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การเรียนการสอนในระบบ e-Learning เปนวิธีเรียนที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน เนื่องจากเปนวิธีการที่จะ
ไดรับประโยชนทั้งผูสอนและผูเรียน การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใช
และความตอเนื่องในการใช e-Learning ของนักศึกษา โดยนําโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance
Model หรือ TAM) มาประยุกตใช กลุมตัวอยางในงานวิจัยนี้เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ การวิเคราะหขอมูลใชวิธีการวิเคราะหเสนทาง ผลปรากฏวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใช e-Learning
ประกอบดวย ปจจัยภายนอก ไดแก ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชอินเทอรเน็ต
จํานวนชั่วโมงที่ใชคอมพิวเตอรตอสัปดาห และปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชน
จากการใช และทัศนคติที่มีตอ e-Learning ซึ่งผลการวิจัยยืนยันแนวคิดตามโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี TAM คือ การรับรู
ความงายในการใชมีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใช และมีอิทธิพลตอความตอเนื่องในการใช e-Learning อยางไรก็ตาม การ
รับรูประโยชนจากการใช มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใช แตไมมีอิทธิพลตอความตอเนื่องในการใช e-Learning
ABSTRACT
E-Learning has gained popularity in universities worldwide. It is a method that is known as advantageous
for both the teachers and students. The purpose of the study was to use the Technology Acceptance Model or
TAM to determine the factors that influence the students’ intention to use and their continuing usage of elearning. Bangkok University undergraduate students from across the disciplines were randomly selected. By
using Path Analysis, it was found that the variables influencing the students’ intention to use e-learning were as
follows: the external factors include the students’ computer experience, computer skills, Internet skills, the
number of hours of computer use per week and the psychological factors are perceived usefulness, perceived
ease of use, and attitude towards e-learning. The result of the study supported the TAM. The perceived ease of
use had an influence on the students’ intention to use and their continuing usage of e-learning. However, the
perceived usefulness influenced students’ intention to use, but not their continuing usage of e-learning.

ความสําคัญของปญหา
ปจจุบันหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ตาง
กาวเขาสูการเปลี่ยนแปลงที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มารวมพัฒนากิจกรรมในดานตางๆ หลายดาน การศึกษาเปน
กิจกรรมหนึ่งที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมารวมผสม
ผสาน ตามการขยายตัวของอุปกรณและความทันสมัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตางๆ เชน ดาวเทียมสื่อสาร
ใยแกวนําแสง คอมพิวเตอร ซีดี-รอม มัลติมีเดีย รวมถึงการ

นําเครือขายอินเทอรเน็ตโดยเฉพาะบริการ World Wide Web
เข า มาร ว มประยุ ก ต ใ ช ซึ่ ง ก อ ให เ กิ ด การเรี ย นในระบบ
Computer-Aided Instruction (CAI) และ Computer-Aided
Learning หรือ e-Learning ทั้งการเรียนในระดับทองถิ่นและ
การเรียนทางไกล ครรชิต มาลัยวงศ (2540) ไดกลาวถึงการ
นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการศึกษา ในลักษณะที่
เรียกวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI นี้วาเปนการ
นําเอาคําอธิบายบทเรียนมาบรรจุไวในคอมพิวเตอร แลวนํา

บทเรียนนั้นมาแสดงแกผูเรียน ใหผูเรียนอานคําอธิบายนั้น
แลวคอมพิวเตอรจะทดสอบความเขาใจ วาผูเรียนมีความ
เขาใจถูกตองหรือไม หากไมถูกตองก็มีวิธีการอธิบายเนื้อหา
เพิ่มเติมใหเขาใจมากขึ้น แลวถามซ้ําอีก ซึ่งปจจุบันมีการ
พัฒนาถึงระดับที่ใชสื่อประสม และเทคนิคตางๆ เพื่อใหการ
เรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จมากขึ้น
นับตั้งแตการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ eLearning ซึ่งอาศัยเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตเปนสื่อในการติด
ตอระหวางผูเรียนและผูสอน ผูเรียนสามารถเรียนจากที่ไหน
หรือเมื่อไรก็ไดโดยไมมีขอจํากัดดานสถานที่และเวลา สราง
โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต สามารถแลกเปลี่ยนความรู
ขาวสารถึงกันและกันไดอยางรวดเร็ว เปลี่ยนแปลงสังคมให
เปนสังคมแหงการเรียนรู การเรียนรูจาก e-Learning ผูเรียน
เปนผูควบคุมการเรียนดวยตนเอง เนนผูเรียนเปนสําคัญ
สถาบันการศึกษาหลายแหงนํา e-Learning มาใชเปนสื่อเสริม
(Supplementary) การเรียนรู ของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
กรุงเทพเปนสถาบันการศึกษาอีกแหงหนึ่งที่มีนโยบายการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อการเรียนการสอนผานระบบ
การให บ ริ ก ารแก ค ณาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษามากมายหลาย
รูปแบบ สําหรับบริการเพื่อสนับสนุนการจัดทําบทเรียนใน
วิชาตางๆ เพื่อเปนสื่อการสอนเสริมแกนักศึกษานั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดทําในระบบ Learning Management
System ที่ใชชื่อยอวา BU-LMS เปนระบบสําหรับบริหารการ
เรียนการสอนออนไลน ที่พัฒนาขึ้นสําหรับกิจกรรมในการ
เรียนการสอน การสรางบทเรียนออนไลน การประเมินผล
ดวยแบบทดสอบออนไลน โดยอาจารยผูสอนสามารถที่จะ
สรางระบบการเรียนการสอนในวิชาที่สอนไดดวยตนเอง
มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของ e-Learning กันอยาง
แพรหลายกวางขวาง โดยการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ e-Learning
จะเนนไปที่เรื่องของการออกแบบสื่อการสอน e-Learning
ใหนาสนใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน แตความสําเร็จ
อยางแทจริงของการใช e-Learning คือ การยอมรับของ
ผูเรียน สิ่งที่สําคัญยิ่งไปกวาการออกแบบสื่อการสอนให
นาสนใจ คือ ทัศนคติของผูเรียนที่มีตอสื่อการสอน ความ
พรอมของผูเรียนในการใช หากทางสถาบันสรางสื่อการ
เรียน e-Learning ขึ้นมาแลว แตทางผูเรียนขาดการยอมรับ
ที่จะใชงาน สิ่งที่สรางขึ้นมาก็นับเปนการสูญเปลา ดังนั้น
นอกเหนื อจากการสร างบทเรี ย น e-Learning ให สวยงาม

ดึงดูดความสนใจของผูเรียนแลว การศึกษาใหทราบถึงปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับของผูใชก็เปนสิ่งสําคัญดวย

ขอบเขตการวิจัย
การวิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะศึ ก ษาถึ ง การ
ยอมรับระบบ e-Learning และความตอเนื่องในการใช eLearning ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ผูวิจัยนําแบบจําลองดานการยอมรับเทคโนโลยี
(Technology Acceptance Model หรือ TAM) มาดัดแปลง
เปนกรอบแนวคิดในการวิจัย TAM เปนโมเดลที่ Davis,
F. D. (1989) พัฒนาขึ้นเพื่อใชในการอธิบาย หรือพยากรณ
พฤติกรรม ในการยอมรับระบบสารสนเทศ (Information
System) ที่มีการพัฒนาขึ้ นมาใหม ในการวิ จัยเรื่องนี้ก าร
ยอมรับ e-Learning จะวัดจากตัวแปรความตั้งใจที่จะใช
(Intention to Use) และความตอเนื่องการใชงาน วัดจากการ
ติดตามการใช e-Learning ของนักศึกษาตอเนื่องกัน 2 ครั้ง
ระยะเวลาหางกัน 1 เดือน ตัวแปรที่จะมีผลตอการยอมรับ
e-Learning และความตอเนื่องการใชงาน ประกอบดวย
1. ตัวแปรภายนอก ไดแก ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร (วัดจากจํานวนปตั้งแตเริ่มใชจนถึงปจจุบัน) จํานวน
ชั่วโมงที่ใชคอมพิวเตอรตอสัปดาห ทักษะการใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชอินเทอรเน็ต
2. ตัวแปรทางดานจิตวิทยา ไดแก
- การรับรูความงายในการใชงาน (Perceived Ease of
Use) หมายถึง การรับรูวาเทคโนโลยีนั้นใชงานงายสะดวก
ไมตองใชความพยายามมาก เทคโนโลยีใดที่ใชงานงายและ
สะดวกไม ซั บซ อน มี ความเป นไปได มากที่ จะได รั บการ
ยอมรับจากผูใช การรับรูความงายในการใชงานมีอิทธิพล
ทางตรงตอพฤติกรรมการยอมรับ หรือความตั้งใจที่จะใช
และมีอิทธิพลทางออมตอการใชโดยสงผานพฤติกรรมการ
ยอมรับ (Agarwal et. al, 1999; Karrahanna, 1999; Toe et. al.,
1999; Venkatesh, 2000(a) (b))
นอกจากนี้ ยังพบวา การรับรูความงายในการใชงานมี
อิทธิพลตอการรับรูประโยชนดวย (Agarwal et. al., 1999;
Venkatesh, 2000(a); Toe et. al., 1999)
- การรับรูประโยชน (Perceive Usefulness) หมายถึง
การที่ บุ ค คลรั บ รู ว า เทคโนโลยี ที่ นํ า มาใช นั้ น ก อ ให เ กิ ด
ประโยชน และเทคโนโลยี นั้ น เสนอทางเลื อ กที่ มี คุ ณค า

สํ า หรั บ การปฏิ บั ติ งานในการปฏิ บั ติ ง านเดี ย วกั น ถ า ใช
เทคโนโลยีใหมนี้จะทําใหไดงานที่มีคุณภาพดีขึ้น หรือทํา
ใหงานเสร็จเร็วขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวโยงไปถึงการทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น ซึ่งถือเปนแรงจูงใจภายนอก (Extrinsic Motivation)
(Agarwal et. al., 1999; Teo et. al., 1999, Venkatesh, 2000(a)
(b)) ในโมเดล TAM ถือวาการรับรูประโยชนเปนปจจัย
สําคัญที่บงชี้ถึงการยอมรับ (adoption) หรือความตั้งใจที่จะ
ใช และการใชเทคโนโลยี (Usage) โดยการรับรูประโยชนมี
อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ พฤติ ก รรมการยอมรั บ และการรั บ รู
ประโยชนมีอิทธิพลทางออมตอการใช โดยสงผานพฤติกรรม
การยอมรับ (Agarwal et. al., 1999)
- ทัศนคติ (Attitude) ที่มีตอ e-Learning ทัศนคติหรือ
เจตคติ คือ ความรูสึก ความเชื่อ และแนวโนมของพฤติกรรม
ของบุคคลที่มีตอบุคคลหรือสิ่งของ หรือความคิดใดก็ตาม

ในลักษณะของการประเมินคา ความรูสึก ความเชื่อ และแนว
โนมพฤติกรรมนี้จะคงอยูนานพอสมควร
คําวาการประเมินคานี้ หมายถึง ความรูสึกของคนเราที่
มี ไ ม ว า จะเป น ด า นดี ห รื อ ไม ดี ต อ สิ่ ง ที่ เ ป น เป า หมายของ
ทั ศ นคติ ซึ่ ง ยั ง มี ข อ โต แ ย ง ที่ ยั ง ไม ไ ด ข อ สรุ ป ว า ทั ศ นคติ
ทํานายพฤติกรรมไดหรือไม

วัตถุประสงคการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดนําโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model) ของ Davis, F.D.
(1989) มาดัดแปลงเปนกรอบแนวคิดของการวิจัย เพื่อศึกษา
ปจจัยที่มีผลตอการยอมรับ e-Learning และความตอเนื่องใน
การใช e-Learning ของนักศึกษา กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

วิธีดําเนินการวิจัย

ข อ ค น พบที่ ไ ด จ ะนํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการเป น
แนวทางกําหนดนโยบายสนับสนุนการจัดทําบทเรียน eLearning ของสถาบันการศึกษาในระดับตางๆ ตอไป

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ ประชากรใน
การศึกษาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ถึงชั้นป
ที่ 4 ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งมีอยูประมาณ 23,000 คน
จากการคํ า นวณขนาดของกลุ ม ตั ว อย า งด ว ยวิ ธี ก ารของ
Taro Yamane ดวยระดับความเชื่อมั่น 95% เมื่อกําหนดให
มีความคลาดเคลื่อนในการประมาณไดไมเกิน 3% ไดกลุม

ตัวอยางเปน 1,060 คน ผูวิจัยไดกําหนดสัดสวนของกลุม
ตัวอยางจําแนกไปตามคณะตางๆ ที่เปดสอนอยูในมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้ง 9 คณะ เริ่มเก็บขอมูลในชวงระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มมีการดําเนินการนําระบบ eLearning มาเปนสื่อการสอนเสริม (Supplementary) โดย
ผู วิ จั ย นํ า แบบสอบถามวิ จั ย ขึ้ น ไว บ นเว็ บ ไซต ข องมหาวิทยาลัย แลวแจงเปนอีเ มลเชิญชวนใหนักศึกษาในกลุม
ตัวอยางที่ถูกเลือกเขามาตอบแบบสอบถามออนไลนทาง
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย และขอความรวมมือจากอาจารย
ผูส อนให ชวยประกาศเตือนในชั้นเรียนดวยอีกทางหนึ่ง
หากมีนักศึกษาคนใดที่ยังไมไดเขามาตอบแบบสอบถาม
จะแจงเตือนทางอีเมลอีกครั้ง
สําหรับขอคําถามในแบบสอบถามจะประกอบดวย 2
สวน คือ
สวนที่ 1 เป น ข อ คํ า ถามเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ส ว นตั ว ของ
นักศึกษา เชน เพศ อายุ ชั้นป เกรดเฉลี่ย ประสบการณใน
การใชคอมพิวเตอร (COMP_EXP: วัดจากจํานวนปที่ใช

คอมพิวเตอรตั้งแตเริ่มใชมาจนถึงปจจุบัน) จํานวนชั่วโมงที่
ใชคอมพิวเตอรในแตละสัปดาห (COMP_USE) ทักษะการ
ใชคอมพิวเตอร(COMP_SKIL) และทักษะการใชอินเทอรเน็ต (NET_SKIL) ที่ใหนักศึกษาประเมินตนเอง โดยมี
คะแนนอยูในชวง 1 ถึง 10
สวนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับตัวแปร 4 เรื่อง ไดแก
1. ทัศนคติที่มีตอ e-Learning (ATTITUDE)
2. การรับรูความงายในการใช e-Learning (PEOU)
3. การรับรูประโยชนของ e-Learning (PU)
4. ความตั้งใจที่จะใช e-Learning (INTENTION)
แตละตัวแปรประกอบดวยขอคําถามจํานวน 6 ขอ เทาๆ
กัน โดยมีคําตอบเปนแบบเลือกตอบจากมาตรวัด 7 ระดับ
โดยระดับที่ 1 หมายถึง เห็นดวยนอยที่สุด และระดับที่ 7
หมายถึง เห็นดวยมากที่สุด
วิเคราะหคาความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธความเที่ยง
ของครอนบาค (Cronbach Alpha Coefficient) ไดคาสัมประสิทธิ์ดังตาราง

ตัวแปร
คาสัมประสิทธความเที่ยง
ทัศนคติที่มีตอ e-Learning (ATTITUDE)
0.845
การรับรูความงายในการใช e-Learning (PEOU)
0.840
การรับรูประโยชนของ e-Learning (PU)
0.841
ความตั้งใจที่จะใช e-Learning (INTENTION)
0.853
จากคาสัมประสิทธความเที่ยงที่ได แสดงวาผลการวัดจากแบบสอบถามมีคาความเที่ยงอยูในเกณฑที่ยอมรับได
การเก็บรวบรวมขอมูลจะทํา 3 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 เก็บขอมูลในชวงเวลากอนมีการนําระบบ eLearning มาใชในมหาวิทยาลัย ใชแบบสอบถามตามราย
ละเอียดขางตน ทั้งสวนที่ 1 และสวนที่ 2 มีนักศึกษาเขามา
ตอบแบบสอบถามในเว็บไซต 935 คน
รอบที่ 2 เก็บขอมูลในชวงเวลาที่มีการเปดบริการให
ใชระบบ e-Learning แลว ประมาณ 1 เดือน โดยเก็บขอมูล
จากนักศึกษาในกลุมตัวอยางเดิมจํานวน 935 คน ดวยวิธี
การสงอีเมลใหนักศึกษา ใชเฉพาะแบบสอบถามสวนที่ 2
เปลี่ยนขอความในแบบสอบถามจากการถามถึง “ความตั้ง
ใจที่จะใช e-Learning (INTENTION)” มาเปน “การใช eLearning (USE_1)” จากการสงอีเมลใหนักศึกษา 935 คน
มีนักศึกษาเขามาตอบแบบสอบถามในรอบนี้ 570 คน
รอบที่ 3 เก็บขอมูลหลังจากเก็บขอมูลรอบที่ 2 แลว

ประมาณ 1 เดือน โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาในกลุมตัว
อย างเดียวกั บการเก็ บรอบที่ 2 จํ านวน 570 คน ติ ดต อกั บ
นักศึกษาดวยวิธีเดิม คือ สงอีเมลใหนักศึกษา ใชเฉพาะแบบ
สอบถามสวนที่ 2 เชนเดียวกับการเก็บขอมูลในรอบที่ 2 แต
เรียกตัวแปรการใช e-Learning วา “USE_2” การเก็บขอมูล
ในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวัดตัวแปรตาม ความตอเนื่องใน
การใชงาน ซึ่งจะวัดจากตัวแปร “USE_2” นักศึกษาที่เขามา
ตอบแบบสอบถามในรอบนี้เหลือเพียง 224 คน
การวิ เคราะห ข อมู ลใช สถิ ติบรรยาย ร อยละ ค าเฉลี่ ย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติอางอิงใชเทคนิคการวิเคราะห
เสนทาง (Path Analysis) วิเคราะหดวยโปรแกรม LISREL
เพื่อหาเสนทางความสัมพันธของตัวแปรตามโมเดล คาสถิติ
บรรยายของขอมูลที่เก็บรวบรวม 3 รอบ เปนดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รอยละของนักศึกษาจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

เก็บขอมูลรอบที่ 1
จํานวน
รอยละ
323
34.5
612
65.5
935
100

เก็บขอมูลรอบที่ 2
จํานวน
รอยละ
175
30.7
395
69.3
570
100

จากตารางพบวา นักศึกษาในกลุมตัวอยางที่เขามาตอบ
แบบสอบถามออนไลนทั้ง 3 รอบ เปนนักศึกษาหญิงมากกวา

เก็บขอมูลรอบที่ 3
จํานวน
รอยละ
70
31.3
154
67.7
224
100

นักศึกษาชาย ซึ่งเปนไปตามลักษณะประชากรนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีนักศึกษาหญิงมากกวานักศึกษาชาย

ตารางที่ 2 รอยละของนักศึกษาจําแนกตามชั้นป
ชั้นป
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ชั้นปที่ 3
ชั้นปที่ 4
รวม

เก็บขอมูลรอบที่ 1
จํานวน
รอยละ
265
28.3
111
11.9
266
28.4
293
31.3
935
100

เก็บขอมูลรอบที่ 2
จํานวน
รอยละ
136
23.9
72
12.6
175
30.7
187
32.8
570
100

เก็บขอมูลรอบที่ 3
จํานวน
รอยละ
51
22.8
29
12.9
76
33.9
68
30.4
224
100

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาตั้งแตชั้นปที่ 1 ชั้นปที่ 3 และชั้นปที่ 4 ในจํานวนที่ใกลเคียงกัน ชั้นปที่ 2 มีจํานวนนอยกวาชั้น
ปอื่นๆ
ตารางที่ 3 รอยละของนักศึกษาจําแนกตามคณะ
คณะ
บัญชี
บริหารธุรกิจ
นิเทศศาสตร
นิติศาสตร
มนุษยศาสตร
เศรษฐศาสตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศิลปกรรมศาสตร
วิศวกรรมศาสตร
รวม

เก็บขอมูลรอบที่ 1
จํานวน
รอยละ
76
8.1
251
26.8
335
35.8
14
1.5
120
12.8
32
3.4
32
3.4
36
3.9
39
4.2
935
100

เก็บขอมูลรอบที่ 2
จํานวน
รอยละ
48
8.4
176
30.8
209
36.7
7
1.2
67
11.8
27
4.7
23
4.0
0
0
13
2.3
570
100

เก็บขอมูลรอบที่ 3
จํานวน
รอยละ
24
9.4
66
29.5
90
40.2
1
0.4
21
9.4
9
4.0
11
4.9
0
0
5
2.2
224
100

กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาในคณะตางๆ ที่เปดสอนใน
มหาวิ ทยาลั ยกรุ งเทพ ครบทั้ง 9 คณะ โดยส วนใหญเป น
นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร ซึ่งเปนไป
ตามลักษณะประชากรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่
มีนักศึกษาทั้งสองคณะนี้มากกวาคณะอื่นๆ อยางไรก็ตาม
พบวาในการเก็บขอมูลรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ไมมีนักศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตรเขามาตอบแบบสอบถาม

ผลการวิเคราะหขอมูล
ผลการวิเคราะหปจจัยที่มี อิทธิพลตอการยอมรับและ
ความตอเนื่องในการใช e-Learning ของนักศึกษา ผูวิจัยใช
ขอมูลที่เก็บรวบรวมไดในรอบที่ 3 ซึ่งมีจํานวนกลุมตัวอยาง
นักศึกษา 224 คน วิเคราะหดวยวิธีวิเคราะหเสนทางอิทธิพล
(Path Analysis) คาสถิติบรรยายของตัวแปรที่ใชในการวิจัย
แสดงดั งตารางที่ 4 และผลการวิ เคราะห เส นทางอิ ทธิ พล
แสดงดังรูปที่ 2

ตารางที่ 4 คาสถิติบรรยายและคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร
ตัวแปร
comp_ex
comp_use
0.043
comp_skill 0.295*
net_skill
0.216*
attitude
0.180*
PEOU
0.190*
PU
0.080
Intention
0.117
Usage1
-0.015
Usage 2
0.153*
mean
6.33
S.D.
2.80
max
20
min
0

comp_use

comp_skill

net_skill

attitude

PEOU

PU

0.153*
0.168*
0.093
0.097
0.083
0.109
0.069
0.020
13.40
12.89
70
1

0.744*
0.065
0.218*
0.097
0.074
0.076
0.116
6.33
1.60
10
1

0.084
0.235*
0.083
0.087
0.098
0.135*
6.78
1.68
10
1

0.601*
0.601*
0.683*
0.406*
0.489*
5.59
0.87
7
2.83

0.689*
0.596*
0.389*
0.468*
5.00
0.85
7
1.67

0.614*
0.364*
0.399*
4.99
0.86
7
2.00

Intention Usage1

0.556*
0.539*
5.54
0.91
7
2.17

0.572*
5.53
0.86
7
2.17

* หมายถึง มีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
** หมายถึง มีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ 0.01
จากคาสถิติบรรยายในตารางที่ 4 นักศึกษามีประสบการณในการใชคอมพิวเตอรมาแลวเฉลี่ย 6.33 ป ใชคอมพิวเตอรเฉลี่ยสัปดาหละ 13.40 ชั่วโมง มีคะแนนเฉลี่ยทักษะ
การใช คอมพิ วเตอร 6.33 คะแนนเฉลี่ ยทั กษะการใช อิ นเทอรเน็ต 6.78 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติที่มีตอ e-Learning การ
รับรูความสะดวกในการใช การรับรูความงายในการใชความ

ตั้งใจที่จะใช และคะแนนการใช e-Learning ทั้งสองครั้งอยู
ในระดั บที่ ค อนข างสู ง เมื่ อ พิ จารณาค าสั มประสิ ท ธิ์ สหสัมพันธ (Pearson's Correlation Coefficient) จากตารางที่ 4
ไมพบวาตัวแปรคูใดมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเกิน 0.75
แสดงวาขอมูลชุดนี้ไมเกิดปญหา Multicollinearity

Usage2

5.47
0.94
7
2.00

รูปที่ 2 เสนทางความสัมพันธระหวางตัวแปร
จากรูปแสดงใหเห็นวา ผลการวิจัยยืนยันแนวคิดตาม
โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี TAM คือ ปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอความตั้งใจที่จะใช e-Learning ประกอบดวยปจจัยภาย
นอก ไดแก ประสบการณในการใชคอมพิวเตอร ทักษะการ
ใชคอมพิวเตอร ทักษะการใชอินเทอรเน็ต จํานวนชั่วโมงที่
ใชคอมพิวเตอรตอสัปดาห และปจจัยทางจิตวิทยา ไดแก
การรับรูความงายในการใชงาน การรับรูประโยชนจากการ

ใช และทัศนคติที่มีตอ e-Learning อยางไรก็ตาม การรับรู
ความงายในการใชงาน มีขนาดอิทธิพล (0.44) สูงกวาขนาด
อิทธิพลของการรับรูประโยชนจากการใช (0.17) และการรับ
รูประโยชนจากการใช มีอิทธิพลตอความตั้งใจที่จะใชใน
ครั้งแรกเทานั้น แตไมมีอิทธิพลตอความตอเนื่องในการใช
e-Learning

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหแยกคาอิทธิพลของตัวแปรที่สงผลตอความตอเนื่องในการใช e-Learning หรือ Use 2
อิทธิพลทางออม
อิทธิพลโดยรวม
อิทธิพลทางตรง
ตัวแปร
(Indirect Effect)
(Total Effect)
(Direct Effect)
Comp_Ex
Comp_use
Comp_skill
Net_skill
PEOU
PU
Attitude
Intention
Use 1

0.00
0.00
0.00
0.00
0.31
0.00
0.00
0.00
0.45

0.10
0.05
0.02
0.01
0.16
0.04
0.05
0.23
0.00

0.10
0.05
0.02
0.01
0.47
0.04
0.05
0.23
0.45

อภิปรายผล

ขอเสนอแนะ

เนื่องจากการวิจัยนี้ ใชวิธีการเก็บขอมูลดวยแบบสอบ
ถามออนไลน ที่ใหนักศึกษาเขามาตอบแบบสอบถามดวย
ตนเองทางเว็ บไซต ของมหาวิ ทยาลั ย ซึ่ งต องอาศั ยความ
สมัครใจของนักศึกษาที่จะใหความรวมมือเขามาตอบแบบ
สอบถามเองไมสามารถบังคับได ผูวิจัยทําไดเพียงแคทวง
ถามทางอีเมล เพื่อใหนักศึกษาเขามาชวยตอบ ดังนั้น จึงมี
นักศึกษาที่เขามาชวยตอบแบบสอบถามในรอบที่ 3 เพียง
224 คน จากที่เริ่มตนในรอบแรกมีนักศึกษาตอบแบบสอบ
ถามถึง 935 คน ทําใหมีขอมูลที่นํามาวิเคราะหไดเพียง 224
คน เทานั้น อีกทั้งขอมูลในรอบที่ 3 นี้ก็ขาดนักศึกษาในคณะ
ศิลปกรรมศาสตร เนื่องจากมีจํานวนนักศึกษาในคณะนี้นอย
อยูแลว เมื่อเทียบกับจํานวนนักศึกษาในคณะอื่นๆ อยางไรก็
ตามจากผลการวิเคราะหเสนทางความสัมพันธดวยโปรแกรม
ลิ สเรล ได ผลการวิ เคราะห ข อมู ลตามรู ปที่ 2 ซึ่ งสามารถ
อธิบายผลไดดังนี้
- นักศึกษาที่มีประสบการณในการใชคอมพิวเตอร และ
มีปริมาณการใชคอมพิวเตอรมาก จะทําใหเกิดการรับรูความ
งายในการใชงาน
- นักศึกษาที่มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและทักษะ
ในการใชอินเทอรเน็ตมากจะทําใหมีการรับรูถึงประโยชน
ของ e-Learning
- การรับรูวา e-Learning ใชงานงาย มีผลดีตอการรับรู
ประโยชนของ e-Learning ดวย
- การรับรูวา e-Learning ใชงานงาย และมีประโยชน ทํา
ใหนักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดีตอ e-Learning
- การรับรูวา e-Learning ใชงานงาย และมีประโยชน ทํา
ใหนักศึกษาเกิดความตั้งใจที่จะใช e-Learning
- การรับรูวา e-Learning ใชงานงาย มีผลตอความตั้งใจที่
จะใช และความตอเนื่องในการใช e-Learning
- การรับรูประโยชนของ e-Learning มีผลตอความตั้งใจ
ที่จะใช แตไมมีผลตอความตอเนื่องในการใช e-Learning

ผลการศึกษาพบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอความ
ตั้งใจใช e-Learning ของนักศึกษา คือ ทัศนคติที่มีตอ eLearning การรั บรู ความง ายของการใช และการรั บรู ประ
โยชน อยางไรก็ตาม การรับรูประโยชนมีผลตอความตั้งใจที่
จะใช e-Learning แตไมมีผลตอความตอเนื่องในการใช eLearning ดังนั้น จึงมีขอเสนอแนะสําหรับผูผลิตสื่อการสอน
e-Learning วาหากตองการสรางสื่อการสอนใหนักศึกษาเกิด
การใช ง านอย า งต อ เนื่ อ ง คื อ ควรสร า งสื่ อ e-Learning ที่
คํานึงถึงเรื่องของความงายในการใชงานเปนประเด็นสําคัญ
ไมควรสรางสื่อที่มีวิธีการใชงานสลับซับซอนมากเกินไป
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ผูชวยศาสตราจารยวิไลลักษณ เสรีตระกูล สําเร็จการศึกษา
สถิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เคยดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ปจจุบันเปนอาจารยประจําภาควิชาสถิติ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลงานทางวิชาการประเภท
การเขียนตํารา ไดแก 1) ตําราสถิติธุรกิจ 2) ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับสถิติและการวิจัย 3) การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิติเพื่อการตัดสินใจ และงานวิจัยอีกหลายเรื่อง เชน
1) การพัฒนาโปรแกรมทักษะชีวิตเพื่อการปองกันโรคเอดส
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย 2) ปจจัยที่มีผลกระทบกับความรูในการ
ป องกั นโรคเอดส และโรคติ ดต อทางเพศสั มพั นธ ของนั ก
ศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา และ 3) รูปแบบ
ความสั ม พั น ธ เชิ ง สาเหตุ ข องป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ การพั ฒ นา
สมรรถภาพเชิ งวิ ชาชี พของนิ สิ ตนักศึ กษาสาขาวิ ทยาการ
คอมพิวเตอร

