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บทคัดย่อ

	 ระบบการเรียนผ่านเว็บเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน	 ช่วยเสริมศักยภาพการสอนให้แก่	
ผู้สอน	รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเรียนการสอน	ในปัจจุบันพบว่า	องค์กรหลายแห่งทั้งที่เป็นหน่วย
งานดา้นการศกึษาและหนว่ยงานดา้นธรุกจิ	ไดน้ำาระบบการเรยีนการสอนผา่นเวบ็ไปใชส้นบัสนนุกระบวนการเรยีนการสอนภายใน
องค์กรหรือสถาบันของตนอย่างแพร่หลาย	 แต่จากการศึกษาจำานวนผู้ใช้งานระบบดังกล่าวกลับพบว่า	 มีจำานวนไม่มากตามที่			
คาดหวัง	 ดังนั้น	 การบ่งชี้ถึงปัจจัยต่างๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการเรียนผ่านเว็บจึงเป็นกระบวนการที่
สำาคญัซึง่สามารถกำาหนดทศิทางในการดำาเนนิงานของบคุคลหรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่นำาไปสูค่วามสำาเรจ็ของระบบการเรยีน
ผ่านเว็บ

Abstract

 The Web-Based Learning System (WBLS) is an important tool used for facilitating student’s learning 
process, enhancing instructor teaching performance, and reducing educational costs. At present, the WBLS 
is widely employed in both educational and non-educational organizations. Though the using trend of WBLS 
for supporting learning and teaching process is emerging, the number of users of the given system is not 
increasing	as	much	as	expected.	Therefore,	identifying	the	factors	influencing	the	acceptance	and	adoption	
of WBLS is the critical process of the WBLS’s success. 

บทนำา

	 ในปัจจุบัน	สถาบันการศึกษาหลายแห่งได้นำาระบบการเรียนผ่านเว็บ	(Web-based	Learning	System	-	WBLS)	มาใช้
สนบัสนนุกระบวนการเรยีนการสอนภายในสถาบนัการศกึษาของตน	เพือ่เพิม่ความยดืหยุน่ใหแ้กก่ระบวนการเรยีนการสอน	เพิม่
ชอ่งทางในการเขา้ถงึสือ่การสอน	และการตดิตอ่สือ่สารทัง้ระหวา่งผูส้อนกบัผูเ้รยีน	และระหวา่งผูเ้รยีนในชัน้เรยีนหรอืวชิาเดยีวกนั	
โดยการเรียนผ่านทางกระบวนทัศน์ใหม่นี้ส่งผลให้ผู้เรียนและผู้สอนไม่ต้องถูกจำากัดโดยสถานที่	 และเวลาในการเรียนการสอน	
ทำาให้เกิดความยืดหยุ่นแก่กระบวนการเรียนการสอน	 รวมทั้งยังมีส่วนช่วยในการยกระดับภาพลักษณ์ของสถาบันการศึกษาอีก
ทางหนึ่งด้วย	(Ngai,	Poon,	&	Chan,	2007;	Raaij	&	Schepers,	2008)	ในปัจจุบันมีการนำาเทคโนโลยีการศึกษาในรูปแบบของ
ระบบการเรียนผ่านเว็บไปใช้งานอย่างแพร่หลายเพื่อตอบสนองกระบวนการอบรมพนักงานภายในองค์กร	 และตอบสนอง
กระบวนการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษา	 ตัวอย่างของระบบการเรียนผ่านเว็บซึ่งเป็นที่รู้จัก	 ได้แก่	 1)	WebCT	 หรือ	
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Blackboard	Learning	System	2)	FirstClass	Collaborative	
Classroom		และ	3)	Pearson	ECollege	(แสดงดังภาพที่	
1-3	ตามลำาดับ)	ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์	นอกจากนี้	ยัง
มรีะบบการเรยีนผา่นเวบ็ทีช่ือ่	Moodle	ซึง่เปน็ฟรแีวร์	(แสดง
ดังภาพที่	 4)	 แต่ผลการวิจัยหลายชิ้นกลับพบว่า	 จำานวนผู้ใช้
งานระบบดังกล่าวกลับมีไม่มากตามที่คาดหวัง	 (Ma,	
Andersson,	&	Streith,	2005;	Pituch	&	Lee,	2006;	Selim,	
2007)	ดงันัน้	ในกรณทีีห่นว่ยงานหรอืสถาบนัการศกึษามคีวาม
ตอ้งการหรอืวางแผนทีจ่ะนำาระบบการเรยีนผา่นเวบ็มาใชต้อบ
สนองกระบวนการอบรม	 หรือกระบวนการเรียนการสอนใน
องค์กรของตน	หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำาเป็นต้อง
คำานงึถงึปจัจยัตา่งๆ	ทีม่อีทิธพิลตอ่การยอมรบัและความสำาเรจ็
ในการดำาเนินงานของระบบ	 เพื่อวางแผนรับมือและเตรียม
ความพร้อมให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งจะส่ง
ผลใหร้ะบบการเรยีนผา่นเวบ็นัน้ไดร้บัการยอมรบัจากผูใ้ช้	อนั
จะนำาไปสูค่วามสำาเรจ็อยา่งสงูสดุของการใชง้านระบบดงักลา่ว

 

ภาพที่ 1	 ตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในระบบ	 Blackboard	
Learning System 
ที่มา: Blackboard (n.d.)

 

ภาพที่ 2	 ตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในระบบ	 FirstClass	
Collaborative	Classroom	
ที่มา: Open	Text	Corporation	(2012)

 

ภาพที่ 3	 ตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในระบบ	 Pearson	
ECollege	
ที่มา:	Pearson	Education	(n.d.)
 

ภาพที่ 4	ตัวอย่างส่วนติดต่อกับผู้ใช้ในระบบ	Moodle
ที่มา:		ข้อมูลจากผู้เขียน

ผู้ ใช้งานระบบ

	 ผู้ใช้งานหลักของระบบการเรียนผ่านเว็บสามารถ
จำาแนกได้	2	กลุ่มได้แก่
	 1.	ผู้สอน	 (Instructor/Teacher)	 ซึ่งหมายถึงผู้ทำา
หน้าที่กำาหนด	ควบคุม	 และเผยแพร่เนื้อหาบทเรียนผ่านทาง
ช่องทางที่ระบบการเรียนผ่านเว็บจัดเตรียมให้	โดยเนื้อหาบท
เรียนอาจปรากฏในหลายรูปแบบ	 เช่น	 ข้อความ	 ภาพ	 เสียง	
หรือวีดิทัศน์
	 2.	ผู้เรียน	(Learner/Student)	ซึ่งหมายถึงผู้ที่เข้าถึง
เนื้อหาบทเรียนที่ผู้สอนกำาหนดและเผยแพร่	 โดยผู้เรียน
สามารถเข้าถึงเนื้อหาบทเรียนดังกล่าวตามความสะดวกของ
แตล่ะบคุคลผา่นทางชอ่งทางทีร่ะบบการเรยีนผา่นเวบ็กำาหนด
ให้	 และในระหว่างการศึกษาดังกล่าว	 ผู้เรียนสามารถติดต่อ
สื่อสารกับทั้งผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านทางช่อง
ทางการสื่อสารที่ระบบจัดเตรียมไว้ให้
	 ถึงแม้ว่าทั้งผู้สอนและผู้เรียนจะเป็นกลุ่มผู้ใช้งานหลัก
ของระบบการเรียนผ่านเว็บ	แต่ผู้ใช้ที่มีความสำาคัญต่อการบ่ง
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ชี้ความสำาเร็จหรือความล้มเหลวในการใช้งานระบบการเรียน
ผ่านเว็บมากที่สุดคือ	 “ผู้สอน”	 เนื่องจากเมื่อผู้สอนตัดสินใจ	
ดำาเนนิกจิกรรมการเรยีนการสอนผา่นทางระบบการเรยีนผา่น
เวบ็แลว้	ผูเ้รยีนจำาเปน็ตอ้งใชร้ะบบดงักลา่วตามขอ้กำาหนดของ
ผูส้อนโดยไมม่ทีางเลอืก	ไมว่า่ผูเ้รยีนจะพงึพอใจหรอืมทีศันคติ
ที่ดีต่อระบบการเรียนผ่านเว็บหรือไม่ก็ตาม	 (Selim,	 2007;	
Wang	&	Wang,	2009)	ดังนั้น	องค์กรหรือสถาบันการศึกษา
ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนจากระบบการเรียน
แบบเผชญิหนา้ระหวา่งผูเ้รยีนและผูส้อนไปเปน็ระบบการเรยีน
ผ่านเว็บ	 จำาเป็นต้องสร้างแรงจูงใจ	 หรือสร้างค่านิยมใน
กระบวนการเรียนการสอนผ่านเว็บแก่ผู้สอน	รวมทั้งพยายาม
ลดทอนอุปสรรคต่างๆ	 (เช่น	 ความยากและความกังวลใจใน
การใชง้านระบบ)	ทีจ่ะขดัขวางหรอืสรา้งความลำาบากแกผู่ส้อน
ในการใชง้านระบบการเรยีนผา่นเวบ็	ซึง่การเพิม่แรงจงูใจและ
การลดทอนอุปสรรคดังกล่าวจะเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้สอนซึ่ง		
เปน็หนึง่ในผูใ้ชง้านระบบการเรยีนผา่นเวบ็ปราศจากขอ้สงสยั
ในประโยชน์ของระบบ	 และไม่ลังเลที่จะยอมรับและใช้งาน
ระบบการเรียนผ่านเว็บ	 (Oliver	 &	 Herrington,	 2003;	
Venkatesh	&	Davis,	2000)	

การกำาหนดกลุ่มผู้ ใช้ที่ต้องการศึกษา

	 การกำาหนดกลุ่มผู้ใช้	(หรือประชากร)	ที่ต้องการศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการ
เรียนผ่านเว็บเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องกำาหนดอย่างชัดเจนตั้งแต่		
เริม่ตน้การศกึษา	เนือ่งจากกลุม่ผูใ้ชท้ีม่คีวามแตกตา่งกนั	(เชน่	
ผูเ้รยีน	หรอืผูส้อน)	อาจสง่ผลใหค้วามสมัพนัธท์ีเ่คยมนียัสำาคญั
ระหวา่งปจัจยักลุม่หนึง่	ไมม่นียัสำาคญัระหวา่งกนัอกีตอ่ไป	หรอื
ในทางกลบักนัอาจเกดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะความสมัพนัธ์
ระหว่างปัจจัยในบริบทที่ศึกษา	 รวมทั้งอาจนำาไปสู่การสร้าง
ความสมัพนัธใ์หมร่ะหวา่งปจัจยั	ซึง่จะนำาไปสูก่ารเปลีย่นแปลง
ทางทฤษฎีหรือการสร้างองค์ความรู้ใหม่	 (Johns,	 2006)	
ตัวอย่างเช่น	 งานวิจัยของ	 Sanchez	 และ	Hueros	 (2010)			
ที่ศึกษาปัจจัยซึ่งมีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการเรียนผ่าน
เว็บที่ชื่อ	Moodle	ของ	“นักศึกษา”	ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	
“Business	Management	and	Administration”	ของคณะ	
Business	 Sciences	 และนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา	
“Infant	 and	 Primary	 School	 Teaching”	 ของคณะ	
Educational	Sciences	ในชว่งเดอืนเมษายนและพฤษภาคม
ของปีการศึกษา	 2009	ณ	 มหาวิทยาลัย	 Huelva	 ประเทศ
สเปน	 โดยผลการวิจัยพบว่า	 “การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน”	เปน็ปจัจยัหลกัหรอืตวักลางสำาคญัในการเชือ่มโยงปจัจยั
ภายนอกซึง่นำาไปสูก่ารยอมรบัและการใชง้านระบบ	ในขณะที่

งานวิจัยของ	Wang	และ	Wang	 (2009)	ที่ศึกษาปัจจัยซึ่งมี
อิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการเรียนผ่านเว็บ
ของ	 “ผู้สอน”	 ในระดับการศึกษาขั้นสูงของประเทศไต้หวัน
และพบวา่	“การรบัรูถ้งึประโยชนท์ีเ่กดิจากการใช”้	เปน็ปจัจยั
หลักหรือตัวกลางสำาคัญในการเชื่อมโยงปัจจัยภายนอกซึ่งนำา
ไปสูก่ารยอมรบัและการใชง้านระบบ	ซึง่ความแตกตา่งของผล
ทีไ่ดจ้ากงานวจิยัทัง้สองแสดงใหเ้หน็วา่	กลุม่ผูใ้ชท้ีแ่ตกตา่งกนั
ยอ่มสง่ผลตอ่ความสำาคญัของปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การยอมรบั
และใช้งานระบบการเรียนผ่านเว็บแตกต่างกันไปด้วย	 อย่าง
เช่นในกรณีของงานวิจัยทั้งสองข้างต้นที่แสดงให้เห็นว่า									
“ผู้เรียน”	ให้ความสำาคัญกับความง่ายในการใช้งานระบบการ
เรียนผ่านเว็บมากกว่าที่จะคำานึงถึงประโยชน์ที่เกิดจากการ				
ใช้งาน	 ในขณะที่	 “ผู้สอน”	 จะให้ความสำาคัญหรือคำานึงถึง
ประโยชนท์ีเ่กดิจากการใชง้านระบบการเรยีนผา่นเวบ็มากกวา่
ทีจ่ะคำานงึถงึความงา่ยในการใชง้าน	กลา่วคอื	แมว้า่ระบบการ
เรียนผ่านเว็บจะใช้งานยาก	 แต่ถ้าผู้สอนเล็งเห็นว่าการใช้งาน
ระบบดงักลา่วจะกอ่ใหเ้กดิประโยชนก์บักระบวนการการเรยีน
การสอน	ผู้สอนก็ยังคงต้องการที่จะใช้ระบบนั้น

ปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งาน 

WBLS ของกลุ่มผู้ ใช้เป้าหมาย

	 หากพิจารณาถึงแหล่งที่มาของปัจจัยที่อาจส่งผลหรือ
มอีทิธพิลตอ่การยอมรบัและการใชง้านระบบการเรยีนผา่นเวบ็
สามารถจำาแนกปัจจัยได้	3	ลักษณะดังนี้
 • ปัจจัยภายนอก	หมายถึง	ปัจจัยที่เกิดขึ้นภายนอก
และอาจสง่ผลตอ่การรบัรูห้รอืทศันคตซิึง่เปน็ปจัจยัภายในตวั
บคุคล	(Chen	&	Tseng,	2012;	Motaghian,	Hassanzadeh,	
&	Moghadam,	2013;	Sanchez	&	Hueros,	2010;	Wang	
&	Wang,	2009)	ตัวอย่างของปัจจัยภายนอก	ได้แก่	“ปัจจัย
ด้านระบบสารสนเทศ”	(IS	Oriented	Factors)	เช่น	คุณภาพ
ของระบบ	 (System	 Quality)	 คุณภาพของสารสนเทศ	
(Information	 Quality)	 คุณภาพของการบริการหรือการ
สนับสนุนทางเทคนิค	 (Service	 Quality/Technical	
Support)	 หรือ	 “ปัจจัยด้านจิตวิทยา”	 (Psychological	
Factors)	 เช่น	 บรรทัดฐาน/ค่านิยมของคนในสังคม	
(Subjective	Norm)	หรอืแรงจงูใจในการใชง้าน	(Motivation	
to	Use)	เป็นต้น
 • ปัจจัยภายใน	 หมายถึง	 ปัจจัยที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่
ภายในตัวบุคคลซึ่งส่งผลต่อทัศนคติและความเชื่อของบุคคล
ดังกล่าวโดยอาจเกิดขึ้นหรือได้รับผลกระทบจากปัจจัย
ภายนอก	(Chen	&	Tseng,	2012;	Motaghian	et	al.,	2013;	
Bhrommalee,	2011;	Sanchez	&	Hueros,	2010;	Wang	
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&	Wang,	2009)	ตวัอยา่งของปจัจยัภายใน	ไดแ้ก	่“ความกงัวล
ใจของผูใ้ช”้	(User’s	Anxiety)	“ความสามารถในการใชง้าน”	
(Self-Efficacy)	“การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้งาน”	
(Perceived	 Usefulness)	 “การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้
งาน”	 (Perceived	 Ease	 of	 Use)	 “ความตั้งใจในการใช้”	
(Intention	to	Use)	หรือ	“รูปแบบการเรียนรู้”	(Learning	
Styles)
 • ปัจจัยเสริม	 หมายถึงปัจจัยภายนอกอื่นๆ	 ที่อาจ
กระตุน้หรอืมสีว่นทำาใหร้ะดบัอทิธพิลทีป่จัจยัภายนอกกระทำา
หรือมีต่อปัจจัยภายในเพิ่มขึ้นหรือลดลง	 (Bhrommalee,	
2011)		ตัวอย่างของปัจจัยเสริม	ได้แก่	“เพศ”	“อายุ”	“ระดับ
การศกึษาของผูใ้ช”้	“ความเรว็ของอนิเทอรเ์นต็”	หรอื	“ความ
ง่ายในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต”	

	 ในขั้นต้นของการกำาหนดกรอบการศึกษาหรือการ
ดำาเนินงานวิจัย	 หลังจากที่ผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยได้กำาหนดอย่าง
ชัดเจนแล้วว่าใครคือกลุ่มผู้ใช้เป้าหมาย	 (หรือกลุ่มประชากร
การวิจัย)	 ที่ต้องการศึกษา	 ผู้ศึกษาจำาเป็นต้องพิจารณาและ
กำาหนดอยา่งชดัเจนถงึปจัจยัทีส่นใจศกึษา	และคาดวา่นา่จะมี
ส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งาน
ระบบการเรียนผ่านเว็บของกลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย	 ซึ่งในขั้น
ตอนนี้	 ผู้ศึกษาอาจนำาข้อมูลหรือข้อค้นพบเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งานระบบการเรียนผ่านเว็บ
ที่รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยหลาย
ชิน้ในประเดน็ดงักลา่ว	มาใชเ้ปน็แนวทางในการกำาหนดปจัจยั
ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับประชากร	 รวมถึงบริบทในการ
ศึกษา/วิจัยของตนต่อไป

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ

ยอมรับและการใช้งาน WBLS

	 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจของบุคคล	 (User/
Individual	 Intention)	 ซึ่งมีรากฐานมาจากหลักการทาง
จิตวิทยามนุษย์	 และได้รับความนิยมในการนำามาใช้เป็น
แนวทางหรือกรอบในการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อทัศนคติ
ของบุคคลในการยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง	 (เช่น	 นวัตกรรมและ
ระบบสารสนเทศ)	ได้แก่	
	 •	 ทฤษฎีการกระทำาตามหลักเหตุผล	 (The	 Theory	
of	 Reasoned	 Action	 -	 TRA)	 เป็นทฤษฎีที่คิดค้นโดย	
Fishbein	และ		Ajzen	(1975)	ซึง่กลา่วถงึพฤตกิรรมโดยทัว่ไป
ของมนุษย์ว่า		“การกระทำาทุกอย่างของมนุษย์เกิดจากการใช้
เหตุผลและข้อมูลประกอบการตัดสินใจว่าจะกระทำาหรือไม่
กระทำาสิ่งใด	 ดังนั้นการทำานายพฤติกรรมของมนุษย์จะต้อง

พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้องหรือส่งผลต่อการตัดสินใจของ
มนุษย์	 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ	 “การแสดงพฤติกรรมของ
แต่ละบุคคล”	 (Individual	 Behavior)	 คือ	 “ความตั้งใจเชิง
พฤตกิรรม”	(Behavioral	Intention)	ซึง่ไดร้บัผลกระทบหรอื
แรงผลักดันจาก	 “ทัศนคติ”	 (Attitude)	 และ	 “บรรทัดฐาน
ทางสังคม”	(Subjective	Norm)		แสดงดังภาพที่	5

ภาพที่ 5	 แบบจำาลองแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตาม
ทฤษฎี	TRA	
ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Fishbein	และ	Ajzen	(1975)

	 •	 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 (The	 Theory	 of	
Planned	 Behavior	 -	 TPB)	 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคม	
(Social	Psychology)	ที่คิดค้นโดย	Ajzen	(1985)	ซึ่งพัฒนา
ต่อยอดมาจากแนวคิดของ	TRA	โดยเพิ่มปัจจัย	“การรับรู้ถึง
การควบคุมพฤติกรรม”	 (Perceived	Behavioral	Control	
-	PBC)	ของตนเองในการแสดงพฤติกรรมใดๆ	 โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อ	 “ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม”	 (Behavioral	
Intention)	ได้แก่		“ทัศนคติ”	(Attitude)	“บรรทัดฐานทาง
สังคม”	 (Subjective	Norm)	และ	“การรับรู้ถึงการควบคุม
พฤติกรรม”	(Perceived	Behavior	Control)	ของตนเองใน
การแสดงพฤติกรรมใดๆ	แสดงดังภาพที่	6

ภาพที่ 6	โมเดลแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยตามทฤษฎี	
TPB	
ที่มา:	ดัดแปลงจาก	Ajzen	(1985)

	 •	 แบบจำ าลองการยอมรับ เทคโนโลยี 	 ( The	
Technology	 Acceptance	Model	 -	 TAM)	 เป็นทฤษฎีที่
คดิคน้โดย	Davis,	Bagozzi	และ	Warshaw	(1989)	ซึง่พฒันา
มาจากแนวคิดของ	TRA	โดย	TAM	จะเน้นการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัจจัยต่างๆ	 ที่ส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจที่จะใช้
เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมใหม	่ซึง่ปจัจยัหลกัทีส่ง่ผลโดยตรงตอ่
การยอมรับเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมของผู้ใช้	ได้แก่	“การรับ

Individual BehaviorBehavioral Intention

Attitude

Subjective Norm

 Attitude

 

 Subjective Norm Behavioral Intention Individual Behavior

 

 Perceived Behavioral 

               Control
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รู้ถึงความง่ายในการใช้งาน”	(Perceived	Ease	of	Use	–	PEOU)	และ	“การรับรู้ถึงประโยชน์ที่เกิดจากการใช้”	(Perceived	
Usefulness	 -	 PU)	แสดงดังภาพที่	 7	 โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ	 “ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี”	 (Behavioral	
Intention)	มีทั้งสิ้น	4	ปัจจัย	ได้แก่	“ตัวแปรภายนอก”	(External	Variables)	“การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน”	(PEOU)	“การ
รับรู้ประโยชน์ที่เกิดจากการใช้”	(PU)	และ	“ทัศนคติ”	(Attitude)	ซึ่งในท้ายที่สุดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยี
จะส่งอิทธิพลต่อการยอมรับและใช้งานเทคโนโลยีนั้น

   ภาพที ่7	แบบจำาลองการยอมรบัเทคโนโลย	ี
   ที่มา:	คัดลอกจาก	Davis,	Bagozzi	และ	
	 	 	 	 Warshaw	(1989)
 
	 นอกเหนือไปจากทฤษฎีการกระทำาตามหลักเหตุผล	 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน	 และโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี	 ยังมี
แนวคิดหรือทฤษฎีอีกมากมายที่มีความเกี่ยวข้องและผู้ศึกษาหรือผู้วิจัยสามารถนำามาใช้เป็นกรอบทฤษฎี	 (Theoretical	
Framework)	สำาหรบัการศกึษา/วจิยัในประเดน็	“ปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การยอมรบัและการใชง้านระบบการเรยีนผา่นเวบ็”	แสดง
ดังตารางที่	1	

ตารางท่ี 1	ทฤษฎีและกรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา	“ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับและการใช้งาน	WBLS”	ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง

 ลำาดับท่ี ช่ือทฤษฎี/กรอบแนวคิด ช่ือผู้คิดค้น คำาอธิบาย

	 1.	 The	Model	of	PC	 Ronald	L.	 เป็นทฤษฎีท่ีนำามาใช้ศึกษาในบริบทของระบบสารสนเทศเพ่ือพยากรณ์	
	 	 Utilization	-	MPCU	 Thompson,	 พฤติกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	มากกว่าท่ีจะต้ังใจศึกษาและ	
	 	 	 Christopher	A.	 และอธิบายความต้ังใจเชิงพฤติกรรมของผู้ใช้	
	 	 	 Higgins,	และ	
	 	 	 Jane	M.	Howell	
	 	 	 (1991)	

	 2.	 Diffusion	of	 Everett	M.	 เป็นทฤษฎีทางด้านสังคมวิทยา	(Sociology	Theory)	ท่ีใช้ศึกษาการเผยแพร่		
	 	 Innovations	-	DOI	 Rogers	(2003)	 นวัตกรรม	โดย	Rogers	ได้กล่าวถึงปัจจัยหรือลักษณะ	5	ประการของนวัตกรรม
	 	 	 	 ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบุคคลในการยอมรับหรือไม่ยอมรับนวัตกรรม
	 	 	 	 น้ัน	ปัจจัยท้ัง	5	ได้แก่	1)	ประโยชน์หรือข้อดีของนวัตกรรม	(Relative	
	 	 	 	 Advantage)	2)	ความสอดคล้องกับลักษณะงานหรือ	ความต้องการของ
	 	 	 	 ผู้ใช้	(Compatibility)	3)	ความยากหรือความซับซ้อนในการใช้งานนวัตกรรม	
	 	 	 	 (Complexity)	4)	ความสามารถในการทดลองใช้	(Trialability)	และ	
	 	 	 	 5)		สามารถสังเกตเห็นความสามารถหรือลักษณะการทำางานของนวัตกรรม
	 	 	 	 ได้	(Observability)

	 3.	 The	Motivational	 Robert	J.	 เป็นทฤษฎีทางด้านจิตวิทยา	(Psychological	Theory)	ซ่ึงศึกษาแรงจูงใจท่ี	
	 	 Model	–	MM	 Vallerand	 มีผลต่อพฤติกรรมของมนุษย์	และเป็นส่ิงท่ีผลักดันให้เกิดการกระทำาอย่าง
	 	 	 (1997)	 ต่อเน่ือง	และมีแนวทางท่ีแน่นอนเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายท่ีต้องการ	โดยแรงจูงใจ
	 	 	 	 จำาแนกได้	2	ลักษณะคือ	แรงจูงใจภายใน	(Intrinsic	Motivation)	และ
	 	 	 	 แรงจูงใจภายนอก	(Extrinsic	Motivation)

 

  Perceived
  Usefulness 

External Variables  Attitude Behavioral Actual System
   Toward Using Intention to Use Usage

  Perceived 
  Ease of Use



8
วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

 ลำาดับท่ี ช่ือทฤษฎี/กรอบแนวคิด ช่ือผู้คิดค้น คำาอธิบาย

	 4.	 The	Social	Cognitive	 Albert	Bandura	 เป็นทฤษฎีทางจิตวิทยาสังคมท่ีกล่าวถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ	“ความ	
	 	 Theory	-	SCT	 (1986)	 ต้ังใจเชิงพฤติกรรม”	(BI)	ของบุคคล	โดยปัจจัยดังกล่าว	ได้แก่	“ความ
	 	 	 	 สามารถส่วนบุคคล”	(Self	Efficacy)	และ	“ความคาดหวังในผลลัพธ์”	
	 	 	 	 (Outcome	Expectation)	

	 5.	 A	Model	Combining	 Shirley		Taylor	 เป็นทฤษฎีท่ีพัฒนาต่อยอดมาจาก	TAM	โดยการผนวกปัจจัย	2	ตัว	
	 	 the	Technology	 และ	Peter		 จาก	TPB	ได้แก่	“บรรทัดฐานทางสังคม”	(SN)	และ	“การรับรู้ถึงการ
	 	 Accpetance	Model	and	 Todde	(1995)	 ควบคุมพฤติกรรม”	(PBC)	ของตนเองในการแสดง	พฤติกรรมใดๆ	
	 	 the	Theory	of	Planned	 	 เข้ากับปัจจัยท่ีเป็นองค์ประกอบของ	TAM	
	 	 Behavior	–	C-TAM-TPB	

	 6	.	 The	Unified	Theory	of		 Viswanath	 เป็นทฤษฎีท่ีเกิดจากการสังเคราะห์	 “กลุ่มทฤษฎีการยอมรับและการ	 	
	 	 Acceptance	and	Use	of	 Venkatesh,	 ใช้เทคโนโลยี”	จำานวน	8	ทฤษฎี	ได้แก่		TRA,	TPB,	TAM,	MPCU,
	 	 Technology	-	UTAUT	 Michael	G.	Morris,	 DOI,	MM,	SCT	และ	C-TAM-TPB	เพ่ือหาจุดเช่ือมโยงท่ีนำาไปสู่การ	
	 	 	 Gordon	B.	Davis	 พัฒนา	“โมเดลการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีของแต่ละบุคคลภาย	
	 	 	 และ	Fred	D.	 ใต้ทฤษฎีรวม”	ซ่ึงสามารถแสดงความเด่นชัดของความสัมพันธ์ระหว่าง	
	 	 	 Davis	(2003)	 ปัจจัยต่างๆ	ท่ีเคยปรากฏในโมเดลหรือทฤษฎีท้ัง	8	ดังกล่าว

	 7.	 The	Technology		 Viswanath	 เป็นโมเดลท่ีปรับมาจาก	TAM	โดย	TAM	2	เน้นการศึกษาถึงปัจจัย
	 	 Acceptance	Model	2	–		 Venkatesh	และ	 ต่างๆ	ท่ีส่งผลต่อการยอมรับหรือการตัดสินใจท่ีจะใช้เทคโนโลยีหรือ
	 	 TAM2	 Fred	D.	Davis	 นวัตกรรมใหม่	ในรูปแบบท่ีมิได้นำา	“ทัศนคติ”	(Attitude)	ท่ีผู้ใช้มี	
	 	 	 (2000)	 ต่อระบบหรือนวัตกรรมใหม่มาวิเคราะห์ร่วม

	 8.	 DeLone	and	McLean	 William.	H.	 เป็นโมเดลท่ีใช้สำาหรับการประเมินผลความสำาเร็จหรือความล้มเหลว		
	 	 Information	Success	 DeLone	และ	 ของการใช้งานระบบสารสนเทศ	โดยปัจจัยท่ีปรากฏภายในโมเดล	
	 	 Model	-	D&M	IS	Success	 Ephraim.	R.	 มีท้ังส้ิน	6	ปัจจัย	ได้แก่	คุณภาพของระบบ	(SQ)	คุณภาพของระบบ	
	 	 Model	 McLean	(2003)		 สารสนเทศ	(IQ)	คุณภาพของการบริการ	(SEQ)	ความต้ังใจในการใช้
	 	 	 	 และการใช้งานระบบ	(ITU/U)	ความพึงพอใจของผู้ใช้	(User	
	 	 	 	 Satisfaction	–	US)	และประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ระบบสารสนเทศ	
	 	 	 	 (Net	Benefits)

	 9.	 Theory	of	Experiential	 David	A.		 เป็นทฤษฎีท่ีศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของมนุษย์	โดยกำาหนดให้การ
	 	 Learning–	TEL	 Kolb	(1984)	 เรียนรู้	แสดงในรูปแบบวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์	(Experiential	
	 	 	 	 Learning	Cycle)	ท่ีประกอบไปด้วยการเรียนรู้	4	ข้ัน	(Stage)	และ
	 	 	 	 จากวงจรการเรียนรู้เชิงประสบการณ์น้ีเองนำาไปสู่การแบ่งรูปแบบการ
	 	 	 	 เรียน	(Learning	Style)	ออกเป็น	4	ประเภท	รวมท้ังสามารถ
	 	 	 	 จำาแนกประเภทของผู้เรียน	(Types	of	Learner)	ได้ท้ังส้ิน	4	ลักษณะ	
	 	 	 	 คือ	1)	แบบอเนกนัย	(Divergers)	2)	แบบดูดซึม	(Assimilators)	
	 	 	 	 3)	แบบเอกนัย	(Convergers)	และ	4)	แบบปรับปรุง	(Accommodators)

ที่มา:	สรุปจากความคิดเห็นของผู้เขียน
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    ปีที่ 33 ฉบับที่ 3  

กรกฎาคม-กันยายน 2556

	 จากการศึกษาแนวทางการดำาเนินงานวิจัยหลายเรื่องในประเด็น	“การยอมรับและการใช้งานนวัตกรรม”	พบว่า	ทฤษฎี
หรือกรอบแนวคิดที่สามารถนำามาใช้ศึกษาในเรื่องการยอมรับและการใช้งานระบบการเรียนผ่านเว็บซึ่งจัดได้ว่าเป็นระบบ
สารสนเทศชนิดหนึ่ง	 มีความหลากหลายและแตกต่างกันไปตามแต่บริบทของงานวิจัย	 เช่น	 กลุ่มผู้ใช้	 ประเภทองค์กร	 สภาพ
แวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของระบบ	หรือกลุ่มปัจจัยที่ต้องการศึกษา	(ได้แก่	ปัจจัยด้านระบบสารสนเทศ	ปัจจัยด้าน
จิตวิทยา	และปัจจัยด้านสังคมวิทยา	เป็นต้น)	ด้วยเหตุนี้	 ในขั้นต้นของการศึกษา/วิจัย	ผู้วิจัยจำาเป็นต้องเลือกทฤษฎีหรือกรอบ
แนวคดิทีจ่ะนำามาใชเ้ปน็กรอบในการดำาเนนิงานวจิยัใหเ้หมาะสมกบับรบิทของงานวจิยั	โดยอาจทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยั
อื่นที่ศึกษาในบริบทที่คล้ายคลึงกัน	เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่าง	ทั้งในด้านบริบทของงานวิจัย	
ทฤษฎีหรือกรอบแนวคิดที่ใช้ในการดำาเนินงานวิจัย	 รวมทั้งผลที่ได้จากการดำาเนินงานวิจัย	 ก่อนที่จะเลือกใช้ทฤษฎีหรือกรอบ
แนวคิดที่	สอดคล้อง	และเหมาะสมกับบริบทงานวิจัยเป้าหมาย	ซึ่งจะทำาให้การวิจัยดำาเนินไปอย่างมีหลักการ	ผลการวิจัยน่าเชื่อ
ถือและเป็นที่ยอมรับ	

บทสรุป

	 การศกึษาปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่การยอมรบัและการใชง้านระบบการเรยีนผา่นเวบ็นบัวา่มคีวามสำาคญัตอ่ความสำาเรจ็ในการ
ดำาเนินงานของระบบ	เนื่องจากการบ่งชี้ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับระบบการเรียนผ่านเว็บภายใต้บริบทใดบริบทหนึ่ง	จะมี
ส่วนช่วยให้องค์กรหรือสถาบันการศึกษาที่มีความต้องการและวางแผนที่จะนำาระบบการเรียนผ่านเว็บมาใช้เพื่อตอบสนอง
กระบวนการเรียนการสอนภายในองค์กรหรือสถาบันของตนได้ตระหนักถึงปัจจัยต่างๆ	 ที่มีอิทธิพลต่อทัศนคต	ิ ความเชื่อ	 การ
ยอมรบั	และการตดัสนิใจของผูใ้ชใ้นการทีจ่ะใชง้านระบบดงักลา่ว	ซึง่สิง่ทีค่น้พบนีจ้ะเปน็ประโยชนต์อ่ผูท้ำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบาย
ด้านการจัดการระบบสารสนเทศภายในองค์กร	 การกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน	 หรือบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งกบัการดำาเนนิงานและการใชง้านระบบการเรยีนผา่นเวบ็ใหเ้ปน็ไปอยา่งเหมาะสม	ทัง้ในแงข่องการกำาหนดแนวทางการ
สนบัสนนุดา้นเทคนคิแกก่ลุม่ผูใ้ชง้าน	เพือ่ใหผู้ใ้ชร้บัรูถ้งึความงา่ยในการใชง้าน	เกดิความพงึพอใจ	และมทีศันคตทิีด่ตีอ่ระบบ	รวม
ทัง้การสรา้งคา่นยิม	และแรงจงูใจในการใชง้านเพือ่เปน็ตวักระตุน้ใหผู้ใ้ชร้บัรูถ้งึประโยชนแ์ละมคีวามตอ้งการทีจ่ะใชง้านระบบดงั
กล่าว	 ทั้งนี้	 ความสำาเร็จในการดำาเนินงานของระบบการเรียนผ่านเว็บจะเป็นเช่นไรนั้นขึ้นกับการยอมรับและการใช้งานระบบ
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