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สํานักงานกฏหมายเอกชนแห่งหนึง่ เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร
กรณีศึกษา พฤติกรรมการยอมรับการเปลีย่ นแปลงระบบการทํางานใหม่
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร รัตนเศรษฐ**

บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมในการทํางานของพนักงานระดับสนับสนุน (Supporting Staffs)
สํานักงานกฎหมายเอกชนแห่ งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พฤติกรรมการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหม่ (ระบบ SAP)” มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยด้ าน
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน กับพฤติกรรมพนักงานในการทํางาน และเพื่อ
ศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผ่านการทํางานตามระบบ SAP ของพนักงานระดับ
สนับสนุน (Supporting Staffs) สํานักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร
โดยประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ พนักงานระดับสนับสนุ นในสํานักงาน กฎหมายเอกชน
แห่งหนึ่ง ที่ใช้ ระบบ SAP ในการปฏิบัติงาน จํานวน 182 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คือ แบบสอบถาม สถิติท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้
สูตร t – test เพื่อทดสอบเปรียบเทียบตัวแปรอิสระความแตกต่างระหว่างตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็ นอิสระ
จากกันกับพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.5 โดยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows
ผลการศึกษาพบว่ า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้ าน เพศ อายุ ระยะเวลาในการทํางานที่ต่างกัน มี
พฤติ กรรมการยอมรั บการเปลี่ ย นแปลงระบบการทํางานใหม่ ต่ างกัน และผู้ ตอบแบบสอบถามมี
แนวโน้ มพฤติกรรมตามประเภททฎษฎี Y และจากผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงของพนักงานในภาพรวมส่วนใหญ่ ให้ ความเห็นด้ านความตั้งใจในการใช้ เทคโนโลยี
(Behavioral Intention to Use) มากที่สดุ และ ด้ านวิธกี ารใช้ งานระบบใหม่ ที่เข้ าใจง่าย (Perceived
Ease of Use - PEOU)

* นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
** ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
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1. บทนํา
ปั จ จุ บั น เทคโนโลยี ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาไปอย่ า งรวดเร็ว หลายองค์ ก รต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ทั น กั บ
เทคโนโลยีท่มี ีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ให้ ดูโดดเด่นกว่าคู่แข่ง ทันสมัยและ
ครองตลาดให้ ไ ด้ ย าวนานมากที่สุด ดั ง นั้ น การคงอยู่ ข ององค์ ก รในปั จ จุ บั น นอกจากการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่ม่งุ เน้ นบุคลากรที่ดแี ละเก่ง คือมีท้งั ความรู้ ทักษะ ความสามารถแล้ วนั้น องค์กรควร
ให้ ความสําคัญกับความสามารถในการบริหารการเปลี่ยนแปลง หรือที่เรียกว่า Change Management
ร่ วมด้ ว ย สํา หรั บปั ญ หาที่พ บในองค์ ก รส่ วนใหญ่ เ มื่ อ มีการเปลี่ ยนแปลงในองค์ ก ร ก็มั กจะพบว่ า
บุ ค ลากรในองค์ ก รมีพ ฤติก รรมในการต่ อ ต้ านเทคโนโลยี การมีค วามพร้ อ มในการเปลี่ ย นแปลง
(Readiness for Change) จึงมีความสําคัญในการป้ องกันไม่ให้ เกิดการต่อต้ านต่อการเปลี่ยนแปลง
และทําให้ อตั ราความเสี่ยงในการล้ มเหลวลดลงด้ วย
ผู้ วิจัยจึง มีความสนใจที่จะศึกษาถึง พฤติกรรมในการทํางานของพนั ก งานระดับสนับสนุ น
(Supporting Staffs) สํานักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร กรณีศกึ ษา
พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหม่ (ระบบ SAP) ซึ่งในบทบาทของแผนก
ทรั พ ยากรบุ ค คลก็ถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ในการกระตุ้ น ให้ พนั ก งานมี ค วามพร้ อมที่ จ ะยอมรั บ การ
เปลี่ยนแปลงนั้นและก้ าวเดินต่อไปพร้ อมกับองค์กร และเมื่อองค์กรสามารถรับรู้ถึงปั ญหาต่างๆของ
พนักงานในองค์กร ก็จะทําให้ องค์กรนั้นสามารถวางแผนรองรับปั ญหาต่างๆได้ ทนั และสอดคล้ องกับ
เป้ าหมายขององค์กร ตลอดจนการบริหารงานบุคลากรที่มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์การวิจยั
1. เพื่ อศึกษาปั จจัยด้ านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการทํางาน และประเภท
พฤติกรรมพนักงานในการทํางาน ที่มตี ่อพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงการทํางานตามระบบ
SAP ของพนักงานระดับสนับสนุนในสํานักกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผ่านการทํางานตามระบบ SAP ของ
พนักงานระดับสนับสนุนในสํานักงานกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร

3. สมมุติฐานการวิจยั
ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลด้ า นเพศ อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ระยะเวลาในการทํา งาน และประเภท
พฤติกรรมในการทํางานที่ต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผ่านการทํางานตามระบบ
SAP
ของพนั ก งานระดับ สนั บ สนุ น ในสํา นั ก งานกฎหมายเอกชนแห่ ง หนึ่ ง เขตบางรั ก จ.
กรุงเทพมหานคร ต่างกัน
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4. ขอบเขตการศึกษา
ด้ านประชากรและพื้นที่ ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ แก่ พนักงานระดับสนับสนุนใน
สํานักงาน กฎหมายเอกชนแห่ งหนึ่ง เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร ที่ใช้ ระบบ SAP ในการ
ปฏิบตั งิ าน จํานวน 182 คน (ข้ อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2558)
ด้ านเนื้อหา ได้ แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ ระดับการศึกษา และระยะเวลาในการทํางาน)
การศึกษาพฤติกรรมการทํางานซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎี X และ Y (McGregor, 1960) และการศึกษา
พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงผ่านการทํางานตามระบบ SAP (Davis, 1989) แบ่งเป็ น 6
ด้ าน คือ External Variable, Perceived Usefulness (PU), Perceived Ease of Use (PEOU),
Attitude Towards Using, Behavioral Intention to Use และ Actual System Use
ด้ านเวลา ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
สามารถนําผลการศึกษาไปใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนพัฒนาบุคลาการในองค์กร เรื่องการ
บริหารการยอมรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่ มขีดความสามารถของพนักงานในองค์กรให้ ทัดเทียม
องค์กรคู่แข่ง
สามารถนําผลการศึกษามาเพื่อหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการของพนักงานใน
องค์กรที่มีพฤติกรรมต่อต้ านการเปลี่ยนแปลง เพื่อเข้ ารับการอบรมหรือพัฒนาบุคลกรให้ มีความรู้
ความสามารถมากขึ้น อีกทั้งเพื่ อก่ อ ให้ เกิด ความผู กพั นต่ อองค์กรและรั บรู้ถึงความมีส่วนร่ วมต่ อ
องค์กร
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กรอบแนวคิดการวิจยั
ผู้วจิ ัยได้ กาํ หนดกรอบแนวคิดด้ านการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ตัวแปรตาม
พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ระบบการทํางาน (ระบบ SAP)

 ปัจจัยส่วนบุคคล

 อิทธิพลของตัวแปรภายนอก (External

1. กรรมพนักงานใน
 ประเภทพฤติ
การทํา2.งาน ซึ่งเป็ นไปตามทฤษฎี
X และ3.Y (McGregor, 1960)
4.

Variable)
 การรับรู้ถึงคุณค่าหรื อประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ (Perceived Usefulness - PU)
 วิธีการใช้งานระบบใหม่ ที่เข้าใจง่าย
(Perceived Ease of Use - PEOU)
 ความสนใจในการใช้เทคโนโลยี (Attitude
Towards Using)
 ความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี (Behavioral
Intention to Use)

6. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วจิ ัยทําการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเองโดยแจกแบบสอบถามไปยังพนักงานระดับสนับสนุน
(Supporting Staffs) ในสํานักกฎหมายเอกชนแห่งหนึ่ง เขตบางรัก จ. กรุงเทพมหานคร ซึ่งใช้ เวลาใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล ตั้งแต่ 23-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 จํานวนแบบสอบถามที่แจกทั้งสิ้น 150
ฉบับ ได้ รับแบบสอบถามคืนและมีความสมบูรณ์ท้งั สิ้น 128 ฉบับ คิดเป็ นอัตราตอบกลับ ร้ อยละ
85.33 ของแบบสอบถามทั้งหมด

7. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
สําหรั บสถิติท่ีใช้ ใ นการวิเ คราะห์ ผู้ วิจัยจะนําข้ อ มู ลที่เก็บรวบรวมได้ จากการสุ่มตัวอย่ า งมา
วิเคราะห์ทางสถิตโิ ดยใช้ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ SPSS for Windows สถิตทิ ่ใี ช้ วิเคราะมีดงั นี้
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าคะแนนเฉลี่ย
(Mean หรือ X ) และ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ SD)
สถิติเชิงอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) เพื่อใช้ ในการทดสอบสมมุติฐาน
ด้ วยสูตร t – test for independent group และ One-way ANOVA (f-test)

8. สรุปผลการวิจยั
ข้ อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุต่าํ กว่า 30 ปี จบการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีประสบการณ์ทาํ งานตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป และในด้ านพฤติกรรมในการ
ทํา งานของผู้ ต อบแบบสอบถามมี แ นวโน้ ม ไปตามทฎษฎี Y คื อ เป็ นประเภทคนขยั น มี ค วาม
รับผิดชอบ ต้ องการแรงจู งใจในการทํางานมากกว่าการข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ มักพัฒนาตนเองเพื่อ
เพิ่มสมรรถภาพในการทํางาน
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีพฤติกรรมการยอมรั บการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหม่ อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 6 ด้าน พบว่า ระดับพฤติกรรมการยอมรับที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือ ความ
ตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) และน้อยที่สุดคือ วิธีการใช้งานระบบใหม่ ที่
เข้าใจง่าย (Perceived Ease of Use - PEOU)

9. อภิปรายผล
การศึกษาพฤติกรรมในการทํางานของพนักงานระดับสนับสนุ น (Supporting Staffs)
สํานักงานกฎหมายเอกชนแห่ งหนึ่ง เขต บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร กรณีศึกษา พฤติกรรมการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหม่ (ระบบ SAP) มาสมารถอภิปรายผลได้ ดังนี้
1. ด้านเพศ
พนักงานที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานใหม่
ต่างกัน เปรียบเทียบระหว่างเพศชายและเพศหญิง เพศชายจะมีความสนใจในด้ านการใช้ เทคโนโลยี
ใหม่ๆส่งผลให้ พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงของเพศชายมากกว่าเพศหญิง
2. ด้านอายุ
พนักงานที่มีช่วงอายุต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางาน
ใหม่ต่างกัน เปรียบเทียบตามช่ วงอายุ เปรียบเทียบผู้ท่มี ีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดย
ส่วนใหญ่ อายุต่าํ กว่า 30 ปี และ 30-39 ปี เนื่องจากอยู่ในช่วงวัยทํางาน ต้ องใช้ เทคโนโลยีเป็ นประจํา

1194

ในชีวิตประจําวัน และมีความสนใจรวมทั้งก้ าวทันต่อเทคโนโลยีใหม่ๆ ไปตามยุคสมัย ส่วนช่ วงอายุ
40-49 ปี เริ่มเป็ นวัยกลางคนจึงอาจไม่สนใจเทคโนโลยีเท่ากับวัยผู้ใหญ่ ส่งผลให้ พฤติกรรมการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงน้ อยกว่าช่วงอายุอ่นื ๆ
3. ด้านระยะเวลาในการทํางาน
พนักงานที่มีประสบการณ์การทํางานต่างกัน มีพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
ระบบการทํา งานใหม่ ต่ า งกั น เปรี ย บเที ย บผู้ ท่ี มี พ ฤติ ก รรมการยอมรั บ การเปลี่ ย นแปลงจะมี
ประสบการณ์ทาํ งานมาแล้ ว 2-5 ปี ตามด้ วย 6-9 ปี ตามลําดับ เนื่องจากประสบการณ์ทาํ งานที่มาก
ขึ้นทําให้ เข้ าใจขั้นตอนของระบบได้ และสามารถเข้ าใจถึงกระบวนการทํางานของระบบได้ เร็วกว่า เมื่อ
เทียบกับพนักงานที่ทาํ งานมาไม่ถงึ 2 ปี จะยอมรับได้ น้อยกว่า
4. ด้านประเภทพฤติกรรมในการทํางาน ตามทฎษฎี X และ Y
พนักงานโดยส่วนใหญ่มีแนวโน้ มตามประเภททฎษฎี Y คือเป็ นประเภทคนขยัน มีความ
รับผิดชอบ ต้ องการแรงจู งใจในการทํางานมากกว่าการข่มขู่ด้วยวิธีการลงโทษ มักพัฒนาตนเองเพื่อ
เพิ่มสมรรถภาพในการทํางาน ซึ่งผู้บริหารหรือนักทรัพยากรมนุ ษย์ควรสร้ างแรงจู งใจในการทํางาน
เมื่อ เกิดการเปลี่ ยนแปลงขึ้น ในองค์ กร ควรจะสร้ างแรงจู ง ใจให้ คนทํางานมากกว่ าสั่งการ บุ ค คล
ประเภทนี้จะรู้สกึ ว่ามีความท้ าท้ ายเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กร รู้สกึ อยากพัฒนาตนเอง อยาก
เป็ นส่วนหนึ่งขององค์กรและพร้ อมจะก้ าวไปกับองค์กร เป็ นไปตามแนวคิดของ Douglas McGregor
(McGregor, 1960) ที่สรุปว่า กิจกรรมการบริหารจัดการล้ วนมีสาเหตุรากฐานมาจากทฤษฎี
พฤติกรรมมนุษย์ (Human Behaviors) ซึ่งเป็ นไปตามกรอบทฤษฎี X และทฤษฎี Y
5. ด้านพฤติกรรมการยอมรับการเปลีย่ นแปลง
พฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงในภาพรวม ส่วนใหญ่ คือ ด้ านความตั้งใจในการ
ใช้ เทคโนโลยี (Behavioral Intention to Use) มากที่สดุ เนื่องจากผู้บริหารมีส่อื สารถึงพนักงาน ใน
เรื่องระบบการทํางานใหม่ไว้ ล่วงหน้ า มีการเตรียมความพร้ อมก่อนที่จะให้ เริ่มใช้ จริง ทําให้ พนักงานมี
ความตื่นตัวในการใช้ เ ทคโนโลยี เกิดเป็ นความท้ าทายในการทํางานและเรี ยนรู้ส่ิงใหม่ ๆในองค์กร
ในทางตรงกันข้ ามที่เป็ นส่วนน้ อย คือ ด้ านวิธีการใช้ งานระบบใหม่ ที่เข้ าใจง่าย (Perceived Ease of
Use - PEOU) เมื่อพนักงานเปิ ดใจกับระบบใหม่แล้ ว กระบวนการทํางานของระบบต้ องเข้ าใจง่ายและ
สามารถศึกษาขั้นตอนการใช้ งานได้ ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน ซึ่งสอดคล้ องกับ
แนวคิด ชวิศา พฤกษะวัน (2554) โดยปั จจัยในการยอมรับเทคโนโลยีน้ัน ได้ แก่ ความง่ายต่อการใช้
งานเทคโนโลยีน้นั ๆ การเตรียมความพร้ อมให้ กบั ผู้ใช้ งานทั้งในด้ านการฝึ กอบรบ การให้ ความรู้ ความ
เข้ าใจ และพัฒนาความสามารถของพนักงานในเทคโนโลยีน้ันๆ และการรับรู้ถึงประโยชน์ท่ไี ด้ รับจาก
เทคโนโลยี (Perceived Usefulness – PU)
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั
ในการออกแบบการจัดการฝึ กอบรมระบบการทํางานใหม่ ต้ องให้ ความสําคัญต่อปั จจัยด้ าน
เพศ อายุ และระยะเวลาในการทํางานของพนักงาน ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลง
และองค์กรต้ องมีการประชาสัมพันธ์ระบบงานใหม่ให้ ชัดเจนโดยมีการสื่อสารภายในองค์กรให้ เป็ นไป
ในทางเดียวกัน ด้ านพฤติกรรมการยอมรับการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่ มีข้อจํากัดอยู่ท่กี ารรับรู้ถึง
คุณค่าหรือประโยชน์ท่คี าดว่าจะได้ รับ (Perceived Usefulness – PU) และ วิธกี ารใช้ งานระบบใหม่ ที่
เข้ าใจง่าย (Perceived Ease of Use - PEOU) อาจเป็ นเพราะพนักงานยังไม่เข้ าใจขั้นตอนการทํางาน
ที่ชัดเจนจึงไม่สามารถรับรู้ถงึ ประโยชน์ท่ไี ด้ รับ ดังนั้นองค์กรควรเร่งการฝึ กอบรมเพิ่มเติม การพัฒนา
ทักษะและสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้ ทนั ท่วงที

ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป
ควรทําการวิจัยทั้งก่ อนใช้ งานและหลั งใช้ งานของระบบใหม่ เพื่ อทดสอบพฤติกรรมการ
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งก่อนและหลัง เพื่อเปรียบเทียบถึงพฤติกรรมของพนักงงานในองค์กร มอง
ถึงปัจจัยด้ านความพร้ อม ปัจจัยด้ านการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และการฝึ กอบรม เพิ่มเติม
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