริญญาตรี) 

39.3 
 

46.7 
 

14.1 

    1 .4  จ  าแนกตามต าแห น่ ง (เช่น  นักวิชาการศึกษา, 
นกัวชิาการพสัดุ, นกัวชิาการคอมพิวเตอร์, นิติกร เป็นตน้) 

39.3 
 

47.4 
 

13.3 

    1.5 จ  าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์, ผู ้ช่วย
ศาสตราจารย,์ รองศาสตราจารย,์ ศาสตราจารย)์ 

32.6 
 

54.1 
 

13.3 

เฉลีย่ 42.7 46.2 11.1 
2. รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ าแนกเป็นรายบุคคล  
    2.1 รายงานประวติัพื้นฐานบุคลากร 54.8 40.0 5.2 
    2.2 รายงานประวติัสถานะการท างาน 50.4 42.2 7.4 
    2.3 รายงานประวติัประเภทบุคลากร 51.9 39.3 8.9 
    2.4 รายงานประวติัสายการปฏิบติังาน 47.4 41.5 11.1 
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ตารางท่ี 4.57 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีประสบการณ์ในการใชร้ายงาน

สารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายสนบัสนุน (ต่อ) 

รายงานสารสนเทศ 

ร้อยละ 

ทราบ 
และ 

เคยใช้งาน 

ทราบ 
แต่ 

ไม่เคยใช้ 

ไม่ทราบ 

    2.5 รายงานประวติัการไดรั้บต าแหน่งและสังกดั 39.3 48.9 11.9 
    2.6 รายงานประวติัด ารงต าแหน่งบริหาร 30.4 58.5 11.1 
    2.7 รายงานประวติัการศึกษา 48.9 42.2 8.9 
    2.8 รายงานประวติัการรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 12.6 63.0 24.4 
    2.9 รายงานประวติัต าแหน่งทางวชิาการ 14.8 67.4 17.8 
    2.10 รายงานประวติัการศึกษาดูงาน 15.6 63.7 20.7 
    2.11 รายงานประวติัการลาศึกษาต่อ 15.6 65.2 19.3 
    2.12 รายงานประวติัการช่วยราชการ 11.9 65.2 23.0 
    2.13 รายงานประวติัการโอนยา้ย 10.4 63.7 25.9 
    2.14 รายงานประวติัระดบัเงินเดือน 22.2 59.3 18.5 
    2.15 รายงานประวติัการลา 43.0 46.7 10.4 
    2.16 รายงานประวติัการท าผดิและโทษ 13.3 58.5 28.1 

เฉลีย่ 30.2 54.1 15.8 
3. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 43.0 51.1 5.9 
4. รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 42.2 49.6 8.1 
5. รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 20.0 63.7 16.3 
6. รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวชิาการ 19.3 63.0 17.8 
7. รายงานข้อมูลการได้รับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนก
ตามประเภทเคร่ืองราชฯ และปีท่ีไดรั้บ 

10.4 63.7 25.9 

8. รายงานข้อมูลการลา จ าแนกตามหน่วยงาน สายการ
ปฏิบติังาน ประเภทบุคลากร ปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

31.9 
 

54.1 
 

14.1 

9. รายงานข้อมูลการเกษียณอายุราชการ จ าแนกตาม
หน่วยงาน และปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 

20.7 
 

57.0 
 

22.2 

เฉลีย่รวม 28.9 55.8 15.2 
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 จากตารางท่ี 4.57 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเขา้ใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวติั
บุคลากรมีประสบการณ์ในการใชร้ายงานสารสนเทศ ดงัน้ี 
 1) แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือบุคลากรจ าแนกตามประเภท
ต่างๆ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ ทราบและ
เคยใชง้าน ร้อยละ 42.7 และไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 11.1 ตามล าดบั 

2) รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ  าแนกเป็นรายบุคคล พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่
ไม่เคยใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้านร้อยละ 30.2 และไม่เคยใช้งาน 
ร้อยละ 15.8 ตามล าดบั 

3) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้
งานมากท่ีสุด ร้อยละ 51.1 รองลงมาคือ ทราบและเคยใช้งาน ร้อยละ 43.0 และไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 
5.9 เท่ากนั 

4) รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่
ไม่เคยใชง้านมากท่ีสุด ร้อยละ 49.6 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งานร้อยละ 42.2 และทราบและเคยใช้งาน
ร้อยละ 8.1 ตามล าดบั 

5) รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด 
ร้อยละ 63.7 รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 20.0 และไม่เคยใชง้านร้อยละ 16.3 ตามล าดบั 

6) รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวิชาการ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใชง้านมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 63.0 รองลงมาคือ ทราบและเคยใช้งาน ร้อยละ 19.3 และ ไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 17.8
ตามล าดบั 

7) รายงานขอ้มูลการไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคย
ใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 63.7 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 25.9 และทราบและเคยใช้งาน       
ร้อยละ 10.4 ตามล าดบั 

8) รายงานขอ้มูลการลา พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 
54.1 รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 31.9 และ ไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 14.1 ตามล าดบั 

9) รายงานขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการพบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใชง้านมาก
ท่ีสุด ร้อยละ 57.0 รองลงมาคือ ไม่เคยใช้งาน ร้อยละ 22.2 และทราบและเคยใช้งาน ร้อยละ 20.7 
ตามล าดบั 

สรุปโดยรวม พบว่าผูต้อบแบบสอบถาม ทราบแต่ไม่เคยใช้งานมากท่ีสุด ร้อยละ 55.8 
รองลงมาคือ ทราบและเคยใชง้าน ร้อยละ 28.9 และไม่เคยใชง้าน ร้อยละ 15.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.58 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
วา่ทราบและเคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
มีประโยชน์ต่องาน 42 31.1 
อยากทราบเป็นการส่วนตวั 38 28.1 
ทั้งสองอยา่ง 55 40.8 

รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี  4.58  พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบและเคยใช้งานรายงาน
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ โดยให้เหตุผลทั้งสองอย่าง คือ มีประโยชน์ต่องาน และอยากทราบเป็น
การส่วนตวั ร้อยละ 40.7 

ตารางท่ี 4.59 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

วา่ทราบแต่ไม่เคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีประโยชน์ต่องาน 34 25.2 
ขอ้มูลไม่น่าสนใจ 60 44.4 
ทั้งสองอยา่ง 40 29.7 

รวม 134 99.3 

 จากตารางท่ี  4.59 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบแต่ไม่เคยใช้งานรายงาน
สารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เพราะ ขอ้มูลไม่น่าสนใจ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.4 รองลงมาคือ ให้
เหตุผลทั้งสองอยา่ง ร้อยละ 29.7 และไม่มีประโยชน์ต่องาน ร้อยละ 25.2 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.60 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบแบบสอบถาม

วา่ไม่ทราบวา่มีรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

เหตุผล จ านวน ร้อยละ 
ไม่เห็นรายการเมนูท่ีใหค้ลิกเลือก 33 24.4 
ไม่เขา้ใจช่ือรายงานท่ีแสดง 32 23.7 
ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัการใชง้านในส่วนดงักล่าว 65 48.1 

รวม 130 96.3 
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 จากตารางท่ี 4.60 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีรายงานสารสนเทศใน
รูปแบบต่างๆ เพราะ ขาดการประชาสัมพนัธ์เก่ียวกับการใช้งานในส่วนดงักล่าวมากท่ีสุด คิดเป็น   
ร้อยละ 48.1 รองลงมาคือ ไม่เห็นรายการเมนูท่ีให้คลิกเลือก ร้อยละ 24.4 และไม่เขา้ใจช่ือรายงานท่ี
แสดง ร้อยละ 23.7 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.61 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม  ท่ีคิดว่ารายงานสารสนเทศต่างๆ มี

ประโยชน์ และสามารถน าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองได ้ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

วตัถุประสงค์ในการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
แผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือ
บุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ 

79 58.5 

รายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ  าแนกเป็นรายบุคคล 100 74.1 
รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน 94 69.6 
รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามประเภทบุคลากร 77 57.0 
รายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 44 32.6 
รายงานขอ้มูลต าแหน่งทางวิชาการ 44 32.6 
รายงานขอ้มูลการไดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ จ าแนกตาม
ประเภทเคร่ืองราชฯ และปีท่ีไดรั้บ 

26 19.3 

รายงานขอ้มูลการลา จ าแนกตามหน่วยงาน ประเภทบุคลากร 
ปีงบประมาณ และประจ าเดือน 

69 51.1 

รายงานขอ้มูลการเกษียณอายุราชการ จ าแนกตามหน่วยงาน 
และปีท่ีเกษียณอายรุาชการ 

34 25.2 

 จากตารางท่ี  4.61 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีเข้ามาใช้งานระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรคิดวา่รายงานสารสนเทศรายงานขอ้มูลทะเบียนประวติั จ  าแนกเป็นรายบุคคล 
มีประโยชน์ และสามารถน าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองไดม้ากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 74.1 
รองลงมาคือ รายงานขอ้มูลบุคลากร จ าแนกตามหน่วยงาน ร้อยละ 69.6 และแผนภูมิแสดงรายงาน
ขอ้มูลจ านวนบุคลากรพร้อมรายช่ือบุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ ร้อยละ 58.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.62 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดว่ารายงานสารสนเทศท่ีได้จาก

ระบบมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 39 28.9 
มาก 55 40.7 

ปานกลาง 41 30.4 
รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.62 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดวา่รายงานสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ
มีคุณภาพอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง ร้อยละ 30.4 และระดบั
มากท่ีสุด ร้อยละ 28.9 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.63 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ว่ามีระดบัความพึงพอใจต่อระบบ

สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 50 37.0 
มาก 58 43.0 

ปานกลาง 27 20.0 
รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.63 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ ระดบัมากท่ีสุด 
ร้อยละ 37.0 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 20.0 ตามล าดบั 
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ส่วนที ่2 วเิคราะห์ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวตัิบุคลากร มหาวทิยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.64 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการใชง้านระบบ

สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ระยะเวลาใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 55 40.7 
มากกวา่ 1 ปี 31 23.0 
มากกวา่ 2 ปี 49 36.3 

รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.64 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร
มาแล้วน้อยกว่า 1 ปี คิดเป็นร้อยละ 40.7 รองลงมาคือ มากกว่า 2 ปี ร้อยละ 36.3 และ มากกว่า 1 ปี  
ร้อยละ 23.0 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.65 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดว่าก่อนท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 42 31.1 
มาก 48 35.6 

ปานกลาง 45 33.3 
รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.65 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าก่อนท่ีจะใช้ระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานอยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมา
คือ ระดบัปานกลาง ร้อยละ 33.3 และระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 31.1 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.66 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นความง่ายต่อการใชง้านของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ความง่ายต่อการใช้งาน  
        1. ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจากระบบ 
(Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้ายและไม่ซบัซอ้น 

3.66 
(มาก) 

0.839 1 

        2. ผูใ้ชส้ามารถใชง้านระบบและท าความเขา้ใจไดง่้าย โดย
ไม่จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ดา้นเทคนิค 

3.61 
(มาก) 

0.773 2 

        3. การจดัการเมนูหรือหมวดหมู่มีความเหมาะสม สามารถ
ใชง้านไดง่้าย 

3.56 
(มาก) 

0.779 4 

        4. การจดัล าดบัขั้นตอนการด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล เช่น 
เพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึกขอ้มูล มีความเหมาะสม ไม่ซบัซอ้น 

3.53 
(มาก) 

0.771 5 

         5. ภาษาท่ีใช้ในระบบเป็นทางการ ตรงประเด็น และส่ง
ความหมายชดัเจน 

3.59 
(มาก) 

0.786 3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.59 
(มาก) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.66 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นความง่ายต่อการใช้งาน อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.59 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจมาก
ท่ีสุด คือ ขั้นตอนในการเขา้สู่ระบบ (Log In) และออกจากระบบ (Log Out) สามารถเขา้ใจไดง่้ายและ
ไม่ซับซอ้น มีค่าเฉล่ีย 3.66 และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด คือ การจดัล าดบัขั้นตอนการ
ด าเนินการเก่ียวกบัขอ้มูล เช่น เพิ่ม ลบ แกไ้ข บนัทึกขอ้มูล มีความเหมาะสม ไม่ซับซ้อน มีค่าเฉล่ีย 
3.53 
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ตารางท่ี 4.67 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

การยอมรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  
ประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
        1. ระบบมีความเร็วในการประมวลผล เช่น การเปิดดู
ขอ้มูล การคน้หาขอ้มูล สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว ไม่เสียเวลา
รอนาน 

3.66 
(มาก) 

0.745 4 

        2. มีระบบรักษาความปลอดภยัในการเขา้ใชง้าน และมีการ
ก าหนดสิทธ์ิในการเขา้ใชง้านของผูใ้ช ้

3.67 
(มาก) 

0.743 3 

        3. ระบบช่วยลดเวลาในการท างาน 3.62 
(มาก) 

0.711 5 

        4. ระบบช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการกับ
ขอ้มูล เช่น การเก็บบนัทึก การคน้หา การออกรายงาน เป็นตน้ 

3.71 
(มาก) 

0.732 2 

        5. ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน ท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

3.62 
(มาก) 

0.742 6 

        6. ระบบช่วยลดปริมาณการใชท้รัพยากรกระดาษ 3.74 
(มาก) 

0.837 1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.67 
(มาก) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.67 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 
ดา้นประสิทธิภาพของระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บ อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.67 โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้
มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ระบบช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษ มีค่าเฉล่ีย 3.74 และ
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ประเด็นท่ีผูใ้ช้มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ  ระบบช่วยลดข้อผิดพลาดในการท างาน ท าให้การ
ปฏิบติังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.62 

ตารางท่ี 4.68 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีความพึงพอใจกบัภาพรวมทั้งหมด

ของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บมากน้อยเพียงใดของบุคลากร

สายสนบัสนุน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 41 30.4 
มาก 49 36.3 

ปานกลาง 45 33.3 
รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี 4.68 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกบัภาพรวมทั้งหมด
ของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บอยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
36.3 รองลงมาคือ ระดบัปานกลาง ร้อยละ 33.3 และระดบัมากท่ีสุด ร้อยละ 30.4 ตามล าดบั 

ตารางท่ี 4.69 แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีคิดว่าสามารถผลกัดนัให้เกิดการ

ยอมรับในเทคโนโลยขีองระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสาย

สนบัสนุน 

ระดับ จ านวน ร้อยละ 
มากท่ีสุด 61 45.2 
มาก 40 29.6 

ปานกลาง 34 25.2 
รวม 135 100.0 

 จากตารางท่ี  4.69 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่คิดว่าสามารถผลักดันให้เกิดการ
ยอมรับในเทคโนโลยีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาคือ ระดบัมาก ร้อยละ 29.6 
และระดบัปานกลาง ร้อยละ 25.2 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.70 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบของ

เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเก่ียวกบับุคลากรของแต่ละหน่วยงาน 

ความพงึพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ลกัษณะสารสนเทศทีไ่ด้จากระบบ  
    1. สามารถเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้าย ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการ
หลายขั้นตอน 

3.70 
(มาก) 

0.705 1 

    2. สารสนเทศท่ีไดมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจน ครบถว้น สมบูรณ์ 3.64 
(มาก) 

0.687 3 

    3. สารสนเทศท่ีไดส้ามารถน าไปปรับใชง้านไดห้ลากหลาย 3.67 
(มาก) 

0.741 2 

    4. สารสนเทศท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีจะน าไปใชง้าน 3.64 
(มาก) 

0.767 4 

    5. สารสนเทศท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบความ
ถูกตอ้งได ้

3.60 
(มาก) 

0.704 5 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

3.65 
(มาก) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.70 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีระดบัพึงพอใจต่อการใชง้านระบบสารสนเทศ
ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะสารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบ อยูใ่น
ระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 3.65 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สามารถเขา้ถึงสารสนเทศ
ไดง่้าย ไม่ตอ้งผา่นกระบวนการหลายขั้นตอน มีค่าเฉล่ีย 3.70 และประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ความพึงพอใจนอ้ย
ท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีไดมี้ความน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งได ้มีค่าเฉล่ีย 3.60 
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ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศทะเบียนประวัติบุคลากร มหาวิทยาลัย       

ราชภัฏเชียงใหม่ 

ตารางท่ี 4.71 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านการจัดการ  
    1.นโยบายในการใช้งานไม่ชัดเจน ยงัมีการใช้รูปแบบ
เอกสารหรือไฟลข์อ้มูลควบคู่กนัไปดว้ย 

2.95 
(ปานกลาง) 

0.726 1 

    2. ขาดการสนับสนุนและฝึกอบรมการใช้งานระบบจาก
หน่วยงานตน้สังกดั 

2.80 
(ปานกลาง) 

0.731 3 

    3. ระบบขาดการติดตามและพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 2.85 
(ปานกลาง) 

0.787 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.87 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.71 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.87 
โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหามากท่ีสุด คือ นโยบายในการใช้งานไม่ชดัเจน ยงัมีการใช้รูปแบบเอกสาร
หรือไฟล์ขอ้มูลควบคู่กนัไปด้วย มีค่าเฉล่ีย 2.95 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ  ขาดการ
สนบัสนุนและฝึกอบรมการใชง้านระบบจากหน่วยงานตน้สังกดั มีค่าเฉล่ีย 2.80 
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ตารางท่ี 4.72 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านวสัดุอุปกรณ์  
    1. สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกบัการใชง้าน เช่น 
มีสเปคต ่า หรือไม่รองรับกบัระบบดงักล่าว เป็นตน้ 

2.67 
(ปานกลาง) 

0.741 1 

    2. จ  านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใช้
งานและจ านวนผูใ้ชง้าน 

2.54 
(ปานกลาง) 

0.780 2 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.61 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.72 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นวสัดุอุปกรณ์อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.61 
โดยประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหามากท่ีสุด คือ สภาพเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เหมาะสมกบัการใช้งาน เช่น 
มีสเปคต ่า หรือไม่รองรับกบัระบบดงักล่าว เป็นตน้ มีค่าเฉล่ีย 2.67 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อย
ท่ีสุด คือ จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัปริมาณการใช้งานและจ านวนผูใ้ช้งาน มีค่าเฉล่ีย 
2.54 
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ตารางท่ี 4.73 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นบุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านบุคลากร  
    1. ท่านไม่มีทกัษะทางดา้นคอมพิวเตอร์ 2.53 

(ปานกลาง) 
0.710 5 

    2. หน่วยงานของท่านขาดผูมี้ความรู้ความเช่ียวชาญท่ีจะมา
เป็นผูใ้หค้  าแนะน าในการใชง้านระบบ 

2.61 
(ปานกลาง) 

0.734 4 

    3. สามารถติดต่อเจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบเพื่อสอบถามปัญหา
การใชง้านไดโ้ดยง่าย 

2.79 
(ปานกลาง) 

0.783 2 

    4. เจา้หนา้ท่ีผูดู้แลระบบใหค้ าแนะน าท่ีเหมาะสม เขา้ใจง่าย 2.82 
(ปานกลาง) 

0.721 1 

    5. เม่ือระบบมีปัญหา เจา้หน้าท่ีผูดู้แลระบบสามารถแก้ไข
ปัญหาไดอ้ยา่งรวดเร็ว และทนัต่อความตอ้งการ 

2.77 
(ปานกลาง) 

0.772 3 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.70 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 

จากตารางท่ี 4.73 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.70 โดย
ประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหามากท่ีสุด คือ เจ้าหน้าท่ีผูดู้แลระบบให้ค  าแนะน าท่ีเหมาะสม เข้าใจง่าย มี
ค่าเฉล่ีย 2.82 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ผูใ้ช้งานไม่มีทกัษะทางด้านคอมพิวเตอร์ มี
ค่าเฉล่ีย 2.53 
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ตารางท่ี 4.74 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ

ทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของ

บุคลากรสายสนบัสนุน 

ปัญหาในการใช้งานระบบสารสนเทศ 
ทะเบียนประวตัิบุคลากร 

x̄ 
(แปลผล) 

S.D. ล าดับ 

ปัญหาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร  
   1. การเรียนรู้และใชง้านระบบมีความยุง่ยากซบัซอ้น 2.68 

(ปานกลาง) 
0.676 3 

   2 . ระบบ มีการประมวลผลช้า ท าให้ เสี ย เวลาในการ
ด าเนินการกับข้อมูล เช่น การเรียกดู การค้นหา การออก
รายงาน 

2.71 
(ปานกลาง) 

0.679 2 

   3. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อ
การใชง้าน เช่น อินเทอร์เน็ตมีความเร็วต ่า 

2.61 
(ปานกลาง) 

0.702 6 

   4. ระบบเกิดการลม้เหลว เม่ือมีผูเ้ขา้ใช้งานพร้อมกนัจ านวน
มาก 

2.63 
(ปานกลาง) 

0.655 5 

   5. ระบบไม่มีการแจ้งเตือนเม่ือกรอกข้อมูลไม่ครบ ท าให้
สารสนเทศท่ีไดเ้กิดความผดิพลาด 

2.59 
(ปานกลาง) 

0.672 7 

   6. สารสนเทศท่ีได้รับระบบไม่ครบถ้วน ไม่ตรงกับการ
น าไปใชง้านจริง เช่น ไม่สามารถออกรายงานขอ้มูลท่ีตอ้งการ
ได ้

2.68 
(ปานกลาง) 

0.698 4 

   7. สารสนเทศท่ีได้จากโปรแกรมไม่มีความยืดหยุ่น การ
น าไปปรับใช้มีความยุ่งยาก ท าให้เสียเวลา เช่น ไม่สามารถ
ส่งออกขอ้มูลในรูปแบบไฟลไ์ด ้

2.73 
(ปานกลาง) 

0.717 1 

ค่าเฉลีย่รวม 
(แปลผล) 

2.66 
(ปานกลาง) 

หมายเหตุ : การจดัอนัดบัหากมีค่าเฉล่ีย (x̄) เท่ากนั จะพิจารณาจากค่า S.D. โดยค่านอ้ยกวา่จะล าดบั

ดีกวา่ หากค่า S.D. เท่ากนั จะจดัล าดบัใหเ้ท่ากนั 
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จากตารางท่ี 4.74 พบวา่ผูต้อบแบบสอบถาม มีปัญหาในการใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียน
ประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารอยูใ่นระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.66 โดยประเด็นท่ีผูใ้ชมี้ปัญหามากท่ีสุด คือ สารสนเทศท่ีไดจ้ากโปรแกรมไม่มี
ความยืดหยุน่ การน าไปปรับใชมี้ความยุง่ยาก ท าให้เสียเวลา เช่น ไม่สามารถส่งออกขอ้มูลในรูปแบบ
ไฟล์ได้ มีค่าเฉล่ีย 2.73 และประเด็นท่ีผูใ้ช้มีปัญหาน้อยท่ีสุด คือ ระบบไม่มีการแจง้เตือนเม่ือกรอก
ขอ้มูลไม่ครบ ท าใหส้ารสนเทศท่ีไดเ้กิดความผดิพลาด มีค่าเฉล่ีย 2.59 


