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ปการศึกษา 2558 

 

บทคัดยอ 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานใน

การใช Customer Information System Web Application หรือ CIS Web Application ซ่ึงเปน 

Application ท่ีเก่ียวของกับขอมูลผูใชน้ําของการประปานครหลวง งานวิจัยนี้จัดทําข้ึนในมุมมองของ

ผูปฏิบัติงานท่ีเปนผูใชงานระบบ วามีปจจัยใดบางท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดย

การใชระบบ CIS Web Application 

กลุมตัวอยางท่ีใชสําหรับงานวิจัยนี้คือ ผูปฏิบัติงานของการประปานครหลวงท่ีใชงาน

ระบบ CIS Web Application ทําการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีเปนกระดาษ และ

แบบสอบถามออนไลน โดยแบบสอบถามออนไลนจะโพสลงในเฟซบุกกลุมปดของการประปานคร

หลวง ซ่ึงมีสมาชิกประมาณ 2,500 คน เก็บแบบสอบถามไดจํานวน 206 ชุด ใชเวลาเก็บ

แบบสอบถามประมาณ 1 เดือน จากนั้นนําไปวิเคราะหสมการถดถอย (Regression Analysis) เพ่ือ

หาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

งานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี หรือ Task-Technology Fit 

(Goodhue and Thompson, 1995) รวมกับปจจัยอ่ืนๆท่ีไดมาจากการทบทวนวรรณกรรม คือ 

ปจจัยการกํากับตนเอง ปจจัยการจัดการตนเอง และปจจัยทัศนคติ พัฒนาออกมาเปนกรอบแนวคิด 

(Conceptual Model) ของงานวิจัยในครั้งนี้ พบวา ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี

สงผลทางบวกตอการกํากับตนเอง สงผลทางบวกตอทัศนคติ และสงผลทางบวกตอประสิทธิผลของ

การปฏิบัติงาน การกํากับตนเองสงผลทางบวกตอการจัดการตนเอง การจัดการตนเองสงผลทางบวก

ตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน และทัศนคติสงผลทางบวกตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
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ขอจํากัดของงานวิจัยนี้คือผูวิจัยไมไดกําหนดโควตาสังกัดของผูทําแบบสอบถาม ทําให

คําตอบสวนใหญของผูทําแบบสอบถามมาจากสํานักงานประปาสาขาท่ีผูวิจัยทํางานอยู 

จากการศึกษางานวิจัยอ่ืนๆพบวา มีผูวิจัยไดทําการศึกษาปจจัยการกํากับตนเอง และ

การจัดการตนเอง แตยังไมเคยมีการประยุกตปจจัยการกํากับตนเอง และการจัดการตนเอง เขากับ

ทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี กลาวคือ ปจจัยการกํากับตนเอง และการจัดการตนเอง มักพบ

ในงานวิจัยดานการศึกษา การเรียนรู และการบริหารทรัพยากรมนุษยแตยังไมมีการประยุกตกับ

งานวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดมีการผสมผสานปจจัยการกํากับตนเอง การ

จัดการตนเอง และทัศนคติ รวมกับทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีดวย 

 

คําสําคัญ: ประสิทธิผลของการปฏิบัติงานระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีการกํากับตนเอง 

การจัดการตนเองทัศนคติ CIS Web Application 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research is to identify the factors that would impact 

“Customer Information System Web Application” or “CIS Web Application” which is an 

application to gather information from Metropolitan Waterworks Authority (MWA)’ 

customers. This study is prepared by the person who is using to find out what elements 

that could influence the effectiveness of CIS web. 

The 206 sets of survey are collected from both online and paper-and-pencil 

questionnaires from the MWA’s operators who frequently use CIS Web. Then, regression 

analysis was applied to the survey for finding the correlation between independent 

variable and dependent variable by using Statistical Analysis Software. 

The research presents the individual performance impact whether the 

capability of the application match the tasks that the user must to perform called Task-

Technology Fit (Goodhue and Thompson, 1995) including the consideration of self-

regulation, self-management and attitude factors from literature review for the conceptual 

model. 

The outcome significantly shows the correlation between system and task. 

Well system design with cautious consideration of tasks will lead all operators to work 

effectively and well-perform to promote customer satisfaction. Also it will drive the 
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operators increase their competency and performance to accomplish organization’s goal. 

This consequence is influenced by self-regulation and self-management, and then the 

organization should support them by providing the training session to eventually increase 

organization capability. 

Including the attitude; last factor, the study shows that well design between 

system and task will cause the operators have positive attitude which will bring efficiency 

and effectiveness in the workplace. Then, the organization should well design and develop 

the user friendly system which is less – errors. 

This research is limited by respondents that are mostly from the branch of 

Metropolitan Waterworks Authoritywhere the researcher is working with. 

The conceptual model development in this research provide a new insight to 

a relation between 'level of matching between task and technology' and 'self-regulation' in 

which the previous research regarding self-regulation were done in learning and study 

approach leaving the technological context behind. According to literature reviews, it is 

found that the level of matching between task and technology have a positive effect to 

self-regulation. 

 

Keywords: Job performance, Level of matching between task and technology, Self-

regulation, Self-management, Attitude, CIS Web Application 
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รวมงานท่ีการประปานครหลวงท่ีชวยสนับสนุนในการทําแบบสอบถาม และชวยกระจายแบบสอบถาม

งานวิจัยของผูเขียนในครั้งนี้ดวย 

 ขอขอบคุณคุณพอ คุณแมและนองสาว ท่ีคอยดูแลเอาใจใส และสนับสนุนผูเขียนในทุกๆ

ดาน ตั้งแตเริ่มตนสอบเขาเรียน จนสําเร็จการศึกษา 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ และคนรอบขาง รุนพ่ี MSMIS รุนท่ี8 เพ่ือนๆ กลุมเด็กหนาหอง 

และเพ่ือนๆ MSMIS รุนท่ี9 ทุกคนท่ีคอยชวยเหลือ สนับสนุน และใหกําลังใจกันเสมอมา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 เหตุผลและความสําคัญของการวิจัย 

 

ปจจุบันการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในองคกรมีบทบาทตอการดําเนินงาน

ในภาคธุรกิจเปนอยางมาก เนื่องจากกอใหเกิดประโยชนในการทํางาน ชวยสนับสนุนการตัดสินใจของ

ผูบริหาร ทําใหองคกรดําเนินงานไดอยางถูกตอง แมนยํา รวดเร็วมากยิ่งข้ึน สามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคไดมากข้ึน ทําใหองคกรมีความไดเปรียบในเชิงแขงขันไดมากยิ่งข้ึน  

เชนเดียวกับการประปานครหลวง ท่ีมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช

ดําเนินงานในดานตางๆภายในองคกร เพ่ือใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานมากยิ่งข้ึน ระบบสารสนเทศท่ีการประปานครหลวงนํามาใชในองคกรนั้น

มีหลายดาน ท้ังดานการผลิตและสงน้ํา เชน ระบบตรวจวัดขอมูลการตรวจจายน้ํา (SCADA), ดานการ

บริการ เชน ระบบขอมูลผูใชน้ํา (Customer Information System หรือ CIS) และระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตร (Geographic Information System หรือ GIS), ดานการบริหาร เชน MIS  DSS  และ 

BI, ดานการสื่อสาร เชน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส เปนตน ดังแสดงในภาพท่ี 1.1  

 
ภาพท่ี 1.1 ระบบสารสนเทศท่ีสําคัญของการประปานครหลวง 
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จากภาพท่ี 1.1 จะเห็นไดวา ระบบ CIS Web เปนแอปพลิเคชันท่ีใชในงานบริการสวน

หนา สนับสนุนการดําเนินงานทางดานธุรกิจของการประปานครหลวง โดยระบบ CIS Web นี้มี

ผูใชงานคือ พนักงานและลูกจางระดับปฏิบัติการ  ผูบริหารระดับตน และผูบริหารระดับกลาง 

การประปานครหลวงเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหนาท่ีดําเนิน

ธุรกิจจัดหา ผลิต และใหบริการทางดานกิจการประปา โดยสายงานท่ีมีผูปฏิบัติงานมากท่ีสุดคือ สาย

งานบริการ มีหนาท่ีใหบริการผูใชน้ํา เชน ติดตั้งประปาใหม อานมาตร ออกใบแจงหนี้/ใบเสร็จรับเงิน  

รับฝากคาน้ําประปาลวงหนา บรรจบมาตร ถอดมาตร ยุบทะเบียน เปนตน โดยมีหนวยงานใหบริการ

คือ สํานักงานประปาสาขาท้ัง 18 สาขา ไดแก บางกอกนอย ตากสิน สุขสวัสดิ์ ภาษีเจริญ นนทบุรี 

มหาสวัสดิ์ บางบัวทอง บางเขน ประชาชื่น พญาไท แมนศรี ทุงมหาเมฆ สุขุมวิท พระโขนง ลาดพราว 

มีนบุรี สมุทรปราการ และสุวรรณภูมิ ครอบคลุมพ้ืนท่ีใหบริการท้ังสามจังหวัดคือ กรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยมีแอปพลิเคชัน CIS web เปนแอปพลิเคชันหลักในการทํางาน 

ประกอบดวยโมดูลตางๆ เชน ระบบรับคํารอง ระบบงานติดตั้งประปาใหม ระบบทะเบียนผูใชน้ํา 

ระบบบริหารมาตรวัดน้ํา ระบบงานลูกหนี้คาน้ํา ระบบอานมาตรออกใบแจงหนี้ เปนตน รวมถึง

รายงานตางๆ เชน รายงานปริมาณน้ําขาย รายงานขอมูลผูใชน้ํา เปนตน ดังแสดงในภาพท่ี 1.2  

 
ภาพท่ี 1.2 เมนูหลักท้ังหมดของระบบ CIS web 
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ผูใชงาน CIS Web Application คือผูปฏิบัติงานในสํานักงานประปาสาขา ซ่ึงมีชวงอายุ 

และมีวุฒิการศึกษาท่ีหลากหลาย เชน วิศวกร นักบัญชี นักประชาสัมพันธ นักบริหารงาน พนักงาน

รายได ชาง ลูกจางประจํา 

ผูทําวิจัยพบวา ในการทํางานโดยใชแอปพลิเคชันนั้น มีผูใชงานบางรายไมกลาท่ีจะ

ทดลองใชงานเมนูใหมๆท่ีแตกตางจากวิธีการทํางานท่ีเคยทําอยู หรือคิดหาวิธีปรับปรุงการทํางาน 

เพ่ือใหการปฏิบัติงานนั้นมีความสมบูรณ ครบถวน ถูกตองมากยิ่งข้ึน ในขณะท่ีผูใชงานบางรายท่ีมีอายุ 

และวุฒิการศึกษาไมแตกตางกัน กลับมีการตอบสนองการใชงานแอปพลิเคชันท่ีแตกตางกันคือ กลาท่ี

จะทดลองใชงานเมนูใหมๆ มีขอคําถามในการใชงานแอปพลิเคชัน และพยายามคิดหาวิธีการทํางานท่ี

ทําใหงานมีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน จึงเปนท่ีมาของคําถามในงานวิจัยวามีปจจัยใดบางท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน โดยผูทําวิจัยมีขอสันนิษฐานในเบื้องตนวาอาจมีสาเหตุมาจากความถนัด

ในการใชเทคโนโลยี, ความใฝรู เปนตน ซ่ึงเปนท่ีมาของกรอบแนวคิดการวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้ 

งานวิจัยนี้ไดนําทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Task-Technology Fit) 

(Goodhue and Thompson, 1995) ในสวนของ Task-Technology Fit ท่ีสงผลตอ 

Performance มาใชในกรอบแนวคิดของงานวิจัย โดยใชปจจัย ระดับความเขากันไดระหวางงานและ

เทคโนโลยี เปนตัววัด ซ่ึงปจจัยดังกลาวสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และไดนําปจจัยใหม คือ 

การกํากับตนเอง การจัดการตนเอง และทัศนคติ มารวมในกรอบแนวคิดของการวิจัยในครั้งนี้ 

จากการศึกษางานวิจัยอ่ืนๆพบวา ปจจัยการกํากับตนเอง และการจัดการตนเองนั้น มี

ผูวิจัยทานอ่ืนไดทําการศึกษาแลว แตยังไมเคยมีการประยุกตปจจัยการกํากับตนเอง และการจัดการ

ตนเอง เขากับทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี กลาวคือ ปจจัยการกํากับตนเอง และการจัดการ

ตนเอง มักพบในงานวิจัยดานการศึกษา การเรียนรู และดานการบริหารทรัพยากรแตยังไมมีการ

ประยุกตกับงานวิจัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานวิจัยชิ้นนี้จึงไดมีการผสมผสานปจจัยการกํากับ

ตนเอง การจัดการตนเอง และทัศนคติ รวมกับทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยีดวย 

 

1.2 ประเด็นคําถามในการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ตองการศึกษาวา มีปจจัยใดบางท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงานในการใชงานระบบ CIS Web Application 
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบตอประสิทธิผลในการทํางานโดยใช CIS Web 

Application โดยมีปจจัยท่ีทําการศึกษาคือ ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี, การ

กํากับตนเอง, การจัดการตนเอง, ทัศนคติ สงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานโดยใช CIS Web 

Application 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้มุงศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคลเก่ียวกับการยอมรับการใชเทคโนโลยี ทัศนคติ 

การรับรูความสามารถของตนเอง การจัดการตนเองใหสามารถทํางานโดยใชแอปพลิเคชันใหสําเร็จได 

โดยงานวิจัยนี้เก็บขอมูลจากผูใชงานแอปพลิเคชัน CIS Web ซ่ึงก็คือผูปฏิบัติงานท่ีสํานักงานประปา

สาขาท้ัง 18 สาขา และฝายงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของในสังกัดสายงานบริการท่ีใชงานแอปพลิเคชัน CIS 

Web มีจํานวนท้ังสิ้นประมาณ 1,800 คน 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.1 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.1.1 ทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี (Task-Technology Fit Theory) 

(Goodhue & Thompson, 1995) 

ทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี ถูกใชอยางกวางขวางในการอธิบายและคาดการณ

ความสอดคลองระหวางความตองการของงาน และหนาท่ีงานทางดานเทคโนโลยีวาสงผลทางบวกตอ

กันอยางไร (Lu and Yang, 2014) ซ่ึงในตอนแรกเริ่มนั้น ทฤษฎีตัวแบบการยอมรับเทคโนโลยี เปน

ทฤษฎีท่ีถูกพัฒนาข้ึนเพ่ือเปนแนวทางในการเลือกกลุมท่ีเหมาะสมในการสนับสนุนระบบงานในการ

ทํางาน (Zigurs and Buckland, 1998) 

Goodhue (1997) ไดนิยาม Task-Technology Fit (TTF) ไววา เปนระดับของการใช

เทคโนโลยีมาชวยตัวบุคคลในการทํางาน หรือถาจะกลาวใหเฉพาะเจาะจงมากข้ึน TTF คือ ความ

สอดคลอง ทามกลางความตองการของงาน, ความสามารถของแตละบุคคล ความสามารถของระบบ 

และสวนติดตอกับผูใชงาน ในบริบทของงานวิจัยทางดานระบบสารสนเทศนั้น เทคโนโลยีหมายถึง 

ระบบคอมพิวเตอร (เชน ฮารดแวร ซอฟตแวร และขอมูล) และการบริการท่ีสนับสนุนผูใชงาน (เชน 

การฝกอบรม และการชวยเหลือ) เทคโนโลยีถูกมองเปนเครื่องมือใหบุคคลใชในการทํางานใหสําเร็จ 

 
ภาพท่ี 2.1 Task-Technology Fit (Goodhue & Thompson, 1995) 

  

จากภาพท่ี 2.1 ทฤษฎี Task-Technology Fit มีปจจัยท่ีเก่ียวของคือ ลักษณะของงาน 

และลักษณะของเทคโนโลยี สงผลตอความสอดคลองของงานและเทคโนโลยี ซ่ึงความสอดคลองของ

งานและเทคโนโลยีนั้นก็จะสงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน และการทําใหเกิดประโยชน ในงานวิจัยนี้
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จะพิจารณาเพียงหนึ่งความสัมพันธคือความสัมพันธของความสอดคลองระหวางงานและเทคโนโลยีท่ี

สงผลตอการปฏิบัติงานเทานั้น ปจจัยในเรื่องของงานและปจจัยในเรื่องของเทคโนโลยีเปนตัวแปร

สําคัญท่ีมีอิทธิพลตอการใชงานระบบ และการรับรูประสิทธิผลของการปฏิบัติงานท่ีไดรับจากการใช

ระบบ (Chung et al., 2014) 

เม่ือเทคโนโลยีนั้นมีคุณสมบัติและใหการสนับสนุนความตองการของงานไดก็จะ

สงผลใหสมรรถนะในการทํางานเพ่ิมข้ึนแลว (Goodhue and Thompson, 1995) ความสอดคลอง

ระหวางงานของบุคคลและเทคโนโลยีท่ีใช สงผลตอทัศนคติของผูใชงาน และความสอดคลองระหวาง

งานของบุคคลและเทคโนโลยีท่ีใช ยังสงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานนั้น ผูใชงานเทคโนโลยีได

อยางมีความสอดคลองกันระหวางงานของผูใชงาน และเทคโนโลยีท่ีใช จะมีทัศนคติท่ีดีตอการใชงาน

และสงผลใหเพ่ิมประสิทธิผลของการปฏิบัติงานได (Parkes, 2013) 

 

2.2 งานวิจัยในอดีตท่ีเกี่ยวของ 

 

2.2.1 การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 

การกํากับตนเอง คือ กระบวนการปรับตัวท่ีมีการเฝาสังเกตตนเอง (self-

monitoring) โดยอาศัยการประเมินขอมูลจากการรับรูหรือใชขอมูลปอนกลับ ในการกําหนด

พฤติกรรมของตนเอง (Reynolds and Alonzo, 2000) ทฤษฎีการควบคุมตนเองเชื่อวา ความหมาย

ของประสบการณหนึ่งสําหรับแตละบุคคลนั้นไมเหมือนกัน บุคคลจะเปนคนตัดสินวา อะไรสําคัญท่ีสุด

สําหรับตน จะดูแลตนเองหรือจัดการกับเหตุการณท่ีเผชิญนั้นอยางไร และตนพอใจกับผลลัพธท่ี

เกิดข้ึนมากนอยเพียงใด (Johnson, 1999) 

การกํากับตนเองนั้นสงผลตอการจัดการตนเองดังในงานวิจัยของ Lansing and 

Berg (2014) ซ่ึงไดใหความเห็นวา การจัดการตนเองเก่ียวกับความเจ็บปวยเรื้อรังในวัยรุนมีความ

เก่ียวของกับกระบวนการกํากับตนเองในการทําใหพฤติกรรมนั้นสมบูรณ เชน ผูปวยวัยรุนท่ีเปน

โรคเบาหวานเรื้อรังท่ีมีพฤติกรรมการกํากับตนเองจะทดสอบระดับน้ําตาลในเลือดแทนท่ีจะปลอยให

ตนเองหมดหวังอยูเฉยๆ รวมถึงการวางแผนในการรับประทานยา/ฉีดยาของตนเองในวันท่ีตองไป

โรงเรียน เปนตน  

การกํากับตนเองเปนความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามมาตรฐานท่ี

บุคคลนั้นกําหนดการกํากับตนเองนั้นมีความเก่ียวของกับ การจัดการการประเมินตนเองท่ี

กระบวนการการรับรูและการกระตุน ท่ีซ่ึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนั้นข้ึนอยูกับความตองการตาม

สภาพแวดลอม (Ness and Sohlberg, 2013) 
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กลไกของการกํากับตนเอง สงผลตอความสําเร็จในการปฏิบัติงานขององคกร 

(Bandura and Wood, 1989) ประกอบดวย 3 กระบวนการคือกระบวนการสังเกตตนเอง (Self-

Observation) เปนกระบวนการท่ีทําใหบุคคลรูวามีอะไรเกิดข้ึนกับตนเอง ซ่ึงจะเปนขอมูลสําคัญท่ีจะ

นําไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะบุคคลจะนําขอมูลท่ีไดจากการสังเกตตนเองมากําหนด

เปาหมายการกระทํา พรอมท้ังติดตามตรวจสอบ และประเมินการกระทําพฤติกรรมของตนเอง

กระบวนการตัดสิน (Judgment Process) เปนกระบวนการท่ีตอเนื่องกับกระบวนการสังเกตตนเอง 

เพราะเม่ือบุคคลทําการสังเกตและบันทึกพฤติกรรมตนเองแลวจะนําขอมูลท่ีไดไปเปรียบเทียบกับ

เปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงพฤติกรรมของบุคคลจะสําเร็จหรือลมเหลวนั้นยอมข้ึนอยูกับมาตรฐานท่ี

บุคคลนํามาประเมิน และมาตรฐานท่ีบุคคลนํามาประเมินนั้นจะไดมาจากการเปรียบเทียบเชิงอางอิง

สังคม การใหคุณคาของกิจกรรม และการอนุมานสาเหตุของการกระทําและกระบวนการการแสดง

ปฏิกิริยาตอตนเอง (Self-Reaction) เปนกระบวนการสุดทายของการกํากับตนเอง ซ่ึงจะทําหนาท่ีใน

การตอบสนองผลการประเมินพฤติกรรมตนเองท้ังทางบวกและทางลบ กลาวคือเม่ือบุคคลใดกระทํา

พฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวบุคคลนั้นก็จะใหการเสริมแรงตนเองเพ่ือจูงใจใหกระทํา

พฤติกรรมใหไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไว และเม่ือสามารถทําพฤติกรรมไดตามเปาหมายท่ีวางไว 

บุคคลนั้นก็จะเกิดแรงจูงใจแกตนเองซ่ึงจะเปนกลไกท่ีชวยสงเสริมใหแสดงพฤติกรรมนั้นตอไป (กชมล 

ธนะวงศ และจินตนา สรายุทธพิทักษ, 2557) 

2.2.2 การจัดการตนเอง (Self-Management) 

การจัดการตนเอง (Self-management) คือ ความสามารถของผูเรียนในการ

อธิบายถึงวิธีจัดการความเครียดและควบคุมการแสดงออกทางอารมณ และพฤติกรรมของตนเองได

อยางเหมาะสม รวมท้ังสามารถตั้งเปาหมายการทํางานและดําเนินการบรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคท่ีตั้งไว (รังสิรัศม วงศอุปราช และพีร วงศอุปราช, 2555) 

การจัดการตนเอง เปนทักษะการเรียนรูและการปฏิบัติพฤติกรรมท่ีเหมาะสม ใน

การจัดการกับปญหาท่ีเกิดข้ึน   เพ่ือใหคงไวซ่ึงสภาวะทางอารมณในการเผชิญกับภาวะความเจ็บปวย

เรื้อรัง การจัดการตนเองมีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูปวยมีสวนรวมในการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพรวมกับ

บุคลากรทางการแพทย (Lorig, 1993) 

ในงานวิจัยของ Kjeken et al. (2013) ไดกลาวถึงผูปวยท่ีเปนโรคขอเสื่อม นํากล

ยุทธเก่ียวกับการจัดการตนเองมาใชในการสนับสนุนการดําเนินชีวิตประจําวัน เพ่ือใหบรรลุผลสําเร็จท่ี

ดีข้ึนได เชน ความสามารถในการใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ความสามารถในการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม เปนตน 

รูปแบบของการจัดการพฤติกรรมตนเอง (A-O-B-C Model) มีองคประกอบ

สําคัญ 2 ประการ คือ การควบคุมสิ่งเรา (Stimulus control) และผลการกระทํา (Consequence) 
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มี 4 ข้ันตอน ไดแก ข้ันท่ี 1 การควบคุมสิ่งเราหรือการวางแผนจัดสิ่งแวดลอม หรือ A (Stimulus / 

Activator Control or Environmental Planning) ข้ันท่ี 2 การใชกระบวนการทางพุทธิปญญา

ภายในตนเอง หรือ O (Cognitive process organism) ข้ันท่ี 3 การใหแรงเสริมและลงโทษตนเอง 

หรือ B (Self-reinforcement and Self-punishment) และข้ันท่ี 4 การควบคุมพฤติกรรมดวยพุทธิ

ปญญา หรือ C (Cognitive control) (Wood and Bandura, 1989) การจัดการตนเองเปน

ความสามารถท่ีมีพ้ืนฐานมาจากการแกปญหา (Problem-Base) ประกอบดวย 5 ทักษะหลักดังนี้ (1) 

Problem Solving คือทักษะในการแกไขปญหาไมไดมีความหมายเพียงแคการหาคําตอบของปญหา

เทานั้น แตยังรวมไปถึงความเขาใจถึงความหมายของปญหานั้น, คําตอบท่ีอาจเปนไปได ซ่ึงอาจมาจาก

คําชักชวนหรือคําแนะนําจากเพ่ือนหรือผูเชี่ยวชาญ, การนําไปใชในการแกปญหา และการประเมินผล

ท่ีไดรับ (2) Decision Making คือผูใชงานตองมีความรูท่ีจําเปนและเพียงพอสําหรับการตัดสินใจ การ

ตัดสินใจท่ีอยูบนพ้ืนฐานของสารสนเทศ (Information) ท่ีเพียงพอและเหมาะสม (3) Resource 

Utilization คือในการสอนผูใชงานใหสามารถใชทรัพยากรไดอยางเหมาะสมนั้น ยังรวมไปถึงการสรร

หาทรัพยากรจากแหลงตางๆดวย การแสวงหาทรัพยากรนั้น คนสวนใหญมักจะหาทรัพยากรทีละ

แหลงและหาขอมูลของทรัพยากรตัวนั้นกอน ถาไมประสบความสําเร็จจึงคอยไปหาทรัพยากรจาก

แหลงอ่ืนตอไป แตเพ่ือใหไดผลลัพธท่ีดีท่ีสุด ผูใชงานควรหาทรัพยากรจากแหลงท่ีมีความเปนไปได

หลายๆแหลงพรอมๆกันพรอมท้ังหาขอมูลไปดวย (4) Form partnerships with their providers 

คือในครึ่งหลังของศตวรรษท่ี 20 บทบาทของผูใหบริการ (Provider) มีเพ่ิมมากข้ึนในการเปนท้ังผู

ฝกสอนและ partner และเพ่ิมมากข้ึนพอๆกับความเปนมืออาชีพของผูใหบริการ ทําใหผูใชงาน

สามารถวิเคราะหปญหา และตัดสินใจแกปญหาไดอยางถูกตองและแมนยํามากข้ึน (5) Taking 

Action คืออาจดูคลายกับ Decision Making แตในความเปนจริงนั้น ทักษะ Taking Action นี้

เก่ียวของกับการเรียนรูในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วาจะปรับเปลี่ยนไดอยางไร สิ่งสําคัญของการ 

Taking Action คือการทําแผนปฏิบัติการระยะสั้น และการทําสิ่งนั้นใหสําเร็จ (Lorig and Holman, 

2003) 

2.2.3 ทัศนคติ (Attitude) 

Freedman (1964) ไดใหความหมายเก่ียวกับทัศนคติไววา “ทัศนคติ หมายถึง 

ระบบท่ีมีลักษณะม่ันคงอันหนึ่ง ซ่ึงประกอบดวย องคประกอบดานความรูความเขาใจ องคประกอบ

ดานความรูสึก และองคประกอบทางดานแนวโนมเชิงพฤติกรรมหรือการกระทํา” หรืออาจกลาวไดวา 

ทัศนคติ คือ แนวโนมทางจิตวิทยาท่ีแสดงออกมาจากการประเมินคาสิ่งท่ีมีอยูอยางเจาะจงดวยระดับ

ของความชื่นชอบหรือไมชื่นชอบ นิยามดังกลาว ไดรวมลักษณะสําคัญของทัศนคติเขาไวดวยกัน คือ 

namely, tendency, entity (or attitude object) และ evaluation แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ
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ดังกลาวแสดงใหเห็นถึงความแตกตางระหวางแนวโนมท่ีอยูภายใน ซ่ึงก็คือทัศนคติ และการตอบสนอง

จากการประเมินคา ซ่ึงก็คือทัศนคติท่ีแสดงออกมา (Eagly and Chaiken, 2007) 

ทัศนคติท่ีเปนบวกตอการเรียนทําใหผลการเรียนดีข้ึน นักศึกษามีความตองการ

ทําแบบฝกหัดโดยทํากิจกรรมพิเศษตางๆท่ีเก่ียวของกับการเรียน (Aniţei and Bîrsan, 2015) 

ทัศนคติของผูใชงานเปนตัวแปรค่ันกลาง (Mediator variable) ของผลกระทบจากความสอดคลอง 

และผลของการปฏิบัติงานท่ีผูใชงานรับรู ซ่ึงไมใชผลการปฏิบัติงานจริงตามวัตถุประสงคขององคกร 

(Liu et al., 2011) 

2.2.4 ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Job Performance) 

Campbell (1993) อางถึงใน Brick et al. (2015) ไดอธิบายถึงประสิทธิผลใน

การทํางานไววาเปนตัวแปรในระดับบุคคล หรือ สิ่งท่ีบุคคลหนึ่งกระทําใหเกิดข้ึน ซ่ึงแตกตางจากตัว

แปรอ่ืน เชน สมรรถนะขององคกร หรือ สมรรถนะของประเทศ ซ่ึงเปนตัวแปรในระดับท่ีสูงกวา ซ่ึง

ประสิทธิผลขององคกรอยูท่ีความสามารถในการผสมผสานสวนยอยๆขององคกรเขาดวยกันท้ังหมด 

เพ่ือไมใหการทํางานของแตละสวนซ่ึงแตกตางกันภายในองคกรเดียวกันขัดแยงกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เปาหมายของบุคคลและเปาหมายขององคกร (Schein, 1985) 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเขามาชวยสนับสนุนการทํางานนั้นสงผลกระทบทางบวก

ตอผลการปฏิบัติงานของบุคคล โดยเทคโนโลยีนั้นจะตองมีคุณประโยชน และตองมีความสอดคลองท่ี

ดีกับลักษณะของงานนั้นๆ (Goodhue and Thompson, 1995) 

Read et al. (1990) ไดเสนอแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององคกร โดยมอง

เปน 4 ดาน คือประการท่ีหนึ่ง การบรรลุเปาหมาย (Goal–Attainment Approach) แนวคิดนี้มองวา

องคกรท่ีมีประสิทธิผลจะประเมินจากระดับการบรรลุเปาหมายขององคกรเปนการมองท่ีผลลัพธ

มากกวาวิธีการ โดยมีฐานคติวา องคกรเม่ือกอตั้งจะตองมีเปาหมายท่ีตองการบรรลุ ดังนั้น แนวคิดนี้

จึงเหมาะท่ีจะใชการบรรลุเปาหมายเปนเกณฑชี้วัดประสิทธิผลขององคกรประการท่ีสองการเนนท่ี

ระบบ (System Approach) แนวคิดนี้มองวา องคกรประกอบดวย สวนยอยๆหลายสวน การท่ีจะทํา

ใหองคกรมีประสิทธิภาพไดนั้น ระบบยอยตางๆ ตองทํางานกันอยางตอเนื่อง ประสานกันอยางเปน

ระบบ ถามีสวนใดสวนหนึ่งผิดพลาด จะสงผลตอประสิทธิผลรวม วิธีการนี้ เปนการมององคกรท้ัง

ระบบตั้งแตปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการปรับเปลี่ยน (Transformation) และผลผลิต (Output) 

วิธีการนี้ เปาหมายขององคกรเปนสวนหนึ่งของประสิทธิผลเทานั้น เกณฑการวัดประสิทธิผลจึงมีความ

ซับซอนมากกวา ซ่ึงเกณฑในการวัดจะเนนท่ีความอยูรอดขององคกรในระยะยาว เชน ความสามารถ

ขององคกรในการแสวงหาทรัพยากร ประสิทธิภาพในการปรับเปลี่ยน เชน อัตราสวนระหวางผลิตผล 

ตอปจจัยนําเขา (Output/Input หรือ O/I) อัตราการปรับเปลี่ยนตอปจจัย

นําเขา(Transformation/Input หรือ T/I) อัตราการเปลี่ยนแปลงนําเขาตอปจจัยนําเขา (Change in 
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Input/Input หรือ I/I) ระดับความขัดแยงระหวางกลุม ระดับความพึงพอใจของพนักงานคือแนวคิดนี้ 

จะเนนท่ีกระบวนการ (Process of Means) มากกวาเปาหมาย (Ends) เพ่ือเปนการประกันวาองคกร

สามารถอยูรอดไดประการท่ีสาม การวัดจากความสามารถขององคกรในการชนะใจผูมีอิทธิพล 

(Strategic–Constituencies Approach) แนวคิดนี้มองวา องคกรท่ีมีประสิทธิผลจะตองตอบสนอง

ตอความตองการของสภาพแวดลอมภายนอกองคกร องคกรจะประสบความสําเร็จจะตองสนองตอบ

ตอความพึงพอใจของผูท่ีเก่ียวของ ดังนั้น เปาหมายขององคกรจะตองตรงกับกลุมมีอิทธิพลตอองคกร 

เชน บริษัทผลิตสินคาจะตองตอบสนองความตองการของลูกคา ท้ังดานความพึงพอใจ ดานราคา ดาน

คุณภาพและดานบริการ เปนตนและประการสุดทาย การวัดคาความนิยมท่ีแตกตางกันของสมาชิก

องคกร (Competing Values Approach) การท่ีจะใหความหมายของประสิทธิผลขององคกรเกณฑท่ี

จะนํามาใชเปนเกณฑชี้วัดหลักไดมาจากคานิยมของผูกําหนดในการใหความสําคัญกับเกณฑนั้นๆ 

เกณฑไหนจะสําคัญมากกวากันข้ึนอยูกับคุณคาและคานิยมของแตละองคกร 
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ตารางท่ี 2.1  

 

สรุปทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแตละปจจัย 

No. ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีอางอิง 

Level of matching 

between Task and 

Technology 

(MT) 

Self –  

Regulation 

(SR) 

Self – 

Management 

(SM) 

Attitude 

(AT) 

Job  

Performance 

(JP) 

1 Lu and Yang (2014)      

2 Zigurs and Buckland (1998)      

3 Goodhue (1997) 

 

     

4 Goodhue and Thompson (1995)      

5 Chung et al. (2014)      

6 Parkes (2013)      

7 Muis et al. (2015)      

8 Lansing and Berg (2014)      
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ตารางท่ี 2.1  

 

สรุปทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแตละปจจัย (ตอ) 

No. ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีอางอิง Level of matching 

between Task and 

Technology 

(MT) 

Self – 

Regulation 

(SR) 

Self – 

Management 

(SM) 

Attitude 

(AT) 

Job 

Performance 

(JP) 

9 Ness and Sohlberg (2013)      

10 Reynolds and Alonzo (2000)      

11 Johnson (1999)      

12 กชมล ธนะวงศ (2557)      

13 
รังสิรัศม วงศอุปราช และ พีร วงศอุปราช

(2555) 
     

14 Lorig (1993)      

15 Kjeken et at. (2013)      
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ตารางท่ี 2.1  

 

สรุปทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแตละปจจัย (ตอ) 

No. ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีอางอิง Level of matching 

between Task and 

Technology 

(MT) 

Self – 

Regulation 

(SR) 

Self – 

Management 

(SM) 

Attitude 

(AT) 

Job 

Performance 

(JP) 

16 Wood and Bandura (1989)      

17 

 

Lorig and Holman (2003)      

18 Freedman (1964)      

19 Eagly and Chaiken (2007)      

20 Liu et al. (2011)      

21 Campbell (1993) อางถึงใน Brick et al. (2015)      

22 Schein (1985)      

23 Read et al. (1990)      

24 Aniţei and Bîrsan (2015)      
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ตารางท่ี 2.2  

 

ตารางสรุปความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆท่ีไดจากทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวของ 

No. ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีอางอิง 
ความสัมพันธท่ี 1: 

SR  SM 

ความสัมพันธท่ี 2: 

SM  JP 

ความสัมพันธท่ี 3: 

MT  SR 

ความสัมพันธท่ี 4: 

MT  JP 

ความสัมพันธท่ี 5: 

MT  AT 

ความสัมพันธท่ี 6: 

AT  JP 

1 Lansing and Berg (2014)       

2 Ness and Sohlberg (2013)       

3 Kjeken et al. (2013)       

4 
รังสิรัศม วงศอุปราช และพีร วงศอุปราช

(2555) 
      

5 Muis et al. (2015)       
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ตารางท่ี 2.2  

 

ตารางสรุปความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆท่ีไดจากทฤษฎีและงานวิจัยในอดีตท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

No. ทฤษฎี/งานวิจัยท่ีอางอิง 
ความสัมพันธท่ี 1: 

SR  SM 

ความสัมพันธท่ี 2: 

SM  JP 

ความสัมพันธท่ี 3: 

MT  SR 

ความสัมพันธท่ี 4: 

MT  JP 

ความสัมพันธท่ี 5: 

MT  AT 

ความสัมพันธท่ี 6: 

AT  JP 

6 Goodhue and Thompson (1995)       

7 Chung et al. (2014)       

8 Parkes (2013)       

9 Liu et al. (2011)       

10 Aniţei and Bîrsan (2015)       
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บทที่ 3  

กรอบการวิจัย และสมมตฐิานการวิจัย  

 

งานวิจัยครั้งนี้จัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการใช CIS Web 

Application ในการปฏิบัติงาน ซ่ึงใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบของ

การวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวม

ขอมูล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 รูปแบบและกรอบแนวคิดในการทําวิจัย 

 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของในอดีต ผูทําวิจัยไดนําทฤษฎีตัว

แบบการยอมรับเทคโนโลยี ในสวนของความสอดคลองระหวางงานและเทคโนโลยีท่ีสงผลตอ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มาใชในงานวิจัยนี้ และไดนําองคประกอบ การกํากับตนเอง การ

จัดการตนเอง และทัศนคติ มาประยุกตเขากับทฤษฎีดังกลาว และพัฒนาเปนกรอบแนวคิดการวิจัยใน

ครั้งนี้ ทําใหสามารถกําหนดปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการใช CIS Web Application ในการ

ทํางานตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังแสดงในภาพท่ี 3.1 

 

 
ภาพท่ี 3.1  แสดงกรอบแนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลในการใช CIS Web Application 
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3.2 นิยามคําศัพท 

 

ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี หมายถึง ระดับของเทคโนโลยีท่ี

นํามาชวยบุคคลในการทํางานนั้น มีลักษณะเหมือนกับงานท่ีทําอยู เพ่ือใหบุคคลสามารถทํางานไดเกิด

ประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน (Goodhue and Thompson, 1995; Salge, 2014; Parkes, 

2013; Strong et al., 2006) 

การกํากับตนเอง หมายถึง พฤติกรรมในการควบคุมตนเองในการพัฒนา การนําไปใช 

และการปรับเปลี่ยนอยางยืดหยุนเพ่ือรักษาเปาหมายเดิมท่ีวางแผนไวของบุคคล เพ่ือใหประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตนวางไว (Brown et al., 1999 อางถึงใน Gavora et al., 2015) 

การจัดการตนเอง หมายถึง ความสามารถท่ีบุคคลใชในการจัดการสิ่งตางๆ เชน อาการ

ของโรค การรักษา สภาพรางกาย และสภาพจิตใจท่ีตามมาภายหลัง และรูปแบบการดํารงชีวิตท่ี

เปลี่ยนไปภายใตเง่ือนไขของเหตุการณหนึ่งๆ (Kjeken et al., 2013) 

ทัศนคติ หมายถึง การประเมินคาท้ังทางบวกและทางลบเก่ียวกับผูคน สิ่งของ กิจกรรม 

และความคิดตางๆ ซ่ึงอาจจะเปนไดท้ังรูปธรรม และนามธรรม หรือสิ่งแวดลอมตางๆรอบตัวเรา 

Eagly and Chaiken2007; Di Pietro et al., 2014; Tate et al., 2015) 

ประสิทธิผลในการทํางาน หมายถึง ผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนแลวตามท่ีบุคคลคิดหรือวางแผน

ท่ีจะประกอบกิจการใดและสามารถทํากิจการนั้นใหสําเร็จได (Chung et al., 2014; Di Pietro et 

al., 2014) 

 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 

 

3.3.1 ความสัมพันธระหวางการกํากับตนเอง และการจัดการตนเอง 

ผูปวยท่ีขาดการกํากับตนเอง ก็จะขาดกระบวนการการจัดการเก่ียวกับตัวบุคคล 

(เชน การรับมือกับปญหา เปนตน) และกระบวนการการจัดการระหวางบุคคล (เชน การควบคุมดูแล

จากพอแม เปนตน) ซ่ึงจะสงผลตอการจัดการตนเองเก่ียวกับอาการปวยเรื้อรังเชนเดียวกัน (Lansing 

and Berg, 2014) ดังนั้นจึงสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 

H1: การกํากับตนเองมีผลในเชิงบวกตอการจัดการตนเอง 

3.3.2 ความสัมพันธระหวางการจัดการตนเอง และประสิทธิผลในการทํางาน 

ผลของการฝกอบรมทางดานการจัดการตนเองของพนักงานขาย ไมเพียงแตทํา

ใหผลของการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว แตยังชวยใหผลของการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึนอยางยั่งยืน

ตามระยะเวลาท่ีผานไปอีกดวย (Frayne and Geringer, 2000) ดังนั้นจึงสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 
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H2: การจัดการตนเองมีผลในเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางาน 

3.3.3 ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีและการ

กํากับตนเอง 

ครูไดเลือกเทคโนโลยีการตอบกลับแบบทันที (Immediate Feedback) ซ่ึงครู

เห็นวานาจะเปนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ใหแกนักเรียนอนุบาลในการทําแบบฝกหัดเก่ียวกับการสะกด

คํา พบวานักเรียนซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการตอบกลับแบบทันทีในการใชงานแอปพลิเคชั่น

เก่ียวกับการสะกดคําบนแท็บเล็ตสามารถชวยสนับสนุนพัฒนาการการเรียนรูการกํากับตนเองของ

นักเรียนใหเพ่ิมข้ึนได (Muis et al., 2015) ดังนั้นจึงสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 

H3: ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีมีผลในเชิงบวกตอการกํากับ

ตนเอง 

3.3.4ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ระดับของ Task-Technology Fit ท่ีสูงข้ึน ไมเพียงแตจะชวยเพ่ิมการใช

ประโยชนท่ีสูงข้ึนเทานั้น แตยังชวยเพ่ิมผลของการปฏิบัติงานของระบบใหมากข้ึนอีกดวย (Goodhue 

and Thompson, 1995) ผลของการปฏิบัติงานท่ีสูงข้ึน หมายถึง ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีถูก

ปรับปรุงใหดีข้ึน และ/หรือมีคุณภาพท่ีสูงข้ึนดังนั้นจึงสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 

H4: ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี มีผลในเชิงบวกตอ

ประสิทธิผลในการทํางาน 

3.3.5 ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี และ

ทัศนคติ 

ความสอดคลองระหวางบุคคลและเทคโนโลยีสงผลตอทัศนคติของผูใชงาน ใน

ขณะเดียวกันก็สงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานทางดานเทคโนโลยีเชนกัน ซ่ึงยิ่งเนนใหเห็นถึง

ความสําคัญของการออกแบบเทคโนโลยีใหมีความสอดคลองกับงานซ่ึงเปนสิ่งท่ีควรทําเปนอยางยิ่ง 

(Parkes, 2013) ดังนั้นจึงสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 

H5: ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีมีผลในเชิงบวกตอทัศนคติ 

3.3.6 ความสัมพันธระหวางทัศนคติ และประสิทธิผลในการทํางาน 

ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยของ Aniţei and Bîrsan (2015) พบวาทัศนคติท่ีเปน

บวกตอการเรียนสงผลใหผลการเรียนเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังนักศึกษายังคํานึงถึงการฝกฝนโดยทํากิจกรรม

พิเศษตางๆท่ีเก่ียวของกับการเรียนอีกดวยดังนั้นจึงสามารถตั้งสมมติฐานไดดังนี้ 

H6: ทัศนคติมีผลในเชิงบวกตอประสิทธิผลในการทํางาน 
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บทที่ 4  

วิธีการวิจัย 

 

4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

4.1.1 ประชากร (Population)  

ประชากรท่ีใชในงานวิจัยนี้คือ พนักงานและผูปฏิบัติงานของการประปานคร

หลวง ท่ีปฏิบัติงานท่ีสํานักงานประปาสาขา และหนวยงานอ่ืนในสายงานบริการท่ีใชงานแอปพลิเคชัน

CIS web  มีท้ังหมดประมาณ 1,800 คน 

4.1.2 กลุมตัวอยาง (Samples) 

เก็บขอมูลกลุมตัวอยางประมาณ 200 คน โดยใชสูตรคํานวณดังนี้ (กัลยา วานิชย

บัญชา, 2548) 

n =
NZ2σ2

NE2  +  Z2σ2
 

 

โดยกําหนดให 

n แทน จํานวนหรือขนาดตัวอยางท่ีไดจากการคํานวณ 

N แทน จํานวนพนักงานและผูปฏิบัติงานท่ีใชงาน CIS Web Application 

Z แทน คาระดับความเชื่อม่ันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 เทากับ 1.96 (ความเชื่อม่ัน 95%) 

σ2 แทน คาความแปรปรวน งานวิจัยนี้ใชคาความแปรปรวนจากงานวิจัยใน 

อดีตท่ีใกลเคียงกันท่ีมีการเก็บขอมูลแบบ 5-point Likert Scale เชนเดียวกับงานวิจัยนี้ คือ 1.02 

(Chu and Lu, 2007 อางถึงในปวีณา ลาภปริสุทธิ, 2552)  

E แทน คาความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได โดยคํานวณจากวิธีการยอมรับผลตาง 

ของความผิดพลาด (Acceptance Margin of Error) (Bartlett et al., 2001) 

สูตร E = Mean * Acceptable Margin of Error 

โดยกําหนดใหคาการยอมรับผลตางของความผิดพลาดเทากับ 0.05 และคาเฉลี่ยท่ีใช 

นํามาจากงานวิจัยในอดีต คือ 3.05 (Chu and Lu, 2007 อางถึงในปวีณา ลาภปริสุทธิ, 2552) เม่ือ

แทนคาตางๆตามสูตร ไดดังนี้ 

= 
1800×1.962×1.02

1800×(3.05×0.05)2+(1.962×1.02)
 

≈ 155 คน 
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4.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล (Data Collection) 

งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูลกลุมตัวอยางแบบสะดวก 

(Convenient Sampling) โดยเลือกสุมตัวอยาง ผูทําแบบสอบถามคือพนักงานทุกระดับ และลูกจาง

ปฏิบัติการท่ีใชงานแอปพลิเคชัน CIS Web ใชเวลาเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนเวลา 1 เดือน โดย

จะสงแบบสอบถามท่ีเปนเอกสารผานทางพนักงานสงเอกสารไปยังสาขาตางๆครบท้ัง 18 สาขา และ

เก็บตัวอยางเพ่ิมเติมจากกลุมตัวอยางใน MWA Community ซ่ึงเปนสังคมออนไลนแบบกลุมปดใน 

Facebook โดยใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บขอมูล (Online Questionnaire) โดยหนาแรก

ของแบบสอบถามจะระบุไววา ผูทําแบบสอบถามคือพนักงานทุกระดับ และลูกจางปฏิบัติการท่ีใชงาน

แอปพลิเคชัน CIS Web และยังไมเคยทําแบบสอบถามท่ีเปนกระดาษมากอน จากนั้นนําคําตอบท่ี

ไดมาลงรหัส บันทึกขอมูล และประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป IBM SPSS Statistic 

การวิจัยจะมีการทดสอบเครื่องมือ โดยทดสอบความเหมาะสม (Pre-Test) ของ

แบบสอบถามงานวิจัยกับกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน เพ่ือประเมินถึงความเขาใจและการใชงานงาย

ของคําถาม ซ่ึงหลังจากจัดทํา Pre-test 1 ครั้งเพ่ือปรับภาษาของแบบสอบถามใหกระชับ เขาใจงาย 

และตรงประเด็นแลว จึงจะทําการเก็บขอมูลเพ่ือทดสอบความเหมาะสมเบื้องตนของเครื่องมือ (Pilot 

Test) กับกลุมตัวอยางอีก 30 คน โดยทําการวิเคราะหคา Cronbach’s alpha เพ่ือทดสอบความ

เท่ียงของแตละตัวแปร และวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือจัดกลุมตัวแปรท่ีมีความสัมพันธ

กันมากใหอยูในองคประกอบเดียวกัน ทําใหไดจํานวนตัวแปรท่ีนอยลง รวมท้ังการปรับปรุงคําถามอีก

ครั้ง เพ่ือใหแบบสอบถามครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษา และปจจัยท้ังหมดท่ีตองการศึกษา ซ่ึง

หลังจากทําการทดสอบความเหมาะสมเบื้องตนของเครื่องมือ (Pilot Test) 1 ครั้งแลว จึงเริ่มเก็บ

ขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 206 คน 

 

4.2 เครื่องมือท่ีใชในการทําวิจัย 

 

ใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยมีรายละเอียดของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 

สวน ดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับตําแหนงงาน และลักษณะงานท่ีทําบน CIS Web 

Application โดยทําเปนกลองตัวเลือก (Check box) ใหกลุมตัวอยางเลือก สําหรับตําแหนงงานนั้น 

ผูวิจัยจะแบงกลุมพนักงานและผูปฏิบัติงานออกเปน 3 สวนดังนี้ 

□ ลูกจาง ตัวแทน และผูปฏิบัติงาน 

□ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) 
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□ พนักงานระดับผูบริหาร (ระดับ 6 ข้ึนไป) 

สวนลักษณะงานท่ีทําบน CIS Web Application ผูวิจัยไดแบงลักษณะงานออกเปน 4 

ประเภท โดยกลุมตัวอยางสามารถเลือกไดมากกวาหนึ่งขอดังนี้ 

คําถาม โปรดเลือกลักษณะงานท่ีทําบนระบบ CIS Web (สามารถเลือกไดมากกวา 1 

ขอ) 

□ บันทึกขอมูล 

□ เรียกดูขอมูล และรายงานตางๆ 

□ นําขอมูลจากระบบไปประมวลผล เพ่ือใชในการทํางานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

□ นําขอมูลจากระบบไปวิเคราะห เพ่ือใชในการวางแผนงานใหสอดคลองกับกลยุทธ

ขององคกร 

สวนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับอัตราการใชงานแอปพลิเคชัน โดยจะสอบถามเปนระยะเวลาใน

การใชงาน หนวยเปนเฉลี่ยชั่วโมงตอวัน 

สวนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอการใชแอปพลิเคชัน

CIS Web ในการปฏิบัติงาน ในเรื่องของตัวแปรอิสระท่ีตองการศึกษาวาสงผลกระทบตอตัวแปรตาม

หรือไม อยางไรโดยวัดตัวแปรอิสระ 1 ปจจัย ไดแก ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี 

และมีคําถามในการวัดตัวแปรตาม 4 ปจจัยไดแก การกํากับตนเอง การจัดการตนเอง ทัศนคติ และ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

โดยคําถามในสวนนี้จะทําการเก็บขอมูลแบบ 5-point Likert Scale ดังนี้ 

1= ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

2= ไมเห็นดวย 

3= ไมใชท้ังเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

4= เห็นดวย 

5= เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

สวนท่ี 4 คําถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อายุงาน สาขา

หรือฝายงานท่ีสังกัด เปนตน ซ่ึงในสวนดังกลาวจะเก็บขอมูลแบบ Nominal scale 
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4.3 กระบวนการวิจัย 

 

ตารางท่ี 4.1 

 

คําถามและแหลงท่ีมาของคําถามในแบบสอบถามท่ีใชเก็บขอมูล 

ปจจัย ตัวแปร ขอคําถาม ท่ีมา 

ระดับความเขากันได

ระหวางงานและ

เทคโนโลย ี MT1 

ทานคิดวาการทํางานโดยใชระบบ CIS Web 

มีความสอดคลองกับลักษณะงานภายใน

องคกรของทาน 

Goodhue and 

Thompson (1995); 

Salge (2014); Parkes 

(2013); Strong et al. 

(2006) 

 MT2 

ทานคิดวาคุณสมบัติของระบบ CIS Web 

สามารถสนับสนุนความตองการของงานท่ี

ทานทําอยูได 

Goodhue and 

Thompson (1995); 

Salge (2014); Parkes 

(2013); Strong et al. 

(2006) 

 MT3 

ทานคิดวาระบบ CIS Web มีความ

เฉพาะเจาะจงสูง ซ่ึงเหมาะสมกับงานของ

ทาน 

Goodhue and 

Thompson (1995); 

Salge (2014); Parkes 

(2013); Strong et al. 

(2006) 

 MT4 

ทานคิดวาระบบ CIS Web เปนเทคโนโลยีท่ี

ถูกออกแบบมาอยางเหมาะสมกับลักษณะ

การทํางานของทานในปจจุบัน 

Goodhue and 

Thompson (1995); 

Salge (2014); Parkes 

(2013); Strong et al. 

(2006) 
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ตารางท่ี 4.1 

 

คําถามและแหลงท่ีมาของคําถามในแบบสอบถามท่ีใชเก็บขอมูล(ตอ) 

ปจจัย ตัวแปร ขอคําถาม ท่ีมา 

การกํากับตนเอง 

SR1 

เม่ือทานพบอุปสรรคในการทํางานโดยใช 

CIS Web ทานก็เริ่มมองหาวิธีแกไขปญหา

ท่ีเปนไปไดทันที 

Brown et al. (1999) 

อางถึงใน Gavora et 

al. (2015) 

 SR2 

เม่ือทานกําลังพยายามทํางานบางอยาง

บนระบบ CIS Web ทานมักจะใหความ

สนใจเปนอยางมากกับงานนั้นๆ 

Brown et al. (1999) 

อางถึงใน Gavora et 

al. (2015) 

 SR3 

เม่ือทานตองการเปลี่ยนแปลงการทํางาน

บางอยางโดยใช CIS Web ทานมักจะ

คนหาหนทางท่ีเปนไปไดหลายๆทาง 

Brown et al. (1999) 

อางถึงใน Gavora et 

al. (2015) 

 SR4 

ทานมักจะมองเห็นความตองการของ

หนวยงานในการเปลี่ยนแปลงการทํางาน

บางอยางโดยใช CIS Web กอนท่ีเพ่ือน

รวมงานคนอ่ืนจะมองเห็น 

Brown et al. (1999) 

อางถึงใน Gavora et 

al. (2015) 

การจัดการตนเอง 

SM1 

ทานทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด ท่ีทําให

ทานสามารถใชงาน CIS Web ไดดี เชน มี

ความถนัดในการใชเทคโนโลยี 

Kjeken et al. (2013) 

 SM2 

ทานสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานของ

ตนเองเพ่ือใหสามารถใชงาน CIS Web ให

ดีข้ึน 

Kjeken et al. (2013) 

 SM3 
ทานสามารถแกไขปญหาบางอยางในการ

ใชงาน CIS Web ไดดวยตนเอง 

Kjeken et al. (2013) 

 SM4 
ทานสามารถใชงาน CIS Web ไดดี ตรง

ตามเปาหมายท่ีองคกรตองการ 
Kjeken et al. (2013) 
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ตารางท่ี 4.1 

 

คําถามและแหลงท่ีมาของคําถามในแบบสอบถามท่ีใชเก็บขอมูล(ตอ) 

ปจจัย ตัวแปร ขอคําถาม ท่ีมา 

ทัศนคติ 

AT1 
ทานคิดวาการเขาใชงาน CIS Web นั้น

งาย สะดวก และรวดเร็ว 

Eagly and Chaiken 

(2007); Di Pietro et al. 

(2014); Tate et al. 

(2015) 

 AT2 

ทานคิดวาระบบ CIS Web มี

คุณลักษณะท่ีเขาใจงาย และสวยงาม 

เชน สี ปุมกด การออกแบบการจัดวาง

เมนูตางๆบนหนาจอแบบตัวอักษร 

Eagly and Chaiken  

(2007); Di Pietro et al. 

(2014); Tate et al. 

(2015) 

 AT3 
ทานคิดวาระบบ CIS Web มีการ

ตอบสนองตอการใชงานท่ีรวดเร็ว 

Eagly and Chaiken 

(2007); Di Pietro et al. 

(2014); Tate et al. 

(2015) 

 AT4 
ทานคิดวา CIS Web สามารถใหผลลัพธ

ท่ีไดจากการใชงานเปนท่ีนาพอใจ 

Eagly and Chaiken  

(2007); Di Pietro et al. 

(2014); Tate et al. 

(2015) 

ประสิทธิผล 

ของการปฏิบัติงาน 
JP1 

ระบบ CIS Web สามารถตอบสนอง

ความตองการในการทํางานของทาน 

Chung et al. (2014); 

Di Pietro et al. (2014) 

 JP2 

ระบบ CIS Web สามารถเพ่ิมผลลัพธใน

การทํางานของทานได ท้ังในดาน

คุณภาพของงาน และปริมาณงาน 

Chung et al. (2014); 

Di Pietro et al. (2014) 

 JP3 
ทานสามารถทํางานโดยใช CIS Web ได

สําเร็จลุลวงตามท่ีไดวางแผนไว 
Chung et al. (2014); 

Di Pietro et al. (2014) 

 JP4 
ทานคิดวาระบบ CIS Web สามารถชวย

เพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององคกรได 
Chung et al. (2014); 

Di Pietro et al. (2014) 
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4.4 ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีนํามาใช 

 

ข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีนํามาใชสําหรับงานวิจัยนี้ มีดังนี้ 

 

4.4.1 ทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนทางสถิติ 

ทดสอบขอตกลงเบื้องตนทางสถิติโดยการสอบทานขอมูลท่ีขาดหาย (Missing 

data) ของแบบสอบถามจํานวน 206 ชุด และการสอบทานการกระจายขอมูลแบบปกติ (Unvitiated 

outlier) โดยทําการทดสอบจากดูคาความเบ Skewness ท่ีมากกวา +3 หรือนอยกวา -3 เปนเกณฑ

ในการพิจารณา ดวยการใชสถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และการสอบทานการกระจายตัว

ของขอมูล โดยใชคา skewness หารดวยคา Standard error of skewness เปนเกณฑในการ

พิจารณาวาขอมูลมีการกระจายในลักษณะปกติหรือไม 

4.4.2 ทดสอบความเท่ียงของเครื่องมือในการวิจัย (Reliability)  

ทดสอบความเท่ียงของเครื่องมือในการวิจัยโดยการใชคาสัมประสิทธิ์ของ 

Cronbach’s Alpha ซ่ึงมีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 และสามารถอธิบายไดดังนี้ เม่ือคาสัมประสิทธิ์

แอลฟาเขาใกล 1 แสดงวา มีความนาเชื่อถือไดสูงหรือคอนขางสูง หรือ เม่ือคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเขา

ใกล 0.5 แสดงวา มีความนาเชื่อถือไดปานกลางหรือ เม่ือคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเขาใกล 0 แสดงวา มี

ความนาเชื่อถือไดคอนขางนอย โดยงานวิจัยนี้ใชเกณฑคาสัมประสิทธิ์แอลฟาท่ีสูงท่ีสุด แตไมนอยกวา 

0.7 ซ่ึงถือเปนเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจัยแบบ Basic Research 

4.4.3 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

การตรวจสอบขอคําถามในแบบสอบถามวามีการจัดกลุมเปนปจจัยอยางไร และ 

ขอคําถามเหลานั้นถูกจัดอยูในกลุมปจจัยท่ีถูกตองหรือไม โดยใชเกณฑท่ีขอคําถามท่ีจัดกลุมกันเปนแต 

ละตัวแปรตองมีคา Factor Loading ไมนอยกวา 0.5 

4.4.4 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป   

เก่ียวกับผูตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางดวยการคํานวณคารอยละของ

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

4.4.5 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ (Regression Analysis) 

การวิเคราะหถึงความสัมพันธเชิงเหตุผลระหวางตัวแปรตนท่ีสงผลตอตัวแปรตาม 

โดยงานวิจัยนี้ใชคา p-value ท่ีนอยกวาหรือเทากับ 0.05 เปนตัวกําหนดระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

(Significant Level) 

4.4.5.1 การวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear 

Regression Analysis) ใชสําหรับวิเคราะหหาความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรท่ีมีมาตรวัด
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แบบ Interval เพ่ือวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ท่ีมีตัวแปรตน 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม 

1 ตัว 

4.4.5.2 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 

Analysis) ใชสําหรับทดสอบหาความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางตัวแปรมีมาตรวัดแบบIntervalเพ่ือ

วิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรตางๆ ท่ีมีตัวแปรตนหลายตัวแปร และตัวแปรตาม 1 ตัว 

4.4.5.3 การวิเคราะหสหสัมพันธสวนรวม (Canonical Regression) ใช

สําหรับวิเคราะหความสัมพันธระหวางกลุมตัวแปร โดยใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางชุดของตัว

แปรตามและตัวแปรอิสระหลายตัว (Hair et al., 1998) 
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บทที่ 5 

ผลการวิจัย 

 

ในบทนี้จะแสดงผลการศึกษาท่ีไดจากการเก็บขอมูลผานแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง

ในเรื่องประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการใชระบบ CIS Web Application การประปานครหลวง 

งานวิจัยนี้ไดรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามใชการกระจายแบบสอบถามท้ังแบบสอบถามท่ี

เปนกระดาษ และแบบสอบถามออนไลน ไดรับแบบสอบถามกลับมา 206 ชุด ซ่ึงสามารถรายงาน

ผลไดดังนี้ 

 

5.1 การทดสอบขอตกลงเบ้ืองตนทางสถิติ 

 

5.1.1 การสอบทานขอมูลท่ีขาดหาย (Missing Data) 

จากการสอบทานขอมูลท่ีขาดหาย (Missing Data) ของกลุมตัวอยางท้ังหมด 

206 ชุด พบวา มีแบบสอบถามท่ีมีขอมูลท่ีขาดหายไปจํานวน 5 ชุด คงเหลือเปนแบบสอบถามท่ี

สมบูรณจํานวน 201 ชุด 

5.1.2 การทดสอบคาความเบ (Skewness) 

จากการสอบทานการกระจายตัวของขอมูล โดยใชคา Skewness หารดวยคา 

Standard error of skewness ผลท่ีไดเปนคาอยูระหวาง -3 ถึง 3 แตมีบางตัวแปรท่ีมีคานอยกวา -3 

ซ่ึงคานั้นมีคาไมแตกตางกันมาก ผูวิจัยจึงยังคงใชตัวแปรดังกลาวเพ่ือทําการทดสอบทางสถิติใน

ข้ันตอนตอไป ดังแสดงในตารางท่ี ข.1 ภาคผนวก ข. 

5.1.3 การสอบทานความสัมพันธของตัววัดท่ีใชวัดตัวแปร (Correlation) 

จากการสอบทานความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธ

(Correlation) ไดผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาคาสหสัมพันธของแตละตัวแปรมีคาต่ํากวา 0.7 ซ่ึง 

มีคานอยเกินกวาท่ีจะเกิดภาวะ Multicollinearity ได ดังแสดงในตารางท่ี ข.2 ภาคผนวก ข. 

 

5.2 ทดสอบความเท่ียงของเครื่องมือในการวิจัย (Reliability of Instruments) 

 

งานวิจัยไดตรวจสอบความเท่ียงของเครื่องมือ โดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค (Cronbach’s Alpha) โดยใชเกณฑ 0.70 ซ่ึงถือวาเปนเกณฑท่ีเหมาะสมสําหรับงานวิจัย

แบบ Basic Research ไดผลดังตารางท่ี 5.1 โดยรายละเอียดการทดสอบความเท่ียงของเครื่องมือวิจัย 
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แตละปจจัย ดังแสดงในตารางท่ี ข.3 - ข.7 ภาคผนวก ข. 

ตารางท่ี 5.1 

 

การวิเคราะหความนาเชื่อถือของเครื่องมือ 

ตัวแปร Cronbach’s Alpha 
Number of 

Items 

ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี (Level of 

matching between Task and Technology) 
0.760 4 

การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 0.710 4 

การจัดการตนเอง (Self-Management) 0.752 4 

ทัศนคติ (Attitude) 0.797 4 

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน (Job Performance) 0.842 4 

 

5.3 การวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

 

งานวิจัยฉบับนี้มีการตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยใชวิธีการวิเคราะห

องคประกอบ (Factor Analysis) โดยใชการหมุนแกนในลักษณะของ Varimax rotation และมีการ

พิจารณาขอคําถามโดยคัดเลือกเฉพาะขอคําถามท่ีมีคาน้ําหนักตัวประกอบ (Factor Analysis) 

มากกวา 0.50 หลังจากท่ีมีการพิจารณาตัดรายการของกลุมตัวอยางบางกลุมตัวอยาง ท่ีมีขอมูลสุดโตง 

(Outliers) หรือมีคําตอบท่ีไมสมเหตุสมผลออกไปอีก 31 ตัวอยาง จนเหลือกลุมตัวอยางจํานวน 170 

ตัวอยาง พบวาตัวแปรมีการกระจายตัวออกเปน 5 กลุม โดยไมตองมีการตัดตัวแปรใดออก กลุม

ตัวอยางมีคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เทากับ 0.833 ซ่ึงมี

คาสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ 0.50  ซ่ึงดังแสดงในตารางตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.2 

 

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี  

(Level of matching between Task and Technology) การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 

การจัดการตนเอง (Self-Management) ทัศนคติ (Attitude) และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

(Job Performance) 

ตัววัด 

ประสิทธิผล

ของการ

ปฏิบัติงาน 

ทัศนคติ 
การจัดการ

ตนเอง 

ระดับความ 

เขากันได 

ระหวาง 

งานและ

เทคโนโลย ี

การกํากับ

ตนเอง 

ทานคิดวาระบบ CIS Web 

สามารถชวยเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน

ขององคกรได 

0.777     

ทานสามารถทํางานโดยใช CIS 

Web ไดสําเร็จลุลวงตามท่ีได

วางแผนไว 

0.762     

ระบบ CIS Web สามารถเพ่ิม

ผลลัพธในการทํางานของทานได 

ท้ังในดานคุณภาพของงาน และ

ปริมาณงาน 

0.735     

ทานใชระบบ CIS Web ในการ

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
0.605     

ทานคิดวาระบบ CIS Web มีการ

ตอบสนองตอการใชงานท่ีรวดเร็ว 
 0.793    

ทานคิดวาระบบ CIS Web มี

คุณลักษณะท่ีเขาใจงาย และ

สวยงาม 

 0.774    
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ตารางท่ี 5.2 

 

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลย ี

(Level of matching between Task and Technology) การกํากับตนเอง (Self-Regulation)  

การจัดการตนเอง (Self-Management) ทัศนคติ (Attitude) และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

(Job Performance) (ตอ) 

ตัววัด 

ประสิทธิผล

ของการ

ปฏิบัติงาน 

ทัศนคติ 
การจัดการ

ตนเอง 

ระดับความ 

เขากันได 

ระหวาง 

งานและ

เทคโนโลย ี

การกํากับ

ตนเอง 

ทานคิดวา CIS Web สามารถให

ผลลัพธจากการใชงานเปนท่ีนา

พอใจ 

 0.655    

ทานคิดวาการเขาใชงาน CIS 

Web นั้นงาย สะดวก และรวดเร็ว 
 0.639    

ทานสามารถแกไขปญหาบางอยาง

ในการใชงาน CIS Web ไดดวย

ตนเอง 

  0.812   

ทานสามารถปรับปรุงวิธีการ

ทํางานของตนเองเพ่ือใหสามารถ

ใชงาน CIS Web ใหดีข้ึน 

  0.752   

ทานทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด 

ท่ีทําใหทานสามารถใชงาน CIS 

Web ไดดี เชน มีความถนัดในการ

ใชเทคโนโลย ี

  0.672   

ทานสามารถใชงาน CIS Web ได

ดี ตรงตามเปาหมายท่ีองคกร

ตองการ 

  0.580   
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ตารางท่ี 5.2 

 

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลย ี

(Level of matching between Task and Technology) การกํากับตนเอง (Self-Regulation)  

การจัดการตนเอง (Self-Management) ทัศนคติ (Attitude) และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

(Job Performance) (ตอ) 

ตัววัด 

ประสิทธิผล

ของการ

ปฏิบัติงาน 

ทัศนคติ 
การจัดการ

ตนเอง 

ระดับความ 

เขากันได 

ระหวาง 

งานและ

เทคโนโลย ี

การกํากับ

ตนเอง 

ทานคิดวาการทํางานโดยใชระบบ 

CIS web มีความสอดคลองกับ

ลักษณะงานภายในองคกรของ

ทาน 

   0.770  

ทานคิดวาคุณสมบัติของระบบ 

CIS Web สามารถสนับสนุนความ

ตองการของงานท่ีทานทําอยูได 

   0.763  

ทานคิดวาระบบ CIS Web มี

ความเฉพาะเจาะจงสูง ซ่ึง

เหมาะสมกับงานของทาน 

   0.756  

ทานคิดวาระบบ CIS Web เปน

เทคโนโลยีท่ีถูกออกแบบมาอยาง

เหมาะสมกับลักษณะการทํางาน

ของทานในปจจุบัน 

   0.644  

เม่ือทานกําลังพยายามทํางาน

บางอยางบนระบบ CIS Web 

ทานมักจะใหความสนใจเปนอยาง

มากกับงานนั้นๆ 

    0.775 
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ตารางท่ี 5.2 

 

การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) ของระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลย ี

(Level of matching between Task and Technology) การกํากับตนเอง (Self-Regulation)  

การจัดการตนเอง (Self-Management) ทัศนคติ (Attitude) และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  

(Job Performance) (ตอ) 

ตัววัด 

ประสิทธิผล

ของการ

ปฏิบัติงาน 

ทัศนคติ 
การจัดการ

ตนเอง 

ระดับความ 

เขากันได 

ระหวาง 

งานและ

เทคโนโลย ี

การกํากับ

ตนเอง 

เม่ือทานตองการเปลี่ยนแปลงการ

ทํางานบางอยางโดยใช CIS Web 

ทานมักจะคนหาหนทางท่ีเปนไป

ไดหลายๆทาง 

    0.767 

เม่ือทานพบอุปสรรคในการทํางาน

โดยใช CIS Web ทานก็เริ่มมอง

หาวิธีแกไขปญหาท่ีเปนไปไดทันที 

    0.529 

ทานมักจะมองเห็นความตองการ

ในการเปลี่ยนแปลงการทํางาน

บางอยางโดยใช CIS Web กอนท่ี

เพ่ือนรวมงานคนอ่ืนจะมองเห็น 

    0.508 

 

ผลจากคาสถิติแสดงใหเห็นวาคา Factor Loading ของตัววัดทุกตัวมีคามากกวา 0.50 

แสดงใหเห็นวาขอมูลท่ีนํามาใชในการวิเคราะห Factor Analysis มีความเหมาะสม (Malhotra, 

2007) จากนั้นทําการบันทึกคาตัวแปรท่ีไดจากการวิเคราะหตัวแปร (Factor Score) เพ่ือใชเปนตัว

แปรในการวิเคราะหการถดถอยในข้ันตอนตอไป 

งานวิจัยนี้ไดจัดทําสรุปคาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ของตัวแปรท่ีจะนําไปใชในการทดสอบสมมติฐานทางสถิติตอไป ดังแสดงในภาคผนวก ข 

ตารางท่ี ข.1 
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5.4 ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 

จากคาสถิติงานวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 52.4) มีอายุ

ระหวาง 41-50 ป (รอยละ 44.7) มีประสบการณในการทํางาน 0-10 ป (รอยละ 60.0) ตําแหนงงาน

เปนพนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) (รอยละ 65.3) สังกัดสํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย 

(รอยละ 42.4) ดังแสดงในตารางท่ี 5.3 

 

ตารางท่ี 5.3 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

1. เพศ 

ชาย 81 47.6 

หญิง 89 52.4 

รวม 170 100.0 

2. อายุ  

20 - 30 ป 42 24.7 

31 - 40 ป 47 27.6 

41 - 50 ป 76 44.7 

51 - 60 ป 5 2.9 

รวม 170 100.0 

3. ตําแหนงงาน  

ตัวแทน ลูกจางและผูปฏิบัติงาน 24 14.1 

พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1 - 5) 111 65.3 

พนักงานระดับบริหาร (ระดับ 6 ข้ึนไป) 35 20.6 

รวม 170 100.0 
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ตารางท่ี 5.3 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

4. ประสบการณในการทํางาน  

0 - 10 ป 102 60 

11 - 20 ป 39 22.9 

21 - 30 ป 20 11.8 

31 - 40 ป 9 5.3 

รวม 170 100.0 

5. สาขาท่ีสังกัด 

01 บางกอกนอย 72 42.4 

02 ตากสิน 6 3.5 

03 พญาไท 3 1.8 

04 นนทบุรี 4 2.4 

05 ทุงมหาเมฆ 12 7.1 

06 แมนศรี 1 0.6 

07 สุขุมวิท 10 5.9 

11 ภาษีเจริญ 1 0.6 

12 ลาดพราว 1 0.6 

13 พระโขนง 5 2.9 

15 ประชาชื่น 3 1.8 

16 บางเขน 1 0.6 

17 สมุทรปราการ 1 0.6 

53 มีนบุรี 2 1.2 

54 บางบัวทอง 4 2.4 
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ตารางท่ี 5.3 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

5. สาขาท่ีสังกัด  

55 สุวรรณภูมิ 3 1.8 

56 มหาสวัสดิ์ 30 17.6 

ฝายงานอ่ืนๆ 11 6.5 

รวม 170 100.0 

 

5.5 ลักษณะพฤติกรรมการใชงานระบบ CIS Web ของกลุมตัวอยาง 

 

จากการวิเคราะหขอมูล พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีระยะเวลาในการใชงานระบบ 

CIS Web Application โดยเฉลี่ยตอวัน 0 – 3  ชั่วโมง (รอยละ 52.9)  

สําหรับลักษณะงานท่ีกลุมตัวอยางทําบนระบบนั้น แบบสอบถามใหเลือกตอบได

มากกวา 1 ขอ เก็บขอมูลคําตอบไดท้ังหมด 339 คําตอบ จาก 170 ตัวอยาง โดยลักษณะงานสวน

ใหญท่ีทําบนระบบ คือ เรียกดูขอมูลและรายงานตางๆ (รอยละ 44.5) ดังแสดงในตารางท่ี 5.4 

 

ตารางท่ี 5.4 

 

ลักษณะพฤติกรรมการใชงานระบบ CIS Web ของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

1. ระยะเวลาในการใชงานเฉล่ียตอวัน 

0 - 3 ชั่วโมงตอวัน 90 52.9 

4 - 6 ชั่วโมงตอวัน 55 32.4 

7  ชั่วโมงตอวัน 18 10.6 

มากกวา 7 ชั่วโมงตอวัน 7 4.1 

รวม 170 100.0 
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ตารางท่ี 5.4 

 

ลักษณะพฤติกรรมการใชงานระบบ CIS Web ของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

2.  ลักษณะงานท่ีทําบนระบบ CIS Web Application  

บันทึกขอมูล 94 27.7 

เรียกดูขอมูลและรายงานตางๆ 151 44.5 

นําขอมูลจากระบบไปประมวลผลในระบบอ่ืน 78 23.0 

นําขอมูลจากระบบไปวิเคราะห 16 4.7 

รวม 339 100.0 

 

5.6 ทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

 

งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression 

Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดยแยก

วิเคราะหสถิติเปน 4 กลุม ดังนี้ 

 

กลุมท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปรคือ การจัดการตนเอง(Self-

Management) ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี (Level of matching between 

Task and Technology) และ ทัศนคติ (Attitude) กับตัวแปรตาม ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน

(Job Performance) พบวามีความสัมพันธโดยตรงกับตัวแปรตาม โดยผลการวิเคราะหความถดถอย

ไดแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระกําหนดตัวแปรตาม ท่ีระดับนัยสําคัญ p = 0.000 (F3,166= 47.049) ดัง

แสดงในตารางท่ี 5.5 

 

 

 

 

 



37 

 

 

ตารางท่ี 5.5 

 

คาสถิติการวิเคราะหการถดถอย (Regression) ของประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 77.663 3 25.888 47.049 0.000** 

Residual 91.337 166 0.550   

Total 169.000 169    

** p < 0.05      

 

เม่ือวิเคราะหในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ จะพบวาการจัดการตนเอง ระดับความ

เขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี และ ทัศนคติ สงผลตอ ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน  ท่ีระดับ

นัยสําคัญ p = 0.000 0.042 และ 0.000 ตามลําดับ โดยความผันแปรของตัวแปรตามเทากับรอยละ 

46.0 (R2 = 0.460) และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เทากับ0.316 0.132 และ 

0.444 ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 5.6 และภาพท่ี 5.1 

 

ตารางท่ี 5.6 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 2.349E-16 0.057  0.000 1.000 

การจัดการตนเอง 0.316 0.060 0.316 5.283 0.000** 

ระดับความเขากันไดระหวาง

งานและเทคโนโลยี 
0.132 0.064 0.132 2.054 0.042** 

ทัศนคติ 0.444 0.065 0.444 6.878 0.000** 

R = 0.678, R2 = 0.460, Std. Error of the estimate = 0.74177 

** p < 0.05 
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ภาพท่ี 5.1 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

 

กลุมท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยท่ีสงผลตอการจัดการตนเอง 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ การกํากับตนเอง (Self-Regulation) 

กับตัวแปรตาม การจัดการตนเอง (Self-Management) พบวามีความสัมพันธโดยตรงกับตัวแปรตาม 

โดยผลการวิเคราะหความถดถอยไดแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระกําหนดตัวแปรตาม ท่ีระดับนัยสําคัญ 

p = 0.000 (F1,168= 68.959) ดังแสดงในตารางท่ี 5.7 

 

ตารางท่ี 5.7 

 

คาสถิติการวิเคราะหการถดถอย (Regression) ของการจัดการตนเอง 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 49.182 1 49.182 68.959 0.000** 

Residual 119.818 168 0.713   

Total 169.000 169    

** p < 0.05 

 

 

 

 

0.316

0.444

Self-Management

Level of matching 

between Task and 

Technology

Attitude

Job Performance

R
2
 = 0.460

0.132
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เม่ือวิเคราะหในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ จะพบวาการกํากับตนเองเปนตัว

กําหนดการจัดการตนเอง ท่ีระดับนัยสําคัญ p = 0.000 โดยความผันแปรของตัวแปรตามเทากับรอย

ละ 29.1 (R2 = 0.291) และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เทากับ 0.539 ดังแสดง

ในตารางท่ี 5.8 และภาพท่ี 5.2 

 

ตารางท่ี 5.8 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของการจัดการตนเอง 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 1.513E-16 0.065  0.000 1.000 

การกํากับตนเอง 0.539 0.065 0.539 8.304 0.000** 

R = 0.539, R2 = 0.291, Std. Error of the estimate = 0.84451 

** p < 0.05 

 

 
ภาพท่ี 5.2 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามการจัดการตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
2
 = 0.291

Self-Regulation
0.539

Self-Management
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กลุมท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยท่ีสงผลตอการกํากับตนเอง 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ระดับความเขากันไดระหวางงานและ

เทคโนโลยี (Level of matching between Task and Technology) กับตัวแปรตาม การกํากับ

ตนเอง (Self-Regulation) พบวามีความสัมพันธโดยตรงกับตัวแปรตาม โดยผลการวิเคราะหความ

ถดถอยไดแสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระกําหนดตัวแปรตาม ท่ีระดับนัยสําคัญ p = 0.000  

(F1,168= 6.903) ดังแสดงในตารางท่ี 5.9 

 

ตารางท่ี 5.9 

 

คาสถิติการวิเคราะหการถดถอย (Regression) ของการกํากับตนเอง 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6.670 1 6.670 6.903 0.009** 

Residual 162.330 168 0.966   

Total 169.000 169    

** p < 0.05 
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เม่ือวิเคราะหในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ จะพบวาระดับความเขากันไดระหวางงาน

และเทคโนโลยี เปนตัวกําหนดการกํากับตนเอง ท่ีระดับนัยสําคัญ p = 0.009 โดยความผันแปรของตัว

แปรตามเทากับรอยละ 3.9 (R2 = 0.039) และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) 

เทากับ 0.360 ดังแสดงในตารางท่ี 5.10 และภาพท่ี 5.3 

 

ตารางท่ี 5.10 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของการกํากับตนเอง 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -1.873E-16 0.075  0.000 1.000 

ระดับความเขากันไดระหวาง

งานและเทคโนโลยี 
0.199 0.076 0.199 2.627 0.009** 

R = 0.199, R2 = 0.039, Std. Error of the estimate = 0.98297 

** p < 0.05 

 

 
ภาพท่ี 5.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามการกํากับตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

Level of matching 

between Task and 

Technology

Self-Regulation

R
2
 = 0.039

0.199
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กลุมท่ี 4 การทดสอบสมมติฐานดานปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติ 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ระดับความเขากันไดระหวางงานและ

เทคโนโลยี (Level of matching between Task and Technology) กับตัวแปรตาม ทัศนคติ 

(Attitude) พบวามีความสัมพันธโดยตรงกับตัวแปรตาม โดยผลการวิเคราะหความถดถอยไดแสดงให

เห็นวาตัวแปรอิสระกําหนดตัวแปรตาม ท่ีระดับนัยสําคัญ p = 0.000 (F1,168 = 39.822) ดังแสดงใน

ตารางท่ี 5.11 

 

ตารางท่ี 5.11 

 

คาสถิติการวิเคราะหการถดถอย (Regression) ของทัศนคติ 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 32.383 1 32.383 39.822 0.000** 

Residual 136.617 168 0.813   

Total 169.000 169    

** p < 0.05 
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เม่ือวิเคราะหในรายละเอียดของตัวแปรอิสระ จะพบวาระดับความเขากันไดระหวางงาน

และเทคโนโลยี เปนตัวกําหนดทัศนคติ ท่ีระดับนัยสําคัญ p = 0.000 โดยความผันแปรของตัวแปร

ตามเทากับรอยละ 19.20 (R2 = 0.192) และมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) เทากับ

0.438 ดังแสดงในตารางท่ี 5.12 และภาพท่ี 5.4 

 

ตารางท่ี 5.12 

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยแบบปกติ (Coefficient) ของทัศนคติ 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) -7.353E-18 0.069  0.000 1.000 

ระดับความเขากันไดระหวาง

งานและเทคโนโลยี 
0.438 0.069 0.438 6.310 0.000 

R = 0.438, R2 = 0.192, Std. Error of the estimate = 0.90177 

** p < 0.05 

 

 
ภาพท่ี 5.4 ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตอตัวแปรตามทัศนคติ 

 

 

 

 

 

 

Level of matching 

between Task and 

Technology

R
2
 = 0.192

0.438 Attitude
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จากการวิเคราะหความถดถอยเชิงเสนอยางงาย (Simple Linear Regression 

Analysis) และการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผูวิจัยสามารถ

สรุปสมมติฐานของงานวิจัยได ดังตารางท่ี 5.13 

 

ตารางท่ี 5.13 

 

สรุปผลการวิเคราะหการถดถอยของปจจัยท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการใช CIS 

Web Application 

สมมติฐาน สมมติฐานงานวิจัย 
ผลการ

ทดสอบ 

H1 ความสัมพันธระหวางการกํากับตนเองกับการจัดการตนเอง สนับสนุน 

H2 ความสัมพันธระหวางการจัดการตนเองกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน สนับสนุน 

H3 
ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีกับ

การกํากับตนเอง 
สนับสนุน 

H4 
ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีกับ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
สนับสนุน 

H5 
ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีกับ 

ทัศนคติ 
สนับสนุน 

H6 ความสัมพันธระหวางทัศนคติกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน สนับสนุน 

 

5.7 สรุปผลการวิจัย 

 

5.7.1 ความสัมพันธระหวางการกํากับตนเองและการจัดการตนเอง 

ผลจากสถิติแสดงใหเห็นวาการกํากับตนเองสงผลทางบวกตอการจัดการตนเอง 

ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Lansing and Berg (2014) ท่ีกลาววาผูปวยท่ีขาดการกํากับตนเอง ก็จะ

ขาดกระบวนการเก่ียวกับการจัดการเก่ียวกับตนเองดวยเชนกัน 

5.7.2 ความสัมพันธระหวางการจัดการตนเองและประสิทธิผลในการทํางาน 

ผลจากสถิติแสดงใหเห็นวาการจัดการตนเองสงผลทางบวกตอประสิทธิผลในการ

ปฏิบัติงาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Frayne and Geringer (2000) ท่ีกลาววา พนักงานขายท่ี
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ไดรับการฝกอบรมทางดานการจัดการตนเองนั้น สามารถชวยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานใหมากข้ึนไดอยาง

ยั่งยืน 

5.7.3 ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีกับการ

กํากับตนเอง 

ผลจากสถิติแสดงใหเห็นวาระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีสงผล

ทางบวกตอการกํากับตนเองซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Muis et al. (2015) ท่ีกลาววาครูไดเลือก

เทคโนโลยีใหเหมาะกับระดับการเรียนรูของนักเรียนอนุบาลซ่ึงคือการใชการตอบกลับแบบทันที 

(Immediate Feedback) ใหแกนักเรียนในการทําแบบฝกหัดเก่ียวกับการสะกดคํา พบวานักเรียนซ่ึง

เปนกลุมตัวอยางท่ีไดรับการตอบกลับแบบทันทีในการใชงานเก่ียวกับการสะกดคําบนแท็บเล็ต 

สามารถชวยสนับสนุนพัฒนาการการเรียนรูการกํากับตนเองของนักเรียนได 

5.7.4 ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีและ

ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

ผลจากสถิติแสดงใหเห็นวาระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีสงผล

ทางบวกตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎี Task-Technology Fit ของ 

Goodhue and Thompson (1995) ท่ีกลาววาระดับของ Task-Technology Fit ท่ีสูงข้ึน ไม

เพียงแตจะชวยเพ่ิมการใชประโยชนท่ีสูงข้ึนเทานั้น แตยังชวยเพ่ิมผลของการปฏิบัติงานของระบบให

มากข้ึนอีกดวย 

5.7.5 ความสัมพันธระหวางระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีและ

ทัศนคติ 

ผลจากสถิติแสดงใหเห็นวาระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีสงผล

ทางบวกตอทัศนคติ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ Parkes (2013) ท่ีกลาววา ความสอดคลองระหวาง

บุคคลและเทคโนโลยีสงผลตอทัศนคติของผูใชงาน 

5.7.6 ความสัมพันธระหวางทัศนคติและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ผลจากสถิติแสดงใหเห็นวาทัศนคติสงผลตอประสิทธิผลในการปฏิบัติงานซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Aniţei and Bîrsan (2015) ท่ีกลาววา ทัศนคติท่ีเปนบวกตอการเรียน

สงผลใหนักเรียนมีผลการเรียนดีมากข้ึน 
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บทที่ 6 
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

งานวิจัยประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการใช CIS Web Application: กรณีศึกษา 

การประปานครหลวง ผูวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี้ 

 

6.1 สรุปงานวิจัย 

 

การนําระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมาใชในองคกรเปนทางเลือกท่ีสําคัญทางเลือก

หนึ่งท่ีจะทําใหองคกรสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดเปนอยางดี องคกรเกิด

ประสิทธิผล สรางความพึงพอใจแกผูบริโภค และสงผลตอภาพลักษณท่ีดีขององคกร ปจจุบันการ

ประปานครหลวงมีจํานวนผูใชน้ําเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันมีผูใชน้ํา 2,226,707 ราย 

(ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2558) ซ่ึงเพ่ิมมากข้ึนกวาชวงเวลาเดียวกันของปท่ีแลวท่ีมีจํานวนผูใชน้ําเพียง  

2,171,371 ราย (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2557) อยูถึง 55,336 ราย ในขณะท่ีผูใชน้ําหรือลูกคาในยุค

ปจจุบันมีความอดทนตอการรอคอยท่ีสั้นลง (Babin and Attaway, 2000) ซ่ึงหากผูปฏิบัติงานของ

การประปานครหลวง ท่ีเปนผูท่ีใชงานระบบ CIS Web Application สามารถคนหาขอมูลเพ่ือ

ตอบสนองผูใชน้ําไดอยางถูกตองแมนยํา ใชงานระบบเพ่ือปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว ทําใหผูใชน้ําเกิด

ความพึงพอใจไดแลว ก็จะสงผลดีตอภาพลักษณของการประปานครหลวงเปนอยางมาก 

งานวิจัยครั้งนี้มีจุดเริ่มตนมาจากตัวผูวิจัยนั้น ปฏิบัติงานอยูในหนวยงานท่ีใชระบบ CIS 

Web Application มีระยะเวลาในการใชงานระบบเฉลี่ย 7 ชั่วโมงตอวัน จากการสังเกตพบวาผูใชงาน

บางรายมีการตอบสนองตอการใชงานระบบไมดีเทาท่ีควร เชน ไมกลาทดลองหาเมนูใหมๆ หรือ

รายงานใหมๆท่ีอาจสามารถแกไขปญหาในการทํางานได หรืออาจชวยปรับปรุงใหการทํางานใน

ปจจุบันนั้นงายข้ึน รวดเร็วมากข้ึน ในขณะท่ีผูใชงานบางรายท่ีมีหนาท่ีงาน ตําแหนงงาน และ วุฒิ

การศึกษาไมแตกตางกัน กลับมีการตอบสนองตอการใชงานระบบท่ีแตกตางกัน กลาวคือ มีการคิดหา

วิธีการทํางานใหมๆ ทดลองเขาไปดูเมนูใหมๆท่ีไมเคยใช หรือมองหารายงานแบบใหม ท่ีจะชวยใหการ

ทํางานนั้นงายข้ึน สะดวกรวดเร็วมากข้ึน รวมถึงการมีขอสงสัยเก่ียวกับการใชงานระบบ เชน บาง

หนาท่ีงานท่ีมีการนําขอมูลจากระบบมาคํานวณดวยมือ ซ่ึงมีโอกาสเกิดขอผิดพลาดท่ีเกิดจากตัว

ผูปฏิบัติงานเองไดมาก (Human error) จึงเห็นวาควรใหแจงผูพัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมหนาท่ีงานดังกลาว

โดยใหระบบเปนผูคํานวณให เปนตน 
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งานวิจัยชิ้นนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณดวยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในรูปแบบของ

แบบสอบถามท่ีเปนกระดาษ และแบบสอบถามออนไลน โดยมีการประเมินความตรงและความเท่ียง

ของเครื่องมือจํานวน 20 ตัวอยาง กอนท่ีจะทําการเก็บขอมูลจริง และนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมา

วิเคราะหทางสถิติ สอบทานขอมูลท่ีขาดหายไปของแบบสอบถาม (Missing Data) การตรวจสอบการ

กระจายตัวของขอมูลดวยคาความเบ (Skewness) สอบทานความสัมพันธของตัววัดท่ีใชวัดตัวแปร

ดวยวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) การจัดกลุมความสัมพันธของตัวแปรดวย Factor 

Analysis และการตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามดวย Linear 

Regression Analysis รวมท้ังการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระหลายตัวและตัวแปร

ตาม เพ่ือนําไปพยากรณคาของตัวแปรตามดวย Multiple Regression Analysis โดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีท่ีมาก

ข้ึน ไมเพียงแตจะสงผลทางตรงตอการเพ่ิมข้ึนของประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน แตยังสงผลให

ผูใชงานมีการกํากับตนเองและการจัดการตนเองท่ีเพ่ิมมากข้ึนอีกดวย สวนในมุมมองทางดานทัศนคติ

ของการใชงานระบบนั้น ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีท่ีมากข้ึน สงผลใหผูใชงานมี

ทัศนคติในการใชงานระบบท่ีดีข้ึน และทัศนคติท่ีดีข้ึน ยังสงผลใหประสิทธิผลในการทํางานเพ่ิมมากข้ึน

อยางมีนัยสําคัญอีกดวย  

 

6.2 ประโยชนของงานวิจัย 

 

ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะทําการวิจัยในเรื่องดังกลาว ซ่ึงสามารถสรุปประโยชนท่ีไดรับจาก

งานวิจัยไดดังนี้ 

 

6.2.1 ประโยชนของงานวิจัยภาคทฤษฎ ี

จากทฤษฎี Task-Technology Fit (Goodhue and Thompson, 1995) 

ผูวิจัยนํามาใชเฉพาะสวนของความสัมพันธระหวาง Task-Technology Fit ท่ีสงผลตอ 

Performance โดยใชปจจัย ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี เปนตัววัดของ Task-

Technology Fit จากการทบทวนวรรณกรรม ไดมีการเพ่ิมปจจัยอ่ืนท่ีสงผลตอประสิทธิผลในการ

ทํางาน นํามาพัฒนาเปนกรอบแนวคิดของงานวิจัยในครั้งนี้ ซ่ึงปจจัยท่ีเพ่ิมข้ึนไดแก การกํากับตนเอง 

การจัดการตนเอง และทัศนคติตอการใชงานระบบ จากการเก็บขอมูลและวิเคราะหผลทางสถิติ พบวา 

ปจจัยระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญตอ การกํากับ

ตนเอง และทัศนคติ และอีก 3 ปจจัยคือ ระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี การจัดการ



48 

 

 

ตนเอง และทัศนคติ มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญตอประสิทธิผลของการปฏิบัติงานในการใชระบบ 

CIS Web Application 

6.2.2 ประโยชนของงานวิจัยในแงของธุรกิจ 

ผลลัพธท่ีไดจากงานวิจัยนี้ทําใหทราบวา หากองคกรตองการใหพนักงานสามารถ

ใชระบบใหเกิดประสิทธิผลในการทํางานท่ีดีไดนั้น ควรใหความสําคัญตอการออกแบบระบบใหมีความ

สอดคลองกับลักษณะงานท่ีทํา เม่ือระบบมีความเขากันไดกับลักษณะงานท่ีทําแลว นอกจากจะสงผล

ใหมีประสิทธิผลในการทํางานท่ีดีข้ึนไดแลว ยังจะสงผลใหผูปฏิบัติงานแสดงพฤติกรรมในการควบคุม

ตนเองเพ่ือทํางานใหบรรลุตามเปาหมาย หรือก็คือการกํากับตนเอง เม่ือผูปฏิบัติงานมีการกํากับตนเอง

ท่ีดีแลว ก็จะสงผลใหมีความสามารถในการจัดการตนเองใหทําสิ่งตางๆไดดี และสงผลใหเกิด

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในท่ีสุด ซ่ึงองคกรควรมีการจัดการฝกอบรมพนักงานเพ่ือใหมีการกํากับ

ตนเอง และการจัดการตนเองท่ีดีข้ึนอีกดวย  

เชนเดียวกับในดานของทัศนคติท่ีมีตอการใชระบบ ท่ีเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีองคกร

ควรใหความสําคัญ จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา เม่ือระบบมีความเขากันไดกับลักษณะของงานท่ีทํา

แลว จะสงผลใหผูปฏิบัติงานมีทัศนคติตอการใชงานระบบท่ีดีข้ึน และจะสงผลใหประสิทธิผลของการ

ทํางานดีมากข้ึนตามลําดับ องคกรจึงควรมีการฝกอบรมพนักงานใหมีความคุนเคยกับการใชระบบ 

ออกแบบระบบใหใชงานงาย ไมซับซอนเกินไป และพัฒนาระบบใหมีความเสถียร มีขอผิดพลาด 

(Errors) อันเนื่องมาจากระบบใหนอยท่ีสุด  

 

6.3 ขอจํากัดของงานวิจัย 

 

 ผู วิ จัย ไม ได มีการ กําหนดโควตา ท่ีมาของผู ทําแบบสอบถาม การกระจาย

แบบสอบถามงานวิจัยมีท้ังท่ีเปนแบบสอบถามออนไลน และแบบสอบถามท่ีเปนกระดาษ โดย

แบบสอบถามออนไลนนั้น โพสลงใน Facebook ท่ีเปนกลุมปดของพนักงานการประปานครหลวง 

สมาชิกของกลุมดังกลาวท่ีเปนผูปฏิบัติงานอยูท่ีสํานักงานประปาสาขาตางๆท้ัง 18 สาขา รวมถึงฝาย

งานอ่ืนๆ ท่ีใชระบบ CIS Web Application สามารถเขาถึงแบบสอบถามออนไลนนี้ไดเทาๆกัน สวน

แบบสอบถามท่ีเปนกระดาษนั้น เนื่องจากผูวิจัยปฏิบัติงานท่ีสํานักงานประปาสาขาบางกอกนอย 

คําตอบสวนใหญท่ีไดจากแบบสอบถามนี้จึงมาจากผูปฏิบัติงานท่ีสาขาบางกอกนอยเชนเดียวกัน 
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6.4 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยในอนาคต 

 

คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ (B) ของความสัมพันธระหวางระดับความ

เขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยีและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานมีคาคอนขางนอย (เทากับ 

0.132) แสดงวาอาจเปนความสัมพันธในทางออม ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวาควรใชการวิเคราะหดวย

ตัวแบบสมการโครงสราง (Structural Equation Model) เพ่ือหาวาความสัมพันธดังกลาวเปน

ความสัมพันธในทางออมหรือไม และอาจมีตัวแปรแฝงอ่ืนๆ อีกท่ีสงผลตอประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานดวยเชนกัน 

คําตอบจากกลุมตัวอยางท่ีนํามาใชวิเคราะหผลการวิจัยนั้น ไมไดนําระยะเวลาในการใช

งานเฉลี่ยตอวันของผูตอบแบบสอบถามแตละคนมีพิจารณาดวย ทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรให

น้ําหนักของคําตอบท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามแตละคนไมเทากัน คําตอบจากผูตอบแบบสอบถามท่ี

มีระยะเวลาการใชงานระบบเฉลี่ยตอวันมาก ควรใหน้ําหนักมากกวาคําตอบจากผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีมาระยะเวลาในการใชงานระบบโดยเฉลี่ยตอวันนอย  

เชนเดียวกันกับลักษณะงานท่ีทําบนระบบ ซ่ึงทางผูวิจัยไดแบงประเภทของลักษณะงาน

ท่ีทําออกเปน 4 ประเภท ผูตอบแบบสอบถามสามารถเลือกคําตอบไดมากกวา 1 คําตอบ ซ่ึงคําตอบท่ี

ไดจากคําถามในสวนนี้ ไมไดนํามาใชในการวิเคราะหผลทางสถิติในแงของความสัมพันธระหวางตัว

แปร เพียงแตนําคําตอบท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามมารวบรวมขอมูลและสรุปผลเทานั้น ซ่ึงทางผูวิจัย

มีขอสังเกตวา หากผูใชงานท่ีมีลักษณะงานท่ีทําบนระบบ CIS Web หลายๆประเภท ก็นาจะมีความ

รอบรูเก่ียวกับเมนูตางๆ หรือรายงานตางๆ รวมถึงอาจพบปญหาในการใชงานระบบไดมากกวา

ผูใชงานท่ีมีลักษณะงานท่ีทําบนระบบเพียงหนาท่ีงานเดียว เชน พนักงานผูทําหนาท่ีบันทึกขอมูล เปน

ตน ทางผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะวา ควรใหน้ําหนักของคําตอบท่ีไดจากผูตอบแบบสอบถามแตละคนไม

เทากัน คําตอบจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีลักษณะงานท่ีทําบนระบบหลายๆประเภท ควรใหน้ําหนัก

มากกวาคําตอบจากผูตอบแบบสอบถามท่ีมีหนาท่ีงานบนระบบเพียงหนาท่ีเดียว 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม เร่ือง ประสิทธิผลของการปฏิบัตงิานในการใช CIS Web Application 

การประปานครหลวง 

 

แบบสอบถามชุดนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาคนควาอิสระ หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการปฏิบัติงานโดยใช CIS 

Web Application ของการประปานครหลวง  

ผูทําแบบสอบถามชุดนี้คือบุคลากรทุกระดับของการประปานครหลวง ท่ีเปนผูใชงาน 

CIS Web Application และยังไมเคยทําแบบสอบถามชุดเดียวกันนี้ท่ีเปนแบบสอบถามออนไลนมา

กอน 

ขอความรวมมือจากทานในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณท่ีทานไดสละ

เวลาอันมีคาในการทําแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยมา ณ ท่ีนี้ คําตอบของทานจะไมถูกนําไปเปดเผยในท่ี

ใดๆเปนรายบุคคล จะแสดงในภาพรวมเพ่ือประโยชนในการศึกษาเทานั้น 

 

รายละเอียดของแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวนดังตอไปนี้ 

สวนท่ี 1   

คําถาม โปรดระบุตําแหนงงานของทาน 

□ ลูกจาง ตัวแทน และผูปฏิบัติงาน 

□ พนักงานระดับปฏิบัติการ (ระดับ 1-5) 

□ พนักงานระดับผูบริหาร (ระดับ 6 ข้ึนไป) 

 

คําถาม โปรดเลือกลักษณะงานท่ีใชงานบนระบบ CIS Web (สามารถเลือกไดมากกวา 1 ขอ) 

□ บันทึกขอมูล 

□ เรียกดูขอมูล และรายงานตางๆ 

□ นําขอมูลจากระบบไปประมวลผล เพ่ือใชในการทํางานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  
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(เชน การเรียกดูขอมูล และพิมพรายงานจากระบบ CIS Web เพ่ือนําไปใชทํารายงาน

ใน Microsoft Excel) 

□ นําขอมูลจากระบบไปวิเคราะห เพ่ือใชในการวางแผนงานใหสอดคลองกับกลยุทธ

ขององคกร(เชน การเรียกดูรายงานการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชา เพ่ือนําไปใช

ประกอบการประเมินผล KPI ของผูใตบังคับบัญชา) 

สวนท่ี 2  

คําถาม โปรดระบุอัตราการใชงาน CIS Web Application เปนระยะเวลาในการใชงานเฉลี่ยก่ีชั่วโมง

ตอวัน 

□ 0-3 ชั่วโมงตอวัน  □ 4-6 ชั่วโมงตอวัน 

□ 7 ชั่วโมงตอวัน   □ มากกวา 7 ชั่วโมงตอวัน 

 

สวนท่ี 3 คําถามมีท้ังหมด 20 คําถาม โปรดเลือกโดยใชเครื่องหมาย  ในชองท่ีทานคิดวาตรงกับตัว

ทานมากท่ีสุด 

โดยคําถามในสวนนี้จะทําการเก็บขอมูลแบบ 5 ระดับดังนี้ 

1= ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

2= ไมเห็นดวย 

3= ไมใชท้ังเห็นดวยหรือไมเห็นดวย 

4= เห็นดวย 

5= เห็นดวยอยางยิ่ง 

 

คําถาม 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมใชท้ัง

เห็นดวย

หรือไม

เห็นดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

คําถามเกี่ยวกับระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลยี 

*ความหมายโดยยอ : ลักษณะของเทคโนโลยทีี่ใช มีความสอดคลองกบัลกัษณะของงานที่ทาํอยู* 

1. ทานคิดวาการทํางานโดยใชระบบ CIS web มี

ความสอดคลองกับลักษณะงานภายในองคกรของทาน 
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คําถาม 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมใชท้ัง

เห็นดวย

หรือไม

เห็นดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

2. ทานคิดวาคุณสมบัติของระบบ CIS Web สามารถ

สนับสนุนความตองการของงานท่ีทานทําอยูได 
     

3. ทานคิดวาระบบ CIS Web มีความเฉพาะเจาะจงสูง 

ซ่ึงเหมาะสมกับงานของทาน 
     

4. ทานคิดวาระบบ CIS Web เปนเทคโนโลยีท่ีถูก

ออกแบบมาอยางเหมาะสมกับลักษณะการทํางานของ

ทานในปจจุบัน 

     

คําถามเกี่ยวกับการกํากับตนเอง           

*ความหมายโดยยอ : พฤติกรรมในการควบคมุตนเองใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว* 

5.) เม่ือทานพบอุปสรรคในการทํางานโดยใช CIS 

Web ทานก็เริ่มมองหาวิธีแกไขปญหาท่ีเปนไปไดทันที 
     

6.) เม่ือทานกําลังพยายามทํางานบางอยางบนระบบ 

CIS Web ทานมักจะใหความสนใจเปนอยางมากกับ

งานนั้นๆ 

     

7.) เม่ือทานตองการเปลี่ยนแปลงการทํางานบางอยาง

โดยใช CIS Web ทานมักจะคนหาหนทางท่ีเปนไปได

หลายๆทาง 

     

8.) ทานมักจะมองเห็นความตองการในการ

เปลี่ยนแปลงการทํางานบางอยางโดยใช CIS Web 

กอนท่ีเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนจะมองเห็น  เชน มี

ความเห็นวาควรมีการเพ่ิมเมนูใหมๆ บนระบบ CIS 

Web ท่ีเหมาะกับงานในหนวยงานของทาน 

     

คําถามเกี่ยวกับการจัดการตนเอง 

*ความหมายโดยยอ : ความสามารถที่บคุคลใชในการจัดการสิ่งตางๆ * 

9.) ทานทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด ท่ีทําใหทาน

สามารถใชงาน CIS Web ไดดี เชน มีความถนัดในการ
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คําถาม 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมใชท้ัง

เห็นดวย

หรือไม

เห็นดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ใชเทคโนโลย ี

10.) ทานสามารถปรับปรุงวิธีการทํางานของตนเอง

เพ่ือใหสามารถใชงาน CIS Web ใหดีข้ึน 
     

11.) ทานสามารถแกไขปญหาบางอยางในการใชงาน 

CIS Web ไดดวยตนเอง 
     

12. ทานสามารถใชงาน CIS Web ไดดี ตรงตาม

เปาหมายท่ีองคกรตองการ 
     

คําถามเกี่ยวกับทัศนคติ 

*ความหมายโดยยอ : การประเมินคาในใจทั้งทางบวกและทางลบเกี่ยวกับสิ่งตางๆ ที่เปนไดทั้งรูปธรรม และนามธรรม* 

13. ทานคิดวาการเขาใชงาน CIS Web นั้นงาย 

สะดวก และรวดเร็ว 
     

14. ทานคิดวาระบบ CIS Web มีคุณลักษณะท่ีเขาใจ

งาย และสวยงาม เชน สีสัน ปุมกด แบบตัวอักษร การ

ออกแบบการจัดวางเมนูตางๆบนหนาจอ 

     

15. ทานคิดวาระบบ CIS Web มีการตอบสนองตอ

การใชงานท่ีรวดเร็ว 
     

16. ทานคิดวา CIS Web สามารถใหผลลัพธท่ีไดจาก

การใชงานเปนท่ีนาพอใจ 
     

คําถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 

*ความหมายโดยยอ : ผลสาํเร็จของงานทีเ่กิดข้ึนแลวตามทีบุ่คคลคิดหรือวางแผนที่จะประกอบกิจการใดและสามารถทํากิจการนั้นใหสาํเร็จได* 

17. ระบบ CIS Web สามารถตอบสนองความตองการ

ในการทํางานของทาน 
     

18. ระบบ CIS Web สามารถเพ่ิมผลลัพธในการ

ทํางานของทานได ท้ังในดานคุณภาพของงาน และ

ปริมาณงาน 
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คําถาม 

ไม 

เห็นดวย

อยางยิ่ง 

ไมเห็น

ดวย 

ไมใชท้ัง

เห็นดวย

หรือไม

เห็นดวย 

เห็นดวย 
เห็นดวย

อยางยิ่ง 

19. ทานสามารถทํางานโดยใช CIS Web ไดสําเร็จ

ลุลวงตามท่ีไดวางแผนไว 
     

20. ทานคิดวาระบบ CIS Web สามารถชวยเพ่ิมผล

การปฏิบัติงานขององคกรได 
     

 

สวนท่ี 4 คําถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

เพศ  □ ชาย □ หญิง □ อ่ืนๆ โปรดระบุ ........................... 

 

อาย ุ  □ 20-30 ป  □ 31-40 ป   

□ 41-50 ป    □ 51-60 ป 

 

อายุงาน  □ 0-10 ป  □ 11-20 ป  □ 21-30 ป  

 □ 31-40 ป  □ 41 ป ข้ึนไป 

 

สํานักงานประปาสาขา/ฝายงานท่ีสังกัด  

□ 01 บางกอกนอย □ 02 ตากสิน  □ 03 พญาไท  □ 04 นนทบุรี 

□ 05 ทุงมหาเมฆ □ 06 แมนศรี  □ 07 สุขุมวิท  □ 11 ภาษีเจริญ 

□ 12 ลาดพราว □ 13 พระโขนง □ 14 สุขสวัสดิ์  □ 15 ประชาชื่น 

□ 16 บางเขน  □ 17 สมุทรปราการ □ 53 มีนบุรี  □ 54 บางบัวทอง 

□ 55 สุวรรณภูมิ □ 56 มหาสวัสดิ์ □ ฝายงานอ่ืนๆ โปรดระบุ.............................. 
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ภาคผนวก ข 

สรุปคาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปร 

 

ตารางท่ี ข.1 

 

ขอมูลสถิติของตัวแปร 

       

ตัวแปร 
Mini 

mum 

Maxi 

mum 
Mean 

Std. 

Deviation 
Skewness 

Skewness  

/ Std. 

Error of 

Skewness 

Kurtosis 

1. ทานคิดวาการทํางาน

โดยใชระบบ CIS web มี

ความสอดคลองกับลักษณะ

งานภายในองคกรของทาน 

2 5 4.26 0.655 -0.453 -2.435 -0.127 

2. ทานคิดวาคุณสมบัติของ

ระบบ CIS Web สามารถ

สนับสนุนความตองการของ

งานท่ีทานทําอยูได 

1 5 4.18 0.647 -0.716 -3.849 2.462 

3. ทานคิดวาระบบ CIS 

Web มีความเฉพาะเจาะจง

สูง ซ่ึงเหมาะสมกับงานของ

ทาน 

2 5 3.85 0.688 -0.012 -0.065 -0.422 

4. ทานคิดวาระบบ CIS 

Web เปนเทคโนโลยีท่ีถูก

ออกแบบมาอยางเหมาะสม

กับลักษณะการทํางานของ

ทานในปจจุบัน 

1 5 3.72 0.786 -0.415 -2.231 0.299 
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ตารางท่ี ข.1 

 

ขอมูลสถิติของตัวแปร (ตอ) 

ตัวแปร 
Mini 

mum 

Maxi 

mum 
Mean 

Std. 

Deviation 
Skewness 

Skewness  

/ Std. 

Error of 

Skewness 

Kurtosis 

5. เม่ือทานพบอุปสรรคใน

การทํางานโดยใช CIS 

Web ทานก็เริ่มมองหา

วิธีแกไขปญหาท่ีเปนไปได

ทันที 

2 5 3.67 0.711 -0.123 -0.661 -0.169 

6. เม่ือทานกําลังพยายาม

ทํางานบางอยางบนระบบ 

CIS Web ทานมักจะให

ความสนใจเปนอยางมาก

กับงานนั้นๆ 

2 5 3.94 0.703 -0.54 -2.903 0.644 

7. เม่ือทานตองการ

เปลี่ยนแปลงการทํางาน

บางอยางโดยใช CIS Web 

ทานมักจะคนหาหนทางท่ี

เปนไปไดหลายๆทาง 

2 5 3.73 0.72 -0.41 -2.204 0.166 

8. ทานมักจะมองเห็นความ

ตองการในการ

เปลี่ยนแปลงการทํางาน

บางอยางโดยใช CIS Web 

กอนท่ีเพ่ือนรวมงานคนอ่ืน

จะมองเห็น   

2 5 3.72 0.664 -0.105 -0.565 -0.099 

9. ทานทราบวาเปนเพราะ

สาเหตุใด ท่ีทําใหทาน
2 5 3.87 0.649 -0.132 -0.710 -0.021 
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ตารางท่ี ข.1 

 

ขอมูลสถิติของตัวแปร (ตอ) 

ตัวแปร 
Mini 

mum 

Maxi 

mum 
Mean 

Std. 

Deviation 
Skewness 

Skewness  

/ Std. 

Error of 

Skewness 

Kurtosis 

สามารถใชงาน CIS Web 

ไดดี เชน ความถนัดในการ

ใชเทคโนโลย ี

10. ทานสามารถปรับปรุง

วิธีการทํางานของตนเอง

เพ่ือใหสามารถใชงาน CIS 

Web ใหดีข้ึน 

2 5 3.81 0.646 -0.458 -2.462 0.627 

11. ทานสามารถแกไข

ปญหาบางอยางในการใช

งาน CIS Web ไดดวย

ตนเอง 

1 5 3.38 0.904 -0.397 -2.134 0.076 

12. ทานสามารถใชงาน 

CIS Web ไดดี ตรงตาม

เปาหมายท่ีองคกรตองการ 

2 5 3.85 0.634 -0.145 -0.780 0.071 

13. ทานคิดวาการเขาใช

งาน CIS Web นั้นงาย 

สะดวก และรวดเร็ว 

2 5 3.84 0.7 -0.191 -1.027 -0.099 

14. ทานคิดวาระบบ CIS 

Web มีคุณลักษณะท่ีเขาใจ

งาย และสวยงาม 

1 5 3.56 0.792 -0.848 -4.559 1.332 

15. ทานคิดวาระบบ CIS 

Web มีการตอบสนองตอ

การใชงานท่ีรวดเร็ว 

2 5 3.7 0.712 -0.485 -2.608 0.241 
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ตารางท่ี ข.1 

 

ขอมูลสถิติของตัวแปร (ตอ) 

ตัวแปร 
Mini 

mum 

Maxi 

mum 
Mean 

Std. 

Deviation 
Skewness 

Skewness  

/ Std. 

Error of 

Skewness 

Kurtosis 

16. ทานคิดวา CIS Web 

สามารถใหผลลัพธท่ีไดจาก

การใชงานเปนท่ีนาพอใจ 

2 5 3.85 0.64 -0.544 -2.925 0.95 

17. ทานใชระบบ CIS 

Web ในการปฏิบัติงานได

เปนอยางดี 

1 5 3.87 0.693 -0.47 -2.527 1.154 

18. ระบบ CIS Web 

สามารถเพ่ิมผลลัพธในการ

ทํางานของทานได ท้ังใน

ดานคุณภาพของงาน และ

ปริมาณงาน 

2 5 3.89 0.606 -0.271 -1.457 0.558 

19. ทานสามารถทํางาน

โดยใช CIS Web ไดสําเร็จ

ลุลวงตามท่ีไดวางแผนไว 

2 5 3.92 0.596 -0.146 -0.785 0.317 

20. ทานคิดวาระบบ CIS 

Web สามารถชวยเพ่ิมผล

การปฏิบัติงานขององคกร

ได 

3 5 4.03 0.638 -0.025 -0.134 -0.514 
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ตารางท่ี ข.2 

 

คาสหสัมพันธ (Correlation Matrix) 

 
MT1 MT2 MT3 MT4 SR1 SR2 SR3 SR4 SM1 SM2 

MT1 1          

MT2 0.659 1         

MT3 0.469 0.553 1        

MT4 0.28 0.331 0.434 1       

SR1 0.032 0.101 0.078 0.129 1      

SR2 0.11 0.166 0.165 0.205 0.363 1     

SR3 0.036 0.141 0.119 0.126 0.449 0.448 1    

SR4 0.087 0.117 0.19 0.028 0.316 0.231 0.458 1   

SM1 0.093 0.139 0.207 0.137 0.369 0.295 0.254 0.368 1  

SM2 0.063 0.182 0.119 0.089 0.401 0.183 0.293 0.271 0.49 1 

SM3 -0.028 0.107 0.152 0.095 0.381 0.054 0.287 0.26 0.428 0.462 

SM4 0.153 0.254 0.299 0.138 0.347 0.325 0.414 0.332 0.397 0.432 

AT1 0.271 0.337 0.33 0.144 0.251 0.198 0.255 0.196 0.111 0.115 

AT2 0.164 0.303 0.277 0.131 0.056 0.081 0.153 0.189 0.073 0.028 

AT3 0.243 0.373 0.389 0.218 0.119 0.237 0.256 0.17 0.146 0.13 

AT4 0.232 0.306 0.257 0.223 0.205 0.138 0.208 0.138 0.139 0.102 

JP1 0.231 0.302 0.293 0.15 0.285 0.385 0.297 0.267 0.265 0.287 

JP2 0.263 0.335 0.301 0.073 0.303 0.235 0.192 0.234 0.221 0.295 

JP3 0.278 0.373 0.274 0.168 0.289 0.314 0.214 0.199 0.28 0.315 

JP4 0.279 0.389 0.132 0.123 0.256 0.347 0.185 0.271 0.252 0.229 
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ตารางท่ี ข.2 

 

คาสหสัมพันธ (Correlation Matrix) (ตอ) 

 
SM3 SM4 AT1 AT2 AT3 AT4 JP1 JP2 JP3 JP4 

MT1           

MT2           

MT3           

MT4           

SR1           

SR2           

SR3           

SR4 

 

          

SM1           

SM2           

SM3 1          

SM4 0.46

 

1         

AT1 0.19

 

0.265 1        

AT2 0.12

 

0.159 0.45 1       

AT3 0.24

 

0.278 0.533 0.541 1      

AT4 0.22 0.236 0.397 0.396 0.681 1     

JP1 0.28

 

0.48 0.507 0.294 0.496 0.463 1    

JP2 0.29 0.342 0.309 0.284 0.392 0.432 0.615 1   

JP3 0.27

 

0.438 0.453 0.242 0.462 0.435 0.592 0.649 1  

JP4 0.16

 

0.274 0.329 0.225 0.332 0.459 0.464 0.528 0.61

 

1 
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ตารางท่ี ข.3 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคกลุมปจจัยระดับความเขากันไดระหวางงานและเทคโนโลย ี
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.760 4 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

MT1 ทานคิดวาการทํางานโดยใชระบบ CIS 

web มีความสอดคลองกับลักษณะงาน

ภายในองคกรของทาน 

11.740 2.808    0.578 0.694 

MT2 ทานคิดวาคุณสมบัติของระบบ CIS 

Web สามารถสนับสนุนความตองการของ

งานท่ีทานทําอยูได 

11.820 2.702 0.653 0.656 

MT3 ทานคิดวาระบบ CIS Web มีความ

เฉพาะเจาะจงสูง ซ่ึงเหมาะสมกับงานของ

ทาน 

12.150 2.651 0.618 0.670 

MT4 ทานคิดวาระบบ CIS Web เปน

เทคโนโลยีท่ีถูกออกแบบมาอยางเหมาะสม

กับลักษณะการทํางานของทานในปจจุบัน 

12.280 2.796 0.417 0.791 
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ตารางท่ี ข.4 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคกลุมปจจัยการกํากับตนเอง 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.710 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SR1 เม่ือทานพบอุปสรรคในการทํางานโดย

ใช CIS Web ทานก็เริ่มมองหาวิธีแกไข

ปญหาท่ีเปนไปไดทันที 

11.390 2.558 0.493 0.649 

SR2 เม่ือทานกําลังพยายามทํางานบางอยาง

บนระบบ CIS Web ทานมักจะใหความ

สนใจเปนอยางมากกับงานนั้นๆ 

11.120 2.661 0.45 0.674 

SR3 เม่ือทานตองการเปลี่ยนแปลงการ

ทํางานบางอยางโดยใช CIS Web ทาน

มักจะคนหาหนทางท่ีเปนไปไดหลายๆทาง 

11.330 2.317 0.617 0.568 

SR4 ทานมักจะมองเห็นความตองการใน

การเปลี่ยนแปลงการทํางานบางอยางโดยใช 

CIS Web กอนท่ีเพ่ือนรวมงานคนอ่ืนจะ

มองเห็น 

11.340 2.794 0.429 0.685 
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ตารางท่ี ข.5 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคกลุมปจจัยการจัดการตนเอง 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.752 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SM1 ทานทราบวาเปนเพราะสาเหตุใด ท่ี

ทําใหทานสามารถใชงาน CIS Web ไดดี 

เชน ความถนัดในการใชเทคโนโลย ี

11.040 3.064 0.546 0.698 

SM2 ทานสามารถปรับปรุงวิธีการทํางาน

ของตนเองเพ่ือใหสามารถใชงาน CIS Web 

ใหดีข้ึน 

11.100 3.002 0.583 0.680 

SM3 ทานสามารถแกไขปญหาบางอยางใน

การใชงาน CIS Web ไดดวยตนเอง 
11.520 2.334 0.570 0.702 

SM4 ทานสามารถใชงาน CIS Web ไดดี 

ตรงตามเปาหมายท่ีองคกรตองการ 
11.060 3.109 0.542 0.701 
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ตารางท่ี ข.6 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคกลุมปจจัยทัศนคติ 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.797 4 

 
 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

AT1 ทานคิดวาการเขาใชงาน CIS Web 

นั้นงาย สะดวก และรวดเร็ว 
11.110 3.177 0.555 0.771 

AT2 ทานคิดวาระบบ CIS Web มี

คุณลักษณะท่ีเขาใจงาย และสวยงาม เชน 

สีสัน ปุมกด แบบตัวอักษร การจัดวางเมนู

บนหนาจอ 

11.390 2.915 0.558 0.776 

AT3 ทานคิดวาระบบ CIS Web มีการ

ตอบสนองตอการใชงานท่ีรวดเร็ว 
11.250 2.782 0.742 0.677 

AT4 ทานคิดวา CIS Web สามารถให

ผลลัพธท่ีไดจากการใชงานเปนท่ีนาพอใจ 
11.100 3.262 0.596 0.754 
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ตารางท่ี ข.7 

 

คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคกลุมปจจัยประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

0.842 4 
 

Item-Total Statistics 

 Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

JP1 ทานใชระบบ CIS Web ในการ

ปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 
11.850 2.474 0.650 0.815 

JP2 ระบบ CIS Web สามารถเพ่ิมผลลัพธ

ในการทํางานของทานได ท้ังในดานคุณภาพ

ของงาน และปริมาณงาน 

11.820 2.608 0.712 0.785 

JP3 ทานสามารถทํางานโดยใช CIS Web 

ไดสําเร็จลุลวงตามท่ีไดวางแผนไว 
11.790 2.590 0.742 0.773 

JP4 ทานคิดวาระบบ CIS Web สามารถ

ชวยเพ่ิมผลการปฏิบัติงานขององคกรได 
11.690 2.677 0.615 0.826 
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