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Abstract  
	 This	research	aimed	to	study	perception	on	learning	management	systems,	perceived
ease	of	use,	perceived	usefulness,	and	information	and	communication	technology	application
for	learning	of	undergraduate	students,	and	to	study	the	influence	of	learning	management	to
information	and	communication	technology	application	for	learning	of	undergraduate	students.
The	300	samples	were	undergraduate	students	derived	from	convenience	sampling.	The	research	
instrument	was	a	questionnaire	with	the	reliability	between	.74-.99.	The	data	was	statistically
analyzed	by	mean,	standard	deviation,	and	structural	equation	modeling.	The	research	results
were	as	follow:	1)	Undergraduate	students	had	a	perception	on	learning	management	system	of
the	university	at	the	level	of	“average”.	Considering	in	any	approach,	the	perceived	ease	of	use
and	perceived	usefulness	of	learning	management	was	at	the	level	of	“much”	and	the	information
and	communication	technology	application	for	learning	was	at	the	level	of	“average”.	2)	The
learning	management	systems	of	the	university	had	positive	influence	to	the	perceived	ease	of
use	and	perceived	usefulness	of	information	and	communication	technology,	and	the	perception	
on	information	and	communication	technology	had	positive	influence	to	the	perception	on
information	and	communication	technology	application	for	learning.	The	casual	factors	composed
of	learning	management,	perceived	ease	of	use,	and	perceived	usefulness	was	able	to	describe
to	variance	of	information	and	communication	technology	application	for	learning	of	the
students		at	62%.		

Keywords:	 Learning	Management,	Perceived	Ease	of	Use,	Perceived	Usefulness,	Information
	 	 	 Technology	and	Communication	



วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 43ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม - สิงหาคม 2561

อิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของ

นักศึกษาระดับอุดมศึกษา

สุพจน์  อิงอาจ
ปร.ด.	(เทคโนโลยีการศึกษา),	รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	วิทยาเขตหัวหมาก

อภิญญา  อิงอาจ
ปร.ด.	(การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา),	ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศิลปากร	วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการรับรู้ต่อระบบการจัดการเรียนการสอน	การรับรู้ความง่าย	การรับรู้
ประโยชน์	และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	และเพ่ือ
ศึกษาอิทธิพลของการจัดการเรียนการสอนท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา	โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจ�านวน	300	คน	ที่ได้มาด้วยวิธี
การเลือกตามความสะดวก	และมีแบบสอบถามที่มีค่าความเช่ือม่ันอยู่ระหว่าง	.74-	.99	เป็นเครื่องมือการวิจัย	ใน
ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติส�าหรับงานวิจัยนี้ได้แก่	ค่าเฉลี่ย	และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และการวิเคราะห์
สมการเชิงโครงสร้าง	ผลการวิจัยพบว่า	(1)	นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีการรับรู้ต่อระบบการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอยู่ในระดับปานกลาง	รับรู้ความง่ายในการใช้งาน	และรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารอยู่ในระดับมาก	และมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับปานกลาง	และ
(2)	ระบบการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายและการรับรู้ประโยชน์
ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และการรับรู้ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีอิทธิพล			
เชิงบวกต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ทั้งนี้ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ประกอบด้วยระบบการจัดการเรียน
การสอน	การรับรู้ความง่าย	และการรับรู้ประโยชน์	สามารถใช้อธิบายความแปรปรวนของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ร้อยละ	62

ค�าส�าคัญ:  การจัดการเรียนการสอน		การรับรู้ความง่าย		การรับรู้ประโยชน์		เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
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บทน�า
	 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หรือไอซีที
(Information	and	Communication	Technology	:
ICT)	เข้ามามีบทบาทต่อการจัดการศึกษาในทุกระดับ
มีการน�าไอซีทีมาใช้ในการบริหารและการเรียนการสอน
ท�าให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่กว้างไกลสามารถน�าโลก
ภายนอกมาสู่ช้ันเรียน	เปิดโอกาสให้เข้าถึงข้อมูลมากมาย
สถาบันการศึกษาจัดให้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร	เช่น	อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ	และ
พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย	รวมทั้งมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น	(สายสุดา		ปั้นตระกูล,	กาญจนา		เผือกคง
และ	ปริศนา		มัชฌิมา,	2557)	ด้วยศักยภาพของไอซีที
ท�าให้โลกในปัจจุบันไม่มีขอบเขต	เป็นโลกไร้พรมแดนที่
สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทุกเวลา	และทุกสถานที่
อย่างไม่มีขีดจ�ากัด	อีกท้ังไอซีทีจะช่วยส่งเสริมให้บุคคล
สามารถด�ารงอยู่ในสงัคมแห่งความรูแ้ละทนัต่อโลกทีก้่าวหน้า
ไปอย่างรวดเร็วและไม่หยุดยั้ง	ทั่วโลกให้ความส�าคัญกับ
การลงทุนทางไอซีที	และต่างมุ่งสร้างสังคมใหม่เพื่อเป็น
สังคมที่ใช้ความรู้เป็นฐาน	(Knowledge	Based	Society)
(ยืน		ภู่วรวรรณ	และสมชาย		น�าประเสริฐชัย,	2546)
	 ยุคปฏิรูปการศึกษาของไทยปัจจุบันกระบวนการ
ที่ส�าคัญที่สุดของการปฏิรูปการศึกษา	คือกระบวนการ
เรยีนรู	้การสอนให้ผูเ้รยีนได้เรียนรูว้ธิกีารเรยีนรู	้(Learning
How	to	Learn)	จนสามารถสรุปเป็นความรู้ใหม่ได้	ซ่ึง
เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง	(วิเชียร		ภู่สุวรรณ,	2545)	ซ่ึง
สอดคล้องกับทฤษฎกีารเรยีนรูต้ามแนวทางคอนสตรคัตวิสิต์
(Constructivist)	ท�าให้ผู้เรียนมีทักษะความรู้	มีความ
สามารถ	มีคุณภาพก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
สามารถก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างมั่นคงด้วยเครื่องมือ
ส�าคัญ	คือ	เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ดังน้ัน
ประเทศไทยในยุคของการปฏิรูปการศึกษาจึงเร่งพัฒนา
การศึกษาโดยมุ่งให้การศึกษาไปช่วยพัฒนาคุณภาพของ
คน	เพ่ือให้คนไปช่วยพัฒนาประเทศ	ไอซีทีจึงเป็นเคร่ืองมือ
ทางพลังในการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา
เช่น	ช่วยน�าการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน	(Access)
ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการ
เรียนรู้ตามอัธยาศัย	ช่วยจัดท�าข้อมูลสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและจัดการ	ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นย�าใน
การจัดท�าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล	การเก็บรักษา

และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ในงานจัดการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิง่การใช้เทคโนโลยเีพือ่ช่วยการเรยีนการสอน
	 การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนากระบวนการทาง
ปัญญา	(Intellectual	Skills)	ที่ประกอบด้วย	1)	การรับรู้
ส่ิงเร้า	(Stimulus)	2)	การจ�าแนกส่ิงเร้าจัดกลุ่มเป็น
ความคิดรวบยอด	3)	การเช่ือมโยงความคิดรวบยอดเป็น
กฎเกณฑ์หลักการ	(Rule)	ด้วยวิธีอุปนัย	(Inductive)
4)	การน�ากฎเกณฑ์	หลักการไปประยุกต์ใช้ด้วยวิธีนิรนัย
(Deductive)	และ	5)	การสรุปเป็นองค์ความรู้ใหม่	ๆ
(Generalization)	ดังนั้นจะเห็นได้ว่า	การใช้เทคโนโลยี
พัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนั้นจะต้องออกแบบแผนการเรียน
การสอนให้ผู ้เรียนมีโอกาสปฏิบัติเพื่อแสวงหาความรู ้
ตามหลักสูตร	หาความรู้ในเรื่องที่ผู้เรียนสนใจ	หรือเพื่อ
แก้ปัญหา	(Problem-based	Learning)	การเรียนรู ้
ลักษณะนี้จะเริ่มต ้นด ้วยการก�าหนดประเด็นเรื่อง
(Theme)	ตามมาด้วยการวางแผนก�าหนดข้อมูลหรือ
สาระที่ต ้องการ	ผู ้สอนสามารถแสดงแหล่งข ้อมูล
(Sources)	ทั้งจากเอกสารสิ่งพิมพ์และจากแหล่งข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Sources)	เพื่อให้ผู้เรียน
แสวงหาข้อมูล	วิเคราะห์	สังเคราะห์	เป็นค�าตอบ	สร้าง
เป็นองค์ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย	และ
ผู้สอนช่วยก�ากับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพท่ีต้องการ	ทั้งนี้ผู้สอนจะมีบทบาทส�าคัญในการ
ช่วยชี้แนะทิศทางของการแสวงหาความรู้หรือแนะน�า
ผู้เรียนให้พัฒนาความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณภาพผลการเรียนรู้ที่ควรจะเป็นการจัด
ปัจจัยสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีช่วยการเรียนรู ้	ซึ่ง
ปัจจัยพื้นฐาน	คือ	การสร้างความพร้อมของเคร่ืองมือ
อุปกรณ์ต่าง	ๆ	ให้มีสมรรถนะและจ�านวนเพียงพอต่อการใช้
งานของผู้เรียน	รวมถึงการอ�านวยความสะดวกให้ผู้เรียน
สามารถใช้เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา	จะเป็นปัจจัยเบื้องต้น
ของการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
	 งานวิจัยส่วนใหญ่ที่ศึกษาถึงการใช้เทคโนโลยี
มักมีการใช้โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	(Technology
Acceptance	Model	:	TAM)	ของ	Davis,	Bagozzi,	&
Warshaw	(1989)	เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย	ซ่ึง
โมเดลนี้ได้รับการพัฒนามาจากทฤษฎีการกระท�าตามหลัก
เหตุและผล	(Theory	of	Reasoned	Action	:	TRA)
ของ	Fishbein	&	Ajzen	(1975	อ้างถึงใน	Davis,
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Bagozzi,	&	Warshaw,	1989)	ที่อธิบายเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของมนุษย์	กล่าวว่า	การแสดงพฤติกรรมหรือ
การกระท�าทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากการใช้เหตุผลและ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะกระท�าหรือไม่กระท�า
สิ่งใด	ซึ่งต่อมา	Davis,	Bagozzi,	&	Warshaw	(1989)
ได้ศึกษาและพบว่าการรับรู ้ความง่ายในการใช้งาน
เทคโนโลยีส่งอิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ประโยชน์ที่เกิด
จากการใช้งานเทคโนโลยี	และส่งผลต่อการใช้เทคโนโลยี
ในล�าดับต่อไป	นอกจากนั้นแล้วยังมีงานวิจัยที่ได้ศึกษา
ในบริบทใกล้เคียงกันที่ผ่านมา	ที่ค้นพบว่าการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู ้	(อภิญญา		อิงอาจ,	นิสาชล		รัตนสาชล	และ
ณัฐสรวงพร		ทองเน้ือนวล,	2558)	และใน	พ.ศ.	2553
สุพจน์	อิงอาจ	ได้เสนอผลงานวิจัยที่เก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนด้วยอินเทอร์เน็ตส�าหรับนักเรียนมัธยมปลาย
ในประเทศไทยไว้ว ่า	การจัดการเรียนการสอนด้วย
อินเทอร์เน็ตส่งผลทางตรงต่อการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับ
การเรียนและการใช้อินเทอร์เน็ตส�าหรับการเรียนส่งผล
ตรงต่อความรู้ที่ได้รับ	ดังน้ันในส่วนของงานวิจัยครั้งนี้ได้
น�าเอาส ่วนหน่ึงของโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology	Acceptance	Model	:	TAM)	(Davis,
Bagozzi	&	Warshaw,	1989)	มาใช้อธิบายพฤติกรรม
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการ
เรียนรู ้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร่วมกับการใช้
ปัจจัยการส่งเสริมของสถาบันอุดมศึกษา	น่ันคือ	การจัด
การเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร	ทั้งนี้เพื่อให้มีสารสนเทศที่สามารถน�าไปให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นผู ้ปกครอง	ผู ้สอน
สถาบันการศึกษา	ผู้ก�าหนดนโยบายการศึกษา	ตลอดจน
องค์กรธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ส่งเสริม	แก้ไข	ปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนด้วยไอซีทีได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย
	 1.	 เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ต่อระบบการจัดการ
เรียนการสอน	การรับรู้ความง่าย	การรับรู ้ประโยชน์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 2.	 เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
อุดมศึกษา

ขอบเขตการวิจัย
	 ประชากรในการวจิยั	เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง	โดยใช้วิธีการ
เลอืกตวัแทนของนกัศกึษาดงักล่าวมาศกึษาจ�านวน	300	คน
ด้วยวิธีการเลือกตามความสะดวก	(Convenience
Sampling)	เพื่อศึกษาถึงตัวแปรดังต่อไปนี้
	 1.	 ตัวแปรแฝงภายนอก	(Exogenous	Latent
Variable)	ในที่นี้คือ	ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วย	
ไอซีที	ที่ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้จ�านวน	3	ตัว
ได้แก่	คุณภาพของสารสนเทศ	คุณภาพของระบบ	และ
คุณภาพการบริการ
	 2.	 ตัวแปรแฝงภายใน	(Endogenous	Latent
Variables)	ในทีน่ีป้ระกอบด้วยจ�านวน	3	ตวัแปรด้วยกนั	ดงันี้
	 	 2.1		การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน	(Ease
of	Use)	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	3	ตัว	ได้แก่	การ
รับรู้ความง่ายด้านการใช้งาน	การรับรู้ความง่ายด้านการ
เรียนรู้	และการรับรู้ความง่ายด้านการผนวก	
	 	 2.2		การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้	(Usefulness)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	3	ตัว	ได้แก่	การรับรู้ถึง
ประสิทธิภาพ	การรับรู ้ถึงประสิทธิผล	และการรับรู ้
ประโยชน์ของการติดต่อสื่อสาร
	 	 2.3		การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู ้	(Usage)
ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	5	ตัว	ได้แก่	การใช้งาน
ด้านการสืบค้น	การใช้งานด้านการดาวน์โหลด	การใช้
งานด้านการสนทนา	การใช้งานด้านการติดต่อสื่อสาร
และการใช้งานด้านการน�าเสนอผลงาน

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 กรอบแนวคิดการวิจัยในครั้งนี้มีที่มาจากโมเดล
การยอมรับเทคโนโลยี	(TAM	Model)	ของ	Davis,
Bagozzi		&	Warshaw	(1989)	ที่กล่าวว่า	การรับรู ้
ความง่ายในการใช้งานเทคโนโลยี	(Ease	of	Use)	ส่ง
อิทธิพลโดยตรงต่อการรับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้
งานเทคโนโลยี	(Usefulness)	และส่งผลต่อการใช้
เทคโนโลยี	(Usage)	ในล�าดับต่อไป	ซ่ึงได้รับการยืนยัน
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จากผลงานวิจัยของ	Fathema,	Shannon,	&	Ross
(2015)	Sanchez	&	Hueros	(2010)	Wang		&	Wang
(2009)		และ	โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	(TAM
Model)	ยังได้กล่าวว่าอาจมีปัจจัยภายนอก	(External
Variables)	ที่เข้ามากระทบหรือมีอิทธิพลต่อตัวบุคคล
แตกต่างกันไปที่สามารถเข้ามามีอิทธิพลต่อการรับรู ้
ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้	และ	การรับรู้ความง่ายใน
การใช้งานของบุคคล	ซ่ึงผู้วิจัยจ�าเป็นต้องก�าหนดปัจจัย
ภายนอกให้เป็นไปในทางที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทการวิจัย	เพื่อให้การคาดการณ์การยอมรับนวัตกรรม
ผ่านทาง	TAM	นั้นเกิดความชัดเจนและถูกต้องแม่นย�า
มากยิ่งขึ้น
	 ประกอบกับยังพบว่ามีงานวิจัยบางส่วนที่ศึกษา
เกี่ยวกับการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยีผ่านทาง
มุมมองด้านระบบสารสนเทศ	(Fathema,	Shannon,	&	
Ross,	2015;	Pituch	&	Lee,	2006)	ท่ีน�าไปสู่แนวคิด

ในการวิจัยที่น�าปัจจัยด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึงมีอิทธิพลต่อการยอมรับ
และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
มาผนวกรวมเข้ากับปัจจัยเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้ที่ปรากฏ
ในโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	โดยปัจจัยด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้แก่	การให้บริการหรือการ
สนับสนุนทางเทคนิค	(Hayes,	2005;	Sanchez	&
Hueros,	2010)	คุณภาพของสารสนเทศ	และคุณภาพ
ในการด�าเนินงานของระบบสารสนเทศ	(Fathema,
Shannon,	&	Ross,	2015;	Pituch	&	Lee;	2006	;
Wang	&	Wang,	2009)	เป็นปัจจัยภายนอกที่มีความ
ส�าคัญต่อการยอมรับนวัตกรรมของผู ้ใช ้	โดยปัจจัย
ดังกล่าวจะส่งอิทธิพลผ่านทางการรับรู้ประโยชน์ที่เกิด
จากการใช้และการรับรู ้ความง่ายในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	ดังน้ันจึงน�าไปสู่การก�าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย	ดังภาพประกอบ	1

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การติดต่อสื่อสารสะดวก

การสืบค้น

การดาวน์โหลดคุณภาพของสารสนเทศ

การสนทนาคุณภาพของระบบ

การติดต่อสื่อสารคุณภาพของการบริการ

ง่ายต่อการเรียนรู้ ง่ายต่อการ
ผนวกรวม

ง่ายต่อการใช้งาน
ความง่าย

การน�าเสนอ

การรับรู้ประโยชน์

การรับรู้ความง่าย

การใช้ไอซีที
ระบบการจัด

การเรียนการสอน

ภาพประกอบ 1	 กรอบแนวคิดการวิจัย

	 และจากกรอบแนวคดิการวจิยั	จงึน�าไปสู่สมมตฐิาน
การวิจัย	ดังต่อไปนี้
	 สมมติฐานที่	1	ระบบการจัดการเรียนการสอนมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งานไอซีที
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

	 สมมติฐานที่	2	ระบบการจัดการเรียนการสอนมี
อิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานไอซีที
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
	 สมมติฐานที่	3	การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
ไอซีทีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ของการใช้
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การทบทวนวรรณกรรม
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลย ี(Technology Acceptance Model : TAM)

งานไอซีทีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
	 สมมติฐานที่	4	การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน
ไอซีทีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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การรับรู้ความมีประโยชน์
ของเทคโนโลยี 

(Perceived Usefulness)

การรับรู้การใช้งานง่าย
ของเทคโนโลยี

(Perceived Ease of Use)

ทัศนคติต่อการใช้
(Attitude toward

Using)

การตั้งใจใช้
(Behavior
Intention)

การใช้จริง
(Actual Use)

ภาพประกอบ 2	 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	(Technology	Acceptance	Mode	l:	TAM)
	 ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Davis,	Bagozzi,	&	Warshaw	(1989)

	 โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	(TAM)	เป็นรูปแบบ
ที่ใช้ท�าความเข้าใจรูปแบบของผู้ใช้งานที่มีต่อการยอมรับ
ในระบบเทคโนโลยี	หรือนวัตกรรม	โดยเป้าหมายของ
โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	คือ	การอธิบายรูปแบบของ
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีที่นักวิจัยและ
ผู้ศึกษาทั่วไปสามารถน�ารูปแบบดังกล่าวไปใช้อธิบายถึง
การยอมรบัเทคโนโลยแีละน�าไปสู่พฤตกิรรมการใช้เทคโนโลยี
ทั้งนี้จุดมุ่งหมายหลักของโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี
คือ	การสืบหาปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลต่อปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล	(ภัทราวดี		วงศ์สุเมธ,	สมพร		พุทธาพิทักษ์ผล,
วิไลลักษณ์		เสรีตระกูล		และ	อภิญญา		อิงอาจ,	2560)
Davis,	Bagozzi,	&	Warshaw	(1989)	ได้อธิบาย
แนวคิดพ้ืนฐาน	2	ประการของโมเดลดังกล่าว	คือ	1)
การรับรู้ความมีประโยชน์ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
และ	2)	การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งานเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรม		ซึ่งโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีอธิบายว่า
ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน	(Attitude	Toward	Using)
ถูกก�าหนดด้วยการรับรู ้ว ่ามีประโยชน์	(Perceived
Usefulness)	และการรับรู้ว่าง่ายต่อการใช้	(Perceived	

Ease	of	Use)	แล้วจึงส่งผลต่อไปยังการเกิดความตั้งใจ
ใช้งาน	และการเกิดพฤติกรรมการใช้งานจริง	ๆ	แต่ก็มี
งานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า	ทัศนคติที่มีต่อการ
ใช้งาน	(Attitude	toward	Using)		ของผู้ใช้ไม่ได้เป็น
ปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการใช้งาน	แต่ยังมี
ปัจจัยภายนอกอื่นที่มีอิทธิพลอย่างแท้จริงต่อความตั้งใจ
ในการใช้งานของผู้ใช้โดยปัจจัยดังกล่าวจะส่งอิทธิพล
ผ ่านทางการรับรู ้ประโยชน์ที่ เกิดจากการใช ้	และ
การรับรู ้ความง่ายในการใช้	(ภัทราวดี		วงศ์สุเมธ,
สมพร		พุทธาพิทักษ์ผล,	วิไลลักษณ์		เสรีตระกูล		และ	
อภิญญา		อิงอาจ,	2560)	ด้วยเหตุน้ีในการวิจัยครั้งน้ีจึง
มุ่งค้นหาปัจจัยภายนอกมาอธิบายการยอมรับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา
ในสถาบันอุดมศึกษา
 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับโมเดลความส�าเร็จ
ของการใช้งานระบบสารสนเทศของ DeLone and
McLean (D & M IS Success Model)
	 DeLone,	&	McLean	(2003)	เสนอโมเดล
ความส�าเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศ	(IS	Success
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Model)	ที่ใช้ประเมินผลความส�าเร็จหรือความล้มเหลว
ของการใช้งานระบบสารสนเทศ	โดยปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของระบบสารสนเทศ
ซึ่งปรากฏเป็นปัจจัยภายนอกโมเดลมีจ�านวน	3	ปัจจัย
ได้แก่	คุณภาพของสารสนเทศ	(Information	Quality)
ซึ่ ง เป ็นผลลัพธ ์ที่ เกิดจากการด�าเนินงานของระบบ
โดยสารสนเทศหรอืผลลัพธ์ทีมี่คณุภาพทีส่่งมอบให้แก่ผู้ใช้จะ
ต้องเป็นสารสนเทศท่ีสามารถแสดงเน้ือความได้อย่าง
ครบถ้วน	สมบูรณ์	สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
คุณภาพในการด�าเนินงานของระบบ	(System	Quality)	
เป็นประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของระบบ	โดยพิจารณา
จากความสามารถในการใช้	ความน่าเชือ่ถอืของกระบวนการ
ในการด�าเนินงานของระบบ	ความสามารถในการปรับ
เปลี่ยนลักษณะการด�าเนินงานของระบบให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์	และคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง	(Service	Quality)	เป็นการให้บริการหรือ
การสนับสนุนทางเทคนิคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมอบ
ให้แก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ที่มีลักษณะถึงความเข้าใจ
ในความต้องการของผู้รับบริการ	ความถูกต้องในการให้
บริการ	และความรวดเร็วในการให้บริการหรือตอบสนอง
ต่อค�าร้องขอของผู้ใช้

	 D&M	IS	Success	Model	เป็นโมเดลที่อธิบาย
ปัจจัยสาเหตุของการยอมรับและการใช้งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ	(Delone,	&	Mclean,	2003)	ประกอบกับ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ	ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับ
การยอมรับและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ว่ามีผลมาจากคุณภาพของระบบ	(Fathema,	Shannon,
&	Ross,	2015;	Pituch	&	Lee,	2006)	ด้วยเหตุนี้จึงน�า
ไปสู่แนวคิดในการวิจัยที่น�าเอาปัจจัยด้านคุณภาพของ
ระบบสารสนเทศมาผนวกรวมเข้ากับโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยี เพื่อใช ้ เป ็นป ัจจัยภายนอก	(External
Variables)	ตามข้อเสนอแนะของ	TAM	Model	ส�าหรับ
อธิบายถึงการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับ
อุดมศึกษา	โดยปัจจัยด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ
ในที่นี้	ก็คือคุณภาพของระบบการจัดการเรียนการสอน
ด้วยไอซีที	ที่ประกอบด้วยคุณภาพการให้บริการหรือ
การสนับสนุนทางเทคนิค	คุณภาพของสารสนเทศ	และ
คุณภาพในการด�าเนินงานของระบบ	(ภัทราวดี		วงศ์สุเมธ,
สมพร		พุทธาพิทักษ์ผล	,	วิไลลักษณ์		เสรีตระกูล		และ
อภิญญา		อิงอาจ,	2560)	ดังภาพประกอบ	3
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คุณภาพของสารสนเทศ
(Information Quality)

คุณภาพของระบบ
(System Quality)

คุณภาพการให้บริการ
(Service Quality)

การรับรู้ความมีประโยชน์
ของเทคโนโลยี 

(Perceived Usefulness)

การรับรู้การใช้งานง่าย
ของเทคโนโลยี

(Perceived Ease of Use)

การใช้จริง
(Actual Use)

ภาพประกอบ 3	 การประยุกต์ใช้โมเดลความส�าเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศ	(D	&	M	IS	Success	Model)	
	 ร่วมกับโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	(Technology	Acceptance	Model	:	TAM)
	 ที่มา	:	ดัดแปลงจาก	Davis,	Bagozzi,	&	Warshaw	(1989);	Delone,	&	
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วิธีด�าเนินการวิจัย
 ประชากรและตัวอย่าง
	 การวจิยันีมี้ประชากรเป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ในสถาบันอุดมศึกษาในเขตพื้นที่ภาคกลาง	โดยใช้วิธีการ
เลือกตัวอย่างนักศึกษาจ�านวน	300	คน	ด้วยวิธีการเลือก
ตัวอย่างตามความสะดวก	(Convenience		Sampling)
การก�าหนดจ�านวนตัวอย่างในงานวิจัยนี้	เป็นไปตาม
ข้อเสนอแนะของ	Hair,	Black,	Babin,	&	Anderson
(2010)	ที่เสนอแนะถึงจ�านวนตัวอย่างที่พอเพียงส�าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการ
ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง	(Structural	Equation
Modeling	:	SEM)	ว่าจ�านวน	300	ตัวอย่างเป็นจ�านวน
ที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ดี	และเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์
20	เท่าของตัวแปรสังเกตได้ร่วมกันในการก�าหนดจ�านวน
ตัวอย่าง	ซึ่งงานวิจัยนี้มีตัวแปรสังเกตได้จ�านวน	14	ตัวแปร
20	เท่าของจ�านวนตัวแปรเท่ากับ	280	ตัวอย่าง	ดังน้ัน
การก�าหนดจ�านวน	300	ตัวอย่างในงานวิจัยนี้จึงถือว่า
มีความเหมาะสม
 เครื่องมือการวิจัย
	 เครื่องมือการวิจัยที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ้นตามนิยามศัพท์ของตัวแปร
ท่ีศึกษา	แบ่งเป็น	4	ส่วน	ได้แก่	แบบสอบถามด้านการรับรู้
ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีที	ด้านการรับรู้
ความง่ายของการใช้ไอซีที	การรับรู้ประโยชน์ของไอซีที
และการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้
	 แบบสอบถามทั้ง	4	ส่วนเป็นแบบสอบถามที่มี
ลักษณะประเมินค่า	5	ระดับ	ตั้งแต่ระดับ	1	(น้อยที่สุด)
จนถงึระดับ	5	(มากทีสุ่ด)	แบบสอบถามได้มีการหาความตรง
เชิงเนื้อหา	(Content	Validity)	โดยพิจารณาความ
สอดคล้องของข้อความกับนิยามศัพท์เฉพาะ	ซึ่งพิจารณา
จากค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค�าถาม	(Index	of
Item	-	Objective	Congruence	:	IOC)	ตามความเห็น
ของผู้ทรงคุณวุฒิ	ผลการประเมินปรากฏว่าข้อค�าถามมี
ค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า	0.50	ทุกข้อ	จึงรวบรวม
ข้อค�าถามท้ังหมดจัดท�าเป็นแบบสอบถามฉบับทดลองใช	้
และน�าไปทดลองใช้กับกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริงจ�านวน	50	คน	เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ของข้อความ	ตลอดจนความชัดเจนของภาษาที่ใช้	และ
ประเมินระยะเวลาการท�าแบบสอบถาม	และน�าผลจาก
การทดลองใช้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น	(Reliability)

ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค	(Alpha’s
Cronbach)		ซ่ึงผลการหาวิเคราะห์ความเช่ือม่ันได้ว่า
แบบสอบถามด้านการรับรู้ระบบการจัดการเรียนการสอน
ด้วยไอซีที	ด้านการรับรู้ความง่ายของการใช้ไอซีที	การรับรู้
ประโยชน์ของไอซีที	และการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู ้
มีจ�านวนข้อค�าถาม	15	ข้อ	9	ข้อ	9	ข้อ	และ	15	ข้อ
ตามล�าดับ	มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ	0.99	0.84	0.74
และ	0.85	ตามล�าดับ	ค่าความเชื่อมั่นที่ได้ในแสดงถึง
ระดับความคงที่ของแบบสอบถาม	ถ้าหากมีค่าใกล้เคียงกับ
1	มาก	แสดงว่ามีความเชื่อถือได้มาก	ในที่นี้ก�าหนด
เกณฑ์ยอมรับอยู ่ที่	0.70	ขึ้นไป	(Cronbach,	1990)
ผู้วิจัยจึงใช้แบบสอบถามดังกล่าวไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล
กับกลุ ่มตัวอย ่างจริงเพื่อให ้ได ้ข ้อมูลมาศึกษาตาม
วัตถุประสงค์การวิจัย
 การวิเคราะห์ข้อมูล
	 ในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
การวิจัย	แบ่งเป็น	1)	การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ
พิจารณาระดับของตัวแปรที่ศึกษาได้แก่	ค่าเฉลี่ย	ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน	และ	2)	วิเคราะห์สมการความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้าง	(Structural	Equation	Modeling	:	SEM)
เพื่อศึกษาอิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา	โดยมีค่าดัชนี
ที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผล	ได้แก่	ค่าสัมพัทธ์สถิติ
ไค	-	สแควร์ที่กับองศาอิสระต้องน้อยกว่า	2.00	(χ2	/df.	
<	2.00)	ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนต้องไม่น้อยกว่า
0.90	(Goodness	of	Fit	Index:	GFI	≥	0.90)	ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้วต้องไม่น้อยกว่า	0.90
(Adjusted	Goodness	of	Fit	Index:	AGFI	≥	0.90)
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบต้องไม่น้อย
กว่า	0.90		(Comparative	Fit	Index:	CFI	≥	0.90)
ดัชนีรากก�าลังสองเฉลี่ยของส่วนเหลือมาตรฐานต้อง
น้อยกว่า	0.05		(Standardized	Root	Mean	Square
Residual:	Standardized	RMR	<	0.05)	และดัชนี
ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ต้อง
น ้อยกว ่า 	0 .05	 (Root	Mean	Squared	Error
Approximation	:	RMSEA	<	0.05)

ผลการวิจัย
	 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม
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ปรากฏมีแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืน	และมีความสมบูรณ์
ส�าหรับการวิเคราะห์ต่อไปจ�านวน	266	ฉบับ	คิดเป็น
ร้อยละ	88.70	ของกลุ่มตัวอย่างที่ก�าหนด	ผลของการ
วิเคราะห์ได้แบ่งการน�าเสนอผลการวิจัยแยกเป็น	2	ส่วน
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย	ดังนี้

 ส่วนที่ 1 ระดับการรับรู ้ต่อระบบการจัดการ
เรียนการสอน การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลดังตาราง
2 – 4

ตาราง 2	 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับการรับรู้ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีทีของนักศึกษา
	 	 ระดับอุดมศึกษา

ตาราง 3	 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	และระดับการรับรู้ความง่าย	และการรับรู้ประโยชน์ของไอซีทีของนักศึกษา
	 	 ระดับอุดมศึกษา

 การรับรู้ X S.D. Skew. Kur. ระดับค่าเฉลี่ย
 ระบบการจัดการการเรียนการสอนด้วยไอซีท ี 3.42 .63 -.13 .02 ปานกลาง
	 คุณภาพของสารสนเทศ	 3.56	 .75	 -.37	 .37	 มาก
	 คุณภาพของระบบ	 3.47	 .68	 .03	 .12	 ปานกลาง
	 คุณภาพการบริการ	 3.32	 .79	 .01	 -.44	 ปานกลาง

  X S.D. Skew. Kur. ระดับค่าเฉลี่ย
การรับรู้ความง่ายในการใช้ไอซีที 4.17 .84 -.52 -.15 มาก
ความง่ายต่อการใช้งาน	 4.06	 .85	 -.52	 -.57	 มาก
ความง่ายต่อการเรียนรู้	 4.17	 .85	 -.40	 -.25	 มาก
ความง่ายต่อการผนวกรวม	 4.26	 .82	 -.46	 -.36	 มาก
การรับรู้ประโยชน์ของไอซีที 4.13 .88 -.76 .28 มาก
ด้านประสิทธิภาพ	 4.20	 .88	 -.81	 -.15	 มาก
ด้านประสิทธิผล	 4.08	 .87	 -.69	 .09	 มาก
ด้านการติดต่อสื่อสาร	 4.13	 .89	 -.88	 .34	 มาก

	 จากผลการวิเคราะห์ที่ปรากฏดังตาราง	2	บ่งชี้ว่า
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางมีการรับรู้ต่อ
ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีทีในภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง	(Mean	=	3.42,	S.D.	=	.63)	และใน
รายด้าน	ปรากฏว่านักศึกษามีการรับรู้ด้านคุณภาพของ
สารสนเทศอยู่ในระดับมาก	(Mean	=	3.56,	S.D.	=	.75)
และรับรู้ในคุณภาพของระบบ	(Mean	=	3.47,	S.D.	=

.68)	และคุณภาพการบริการอยู ่ในระดับปานกลาง
(Mean	=	3.32,	S.D.	=	.79)	ตามล�าดับ	นอกจากน้ันผล
การวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจงที่พิจารณาด้วยค่า
ความเบ้	(Skewness)	และความโด่ง	(Kurtosis)	ของ
ตัวแปรทั้งโดยรวมและรายด้านอยู่ระหว่าง	-2	และ	+2	
แสดงว่าตัวแปรทั้งหมดมีการแจกแจงเป็นปกติ	(Trochim
&	Donnelly,	2006;	Gravetter	&	Wallnau,	2014)

	 ผลการวิเคราะห์ท่ีปรากฏดังตาราง	3	บ่งชี้ว่า
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางมีการรับรู ้
ความง่ายในการใช้ไอซีทีในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก
(Mean	=	4.17,	S.D.	=	.84)	และในรายด้าน	ปรากฏว่า
นักศึกษามีการรับรู้ความง่ายในการใช้ไอซีทีทุกด้านอยู่

ในระดับมากเช่นกัน	ซึ่งจัดเรียงด้านตามล�าดับได้ดังนี	้
การรับรู ้ความง่ายต่อการผนวกรวม	(Mean	=	4.26,
S.D.	=	.82)		การรับรู้ความง่ายต่อการเรียนรู้	(Mean	=
4.17,	S.D.	=	.85)		และ	การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน
(Mean	=	4.06,	S.D.	=	.85)		ตามล�าดับ	และในระดับมาก
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ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	และระดับการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา

  X S.D. Skew. Kur. ระดับของค่าเฉลี่ย
การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ 2.97 1.25 .69 .34 ปานกลาง
ด้านการสืบค้น	 3.89	 1.29	 .15	 -.44	 มาก
ด้านการดาวน์โหลด	 3.23	 1.51	 .35	 -.40	 ปานกลาง
ด้านการสนทนา	 2.88	 1.47	 .54	 -.49	 ปานกลาง
ด้านการติดต่อสื่อสาร	 2.84	 1.57	 .52	 .11	 ปานกลาง
ด้านการน�าเสนอผลงาน	 2.36	 1.53	 .87	 .34	 น้อย

เช่นกัน	ซึ่งจัดเรียงด้านตามล�าดับได้ดังนี้	การรับรู้ความง่าย
ต่อการผนวกรวม	(Mean	=	4.26,	S.D.	=	.82)		การรับรู้
ความง่ายต่อการเรียนรู้	(Mean	=	4.17,	S.D.	=	.85)
และ	การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน		(Mean	=	4.06,
S.D.	=	.85)		ตามล�าดับ	และการรับรู้ประโยชน์ของไอซีที
โดยภาพรวม	ปรากฏว่านักศึกษามีการรับรู้อยู่ในระดับมาก
(Mean	=	4.13,	S.D.	=	.88)		และในรายด้าน	ปรากฏว่า
นักศึกษามีการรับรู้ประโยชน์ของไอซีทีอยู่ในระดับมาก
ทุกด ้านเช ่นกัน	ซ่ึงจัดเรียงด ้านตามล�าดับได ้ ดังนี้

ด้านประสิทธิภาพ	(Mean	=	4.20,	S.D.	=	.88)	ด้านการ
ติดต่อส่ือสาร	(Mean	=	4.13,	S.D.	=	.89)		และด้าน
ประสิทธิผล	(Mean	=	4.08,	S.D.	=	.87)		ตามล�าดับ
	 นอกจากนั้นผลการวิเคราะห์ลักษณะการแจกแจง
ที่พิจารณาด้วยค่าความเบ้	(Skewness)	และความโด่ง
(Kurtosis)	ของตัวแปรทั้งโดยรวมและรายด้านอยู ่
ระหว่าง	-2	และ	+2	แสดงว่าตัวแปรท้ังหมดมีการแจกแจง
เป็นปกติ	(Trochim	&	Donnelly,	2006;	Gravetter	&
Wallnau,	2014)

	 ส�าหรบัผลการวเิคราะห์ทีป่รากฏในตาราง	4	บ่งชีว่้า
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลางมีการใช้ไอซีที
เพื่อการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง	(Mean
=	2.97,	S.D.	=	1.24)	และในรายด้านปรากฏว่านักศึกษา
มีการใช้งานไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ในด้านการสืบค้นใน
ระดับมาก	(Mean	=	3.89,	S.D.	=	1.29)	มีการใช้ไอซีที
ในการดาวน์โหลด	(Mean	=	3.23,	S.D.	=	1.51)	ใช้ใน
การสนทนาเพื่อการเรียนรู้	(Mean	=	2.88,	S.D.	=	1.47)
และใช้ในการติดต่อส่ือสารเพื่อการเรียนรู้	(Mean	=	2.84,
S.D.	=	1.57)	ในระดับปานกลาง	และ	ใช้งานในการน�า
เสนอผลงาน		(Mean	=	2.36,	S.D.	=	1.53)		อยู ่ใน
ระดับน้อยตามล�าดับ	และ	ผลการวิเคราะห์ลักษณะ
การแจกแจงที่พิจารณาด้วยค่าความเบ้	(Skewness)
และความโด่ง	(Kurtosis)	ของตัวแปรทั้งโดยรวมและ
รายด้านอยู่ระหว่าง	-2	และ	+2	แสดงว่าตัวแปรทั้งหมด
มีการแจกแจงเป็นปกติ	(Trochim	&	Donnelly,	2006;	
Gravetter	&	Wallnau,	2014)
 ส่วนที่ 2 อิทธิพลของการจัดการเรียนการสอน
ของสถาบันอุดมศึกษาที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพ่ือการเรียนรู้ของนักศึกษาอุดมศึกษา

	 ผลการวิเคราะห์ตัวแบบสมการความสัมพันธ์
เชิงโครงสร้างอิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอน
ด้วยไอซีทีของสถาบันอุดมศึกษา	ตามตาราง	5	และ
ภาพประกอบ	4	พบว่า	ตัวแบบมีความสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์	โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องตามเกณฑ์	ดังนี	้
χ2	/df.	<	1.13,	GFI	=	0.97,	AGFI	=	0.94,	CFI	=	0.99,
SRMR	=	0.05	และ	RMSEA	=	0.02	ซึ่งผลจากการ
วิเคราะห์ตามตัวแบบดังกล่าว	บ่งชี้ให้เห็นโดยภาพรวมว่า
ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีทีของสถาบัน
อุดมศึกษามีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่ายของ
การใช้ไอซีทีอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(DE	=	.63,	P	<	.01)
มีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ของไอซีทีอย่างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ	(DE	=	.57,	P	<	.01)	การรับรู้ความง่าย
ของไอซีทีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ของไอซีที
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(DE	=	.66,	P	<	.01)	และการ
รับรู้ประโยชน์ของไอซีทีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้ไอซีที
เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ
(DE	=	.45,	P	<	.01)	นอกจากนั้นยังพบว่า	ระบบการ
จัดการเรียนการสอนด้วยไอซีทีของสถาบันอุดมศึกษามี
อิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู ้ของ
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นักศึกษาอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(IE	=	.44,	P	<	.01)
โดยอ้อมผ่านการรับรู้ความง่าย	และการรับรู้ประโยชน์
ของไอซีที	อีกทั้งความแปรปรวนของการใช้ไอซีทีเพื่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง
ได้รับการอธิบายจากระบบการจัดการเรียนการสอน
การรับรู ้ความง ่ายของการใช ้ไอซีที	และ	การรับรู ้
ประโยชน์ของไอซีทีร้อยละ	62	(R2=.62)

	 นอกจากนั้นเมื่อพิจารณาในปัจจัยระบบการ
จัดการเรียนการสอนด้วยไอซีทีของสถาบันอุดมศึกษา
พบว่า	ระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีในด้านคุณภาพ
ของสารสนเทศเป็นปัจจัยหลักท่ีส่งผลต่อการรับรู้ความ
ง่ายต่อการเรียนรู ้การใช้ไอซีทีและส่งผลต่อการรับรู ้
ประโยชน์ของไอซีทีในการติดต่อส่ือสารเป็นประการหลัก
อันจะส่งผลต่อไปยังการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ด้วยการ
สืบค้นเป็นประการส�าคัญ

ตาราง 5	 ค่าอิทธิพลรวม	(TE)	ค่าอิทธิพลทางตรง	(DE)	และค่าอิทธิพลทางอ้อม	(IE)	ของปัจจัยในตัวแบบ

 ตัวแปรสาเหตุ   ตัวแปรผล
   การรับรู้ความง่าย การรับรู้ประโยชน์ การใช้ไอซีที
   DE IE TE DE IE TE DE IE TE
	 ระบบการจัดการเรียนการสอน	 .63**	 -	 .63**	 .57**	 .42**	 .98**	 -	 .44**	 .44**
	 การรับรู้ความง่าย	 -	 -	 -	 .66**	 -	 .66**	 -	 .30**	 .30**
	 การรับรู้ประโยชน์	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 .45**	 -	 .45**
	 	 R2	 	 	 .33	 	 	 .37	 	 	 .62
	 TE	=	Total	Effect,	DE	=	Direct	Effect,	IE	=	Indirect	Effect

	 **p<.01

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การติดต่อสื่อสารสะดวก

การสืบค้น

การดาวน์โหลดคุณภาพของสารสนเทศ

การสนทนาคุณภาพของระบบ

การติดต่อสื่อสารคุณภาพของการบริการ

ง่ายต่อการเรียนรู้ ง่ายต่อการ
ผนวกรวม

ง่ายต่อการใช้งาน
ความง่าย

การน�าเสนอ

การรับรู้ประโยชน์

การรับรู้ความง่าย

การใช้ไอซีที
ระบบการจัด

การเรียนการสอน

.70

.71

.70

.84

.84

.80**

.86**

.86
.86

.57** .45**

.66**

.63**
.71**

.74**

.72**

.82**

.81**

.61**

.87**

.79**

.74

.76

.62

.67

.53.60

.37.54

.66.53

.74

**	p	<	.01
χ2	/df.	<	1.13,	GFI	=	0.97,	AGFI	=	0.94,	CFI	=	0.99,	SRMR	=	0.05	และ	RMSEA	=	0.02
ภาพประกอบ 4  ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างอิทธิพลของระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีทีของ
	 	 	 	 	 	 สถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคกลาง
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สรุปผล
	 1.	 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม	266	ราย	เกี่ยวกับปัจจัย	4	กลุ่มที่ปรากฏ
ในโมเดลการวิจัย	ได้แก่	1)	ปัจจัยด้านระบบการจัดการ
เรียนการสอน	2)	ปัจจัยการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน
3)	ปัจจัยการรับรู้ประโยชน์ของการใช้งาน	และ	4)	ปัจจัย
การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา	พบว่านักศึกษา
มีการรับรู้ความง่าย	และประโยชน์ของการใช้ไอซีทีอยู่ใน

ระดับมาก	แสดงให้เห็นว่านักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน
เขตภาคกลางส่วนใหญ่ให้การยอมรับต่อเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	หรือไอซีที	แต่อย่างไรก็ตาม
ผลการวิจัยในครั้งนี้กลับพบว่า	นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
ในเขตภาคกลางมีการรับรู้ต่อการจัดการเรียนการสอน
ด้วยไอซีที	และมีการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้อยู่ในระดับ
ปานกลาง
	 2.	 ผลการทดสอบสมมติฐานเป็นดังนี้

อภิปรายผล
	 ผลการวจิยัพบว่า	การรบัรูป้ระโยชน์ของการใช้งาน
ไอซีทีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
การใช้ไอซีทีเพ่ือการเรียนรู ้ของนักศึกษา	แสดงว่าถ้า
นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อไอซีทีก็จะยิ่งท�าให้นักศึกษามี
การใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น	ท้ังน้ีการใช้ไอซีที
เพ่ือการเรียนรู้ที่เป็นสิ่งท่ีได้รับอิทธิพลอย่างย่ิงคือการใช้
เพื่อการสืบค้น	เพ่ือการสนทนา	และเพ่ือการติดต่อสื่อสาร
ตามล�าดับ	ผลการวิจัยที่พบว่า	การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการใช้ไอซีทีนั้นเป็นไปตามโมเดลการยอมรับ
เทคโนโลยีของ	Davis,	Bagozzi,	&	Warshaw	(1989)	
		 ระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีทีมีอิทธิพล
เชิงบวกต่อการรับรู้ความง่าย	และการรับรู้ประโยชน์ของ
การใช้งานไอซีทีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	ผลที่ได้
เป ็นไปตามแนวคิดของการรับรู ้คุณภาพของระบบ
สารสนเทศ	หรือระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีที
ของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู ้วิจัยได้ก�าหนดให้เป็นปัจจัย
ภายนอกตามข้อเสนอแนะของ	Davis,	Bagozzi,	&
Warshaw	(1989)	ทีเ่สนอให้นกัวจิยัได้ค้นหาปัจจยัภายนอก

เพื่ออธิบายความตั้งใจใช้เทคโนโลยีโดยมีตัวแปรการรับรู้
ความง่ายของเทคโนโลยี	และการรับรู ้ประโยชน์ของ
เทคโนโลยเีป็นตวัแปรคัน่กลางในการรบัอทิธิผลส่งผ่านไปยงั
การใช้งาน	ผลของการวจิยัเป็นไปตามที	่ภทัราวดี		วงศ์สเุมธ,
สมพร		พุทธาพิทักษ์ผล,	วิไลลักษณ์		เสรีตระกูล		และ
อภิญญา		อิงอาจ	(2560)	เสนอว่าการยอมรับและการใช้
งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีผลมาจากคุณภาพของ
ระบบ	ซึ่งในที่นี้ก็คือคุณภาพของระบบการจัดการเรียน
การสอนด้วยไอซีทีนั่นเอง	ซึ่งผลในส่วนนี้อธิบายได้ว่า
ในกรณีที่นักศึกษามีการรับรู้ในระดับดีต่อระบบการจัด
การเรียนการสอนด้วยไอซีทีของสถาบันอุดมศึกษาก็จะ
ท�าให้นักศึกษามีการรับรู้ว่าไอซีทีมีความง่ายต่อการใช้
งานมาก	และไอซีทีมีประโยชน์มากในการใช้งานซึ่งเป็น
เหมือนทัศนคติที่ดีต่อการใช้ไอซีที	ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของ	Wang	&	Wang	(2009)	และ
ภัทราวดี 	 	วงศ ์ สุ เมธ , 	สมพร	 	พุทธาพิทักษ ์ผล ,
วิไลลักษณ์		เสรีตระกูล		และ	อภิญญา		อิงอาจ	(2560)
ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบ
การเรียนผ่านเว็บของผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันสูงของ

สมมติฐานวิจัย  ผลทดสอบ
สมมติฐานที่	1	 ระบบการจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้ความง่าย	 ยอมรับ	 										
	 ในการใช้งานไอซีทีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	
สมมติฐานที่	2	 ระบบการจัดการเรียนการสอนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้	 ยอมรับ	 		
	 ประโยชน์ของการใช้งานไอซีทีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
สมมติฐานที่	3		 การรับรู้ความง่ายในการใช้งานไอซีทีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการรับรู้	 ยอมรับ
	 ประโยชน์ของการใช้งานไอซีทีของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
สมมติฐานที่	4	 การรับรู้ประโยชน์ของการใช้งานไอซีทีมีอิทธิพลเชิงบวกต่อการใช้ไอซีที	 ยอมรับ
	 เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
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ประเทศไต้หวัน	และการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บ
ของผู้สอน	ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ในมหาวิทยาลัยไทย	โดยศึกษาผ่านทางโมเดลแบบ
ผสมผสาน	(Integrated	Model)	ซ่ึงเกิดจากการน�า
D&M	IS	Success	Model	(DeLone	&	McLean,
2003)	และโมเดลการยอมรับนวัตกรรม	(Davis,
Bagozzi,	&	Warshaw,	1989)	มาผนวกเข้าด้วยกัน
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ประโยชน์ท่ีเกิดจาก
การใช้เป็นปัจจัยส�าคัญท่ีเชื่อมปัจจัยภายนอก	ได้แก่
ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ	(IS	Oriented	Factors)
ความสามารถในการด�าเนินงานของบุคคล	(Self-Efficacy)
และ	การรับรู้ความง่ายในการใช้ให้ส่งอิทธิพลทางอ้อม
ต่อการใช้งานของผู้ใช้ระบบการเรียนผ่านเว็บได้	
	 ผลการวิจัยในงานที่น�าเสนอในบทความนี้สามารถ
สนบัสนนุแนวคดิของ	TAM	(Davis,	Bagozzi,	&	Warshaw,
1989)	ที่ว่า	TAM	เป็นโมเดลที่มีความสามารถในการ
อธิบายพฤติกรรมด้านการยอมรับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ของบุคคลที่มีความหลากหลายและอาจปรากฏอยู่ภายใต้
บริบทที่แตกต่างกันไป	โดยการยอมรับเทคโนโลยีของ
บุคคลจะเป็นเช่นไรนั้นข้ึนกับปัจจัยภายนอก	(External
Variables)	ทีเ่ข้ามามผีลกระทบหรอืส่งอทิธิพลต่อความเชือ่
ทัศนคติ	และความตั้งใจในการใช้เทคโนโลยีของบุคคล
แต่ละกลุ่ม	ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีดังกล่าว
ในท้ายที่สุด

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะแนวทางการน�าผลการวิจัยไปใช้
มีดังต่อไปนี้

	 1.	 การส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพของสารสนเทศให้มีการจัดสารสนเทศท่ีมี
แบบเหมาะสมพร้อมใช้งาน	มีการตรวจสอบ	และพัฒนา
เนื้อหาให้มีความเป็นปัจจุบัน	และมีการจัดอบรมการ
เตรียมเนื้อหาและสร้างเนื้อหาแก่ผู้สอน
	 2.	 การส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพของระบบให้มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยของระบบไอซีที	การเข้าถึงระบบท�าได้อย่าง
สะดวก	ทั่วถึง	และปลอดภัย
	 3.	 การส่งเสริมระบบการจัดการเรียนการสอน
ด้านคุณภาพของการบริการให้มีความชัดเจนของขอบข่าย
การให้บริการ	ให้บริการตามมาตรฐานสากล	บุคลากร
มีความรู้ความสามารถและมีจ�านวนเพียงพอในการให้
บริการ	และให้มีการเชื่อมต่อกับระบบการบริการอื่น	ๆ
ของสถาบัน
 ข้อเสนอแนะแนวทางการท�าวิจัยในครั้งต่อไป
มีดังต่อไปนี้
	 1.	 ควรมีการศึกษาปัจจัยภายนอกอื่น	ๆ	ที่มีผล
ต่อการใช้ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาที่ไม่ใช่
ป ัจจัยคุณภาพระบบการจัดการเรียนการสอน	เช่น
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีแบบแผน	(Plan	behavior	theory)
ทั้งนี้เพื่อค้นหาว่าปัจจัยที่สามารถอธิบายการใช้ไอซีที
เพื่อการเรียนรู้ส�าหรับนักศึกษาเพิ่มเติมจากงานวิจัยนี้
	 2.	 ควรมีการศึกษาถึงลักษณะการเป็นนักศึกษา
ที่มีการใช้ไอซีทีเพื่อพัฒนานวัตกรรมในบริบทที่สอดคล้อง
กับนโยบายการวิจัยประเทศตามบริบทของชุมชนและ
งานตามภารกิจหลักของผู้ประกอบการ
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