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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยมุงศึกษาเก่ียวกับเร่ือง ทัศนคติของบุคลากรในศาลลมละลายกลาง         

ท่ีมีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี โดยมีวัตถุประสงค 1.เพ่ือประเมินทัศนคติของบุคลากรใน    

ศาล ลมละลายกลางที่มีตอระบบสํานวนคดี  2. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการใช

งานระบบสารสนเทศสํานวนคดี โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา      

ระดับตําแหนง อายุงาน  และประสบการณการใชคอมพิวเตอร 

  วิธีการวิจัย โดยใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม จากตัวอยางคือ 

บุคลากรในศาลลมละลายกลาง จํานวน 92 คน ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย               

และสถิติท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถามคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สําหรับการหาคาสถิติพ้ืนฐาน เปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใช t-test เปรียบเทียบคาความ

แตกตางระหวางคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมใชวิธีวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (One Way ANOVA) ผลการศึกษา พบวาบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 

30 – 35 ป  ระดับการศึกษา   ไมต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระดับเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน มีอายุ

งานระหวาง 6 – 9 ป  เคยมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรมากอน 

  ทัศนคติของบุคลากรในศาลลมละลายกลางท่ีมีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี            

ในแตละดาน  โดยภาพรวมพบวาอยูในระดับเห็นดวยมาก  (x̄ = 3.82) และพบวาดาน

ประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสํานวนคดี  มีคาเฉล่ียเปนอันดับแรก (x̄ = 4.05) รองลงมา  

ดานประโยชนท่ีไดรับจากระบบสารสนเทศสํานวนคดี  มีคาเฉล่ียอยูท่ี (x̄ = 4.04)  รองลงมาดาน

พฤติกรรมผูปฏิบัติงาน รองลงมา ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ และสุดทายดานความสะดวกในการ

ใชงาน ตามลําดับ   

ผลการเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรในศาลลมละลายกลางกับทัศนคติ    

ท่ีมีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี  พบวา ประสบการณในการใชคอมพิวเตอรตางกันมีระดับ

ทัศนคติท่ีมีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดีท่ีแตกตางกัน 

                                                           
1
 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 

2
 อาจารยท่ีปรึกษา 

1



1. บทนํา 
ปจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเปนกลไกสําคัญท่ีจะเพ่ิมศักยภาพของรัฐ       

โดยเฉพาะการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการของภาครัฐ มีการจัดการความรูและระบบ

สารสนเทศใหมีความเช่ือมโยงกันและมีการบูรณาการเขาดวยกันเพ่ือลดความซํ้าซอนในการ

ทํางานมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลอยางเปนระบบมากข้ึน จนอาจเปรียบไดวา

สารสนเทศเสมือนสายเลือดท่ีหลอเล้ียงการทํางานแทบทุกดานขององคกร บทบาทความสําคัญ

ของสารสนเทศดังกลาวเปนผลเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอมนั่นเอง Toffler 

(1980) ไดแบงวิวัฒนาการของสังคมโลกออกเปน 3 ยุค  คือ ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม     

และยุคสารสนเทศ ซึ่งยุคสารสนเทศจะมีขอมูล ขาวสาร ความรูเปนปจจัยข้ันพ้ืนฐานเปนสําคัญ 

(ทิพวรรณ  หลอสุวรรณรัตน, 2548) 

ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชนกัน  โดย

คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2537  อนุมัติในหลักการและประกาศใหป พ.ศ. 2538 

เปนปแรกแหงเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  โดยใหสวนราชการและหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชนใหความรวมมือสนับสนุน  และในป พ.ศ. 2541 คณะรัฐมนตรีไดมีมติให              

ทุกกระทรวง ทบวง กรม แตงตั้งผูบริหารและควบคุมกํากับใหเกิดเทคโนโลยีระดับสูง  โดยใหมี

หนาท่ีในการบริหารและควบคุมกํากับใหเกิดการจัดทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของแตละ

กระทรวง ทบวง กรม ใหเปนแผน 3 ป และใหใชแผนแมบทดังกลาวในการตั้งงบประมาณ

ประจําป  โดยเร่ิมตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2543  เปนตนไป (วิฑูร พานทอง, 2540 อางอิงใน 

พิสมัย  เวชวิทยาขลัง, 2550) 

จากแผนการปฏิรูประบบราชการ  ทําใหสวนราชการตองปรับเปลี่ยนบริบทในการ

บริหารงาน  โดยสํานักงานศาลยุติธรรมไดตระหนักถึงความสําคัญของการนําระบบสารสนเทศ    

มาใชเพ่ือพัฒนาระบบการทํางานเปนอยางมาก ซึ่งในแผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-      

พ.ศ. 2560  ในยุทธศาสตรท่ี 5   ไดกลาวไววา  ใหมีการยกระดับระบบงานธุรการศาล ระบบงาน

สงเสริมงานตุลาการและการใหบริการประชาชนเพ่ือเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียน                 

และตามนโยบายของประธานศาลฎีกา นายดิเรก อิงคนินันท  นโยบายในดานท่ี 2 คือ  การพัฒนา

บุคลากรและระบบงานของศาลยุติธรรม ขอ 2.5  นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชในการบริหาร

จัดการท่ัวท้ังองคกร  สรางระบบเครือขายเช่ือมโยงขอมูลท้ังภายในและภายนอก พรอมพัฒนา

เพ่ิมศักยภาพบุคลากรในการใชเทคโนโลยีเพ่ือใหศาลยุติธรรมสามารถอํานวยความยุติธรรม              

และใหบริการแกประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (www.coj.go.th) 

ซึ่งลักษณะการทํางานดานธุรการคดีของศาลลมละลายกลาง นั้น สํานวนคดีถูกจัดเก็บ     

ในรูปแบบของเอกสารเปนจํานวนมาก คนหาโดยเจาหนาท่ี ซึ่งอาจจะเปนเหตุใหการดําเนินงาน            

มีความลาชา, ใชบุคลากรจํานวนหลายคนในการคนหาสํานวนคดีในแตละวัน เกิดความยุงยาก    

ซับซอนในการคนหา และไมสามารถตรวจสอบความถูกตองของงานไดวาสํานวนอยูท่ีไหน            
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มีการย่ืนคํารองอะไรเขามาบาง  โดยจะเปนปญหาในการท่ีสํานวนหรือเอกสารในสํานวน               

จะสูญหายได   

ในป พ.ศ. 2549  ศาลลมละลายกลางจึงไดมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาชวย

ในการทํางานกับบุคลากรในทุกสวนงานของศาลลมละลายกลางเพื่อให เกิดการทํางาน                     

ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน คือการนําระบบสารสนเทศสํานวนคดีเขามาใชในการตรวจสอบความ

ถูกตองของการทํางาน, ชวยลดความยุงยาก, ลดข้ันตอนในการทํางานทําใหงานมีคุณภาพ            

มากย่ิงข้ึน และยังสามารถบริการประชาชนผูมาติดตอไดอยางสะดวกรวดเร็วไมใหเสียเวลาในการ

รอใชบริการ  

ดวยเหตุดังกลาวประกอบกับการใชงานระบบสารสนเทศสํานวนคดียังไมเคย

ศึกษาวิจัย ในระบบงานวาผูปฏิบัติงานมีทัศนคติ และมีความพึงพอใจในระบบงานมากนอย

เพียงใดทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาระดับทัศนคติของบุคลากรในศาลลมละลายกลาง  

รวมท้ัง  ปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศ  เพ่ือเปน

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศสํานวนคดีใหตรงกับความตองการของ

ผูใชงานและลดแรงตานในการเปล่ียนแปลงในองคกรนี้ตอไป 

 

2.  วัตถุประสงค 
  2.1.  เพ่ือประเมินทัศนคติของบุคลากรในศาลลมละลายกลางท่ีมีตอระบบสารสนเทศ

สํานวนคดี 

        2.2.  เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอทัศนคติในการใชงานระบบสารสนเทศสํานวนคดี 

 

3.   สมมติฐานการศึกษา 
 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรในศาลลมละลายกลาง อันไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับตําแหนง อายุงาน ปฏิเสธสมมติฐาน ในเร่ืองทัศนคติของบุคลากรในศาล

ลมละลายกลางที่มีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี 

 

4.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 4.1.  ปรับปรุงระบบสารสนเทศสํานวนคดีใหตรงกับความตองการของผูใชมากท่ีสุด 

        4.2.  พัฒนาและตอยอดระบบสารสนเทศใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 

       4.3.  สามารถบริหารจัดการบุคลากรใหตรงกับงานท่ีไดรับ 

 

5.  ขอบเขตดานการศึกษา 
ขอบเขตดานการศึกษา  เปนการศึกษาทัศนคติของบุคลากรในศาลลมละลายกลางที่

มีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี โดยแบงออกเปน 5 ดาน ดังนี้  ดานพฤติกรรมผูใช  ดาน
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ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ  ดานความสะดวกในการใชงาน  ดานประสิทธิภาพ  ดานเคร่ืองมือและ

อุปกรณ                    

                 ขอบเขตดานประชากร  ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ บุคลากรของศาลลม    

ละลายกลาง 

                 ขอบเขตดานชวงเวลา  ในการศึกษาคร้ังนี้  ทําการศึกษาและเก็บขอมูลในชวง

เดือน มิถุนายน 2557 ถึง เดือน กรกฎาคม 2557 

 

6.  ระเบียบวิธีวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งได

ดําเนินการสรางและไดประยุกตมาจากการประมวลเอกสารท่ีไดศกึษามาจากผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับทัศนคติ เพ่ือเปนแนวทางโดยบางออกเปน 3 สวน คือ 

 สวนที่ 1  แบบสอบถามที่ เ ก่ียวของกับขอมูลพ้ืนฐานลักษณะท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถาม เชน เพศ, อายุ, การศึกษา, ตําแหนง, อายุงาน, ประสบการณการใชงาน

คอมพิวเตอร  จํานวน 6 ขอ 

 สวนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับไดแก ทัศนคติของบุคลาการในศาลลมละลายกลาง

ท่ีมีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี จํานวน 6 ขอ ประกอบดวยดานพฤติกรรมผูใช,  ดาน

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ, ดานความสะดวกในการใชงาน, ดานประสิทธิภาพเปนแบบสอบถาม

แบบประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ มีระดับการวัดแบบประเภทชวง (Interval Scale) 

จํานวนคําถามมีท้ังหมด 21 ขอ  เปนคําถามเชิงบวก (Positive Question) 17 ขอ และเปนคําถาม

เชิงลบ (Negative Question)  4 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้  

เกณฑการใหคะแนนของแบบสอบถามในสวนนี้แบงออกเปน 5 ระดบั คือ 

    ระดับความพึงพอใจ         ขอความเชิงบวก ขอความเชิงลบ 

นอยท่ีสุด                   1           5  

นอย                   2           4 

ปานกลาง                   3             3 

มาก                   4           2 

มากท่ีสุด                   5             1 

  

สวนที่  3  เปนคําถามปลายเปด โดยเปนคําถามในเร่ืองของปญหา อุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในการใชงานระบบสารสนเทศสํานวนคดีของศาลลมละลายกลาง  
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7.  ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาจากตัวอยางจํานวน 92 คน  พบวาบุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง        

มีอายุระหวาง 30 – 35 ป  ระดับการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรี และอยูในระดับเจาหนาท่ี

ปฏิบัติงาน มีอายุงานระหวาง 6 – 9 ป  และเคยมีประสบการณการใชคอมพิวเตอรมากอน 

  ทัศนคติตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี 

 ผลการศึกษาพบวา  กลุมตัวอยางมีทัศนคติตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี             

ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก มีคาเฉล่ีย = 3.82  เม่ือพิจารณารายดานพบวาทัศนคติดาน

พฤติกรรมผูปฎิบัติงานในระบบสารสนเทศสํานวนคดี  อยูในระดับเห็นดวยมาก  คาเฉล่ีย = 3.94   

ทัศนคติดานประโยชนท่ีไดรับ  อยูในระดับเห็นดวยมาก คาเฉล่ีย = 4.04  ทัศนคติดานเคร่ืองมือ

และอุปกรณ  อยูในระดับเห็นดวยมาก  มีคาเฉล่ีย = 3.56  ทัศนคติดานความสะดวกในการใช

งาน  อยูในระดับเห็นดวยมาก  คาเฉล่ีย = 3.53  และทัษนะคติดานประสิทธิภาพ  อยูในระดับ

เห็นดวยมาก  คาเฉล่ีย = 4.05 

 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 ปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรในศาลลมละลายกลาง อันไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ระดับตําแหนง อายุงาน ปฏิเสธสมมติฐาน ในเร่ืองทัศนคติของบุคลากรในศาล

ลมละลายกลางท่ีมีตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี  สวนทางดานบุคลากรท่ีมีประสบการณการใช

คอมพิวเตอรตางกัน  มีทัศนคติตอระบบสารสนเทศสํานวนคดีแตกตางกัน   ผลการศึกษาพบวา  

สนับสนุนสมมติฐาน 

 

8.   อภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยเร่ือง  ทัศนคติของบุคลากรในศาลลมละลายกลางท่ีมีตอระบบ

สารสนเทศสํานวนคด ี สามารถนําผลการศึกษาวิจัยมาอภิปรายไดดังนี้ 

 ผลการวิเคราะหเก่ียวกับทัศนคติของบุคลากรในศาลลมละลายกลางท่ีมีตอระบบ

สารสนเทศสํานวนคด ี พบวา 

 8.1.  ผลการวิเคราะหทัศนคติ 

 8.1.1  ดานพฤติกรรมผูปฎิบัติงาน  จากผลการศึกษาพบวา  อยูในระดับเห็นดวย

มาก    โดยเฉพาะการทําใหคุณภาพชีวิตในการทํางานดีข้ึนมีความเห็นดวยมากท่ีสุด  เหตุท่ีเปน

เชนนี้อาจเนื่องมาจาก ระบบสารสนเทศสํานวนคดีของศาลลมละลายกลาง สามารถท่ีจะชวย

บุคลากรในศาลลมละลายกลางลดข้ันตอนในการทํางาน  ทําใหงานออกมาไดอยางรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ  ซึ่งจะสอดคลองกับผลงานวิจัยของ วรรณา  ชมเชย (2556)  ศึกษาทัศนคติของผูใช

ระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ  กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒน     

บริหารศาสตร  ซึ่งในภาพรวมพบวาระบบสารสนเทศไดชวยทําใหผูปฎิบัติงานมีความม่ันใจในการ

ทํางาน  ภาระของงานลดลงและชวยพัฒนาขีดความสามารถในการทํางานใหมีประสิทธิภาพดย่ิีงข้ึน  
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 8.1.2 ดานประโยชนที่ได รับ  ผลการศึกษาพบวา   อยูในระดับเห็นดวยมาก               

เม่ือพิจารณารายขอจากการวิเคราะหพบวา  ระบบสารสนเทศสํานวนคดี  ทําใหเกิดวามสะดวกใน

การ สืบคนขอมูล  เห็นดวยมากท่ีสุด ท่ีเปนเชนนี้เนื่องมากจาก การสืบคนขอมูลของระบบ

สารสนเทศสํานวนคดีศาลลมละลายกลางมีความสําคัญอยางย่ิงตอผูปฏิบัติงาน  ถามีปญหาในการ

ทํางานหรือตองการเรียกดูขอมูลในระบบสารสนเทศ     สามารถท่ีจะเรียกดูขอมูลและยังสามารถท่ี

จะตรวจสอบความถูกตองของงานไดอีกดวย  ซึ่งจะสอดคลองการผลงานวิจัยของ เยาวเรศ   

จารุรัตนกิจ (2552) ศึกษาทัศนคติของผูใชบริการท่ีมีตอหองสมุดดิจิทัล กรณีศึกษาสํานักบรรณ

สารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งในภาพรวมพบวาดานประโยชนในการ

ใหบริการของหองสมุดดิจิทัลอยูในระดับดีมาก 

 8.1.3 ดานเคร่ืองมือและอุปกรณ  ผลการศึกษาพบวา  อยูในระดับเห็นดวยมาก                

เม่ือพิจารณารายขอจากการวิเคราะหพบวา  ศาลลมละลายกลางมีการจัดเตรียมความพรอมในการ

ติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอรและการเช่ือมตอเครือขายกอนการปฏิบัติงาน  และระบบมีความรวดเร็ว

ในการเช่ือมตอและการแสดงผลขอมูลผานระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ แตจะไมสอดคลอง

กับผลงานวิจัยของ พิสมัย  เวชวิทยาขลัง (2550)  ศึกษาปญหาการนําระบบ MIS 2  มาใชในการ

ปฏิบัติงานดานการเงินการคลังของหนวยงาน สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร โดยในภาพรวม

พบวาปญหาดานการใชเคร่ืองมือ อุปกรณ ท่ีใชในการปฏิบัติงานระบบ MIS 2 โดยรวมอยูในระดับ        

ปานกลาง มากท่ีสุด เกิดจากปญหาขาดผูเช่ียวชาญใหคําปรึกษาแนะนําการใชเคร่ืองมือและ            

การใชระบบงาน MIS 2  

 8.1.4 ดานความสะดวกในการใชงาน  ผลการศึกษาพบวา อยูในระดับเห็นดวยมาก          

เม่ือพิจารณารายขอพบวา  เนื่องจากบุคลากรศาลลมละลายกลางสามารถเขาใชระบบสารสนเทศ

สํานวนคดีไดง าย  และชวยใหการปฏิบัติงานมีความสะดวกและรวดเร็ว  ลดระยะเวลา                        

ในการปฏิบัติงานไดมากข้ึน  ซึ่งจะสอดคลองกับผลงานวิจัยของเยาวเรศ  จารุรัตนกิจ (2552)        

ศึกษาทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอหองสมุดดิจิทัล กรณีศึกษาสํานักบรรณสารการพัฒนา สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ซึ่งในภาพรวมพบวาดานความสะดวกในการใชบริการหองสมุดดิจิทัล

อยูในระดับดีมาก 

 8.1.5 ดานประสิทธิภาพ     ผลการศึกษาพบวา   อยู ในระดับเห็นดวยมาก                    

เม่ือพิจารณา     รายขอพบวา  ระบบสารสนเทศสํานวนคดีของศาลลมละลายกลางทําใหระบบงาน

เปนระบบท่ีมีคุณภาพมากข้ึน  จึงกลาวไดวา  ระบบสารสนเทศสํานวนคดี  มีการแสดงขอมูลท่ี

ถูกตองและรวดเร็ว  รวมท้ังมีการเช่ือมโยงขอมูลระหวางระบบงานตาง ๆ อยูในเกณฑท่ีดี  โดยจะ

สอดคลองกับผลงานวิจัยของ  วิศรุต  ปรัตถกร  (2543)  ศึกษาเร่ืองทัศนคติในการใช

โทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอล จีเอสเอ็ม ของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานครพบวา

ผูใชบริการมีคาเฉล่ียทัศนคติตอขอท่ีวามีฟงกช่ันในการทํางานมากทําใหสามารถทํางานไดหลาย

อยางดีท่ีสุด และ ประสิทธิภาพของระบบทําใหสามารถใชบริการและบริการเสริมพิเศษ คือ        
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สงขอความหรือตอคอมพิวเตอรไดครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการมาก ทําใหสามารถติดตอได

ทุกท่ีท่ีตองการ   

  8.2.  ผลการวิเคราะหดานปจจัยสวนบุคคล 

 8.2.1  เพศ  ไมมีผลตอทัศนคติการใชงานระบบสานสนเทศสํานวนคดี  ซึ่งสอดคลอง

กับผลการศึกษาวิจัยของ เยาวเรศ  จารุรัตนกิจ (2553:75)  ท่ีศึกษาทัศนคติของผูใชบริการมีตอ

หองสมุดดิจิทัล  พบวา เพศชายและเพศหญิง  มีทัศนคติในการใชหองสมุดไมตางกัน 

 8.2.2  อายุ  ไมมีผลตอทัศนคติการใชงานระบบสารสนเทศ อาจเปนเพราะอายุของ

กลุมตัวอยางสวนใหญรอยละ 37  มีอายุระหวาง 30 – 35 ป  จะมีประสบการณในการใช

คอมพิวเตอรคอนขางสูงจึงทําใหไมมีความแตกตางกันระหวางอายุกับทัศนคติ  ซึ่งสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของวิศรุต  ปรัตถกร (2543: บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ี

ระบบดิจิตอลจีเอสเอ็มของผูใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวาอายุไมมีความสัมพันธกับ

ทัศนคติในการใชโทรศัพทเคล่ือนท่ีระบบดิจิตอลจีเอสเอ็ม 

 8.2.3  ระดับการศึกษา  ไมมีผลตอทัศนคติการใชงานระบบสารสนเทศสํานวนคดี  

เนื่องจการะดับการศึกษาไมไดมีผลเก่ียวของโดยตรงตอทัศนคติการใชระบบสารสนเทศสํานวนคดี  

ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ สมศรี  ล้ิมประสิทธิ์ (2550:56)  ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง  ทัศนคติของ

บุคลากรตอการเปล่ียนแปลงการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  สูระบบอิเล็กทรอนิกส  ศึกษา

เฉพาะกรณีหนวยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานี 

 8.2.4  ระดับตําแหนง  ไมมีผลตอทัศนคติการใชงานระบบสารสนเทศสํานวนคดี  

เนื่องจากตําแหนงงานไมวาจะเปนตําแหนงผูบริหาร หัวหนาสวน หัวหนากลุม หัวหนางาน และ

ระดับปฏิบัติงาน  มีทัศนคติไมแตกตางกัน  สอดคลองกับงานวิจัยของ สมศรี  ล้ิมประเสริฐ 

(2550:56)  ท่ีศึกษาวิจัยเร่ือง  ทัศนคติของบุคลากรตอการเปลี่ยนแปลงการบริหารการเงินการ

คลังภาครัฐ  สูระบบอิเล็กทรอนิกส  ศึกษาเฉพาะกรณีหนวยงานราชการในจังหวัดอุบลราชธานี  

พบวา ไมมีความแตกตางในทัศนคติอันเปนผลจากมีตําแหนงในหนวยงานท่ีแตกตางกัน  และ

ตําแหนงในหนวยงานมิไดมีผลเก่ียวของโดยตรงกับการรับรูกระบวนการบริหารการเงินการคลัง

นั่นเอง 

 8.2.5  อายุงาน  ไมมีผลตอทัศนคติการใชงานระบบสารสนเทศสํานวนคดี   เนื่องจาก

ประสบการณและความเช่ียวชาญในการใชระบบสารสนเทศสํานวนคดี  ไมแตกตางกันจึงไมมีผล

ตอทัศนคติในการใชงาน  ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ  วรรณา  ชมเชย (2556:87)  ศึกษา

ทัศนคติของผูใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ  กรณีศึกษา

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร  พบวา ไมมีความแตกตางในทัศนคติอันเปนผลจากอายุงานท่ี

แตกตางกันมิไดมีผลเก่ียวของโดยตรงกับสารสนเทศดานการเงิน การคลังและพัสดุ 

 8.2.6  ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร  มีผลตอทัศนคติในการใชงานระบบ
สารสนเทศสํานวนคดี  เนื่องจากผูท่ีทีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมาเปนระยะเวลานาน      

จะเกิดทักษะในการใชคอมพิวเตอรมากกวาผูท่ีไมมีประสบการณในการใชคอมพิวเตอร  ทําใหมี
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ผลตอทัศนคติในการใชงานระบบสารสนเทศสํานวนคดี  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ เยาวเรศ          

จารุรัตนกิจ (2553:74)  ท่ีศึกษาวิจัยเก่ียวกับทัศนคติของผูใชบริการที่มีตอหองสมุดดิจิทัล  

ศึกษาเฉพาะกรณีสํานักบรรณสารการพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  พบวา

ประสบการณในการใชหองสมุดดิจิทัลมีผลตอทัศนคติการใชหองสมุดดิจิตอลและวรรณา  ชมเชย 

(2556:87)      ศึกษาทัศนคติของผูใชระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง

และพัสดุ  กรณีศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร  พบวาประสบการณในการใชระบบ

สารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ  มีผลตอทัศนคติการใชระบบ

สารสนเทศในการปฏิบัติงานดานการเงิน การคลังและพัสดุ 

                                                                  

9.  ขอเสนอแนะ 
 9.1   ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา 
 9.1.1   บุคลากรมีทัศนคติตอระบบสารสนเทศสํานวนคดี ภาพรวมอยูในระดับเห็น

ดวยมาก  เนื่องจากผูปฏิบัติมีความเขาใจและเห็นความสําคัญในการนําระบบสารสนเทศมาใชใน

การปฏิบัติงาน  ดังนั้นผูบริหารควรที่จะมีการสนับสนุนและผลักดันใหบุคลากรมีการใชระบบ

สารสนเทศสํานวนคดีใหอยูนะดับท่ีดีมากข้ึนกวาเดิม  อีกท้ังตองพัฒนา  ปรับปรุง  และตรวจสอบ

ระบสารสนเทศที่ใชอยูอยางสมํ่าเสมอเพ่ือความมีเสถียรภาพของระบบสารสนเทศสํานวนคดี 

 9.1.2    ควรท่ีจะมีการจัดอบรมเก่ียวกับระบบสารสนเทศสํานวนคดี เพ่ือใหบุคลากร

ในศาลลมละลายกลางไดรับความรูและความเขาใจในระบบสารสนเทศมากย่ิงข้ึน เพ่ือท่ีจะสามารถ

นําไปใชในการทํางานเพื่อใหงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ 

 9.1.3    ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสํานวนคดี  เพ่ือจะไดนําขอมูล

ท่ีมีอยูในระบบมาใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอหนวยงาน 

 9.1.4    ควรมีการสงเสริมและพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรใหแกบุคลากรท่ี

ขาดประสบการณในการใชคอมพิวเตอรหรือมีประสบการณแตยังนอย  เพ่ือชวยเพ่ิมพูนความรูให

ดีย่ิงข้ึน 
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