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บทคดัย่อ 

การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมในการทาํงานของพนักงานระดับสนับสนุน (Supporting Staffs) 

สาํนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พฤติกรรมการ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานใหม่ (ระบบ SAP)” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยด้าน

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน กับพฤติกรรมพนักงานในการทาํงาน และเพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงผ่านการทาํงานตามระบบ SAP ของพนักงานระดับ

สนับสนุน (Supporting Staffs) สาํนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 

โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ พนักงานระดับสนับสนุนในสาํนักงาน กฎหมายเอกชน

แห่งหน่ึง ที่ใช้ระบบ SAP ในการปฏบิัติงาน จาํนวน 182 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล

คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้

สตูร t – test เพ่ือทดสอบเปรียบเทยีบตัวแปรอสิระความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอสิระ

จากกนักบัพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลง โดยกาํหนดนัยสาํคัญทางสถติิที่ 0.5 โดยโปรแกรม

สาํเรจ็รูป SPSS for Windows 

ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน เพศ อายุ ระยะเวลาในการทาํงานที่ต่างกัน มี

พฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานใหม่ต่างกัน และผู้ตอบแบบสอบถามมี

แนวโน้มพฤติกรรมตามประเภททฎษฎี Y และจากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับการ

เปล่ียนแปลงของพนักงานในภาพรวมส่วนใหญ่ ให้ความเห็นด้านความตั้งใจในการใช้เทคโนโลย ี

(Behavioral Intention to Use) มากที่สดุ และ ด้านวิธกีารใช้งานระบบใหม่ ที่เข้าใจง่าย (Perceived 

Ease of Use - PEOU)  

 

* นักศกึษาหลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

** ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์
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1. บทนาํ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรต้องปรับตัวให้ทันกับ

เทคโนโลยีที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้ดูโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ทนัสมัยและ

ครองตลาดให้ได้ยาวนานมากที่สุด ดังนั้นการคงอยู่ขององค์กรในปัจจุบันนอกจากการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นบุคลากรที่ดแีละเก่ง คือมทีั้งความรู้ ทกัษะ ความสามารถแล้วนั้น องค์กรควร

ให้ความสาํคัญกบัความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่า Change Management 

ร่วมด้วย สาํหรับปัญหาที่พบในองค์กรส่วนใหญ่เมื่อมีการเปล่ียนแปลงในองค์กร กม็ักจะพบว่า

บุคลากรในองค์กรมีพฤติกรรมในการต่อต้านเทคโนโลยี การมีความพร้อมในการเปล่ียนแปลง 

(Readiness for Change) จึงมีความสาํคัญในการป้องกันไม่ให้เกดิการต่อต้านต่อการเปล่ียนแปลง

และทาํให้อตัราความเสี่ยงในการล้มเหลวลดลงด้วย  

ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมในการทาํงานของพนักงานระดับสนับสนุน 

(Supporting Staffs) สาํนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรงุเทพมหานคร กรณศีกึษา 

พฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานใหม่ (ระบบ SAP) ซ่ึงในบทบาทของแผนก

ทรัพยากรบุคคลก็ถือเป็นส่วนหนึ่ งในการกระตุ้ นให้พนักงานมีความพร้อมที่จะยอมรับการ

เปลี่ยนแปลงนั้นและก้าวเดินต่อไปพร้อมกับองค์กร และเมื่อองค์กรสามารถรับรู้ถึงปัญหาต่างๆของ

พนักงานในองค์กร กจ็ะทาํให้องค์กรนั้นสามารถวางแผนรองรับปัญหาต่างๆได้ทนัและสอดคล้องกับ

เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนการบริหารงานบุคลากรที่มปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น 

 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาปัจจัยด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทาํงาน และประเภท

พฤติกรรมพนักงานในการทาํงาน ที่มต่ีอพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงการทาํงานตามระบบ 

SAP ของพนักงานระดบัสนับสนุนในสาํนักกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ. กรงุเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงผ่านการทาํงานตามระบบ SAP ของ

พนักงานระดบัสนับสนุนในสาํนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ. กรงุเทพมหานคร 

 

3. สมมุติฐานการวิจยั  

ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และประเภท

พฤติกรรมในการทาํงานที่ต่างกนั มีพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงผ่านการทาํงานตามระบบ 

SAP ของพนักงานระดับสนับสนุนในสาํนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหน่ึง เขตบางรัก จ. 

กรงุเทพมหานคร ต่างกนั 
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4. ขอบเขตการศึกษา 

ด้านประชากรและพ้ืนที่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้  ได้แก่ พนักงานระดับสนับสนุนใน

สาํนักงาน กฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ระบบ SAP ในการ

ปฏบิตังิาน จาํนวน 182 คน (ข้อมูล ณ วนัที่ 30 มกราคม 2558) 

ด้านเนื้อหา ได้แก่ ปัจจยัส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศกึษา และระยะเวลาในการทาํงาน) 

การศึกษาพฤติกรรมการทาํงานซ่ึงเป็นไปตามทฤษฎ ีX และ Y (McGregor, 1960) และการศึกษา

พฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงผ่านการทาํงานตามระบบ SAP (Davis, 1989) แบ่งเป็น 6 

ด้าน คือ External Variable, Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU), 

Attitude Towards Using, Behavioral Intention to Use และ Actual System Use 

ด้านเวลา ช่วงเดือนกุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558 

 

5. ประโยชนที์่คาดว่าจะไดร้บั 

สามารถนาํผลการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลาการในองค์กร เร่ืองการ

บริหารการยอมรับการเปล่ียนแปลง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรให้ทัดเทียม

องค์กรคู่แข่ง 

สามารถนาํผลการศึกษามาเพ่ือหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการของพนักงานใน

องค์กรที่มีพฤติกรรมต่อต้านการเปล่ียนแปลง เพ่ือเข้ารับการอบรมหรือพัฒนาบุคลกรให้มีความรู้

ความสามารถมากขึ้ น อีกทั้งเพ่ือก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กรและรับรู้ ถึงความมีส่วนร่วมต่อ

องค์กร 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

ผู้วจิัยได้กาํหนดกรอบแนวคิดด้านการวิจยั ดงันี้  

               ตวัแปรอิสระ              ตวัแปรตาม 

 
 

1.  
2.  
3.  
4.  

 

 
 
 
 
 

6. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วจัิยทาํการเกบ็รวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามไปยังพนักงานระดับสนับสนุน 

(Supporting Staffs) ในสาํนกักฎหมายเอกชนแห่งหน่ึง เขตบางรัก จ. กรงุเทพมหานคร ซ่ึงใช้เวลาใน

การเกบ็รวบรวมข้อมูล ตั้งแต่ 23-27 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2558 จาํนวนแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น 150 

ฉบับ ได้รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ทั้งสิ้น 128 ฉบับ คิดเป็นอัตราตอบกลับ ร้อยละ 

85.33 ของแบบสอบถามทั้งหมด 

 

7. สถติิท่ีใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มูล 

สาํหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ วิจัยจะนําข้อมูลที่เกบ็รวบรวมได้จากการสุ่มตัวอย่างมา

วิเคราะห์ทางสถติโิดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows สถติทิี่ใช้วิเคราะมดัีงนี้  

 ปัจจยัส่วนบุคคล 

 ประเภทพฤตกิรรมพนักงานใน
การทาํงาน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎ ี

X และ Y (McGregor, 1960) 

 

พฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

ระบบการทาํงาน (ระบบ SAP) 

 อิทธิพลของตวัแปรภายนอก (External 

Variable) 

 การรับรู้ถึงคุณค่าหรือประโยชนท่ี์คาดวา่

จะไดรั้บ (Perceived Usefulness - PU) 

 วิธีการใชง้านระบบใหม่ ท่ีเขา้ใจง่าย

(Perceived Ease of Use - PEOU) 

 ความสนใจในการใชเ้ทคโนโลย ี(Attitude 

Towards Using) 

 ความตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลย ี(Behavioral 

Intention to Use) 
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สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉล่ีย 

(Mean หรือX ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD) 

สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างองิ (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน 

ด้วยสตูร t – test for independent group และ One-way ANOVA (f-test) 

 

8. สรุปผลการวิจยั 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากการศกึษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุตํ่ากว่า 30 ปี จบการ

การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทาํงานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และในด้านพฤติกรรมในการ

ทํางานของผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มไปตามทฎษฎี  Y คือเป็นประเภทคนขยัน มีความ

รับผิดชอบ ต้องการแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่าการข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ มักพัฒนาตนเองเพ่ือ

เพ่ิมสมรรถภาพในการทาํงาน  

ผลการวิเคราะห์พฤตกิรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานใหม่อยู่ใน
ระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น 6 ดา้น พบว่า ระดบัพฤติกรรมการยอมรับท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ความ
ตั้งใจท่ีจะใชเ้ทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) และนอ้ยท่ีสุดคือ วิธีการใชง้านระบบใหม่ ท่ี
เขา้ใจง่าย (Perceived Ease of Use - PEOU)  

 

9. อภิปรายผล 

 การศึกษาพฤติกรรมในการทาํงานของพนักงานระดับสนับสนุน (Supporting Staffs) 

สาํนักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พฤติกรรมการ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานใหม่ (ระบบ SAP) มาสมารถอภปิรายผลได้ ดงันี้ 

1. ดา้นเพศ 

พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงานใหม่

ต่างกนั เปรียบเทยีบระหว่างเพศชายและเพศหญิง เพศชายจะมีความสนใจในด้านการใช้เทคโนโลยี

ใหม่ๆส่งผลให้พฤตกิรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงของเพศชายมากกว่าเพศหญิง  

2. ดา้นอาย ุ

พนักงานที่มีช่วงอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงระบบการทาํงาน

ใหม่ต่างกัน เปรียบเทยีบตามช่วงอายุ เปรียบเทียบผู้ที่มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดย

ส่วนใหญ่ อายุตํ่ากว่า 30 ปี และ 30-39 ปี เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยทาํงาน ต้องใช้เทคโนโลยเีป็นประจาํ
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ในชีวิตประจาํวัน และมีความสนใจรวมทั้งก้าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปตามยุคสมัย ส่วนช่วงอายุ 

40-49 ปี เร่ิมเป็นวัยกลางคนจึงอาจไม่สนใจเทคโนโลยีเท่ากับวัยผู้ใหญ่ ส่งผลให้พฤติกรรมการ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงน้อยกว่าช่วงอายุอื่นๆ  

3. ดา้นระยะเวลาในการทํางาน 

พนักงานที่มีประสบการณ์การทาํงานต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลง

ระบบการทํางานใหม่ต่างกัน เปรียบเทียบผู้ที่มีพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงจะมี

ประสบการณท์าํงานมาแล้ว 2-5 ปี ตามด้วย 6-9 ปี ตามลาํดับ เนื่องจากประสบการณท์าํงานที่มาก

ขึ้นทาํให้เข้าใจขั้นตอนของระบบได้และสามารถเข้าใจถงึกระบวนการทาํงานของระบบได้เรว็กว่า เมื่อ

เทยีบกบัพนักงานที่ทาํงานมาไม่ถงึ 2 ปี จะยอมรับได้น้อยกว่า 

4. ดา้นประเภทพฤติกรรมในการทํางาน ตามทฎษฎี X และ Y 

พนักงานโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้มตามประเภททฎษฎ ีY คือเป็นประเภทคนขยัน มคีวาม

รับผิดชอบ ต้องการแรงจูงใจในการทาํงานมากกว่าการข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ มักพัฒนาตนเองเพ่ือ

เพ่ิมสมรรถภาพในการทาํงาน ซ่ึงผู้บริหารหรือนักทรัพยากรมนุษย์ควรสร้างแรงจูงใจในการทาํงาน 

เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้ นในองค์กร ควรจะสร้างแรงจูงใจให้คนทาํงานมากกว่าสั่งการ บุคคล

ประเภทนี้ จะรู้สกึว่ามีความท้าท้ายเมื่อเกดิการเปลี่ยนแปลงในองค์กร รู้สกึอยากพัฒนาตนเอง อยาก

เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้อมจะก้าวไปกบัองค์กร เป็นไปตามแนวคิดของ Douglas McGregor 

(McGregor, 1960) ที่สรุปว่า กิจกรรมการบริหารจัดการล้วนมีสาเหตุรากฐานมาจากทฤษฎี

พฤตกิรรมมนุษย์ (Human Behaviors) ซ่ึงเป็นไปตามกรอบทฤษฎ ีX และทฤษฎ ีY 

5. ดา้นพฤติกรรมการยอมรบัการเปลีย่นแปลง 
พฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงในภาพรวม ส่วนใหญ่ คือ ด้านความตั้งใจในการ

ใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) มากที่สดุ เนื่องจากผู้บริหารมีสื่อสารถงึพนักงาน ใน

เร่ืองระบบการทาํงานใหม่ไว้ล่วงหน้า มีการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้เร่ิมใช้จริง ทาํให้พนักงานมี

ความตื่นตัวในการใช้เทคโนโลยี เกิดเป็นความท้าทายในการทาํงานและเรียนรู้ สิ่งใหม่ๆในองค์กร 

ในทางตรงกนัข้ามที่เป็นส่วนน้อย คือ ด้านวิธีการใช้งานระบบใหม่ ที่เข้าใจง่าย (Perceived Ease of 

Use - PEOU) เมื่อพนักงานเปิดใจกบัระบบใหม่แล้ว กระบวนการทาํงานของระบบต้องเข้าใจง่ายและ

สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพ่ึงผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิด ชวิศา พฤกษะวัน (2554) โดยปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีนั้น ได้แก่ ความง่ายต่อการใช้

งานเทคโนโลยีนั้นๆ การเตรียมความพร้อมให้กบัผู้ใช้งานทั้งในด้านการฝึกอบรบ การให้ความรู้ ความ

เข้าใจ และพัฒนาความสามารถของพนักงานในเทคโนโลยีน้ันๆ และการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก

เทคโนโลย ี(Perceived Usefulness – PU) 
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ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวิจยั  

ในการออกแบบการจัดการฝึกอบรมระบบการทาํงานใหม่ ต้องให้ความสาํคัญต่อปัจจัยด้าน

เพศ อายุ และระยะเวลาในการทาํงานของพนักงาน ซ่ึงมีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

และองค์กรต้องมกีารประชาสมัพันธร์ะบบงานใหม่ให้ชัดเจนโดยมีการสื่อสารภายในองค์กรให้เป็นไป

ในทางเดียวกัน ด้านพฤติกรรมการยอมรับการเปล่ียนแปลงโดยส่วนใหญ่มีข้อจาํกัดอยู่ที่การรับรู้ถึง

คุณค่าหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (Perceived Usefulness – PU) และ วิธกีารใช้งานระบบใหม่ ที่

เข้าใจง่าย (Perceived Ease of Use - PEOU) อาจเป็นเพราะพนักงานยังไม่เข้าใจขั้นตอนการทาํงาน

ที่ชัดเจนจึงไม่สามารถรับรู้ถงึประโยชน์ที่ได้รับ ดังนั้นองค์กรควรเร่งการฝึกอบรมเพ่ิมเติม การพัฒนา

ทกัษะและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้ทนัท่วงท ี 

 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครั้งต่อไป 

 ควรทาํการวิจัยทั้งก่อนใช้งานและหลังใช้งานของระบบใหม่ เพ่ือทดสอบพฤติกรรมการ

ยอมรับการเปล่ียนแปลงทั้งก่อนและหลัง เพ่ือเปรียบเทยีบถงึพฤติกรรมของพนักงงานในองค์กร มอง

ถงึปัจจยัด้านความพร้อม ปัจจยัด้านการสื่อสาร การประชาสมัพันธ ์และการฝึกอบรม เพ่ิมเตมิ 
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