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 แบบสอบถามวา่ทราบและเคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
 ของบุคลากรสายวชิาการ 68 
ตารางท่ี 4.34  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบ 
 แบบสอบถามวา่ทราบแต่ไม่เคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
 ของบุคลากรสายวชิาการ 69 
ตารางท่ี 4.35  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบ 
 แบบสอบถามวา่ไม่ทราบวา่มีรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
 ของบุคลากรสายวชิาการ 69 
ตารางท่ี 4.36  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีคิดวา่รายงานสารสนเทศต่างๆ 
         มีประโยชน์ และสามารถน าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองได ้ 
 ของบุคลากรสายวชิาการ 70 
ตารางท่ี 4.37  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดวา่รายงานสารสนเทศท่ีได ้
 จากระบบมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ของบุคลากรสายวชิาการ 70 
 



 

ฏ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.38  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีระดบัความพึงพอใจต่อ 
 ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมมากนอ้ยเพียงใด 
 ของบุคลากรสายวชิาการ 71 
ตารางท่ี 4.39  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการ 
 ใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายวชิาการ 71 
ตารางท่ี 4.40  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดวา่ก่อนท่ีจะใชร้ะบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานมากนอ้ยเพียงใด 
 ของบุคลากรสายวชิาการ 72 
ตารางท่ี 4.41  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับ 
 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นความง่ายต่อการใชง้านของบุคลากรสายวชิาการ 73 
ตารางท่ี 4.42  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองการยอมรับ 
 การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นประสิทธิภาพขงระบบและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 ของบุคลากรสายวชิาการ 73 
ตารางท่ี 4.43  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีความพึงพอใจกบัภาพรวม 
 ทั้งหมดของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 มากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายวชิาการ 75 
ตารางท่ี 4.44  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีคิดวา่สามารถผลกัดนัใหเ้กิด 
 การยอมรับในเทคโนโลยขีองระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 
 มากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายวชิาการ 75 
ตารางท่ี 4.45  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะ 
 สารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบของบุคลากรสายวชิาการ 76 
ตารางท่ี 4.46  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการ 
 ของบุคลากรสายวชิาการ 77 



 

ฐ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.47  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ของบุคลากรสายวชิาการ 78 
ตารางท่ี 4.48 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ดา้นบุคลากรของบุคลากรสายวชิาการ 79 
ตารางท่ี 4.49  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรสายวชิาการ 80 
ตารางท่ี 4.50  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศของบุคลากร 
 สายสนบัสนุน 81 
ตารางท่ี 4.51  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามช่วงอายขุองบุคลากร 
 สายสนบัสนุน 82 
ตารางท่ี 4.52  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามวฒิุการศึกษา 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 82 
ตารางท่ี 4.53  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 82 
ตารางท่ี 4.54  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามหน่วยงาน 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 83 
ตารางท่ี 4.55  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามความถ่ีในการเขา้ 
 ใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 84 
ตารางท่ี 4.56  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีวตัถุประสงคใ์ดในการเขา้ 
 มาใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 84 
ตารางท่ี 4.57  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีประสบการณ์ในการใช ้
 รายงานสารสนเทศมากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายสนบัสนุน 85 
 
 



 

ฑ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.58  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบ 
 แบบสอบถามวา่ทราบและเคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 88 
ตารางท่ี 4.59  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบ 
 แบบสอบถามวา่ทราบแต่ไม่เคยใชง้านรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 88 
ตารางท่ี 4.60  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม เก่ียวกบัเหตุผลท่ีผูต้อบ 
 แบบสอบถามวา่ไม่ทราบวา่มีรายงานสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ  
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 88 
ตารางท่ี 4.61  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีคิดวา่รายงานสารสนเทศต่างๆ 
         มีประโยชน์ และสามารถน าไปประยกุตก์บังาน/หน่วยงานของตนเองได ้ 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 89 
ตารางท่ี 4.62  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดวา่รายงานสารสนเทศท่ีได ้
 จากระบบมีคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด ของบุคลากรสายสนบัสนุน 90 
ตารางท่ี 4.63  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีระดบัความพึงพอใจต่อ 
 ระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรในภาพรวมมากนอ้ยเพียงใด 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 90 
ตารางท่ี 4.64  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาการ 
 ใชง้านระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 91 
ตารางท่ี 4.65  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม คิดวา่ก่อนท่ีจะใชร้ะบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากรจะมีประโยชน์ต่อการท างานมากนอ้ยเพียงใด 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 91 
ตารางท่ี 4.66  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ือง 
 การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 92 
 



 

ฒ 

 

สารบญัตาราง (ต่อ) 

หนา้ 

ตารางท่ี 4.67  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ือง 
 การยอมรับการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ ดา้นประสิทธิภาพของระบบ 
 และประโยชน์ท่ีไดรั้บของบุคลากรสายสนบัสนุน 93 
ตารางท่ี 4.68  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม วา่มีความพึงพอใจกบัภาพรวม 
 ทั้งหมดของระบบในดา้นความสามารถ ประสิทธิภาพ และประโยชน์ท่ีไดรั้บ 
 มากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายสนบัสนุน 94 
ตารางท่ี 4.69  แสดงจ านวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ท่ีคิดวา่สามารถผลกัดนัใหเ้กิด 
 การยอมรับในเทคโนโลยขีองระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 
 มากนอ้ยเพียงใดของบุคลากรสายสนบัสนุน 94 
ตารางท่ี 4.70  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจต่อการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เร่ืองลกัษณะ 
 สารสนเทศท่ีไดจ้ากระบบของบุคลากรสายสนบัสนุน 95 
ตารางท่ี 4.71  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ ดา้นการจดัการ 
 ของบุคลากรสายสนบัสนุน 96 
ตารางท่ี 4.72  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ดา้นวสัดุอุปกรณ์ของบุคลากรสายสนบัสนุน 97 
ตารางท่ี 4.73 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ดา้นบุคลากรของบุคลากรสายสนบัสนุน 98 
ตารางท่ี 4.74  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัญหาในการใชง้านระบบ 
 สารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  
 ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารของบุคลากรสายสนบัสนุน 99 
ตารางท่ี 5.1  แสดงการวเิคราะห์ SWOT ของระบบสารสนเทศทะเบียนประวติับุคลากร 112 
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สารบัญภาพ 

หนา้ 

ภาพท่ี 1.1   แสดงแผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากร     5 
ภาพท่ี 1.2   แสดงแผนภูมิแสดงรายงานขอ้มูลจ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทต่างๆ   5 
ภาพท่ี 1.3  แสดงรายงานขอ้มูลบุคลากรจ าแนกตามหน่วยงาน 6 
ภาพท่ี 1.4  แสดงรายงานขอ้มูลต าแหน่งบริหาร 6 
ภาพท่ี 1.5  แสดงรายงานขอ้มูลบุคลากรจ าแนกตามประเภทบุคลากรในหน่วยงาน 7 
ภาพท่ี 1.6  แสดงรายงานขอ้มูลการลาจ าแนกตามหน่วยงาน 7 
ภาพท่ี 1.7  แสดงรายงานขอ้มูลการเกษียณอายรุาชการ 7 
ภาพท่ี 2.1  แสดงขั้นตอนการประเมิน 15 
ภาพท่ี 2.2  แบบจ าลองตน้ฉบบัของ TAM 18 
ภาพท่ี 2.3  แบบจ าลองความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM 18 
ภาพท่ี 2.4  แบบจ าลองขยายเพิ่มเติมความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM 19 
ภาพท่ี 2.5  แบบจ าลองขยายเพิ่มเติมความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัใน TAM2 20 
ภาพท่ี 3.1  แผนผงัการเก็บรวบรวมขอ้มูล 36 
ภาพท่ี 5.1 แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2  
 ดา้นตวัแปรภายนอก 112 
ภาพท่ี 5.2  แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลยีTAM2 
 ดา้นการรับรู้ประโยชน์ท่ีไดรั้บ 113 
ภาพท่ี 5.3  แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2  
 ดา้นความง่ายต่อการใชง้าน 113 
ภาพท่ี 5.4  แสดงแผนภูมิผลการประเมินการยอมรับเทคโนโลย ีTAM2  
 ดา้นทศันคติท่ีมีต่อการใชง้าน 114 
 


