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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้ได้น าทฤษฎีความเข้ากนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลยี ร่วมกบัปัจจยัอื่นๆ ที่ได้มาจากการทบทวน
วรรณกรรม ประกอบดว้ย ปัจจยัการก ากบัตนเอง ปัจจยัการจดัการตนเอง และปัจจยัทศันคต ิเพื่อศกึษาปัจจยัทีส่่งผล
ต่อประสทิธผิลของการปฏบิตัิงานในการใช้ Customer Information System Web Application (CIS) ซึ่งเป็น        
แอปพลเิคชนัทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูผูใ้ชน้ ้าของการประปานครหลวง กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชส้ าหรบังานวจิยันี้คอื ผูป้ฏบิตังิาน
ของการประปานครหลวงทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web จ านวน 206 ชุด ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ระดบัความเขา้
กนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลยีส่งผลทางบวกต่อการก ากบัตนเอง ทศันคติ และประสทิธิผลของการปฏิบตัิงาน 
นอกจากนี้ การก ากบัตนเองสง่ผลทางบวกต่อการจดัการตนเอง การจดัการตนเองสง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลของการ
ปฏบิตังิาน และทศันคตสิง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 
 
ค าส าคญั: ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีการก ากบัตนเอง        

การจดัการตนเอง  ทศันคต ิ  
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Abstract 

The research presents the impact of Task-technology fit including the self-regulation, self-
management and attitude factors from literature review to survey the impact of using Customer Information 
System Web Application (CIS) on user’s job performance. This application gathers information from 206 
Metropolitan Waterworks Authority (MWA) operators who frequently use CIS web. The sets of survey are 
collected from both online and paper-and-pencil questionnaires. The outcome shows the impact of Task-
technology fit on self-regulation, self-management, attitude and effective in the workplace. In addition, self-
regulation impacts on self-management while self-management affects effective in the workplace. Finally, 
attitude affects effective in the workplace. 
 
Keywords: Job performance, Level of matching between task and technology, Self-regulation, Self-
management, Attitude 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ปัจจุบนัการน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ชใ้นองคก์รมบีทบาทต่อการด าเนินงานในภาคธุรกจิเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากก่อใหเ้กดิประโยชน์ในการท างาน ช่วยสนับสนุนการตดัสนิใจของผูบ้รหิาร ท าให้องคก์รด าเนินงานได้อย่าง
ถกูตอ้ง แม่นย า รวดเรว็ สามารถตอบสนองความต้องการของผูบ้รโิภค ท าใหอ้งคก์รมคีวามไดเ้ปรยีบในเชงิแข่งขนัได้
มากยิ่งขึน้ เช่นเดยีวกบัการประปานครหลวง ที่มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ด าเนินงานในด้านต่างๆ  
ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสทิธภิาพ และเกดิประสิทธผิลในการปฏบิตัิงาน ระบบ
สารสนเทศทีก่ารประปานครหลวงน ามาใชใ้นองคก์รนัน้มหีลายดา้น เช่น ดา้นการผลติและส่งน ้า ดา้นการบรกิาร ดา้น
การบรหิาร ดา้นการสื่อสาร เป็นต้น ในส่วนของสายงานบรกิารม ีCustomer Information System Web Application 
(CIS Web) เป็นแอปพลเิคชนัหลกัทีใ่ชใ้นการท างานบรกิารของส านักงานประปาสาขา ประกอบดว้ยโมดูลต่างๆ เช่น 
ระบบรบัค าร้อง ระบบงานติดตัง้ประปาใหม่ ระบบทะเบยีนผู้ใช้น ้า ระบบบรหิารมาตรวดัน ้า ระบบงานลูกหนี้ค่าน ้า 
ระบบอ่านมาตรออกใบแจ้งหนี้ เป็นต้น อกีทัง้ระบบยงัสามารถสร้างรายงานต่างๆ ได้ เช่น รายงานปรมิาณน ้าขาย 
รายงานขอ้มูลผูใ้ชน้ ้า เป็นต้น จากการทีผู่ว้จิยัปฏบิตังิานอยู่ในหน่วยงานทีใ่ชร้ะบบ CIS web จงึพบปัญหาของการใช้
งานระบบซึ่งเป็นปัญหาจากตัวระบบ และปัญหาจากผู้ใช้งานระบบ เช่น ระบบมีเมนูให้เลือกเป็นจ านวนมาก หรือ
ผูใ้ชง้านบางรายทีไ่ม่สามารถใชง้านระบบใหต้อบสนองการปฏบิตังิานไดอ้ย่างเตม็ที ่เป็นตน้ 

จากการศกึษางานวจิยัอื่นๆ พบว่า ยงัไม่เคยมกีารผสมผสานปัจจยัการก ากบัตนเอง และการจดัการตนเอง เขา้กบั
ทฤษฎีความเขา้กนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลย ีกล่าวคอื ปัจจยัการก ากบัตนเอง และการจดัการตนเอง มกัพบใน
งานวจิยัดา้นการศกึษา การเรยีนรู ้และดา้นการบรหิารทรพัยากรแต่ยงัไม่มกีารประยุกตก์บังานวจิยัทางดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานวจิยัชิ้นนี้จงึได้มกีารผสมผสานปัจจยัการก ากบัตนเอง การจดัการตนเอง และทศันคติ ร่วมกบัทฤษฎี
ความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยดีว้ย 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลต่อประสทิธผิลของการปฏบิตัิงานในการใช้แอปพลเิคชนั 
CIS Web ซึง่ประกอบดว้ย ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยี การก ากบั
ตนเอง การจดัการตนเอง ทศันคต ิโดยพฒันากรอบแนวคดิการวจิยัดว้ยการประยุกต์เขา้กบัทฤษฎีตวัแบบการยอมรบั
เทคโนโลย ี
 
2. ทฤษฎี แนวคิด และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้ไดน้ าทฤษฎคีวามเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ี(Task-technology fit) ทีน่ าเสนอโดย Goodhue 
and Thompson (1995) ทฤษฎีดงักล่าวถูกน ามาใช้อย่างกวา้งขวางในการอธบิายและคาดการณ์ความสอดคล้อง
ระหว่างความตอ้งการของงาน และหน้าทีง่านทางดา้นเทคโนโลยวี่าสง่ผลทางบวกต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิานมา
ประยุกตใ์ชก้บังานวจิยันี้ 

นอกจากนี้ ความสอดคล้องระหว่างงานของบุคคลและเทคโนโลยทีี่ใช้ ยงัส่งผลต่อทศันคตขิองผูใ้ชง้าน กล่าวคอื
ผูใ้ชง้านเทคโนโลยีทีม่คีวามเขา้กนัได้ระหว่างงานของผู้ใชง้าน และเทคโนโลยทีีใ่ช ้จะมทีศันคตทิี่ดต่ีอการใช้งานและ
สง่ผลใหเ้พิม่ประสทิธผิลของการปฏบิตังิานได ้(Parkes, 2013) 

งานวจิยันี้ ใชร้ะดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีหรอื ระดบัของเทคโนโลยทีีน่ ามาช่วยบุคคลในการ
ท างาน มีลกัษณะเหมือนกบังานที่ท าอยู่ มาเป็นตัววดัความเข้ากนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลยีที่จะส่งผลให้ เกิด
ประสทิธผิลสงูสุดในการปฏบิตังิาน (Goodhue and Thompson, 1995; Salge, 2014; Parkes, 2013; Strong et al., 
2006) ส าหรบัปัจจยัอื่นๆ สามารถอธบิายความหมายของแต่ละปัจจยัไดด้งันี้ 
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การก ากบัตนเอง (Self-regulation) หมายถึง กระบวนการปรับตัวที่มีการเฝ้าสงัเกตตนเอง โดยอาศยัการ
ประเมนิขอ้มลูจากการรบัรูห้รอืใชข้อ้มลูป้อนกลบั ในการก าหนดพฤตกิรรมของตนเอง (Reynolds and Alonzo, 2000) 
ทฤษฎกีารควบคุมตนเองเชื่อว่า ประสบการณ์ส าหรบัแต่ละบุคคลไม่เหมอืนกนั บุคคลจะเป็นคนตดัสนิว่า อะไรส าคญั
ทีสุ่ดส าหรบัตน จะดูแลตนเองหรอืจดัการกบัเหตุการณ์ทีเ่ผชญินัน้อย่างไร และตนพอใจกบัผลลพัธ์ทีเ่กดิขึน้มากน้อย
เพยีงใด (Johnson, 1999) 

Lansing and Berg (2014) กล่าวว่า การจดัการตนเองเกีย่วกบัความเจบ็ป่วยเรือ้รงัในวยัรุ่นมคีวามเกีย่วขอ้งกบั
กระบวนการก ากบัตนเองในการท าใหพ้ฤตกิรรมนัน้สมบูรณ์ เช่น ผูป่้วยวยัรุ่นทีเ่ป็นโรคเบาหวานเรือ้รงัทีม่พีฤตกิรรม
การก ากบัตนเองจะทดสอบระดบัน ้าตาลในเลอืดแทนทีจ่ะปล่อยใหต้นเองหมดหวงัอยู่เฉยๆ รวมถงึการวางแผนในการ
รบัประทานยา/ฉีดยาของตนเองในวนัทีต่อ้งไปโรงเรยีน เป็นตน้ 

การจดัการตนเอง (Self-management) Lorig (1993) กล่าวว่า เป็นทกัษะการเรยีนรู้และการปฏบิตัพิฤตกิรรมที่
เหมาะสม ในการจดัการกบัปัญหาทีเ่กดิขึน้ เพื่อใหค้งไวซ้ึง่สภาวะทางอารมณ์ การจดัการตนเองมวีตัถุประสงคเ์พื่อให้
ผูป่้วยมสีว่นร่วมในการปฏบิตัใินการดแูลสขุภาพร่วมกบับุคลากรทางการแพทย ์ 

Kjeken et al. (2013) กล่าวว่า ผูป่้วยทีเ่ป็นโรคขอ้เสื่อม จะน ากลยุทธเ์กีย่วกบัการจดัการตนเองมาใชใ้นการ
สนับสนุนการด าเนินชวีติประจ าวนั เพื่อใหบ้รรลุผลส าเรจ็ทีด่ขี ึน้ เช่น ความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลอืต่างๆ 
ความสามารถในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม เป็นตน้ 

ทศันคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สกึนึกคดิของบุคคลหนึ่งหรอืหลายคนที่ใช้ส าหรบัประเมนิพฤติกรรมว่าดี
หรอืไม่ด ี(Aniţei and Bî rsan, 2015) ทศันคตขิองผูใ้ชง้านเป็นตวัแปรคัน่กลาง (Mediator variable) ของความเขา้กนั
ไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีกบัผลของการปฏบิตังิาน (Liu et al., 2011) 

ประสิทธิผลของการปฏิบติังาน (Job performance)  Brick et al. (2015) อธบิายถงึประสทิธผิลในการท างาน
ไวว้่าเป็นตวัแปรในระดบับุคคล หรอื สิง่ทีบุ่คคลหนึ่งกระท าให้เกดิขึน้ ซึ่งแตกต่างจากตวัแปรอื่น เช่น สมรรถนะของ
องคก์ร หรอื สมรรถนะของประเทศ ซึง่เป็นตวัแปรในระดบัทีส่งูกว่า ซึง่ประสทิธผิลขององคก์รอยู่ทีค่วามสามารถในการ
ผสมผสานส่วนย่อยๆ ขององคก์รเขา้ดว้ยกนัทัง้หมด เพื่อไม่ใหก้ารท างานของแต่ละส่วนซึง่แตกต่างกนัภายในองคก์ร
เดยีวกนัขดัแยง้กนั โดยเฉพาะอย่างยิง่เป้าหมายของบุคคลและเป้าหมายขององคก์ร (Schein, 1985) 

เทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ขา้มาช่วยสนับสนุนการท างานนัน้ส่งผลกระทบทางบวกต่อผลการปฏบิตัิ งานของบุคคล 
โดยเทคโนโลยนีัน้จะต้องมีคุณประโยชน์ และต้องมีความเขา้กนัได้กบัลกัษณะของงานนัน้ๆ (Goodhue and 
Thompson, 1995) 
 
3. กรอบแนวคิดในการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 

จากทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ผูท้ าวจิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคดิการวจิยั ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อประสทิธผิลในการใช ้
แอปพลเิคชนั CIS Web ในการท างาน โดยมกีารผสมผสานปัจจยัการก ากบัตนเอง การจดัการตนเอง และทศันคต ิเขา้
กบัทฤษฎคีวามเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีดงัแสดงในภาพที ่1 
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ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยัประสทิธผิลของการปฏบิตังิานในการใช ้แอปพลเิคชนั CIS Web 

 
การขาดการก ากบัตนเอง จะท าให้ขาดกระบวนการการจดัการเกี่ยวกับตัวบุคคล (เช่น การรับมือกบัปัญหา      

เป็นต้น) และกระบวนการการจดัการระหว่างบุคคล (เช่น การควบคุมดูแลจากพ่อแม่ เป็นต้น) จะส่งผลต่อการจดัการ
ตนเองเกีย่วกบัอาการป่วย (Lansing and Berg, 2014) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H1: การก ากบัตนเองมผีลในเชงิบวกต่อการจดัการตนเอง 
 
ผลของการฝึกอบรมทางดา้นการจดัการตนเองของพนักงานขาย ไม่เพยีงแต่ท าใหผ้ลของการปฏบิตัิงานเพิม่ขึน้

อย่างรวดเร็ว แต่ยงัช่วยให้ผลของการปฏิบตัิงานเพิม่ขึ้นอย่างยัง่ยืนตามระยะเวลาที่ผ่านไปอกีด้วย (Frayne and 
Geringer, 2000) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H2: การจดัการตนเองมผีลในเชงิบวกต่อประสทิธผิลในการท างาน 
 
ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยีส่งผลต่อการก ากบัตนเอง (Muis et al., 

2015) กล่าวคอื กลุ่มตวัอย่างทีไ่ด้รบัการตอบกลบัแบบทนัที (Immediate feedback) ในการใชง้านแอปพลเิคชัน่
เกีย่วกบัการสะกดค าบนแทบ็เลต็สามารถช่วยสนับสนุนการเรยีนรูก้ารก ากบัตนเองของนักเรยีนใหเ้พิม่ขึน้ได ้ดงันัน้จงึ
สามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยมีผีลในเชงิบวกต่อการก ากบัตนเอง 
 
ระดบัของการเขา้กนัไดข้องงานและเทคโนโลยทีีส่งูขึน้ ไม่เพยีงแต่จะช่วยเพิม่การใชป้ระโยชน์ทีส่งูขึน้เท่านัน้ แต่ยงั

ช่วยเพิม่ผลของการปฏบิตังิานของระบบใหม้ากขึน้อกีดว้ย (Goodhue and Thompson, 1995) ผลของการปฏบิตังิานที่
สูงขึ้น หมายถึง ประสทิธิภาพและประสทิธิผลที่ถูกปรบัปรุงให้ดีขึ้น และ/หรือมีคุณภาพที่สูงขึ้น ดงันัน้จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H4: ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยมีผีลในเชงิบวกต่อประสทิธผิลในการท างาน 
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ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและเทคโนโลยสี่งผลต่อทศันคตขิองผูใ้ชง้าน ในขณะเดยีวกนักส็่งผลต่อประสทิธผิล
ของการปฏบิตังิานทางดา้นเทคโนโลยเีช่นกนั ซึง่ยิง่เน้นใหเ้หน็ถงึความส าคญัของการออกแบบเทคโนโลยใีห้มคีวาม
สอดคลอ้งกบังานซึง่เป็นสิง่ทีค่วรท าเป็นอย่างยิง่ (Parkes, 2013) ดงันัน้จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H5: ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยมีผีลในเชงิบวกต่อทศันคต ิ
 
Aniţei and Bî rsan (2015) แสดงให้เหน็ว่าทศันคติที่เป็นบวกต่อการเรยีนส่งผลให้ผลการเรยีนเพิม่มากขึน้ 

นอกจากนี้ยงัส่งผลให้นักศึกษาฝึกฝนท ากิจกรรมพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนอีกด้วย ดังนัน้จึงสามารถ
ตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H6: ทศันคตมิผีลในเชงิบวกต่อประสทิธผิลในการท างาน 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้จดัเกบ็ขอ้มูลจาก พนักงานและผูป้ฏบิตังิานของการประปานครหลวง ที่ปฏบิตัิงานที่ส านักงานประปา
สาขา และหน่วยงานอื่นในสายงานบรกิารทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web มทีัง้หมดประมาณ 1,800 คน ใชส้ตูร
ค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่างจากงานวจิยัของ กลัยา วานิชยบ์ญัชา (2548) ไดจ้ านวนกลุ่มตวัอย่างประมาณ 155 คน 
งานวจิยันี้ใช้แบบสอบถามในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลแบบสะดวก โดยผู้ตอบแบบสอบถามประกอบดว้ย พนักงานทุก
ระดบั และลกูจา้งปฏบิตักิารทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web ใชเ้วลาเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอย่างเป็นเวลา 1 เดอืน โดย
จะส่งแบบสอบถามที่เป็นเอกสารผ่านทางพนักงานส่งเอกสารไปยงัสาขาต่างๆ ครบทัง้ 18 สาขา และเกบ็ตวัอย่าง
เพิม่เตมิจากกลุ่มตวัอย่างใน MWA Community ซึง่เป็นสงัคมออนไลน์แบบกลุ่มปิดใน Facebook โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ในการเกบ็ขอ้มูล (Online questionnaire) โดยหน้าแรกของแบบสอบถามจะระบุไวว้่า ผูท้ าแบบสอบถามคอื
พนกังานทุกระดบั และลกูจา้งปฏบิตักิารทีใ่ชง้านแอปพลเิคชนั CIS Web และยงัไม่เคยท าแบบสอบถามทีเ่ป็นกระดาษ
มาก่อน จากนัน้น าค าตอบทีไ่ดม้าลงรหสั บนัทกึขอ้มลู และประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 

อนึ่งก่อนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ได้น าแบบสอบถามที่พัฒนามาจากงานวิจัยในอดีต 
(ประกอบดว้ย Goodhue and Thompson (1995); Salge (2014); Parkes (2013); Strong et al. (2006); Brown et al. 
(1999, อา้งถงึใน Gavora et al., 2015); Kjeken et al. (2013); Eagly and Chaiken (2007); Di Pietro et al. (2014); 
Tate et al. (2015)) มาทดสอบความเหมาะสม (Pilot test) ของแบบสอบถามงานวจิยักบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน 
เพื่อประเมนิถึงความเขา้ใจและการใช้งานง่ายของค าถาม ซึง่หลงัจากจดัท า Pilot test 1 ครัง้ ปรบัภาษาของ
แบบสอบถามใหก้ระชบั เขา้ใจง่าย และตรงประเดน็แลว้ ต่อจากนัน้ท าการทดสอบความเหมาะสมเบือ้งตน้ของเครื่องมอื
อกีครัง้กบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 30 คน และปรบัปรุงค าถาม เพื่อใหแ้บบสอบถามครอบคลุมวตัถุประสงคข์องการศกึษา 
และปัจจยัทัง้หมดทีต่อ้งการศกึษา หลงัจากนัน้จงึเกบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 206 คน 
 
 
 
 
 
 
 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่3 ฉบบัที ่3 เดอืน กรกฎาคม-กนัยายน 2560 หน้า 25 

5. ผลการวิจยั 
5.1  การทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทางสถิติ 

จากการสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย ของกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 206 ชุด พบว่า มแีบบสอบถามทีม่ขีอ้มลูทีข่าดหายไป
จ านวน 5 ชุด คงเหลอืเป็นแบบสอบถามทีส่มบูรณ์จ านวน 201 ชุด จากการสอบทานการกระจายตวัของขอ้มูล โดยใช้
ค่า Skewness หารดว้ยค่า Standard error of skewness ผลทีไ่ดเ้ป็นค่าอยู่ระหว่าง -3 ถงึ 3 พบว่ามบีางตวัแปรทีม่คี่า
เบีย่งเบนจาก -3 แต่ไม่มากนัก ผูว้จิยัจงึยงัคงใช้ค่าตวัแปรดงักล่าวเพื่อทดสอบทางสถติใินขัน้ตอนต่อไป จากการสอบ
ทานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรโดยใชก้ารวเิคราะหส์หสมัพนัธ์ (Correlation) แสดงใหเ้หน็ว่าค่าสหสมัพนัธข์องแต่ละ
ตวัแปรมคี่าต ่ากว่า 0.7 ซึง่มคี่าน้อยเกนิกว่าทีจ่ะเกดิภาวะ Multicollinearity ได ้นอกจากนี้ งานวจิยัไดต้รวจสอบความ
เทีย่งของเครื่องมอื ดว้ย Cronbach’s alpha โดยใชเ้กณฑ ์0.70 ซึง่ถอืว่าเป็นเกณฑ์ทีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยัแบบ 
Basic Research ผลการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ (Factor analysis) ไดจ้ านวนปัจจยัทัง้หมด 5 องคป์ระกอบ ดงัแสดงใน
ตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

1. ระดบัความเขา้กนัได้ระหวา่งงานและเทคโนโลยี  (% of variance =14.191, Cronbach’s alpha =0.760) 

ท่านคดิว่าการท างานโดยใชร้ะบบ CIS Web มคีวามสอดคลอ้งกบั
ลกัษณะงานภายในองคก์รของทา่น 

4.26 0.655 0.770 

ท่านคดิว่าคุณสมบตัขิองระบบ CIS Web สามารถสนบัสนุนความ
ตอ้งการของงานทีท่่านท าอยู่ได ้

4.18 0.647 0.763 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web มคีวามเฉพาะเจาะจงสงู ซึง่เหมาะสมกบั
งานของท่าน 

3.85 0.688 0.756 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web เป็นเทคโนโลยทีีถู่กออกแบบมาอย่าง
เหมาะสมกบัลกัษณะการท างานของท่านในปัจจุบนั 

3.72 0.786 0.644 

2. การก ากบัตนเอง  (% of variance =13.329, Cronbach’s alpha = 0.710) 

เมื่อท่านก าลงัพยายามท างานบางอย่างบนระบบ CIS Web ท่าน
มกัจะใหค้วามสนใจเป็นอย่างมากกบังานนัน้ๆ 

3.67 0.711 0.775 

เมื่อท่านตอ้งการเปลีย่นแปลงการท างานบางอย่างโดยใช ้CIS Web 
ท่านมกัจะคน้หาหนทางทีเ่ป็นไปไดห้ลายๆ ทาง 

3.94 0.703 0.767 

เมื่อท่านพบอุปสรรคในการท างานโดยใช ้CIS Web ท่านกเ็ริม่มองหา
วธิแีกไ้ขปัญหาทีเ่ป็นไปไดท้นัท ี

3.73 0.720 0.529 

ท่านมกัจะมองเหน็ความตอ้งการในการเปลีย่นแปลงการท างาน
บางอย่างโดยใช ้CIS Web ก่อนทีเ่พื่อนร่วมงานคนอื่นจะมองเหน็ 

3.72 0.664 0.508 
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ตารางที ่1 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และค่าสมัประสทิธิ ์Cronbach’s alpha ของตวัแปรทัง้หมด (ต่อ) 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย 
ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

3. การจดัการตนเอง  (% of variance =13.202, Cronbach’s alpha = 0.752) 

ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาบางอยา่งในการใชง้าน CIS Web ไดด้ว้ย
ตนเอง 

3.87 0.649 0.812 

ท่านสามารถปรบัปรงุวธิกีารท างานของตนเองเพื่อใหส้ามารถใชง้าน 
CIS Web ใหด้ขีึน้ 

3.81 0.646 0.752 

ท่านทราบว่าเป็นเพราะสาเหตุใด ทีท่ าใหท้่านสามารถใชง้าน CIS 
Web ไดด้ ีเช่น มคีวามถนดัในการใชเ้ทคโนโลย ี

3.38 0.904 0.672 

ท่านสามารถใชง้าน CIS Web ไดด้ ีตรงตามเป้าหมายทีอ่งคก์ร
ตอ้งการ 

3.85 0.634 0.580 

4. ทศันคติ (% of variance =12.005, Cronbach’s alpha = 0.797) 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web มกีารตอบสนองต่อการใชง้านทีร่วดเรว็ 3.84 0.700 0.793 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web มคีณุลกัษณะทีเ่ขา้ใจง่าย และสวยงาม 3.56 0.792 0.774 

ท่านคดิว่า CIS Web สามารถใหผ้ลลพัธจ์ากการใชง้านเป็นทีน่่า
พอใจ 

3.70 0.712 0.655 

ท่านคดิว่าการเขา้ใชง้าน CIS Web นัน้ง่าย สะดวก และรวดเรว็ 3.85 0.640 0.639 

5. ประสิทธิผลของการปฎิบติังาน (% of variance =10.456, Cronbach’s alpha = 0.842) 

ท่านคดิว่าระบบ CIS Web สามารถช่วยเพิม่ผลการปฏบิตังิานของ
องคก์รได ้

3.87 0.693 0.777 

ท่านสามารถท างานโดยใช ้CIS Web ส าเรจ็ลุล่วงตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ 3.89 0.606 0.762 

ระบบ CIS Web สามารถเพิม่ผลลพัธใ์นการท างานของท่านได ้ทัง้ใน
ดา้นคุณภาพของงาน และปรมิาณงาน 

3.92 0.596 0.735 

ท่านใชร้ะบบ CIS Web ในการปฏบิตังิานไดเ้ป็นอย่างด ี 4.03 0.638 0.605 

 
อนึ่ง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 52.4) มีอายุระหว่าง 41-50 ปี (ร้อยละ 44.7) ส่วนใหญ่มี

ประสบการณ์ในการท างาน 0-10 ปี (ร้อยละ 60.0) ต าแหน่งงานส่วนใหญ่เป็นพนักงานระดบัปฏบิตัิการ (ระดบั 1-5) 
(รอ้ยละ 65.3) สถานทีป่ฏบิตังิานสว่นใหญ่สงักดัส านกังานประปาสาขาบางกอกน้อย (รอ้ยละ 42.4) 
5.2  การวิเคราะหผ์ลการวิจยั 

การทดสอบสมมตฐิานการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัใชว้ธิวีเิคราะหก์ารถดถอยเชงิเสน้เดยีว (Simple linear regression) 
และการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ (Multiple regression) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็น
ตวัก าหนดนยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 4 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยัดงันี้ 

ส่วนที ่ 1 การวเิคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 3 ตวัแปรคอื การจดัการตนเอง ระดบัความเขา้กนัได้
ระหว่างงานและ และ ทศันคต ิกบัตวัแปรตาม ประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 (F3,166= 47.049) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการจดัการตนเอง 
ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีและทศันคตสิ่งผลต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน ทีร่ะดบันัยส าคญั 
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p = 0.000, 0.042 และ 0.000 ตามล าดบั โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 46.0 (R2 = 0.460) และมคี่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.316, 0.132 และ 0.444 ตามล าดบั ดงัแสดงในตารางที ่2 และ
ตารางที ่3 สอดคลอ้งกบัทฤษฎีความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีของ Goodhue and Thompson (1995) ที่
กล่าวว่าระดบัของความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยทีี่สูงขึน้ ไม่เพยีงแต่จะช่วยเพิม่การใชป้ระโยชน์ที่สงูขึน้
เท่านัน้ แต่ยงัช่วยเพิม่ผลของการปฏบิตังิานของระบบใหม้ากขึน้ อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Frayne and 
Geringer (2000) ทีก่ล่าวว่า พนักงานขายทีไ่ดร้บัการฝึกอบรมทางดา้นการจดัการตนเองนัน้ สามารถช่วยเพิม่ผลการ
ปฏบิตังิานใหม้ากขึน้ไดอ้ย่างยัง่ยนื และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Aniţei and Bî rsan (2015) ทีก่ล่าวว่า ทศันคตทิี่
เป็นบวกต่อการเรยีนสง่ผลใหน้กัเรยีนมผีลการเรยีนดมีากขึน้ 

 
ตารางที ่2 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 

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 
 
 

 
 

    
 

ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
(ค่าคงที)่ 2.349E-16 0.057  0.000 1.000 
การจดัการตนเอง 0.316 0.060 0.316 5.283 0.000** 

ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงาน
และเทคโนโลย ี

0.132 0.064 0.132 2.054 0.042** 

ทศันคต ิ 0.444 0.065 0.444 6.878 0.000** 
R = 0.678, R2 = 0.460, SE = 0.74177 
** p < 0.05 

 
ส่วนที ่2 ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ การก ากบัตนเอง กบัตวัแปรตาม การจดัการตนเอง  

พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,168= 68.959) เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของ
ตวัแปรอสิระ จะพบว่าการก ากบัตนเองเป็นตวัก าหนดการจดัการตนเอง ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.000 โดยความผนัแปร
ของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 29.1 (R2 =0.291) และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.539 
ดงัแสดงในตารางที ่4 และตารางที ่5 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Lansing and Berg (2014) ทีก่ล่าวว่าผูป่้วยทีข่าด
การก ากบัตนเอง กจ็ะขาดกระบวนการเกีย่วกบัการจดัการเกีย่วกบัตนเองดว้ยเช่นกนั 
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ตารางที ่4 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของการจดัการตนเอง 

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 
 

ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของการจดัการตนเอง 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

(ค่าคงที)่ 1.513E-16 0.065  0.000 1.000 

การก ากบัตนเอง 0.539 0.065 0.539 8.304 0.000** 

R = 0.539, R2 = 0.291, SE = 0.84451 

** p < 0.05 
 
สว่นที ่3 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีกบัตวั

แปรตาม การก ากบัตนเอง พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั  p = 0.000 (F1,168= 6.903) เมื่อ
วเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ีเป็นตวัก าหนดการ
ก ากบัตนเอง ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.009 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 3.9 (R2 = 0.039) และมคี่า
สมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.360 ดงัแสดงในตารางที่ 6 และตารางที่ 7 ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ Muis et al. (2015) ทีก่ล่าวว่าครูทีเ่ลอืกเทคโนโลยใีหเ้หมาะกบัระดบัการเรยีนรูข้องนักเรยีนอนุบาลดว้ย
การใช้การตอบกลบัแบบทนัที (Immediate feedback) ให้แก่นักเรยีนในการท าแบบฝึกหดัเกี่ยวกบัการสะกดค า 
สามารถช่วยสนบัสนุนพฒันาการการเรยีนรูก้ารก ากบัตนเองของนกัเรยีนได้ 
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ตารางที ่6 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของการก ากบัตนเอง 

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 
 

ตารางที ่7 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของการก ากบัตนเอง 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

(ค่าคงที)่ -1.873E-16 0.075  0.000 1.000 

ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงาน
และเทคโนโลย ี

0.199 0.076 0.199 2.627 0.009** 

R = 0.199, R2 = 0.039, SE = 0.98297 
** p < 0.05 

 
สว่นที ่4 การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลย ี กบัตวั

แปรตาม ทศันคต ิพบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตาม ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.000 (F1,168 = 39.822) เมื่อวเิคราะห์
ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าระดบัความเขา้กนัได้ระหว่างงานและเทคโนโลย ีเป็นตวัก าหนดทศันคติ ที่
ระดบันัยส าคญั p = 0.000 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 19.20 (R2 = 0.192) และมค่ีาสมัประสทิธิ ์
การถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.438 ดงัแสดงในตารางที่ 8 และตารางที ่9 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
Parkes (2013) ทีก่ล่าวว่า ความสอดคลอ้งระหว่างบุคคลและเทคโนโลยสีง่ผลต่อทศันคตขิองผูใ้ชง้าน 
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ตารางที ่8 ค่าสถติกิารวเิคราะหก์ารถดถอย ของทศันคต ิ

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 

 
ตารางที ่9 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของทศันคต ิ

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
(ค่าคงที)่ -7.353E-18 0.069  0.000 1.000 
ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงาน
และเทคโนโลย ี

0.438 0.069 0.438 6.310 0.000 
R = 0.438, R2 = 0.192, SE = 0.90177 
** p < 0.05 

 
6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยทีีม่ากขึน้ ไม่เพยีงแต่จะส่งผลทางตรง
ต่อการเพิม่ขึน้ของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน แต่ยงัสง่ผลใหผู้ใ้ชง้านมกีารก ากบัตนเองและการจดัการตนเองทีเ่พิม่
มากขึน้อกีดว้ย สว่นในมุมมองทางดา้นทศันคตขิองการใชง้านระบบนัน้ ระดบัความเขา้กนัไดร้ะหว่างงานและเทคโนโลยี
ทีม่ากขึน้ สง่ผลใหผู้ใ้ชง้านมทีศันคตทิีด่ขี ึน้ในการใชง้านระบบ และทศันคตทิีด่ขี ึน้ ยงัส่งผลใหป้ระสทิธผิลในการท างาน
เพิม่มากขึน้อย่างมนียัส าคญั  
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 
 ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากงานวจิยันี้ท าใหท้ราบว่า หากองคก์รตอ้งการใหพ้นกังานสามารถใชร้ะบบใหเ้กดิประสทิธผิลในการ
ท างานทีด่ไีดน้ัน้ ควรใหค้วามส าคญัต่อการออกแบบระบบใหม้คีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานทีท่ า เมื่อระบบมคีวาม
เข้ากันได้กับลักษณะงานที่ท าแล้ว นอกจากจะส่งผลให้มีประสิทธิผลในการท างานที่ดีขึ้นได้แล้ว ยังจะส่งผลให้
ผูป้ฏบิตัิงานแสดงพฤตกิรรมในการควบคุมตนเองเพื่อท างานใหบ้รรลุตามเป้าหมาย หรอืกค็อืการก ากบัตนเอง เมื่อ
ผูป้ฏบิตังิานมกีารก ากบัตนเองทีด่แีลว้ กจ็ะส่งผลใหม้คีวามสามารถในการจดัการตนเองใหท้ าสิง่ต่างๆ ไดด้ ีและส่งผล
ใหเ้กดิประสทิธผิลในการปฏบิตังิานในทีส่ดุ ซึง่องคก์รควรมกีารจดัการฝึกอบรมพนกังานเพื่อใหม้กีารก ากบัตนเอง และ
การจดัการตนเองทีด่ขี ึน้อกีดว้ย เช่นเดยีวกบัในดา้นของทศันคตทิีม่ต่ีอการใชร้ะบบ ทีเ่ป็นอกีหนึ่งปัจจยัทีอ่งคก์รควรให้
ความส าคญั จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า เมื่อระบบมีความเข้ากนัได้กบัลกัษณะของงานที่ท าแล้ว จะส่งผลให้
ผูป้ฏบิตังิานมทีศันคตต่ิอการใชง้านระบบทีด่ขี ึน้ และจะส่งผลใหป้ระสทิธผิลของการท างานดมีากขึน้ตามล าดบั องคก์ร
จงึควรมกีารฝึกอบรมพนักงานใหม้คีวามคุ้นเคยกบัการใชร้ะบบ ออกแบบระบบให้ใชง้านง่าย ไม่ซบัซอ้นเกนิไป และ
พฒันาระบบใหม้คีวามเสถยีร มขีอ้ผดิพลาด อนัเนื่องมาจากระบบใหน้้อยทีส่ดุ 
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6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 
 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยแบบปกต ิของประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน มคี่าความแปรปรวน (R2) ค่อนขา้งสูง 
แสดงว่าอาจมปัีจจยัตวัอื่นทีค่วรค านึงถงึในงานวจิยันี้ สง่ผลต่อประสทิธผิลของการปฏบิตังิานเช่นเดยีวกนั 
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