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บทคัดย่ อ
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ เรื องปั จจัยทีส่งผลต่อการใช้ งานระบบตรวจการเดินทางเข้ า ออกอาณาจัก รไทย กรณี ศึก ษาสํ า นัก งานตรวจคนเข้ า เมื อ ง เพื อเป็ น แนวทางในการพัฒ นา
ปรับปรุ ง รวมถึง การบริ หารจัดการองค์กรทีนําระบบสารสนเทศมาใช้ ภ ายในองค์กร นําไปสู่การ
ยอมรับเทคโนโลยีทีเข้ ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบตั งิ านหรื อปรับเปลียนกระบวนการปฏิบตั งิ านให้ มี
ความเหมาะสมมากยิงขึน โดยได้ นํ าทฤษฎี การยอมรับ เทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model) ทฤษฎี ความสํ า เร็ จ ของระบ บสารสนเทศ (Information Systems Success) และ
การศึกษางานวิจยั ทีเกียวข้ องมาใช้ เพือเป็ นแนวทางในการวิเคราะห์ โดยศึกษาปั จจัย 4 กลุ่มหลัก
ที มี ผ ลต่อ การใช้ ง านระบบสารสนเทศ ได้ แ ก่ (1) คุณ ภาพระบบ (System Quality) (2) ความ
ตระหนัก (Awareness) (3) การรั บ รู้ ประโยชน์ ในการใช้ ง าน (Perceived Usefulness) และ(4)
ความพึ ง พอใจของผู้ใช้ (User Satisfaction) ขอบเขตประชากรคื อ ข้ าราชการตํ า รวจในสังกัด
สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ (Exploratory Research) เครื องมือทีใช้ ในการ
เก็บรวบรวมด้ วยการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงมีผ้ ูตอบแบบสอบถามทังหมด 243
คน จากนันได้ นําข้ อมูลไปวิเคราะห์สมการถดถอย (Regression Analysis) เพือหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าปัจจัยคุณภาพระบบ ความตระหนัก การรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้ งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้ เป็ นปั จจัยทีส่งผลต่อตัวแปรตาม และทําให้ ผ้ ูใช้ เกิ ดการ
ใช้ งานระบบตรวจการเดิน ทางเข้ า -ออกราชอาณาจักรไทย และเป็ น ไปตามสมมติฐานที ตังไว้
ยกเว้ น ความสัม พันธ์ ระหว่างคุณ ภาพระบบกับ การใช้ งาน และความสัม พันธ์ ระหว่างการรับ รู้
ประโยชน์ ในการใช้ งานกับความพึงพอใจของผู้ใช้ และยัง แสดงให้ เห็น ลํ าดับความสัม พันธ์ ของ
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามว่า ปั จจัยด้ านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้ งานส่งผลต่อตัวแปรตามมาก
ทีสุด รองลงมาได้ แก่ ด้ านความพึงพอใจของผู้ใช้ งาน ด้ านความตระหนัก และด้ านคุณภาพระบบ
ตามลํ าดับ สํ าหรับ ผลงานวิจัย นี ช่วยให้ ผู้บ ริ หารหรื อผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสี ย สามารถนํ าไปใช้ เพื อ
ประโยชน์ต่อการนําระบบสารสนเทศไปใช้ ภายในองค์ก รได้ และทราบถึงปั จจัยทีส่งผลต่อการนํา
ระบบสารสนเทศมาใช้ งานให้ สําเร็ จตามเป้าหมาย รวมทังการสร้ างความคุ้มค่าจากประโยชน์ ที
ได้ รับจากการนําระบบสารสนเทศมาใช้ ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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Abstract
This paper identifies the factors that affect of information system used in
immigration and its causal relationships using a theoretical model based on the
Technology Acceptance Model and the Information Systems Success. The purpose of
this study is to propose a conceptual model. Appropriate for the intention to use
immigration information systems. The empirical data were collected from questionnaire
survey of 243 respondents in Thai Immigration officers. The results indicate that the
important determinants of user adoption of the information systems are system quality,
awareness, perceived usefulness, user satisfaction and intention to use system.
However, intention to use system was insignificant by system quality and user
satisfaction is found to be insignificant in determining its acceptance. This study
provides insightful understanding of stakeholder can be used to benefit the
implementation of information systems used within the organization and may find these
findings helpful in guiding their efforts.
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