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แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล
ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย
The CausalRelationship Model Of The Factors Influencing 
The Acceptabilty Towards Information Technology Usage 

In Private Universities In Thailand

ศิรชญาน การะเวก*

บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย และเพ่ือวิเคราะหองคประกอบ

ของแบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ที่ผู วิจัยสรางขึ้นกับขอมูลเชิงประจักษ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เปน

ผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย 

มีขนาดกลุมตัวอยาง 400 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามเก่ียวกับปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ผลการวิจัยพบวา 

1) นํ้าหนักองคประกอบของทุกปจจัย เมื่อทําการวิเคราะหโดยใช Factor analysis นั้นพบวา

องคประกอบท่ีมีระดับความเช่ือเช่ือมั่นเฉล่ียประมาณ 0.70 ขึ้นไป มีทั้งหมด 11 องคประกอบ ไดแก 

ความสามารถในการใช ความกังวลใจในการใช การรับรู เกี่ยวกับประโยชน การรับรู เกี่ยวกับความ

สะดวก ความปลอดภัยของนวัตกรรม ประสิทธิภาพของนวัตกรรม การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การถายทอดความรู การไดรับความรู การตัดสินใจ และการใชงาน 2) ปจจัยที่สงผลทางบวกสูงสุด

ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ความสามารถในการใช ประสิทธิภาพของนวัตกรรม

และการถายทอดความรู สวนปจจัยท่ีสงผลนอยท่ีสุดตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 

ความกังวลใจในการใช และ 3) รูปแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุขององคประกอบ

ที่มีอิทธิตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ จากการสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางอยูในเกณฑดี (คา GFI=0.983, คา AGFI=

0.951, คา RMR=0.024 และ คา P=0.052) ประกอบดวย พฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

*นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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คําสําคัญ : รูปแบบจําลองความสัมพันธโครงสรางเชิงสาเหตุ, องคประกอบที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเอกชนไทย

Abstract
 The objective of this research were to study the causal relationship of the factors 

influencing the acceptability toward the use of information technology in private universities 

in Thailand, and to analyze the elements of the causal relationship of the factors influencing 

the acceptability toward information technology in private universities the use of based on 

empirical data. The samples consisted of 400 administrators, faculty of teachers, and staffs 

associated with the use of information technology in private universities. The research 

instrument used for data collection was a questionnaire about the factors influencing the 

acceptability toward information technology using in private universities in Thailand. The 

research results indicated that: 1) all the factor loadings level of confidence were higher 

than the 0.70, When 11 factors analyzed including; the ability to use, distress in using, the 

utility awareness, facility perceptions, innovative safety, innovation efficiency, technology 

accessing, knowledge transferring, knowledge obtaining, the decision to acquire, and 

usability. 2) factors that contribute positively to the acceptability of information technology 

is the ability to use, innovation efficiency, knowledge transferring. While, the factors that 

contribute the least to the acceptability of information technology is distress in usage. and 

3) the causal model of relationship of the factors influencing the acceptability toward 

information technology is valid and well described by the empirical data. The result are 

favorable (the GFI=0.983, the AGFI=0.951, RMR=0.024 and the value P=0.052), the variables 

consist of information technology usage behavior, attitudes toward information technology, 

innovative features, supporting factors, and the acceptability toward information technology.

Keywords : The causal relationship model, The factors influencing the acceptability towards 

information technology usage, Private universities in Thailand

ทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณลักษณะของนวัตกรรม ปจจัยเง่ือนไขสนับสนุน และการยอมรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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บทนํา
 ในกา ร ใ ช  เ ทค โน โลยี ส า รสน เทศ ใน

สถานศึกษานั้นกอใหเกิดประโยชนอยางมากมาย 

แตก็มีปญหาตามมาดวยเชนกันเชน จากการงาน

วิจัยของวิเชียร เกตุสิงห (2551:17) เร่ือง การใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ตอ

การปฏิบัติการเรียนรู พบวา หลังจากท่ีกระทรวง

ศึกษาธิการไดจัดซื้อจัดหาระบบคอมพิวเตอร

พรอมอุปกรณซอฟตแวร รวมถึงการใชและการ

เข าถึง ICT ไปยังสถานศึกษาตั้งแตป  2545 

เปนตนมาพบวา รอยละ 36 ของจํานวน 1,199 

โรงเรียนครูไมมีความรู เรื่อง ICT มีเพียงรอยละ 

13 ของจํานวน 1,199 โรงเรียนท่ีมีครูมีความรู

เรื่อง ICT สวนปญหาอุปสรรคที่เกี่ยวกับการใช 

ICT มากเปนอันดับหนึ่งคือ โรงเรียนขาดซอฟตแวร

ที่ ใช  ในการเ รียนการสอน  รองลงมาคือขาด

ซอฟตแวรที่ใช ในการบริหารจัดการ และจาก

การสรุปผลการพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐานในช วงที่ผ านมาพบว า

เกิดปญหาในการบริหาร ICT หลายดาน เชน 

ด านระบบคอมพิวเตอร   ปริมาณฮาร ดแวร 

ไมเพียงพอ ดานซอฟตแวร ซอฟตแวรที่พัฒนา

ขึ้นไมตอบสนองตอการใชงานตามภารกิจอยาง

ครบวงจร  ดานบุคลากร  บุคลากรส วนใหญ

ไม กระตือรือร นท่ีจะพัฒนาตนเองใหมีทักษะ

ในการใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอร และดานโครงขาย

อินเทอรเน็ต โครงขายอินเทอรเน็ตของสถานศึกษา

ไมมีประสิทธิภาพ เปนตน (OBEC ICT Services 

Center : ศูนย บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของ สพฐ., 2551) ในการดําเนิน

งานของมหาวิทยาลัยเอกชนจึงจําเปนจะตอง

ดําเนินงานตามคุณภาพกรอบมาตรฐานและ

สนับสนุนสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อช วย

ในการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ รวมไปถึง

การจัดการเรียนการสอนหรือการบริหารงาน

ต  างๆ  ซึ่ งแต  เ ดิมนั้ นความคิด เกี่ ยวกับการ

ดําเนินงานใหมีคุณภาพจะเนนเพียงแตคน (Man) 

งบประมาณ (Money) วัสดุอุปกรณ (Material) 

และการจัดการ  (Management) ซึ่งแนวคิด

ในลักษณะนี้รู กันโดยทั่วไปว า  4MS (ลินนา 

ตังคธัช, 2552) ปจจุบันปจจัยสําคัญที่จะสงผลให

สามารถ ทํางาน สํา เ ร็ จ ได  ดี ยิ่ ง ขึ้ น มี เพิ่ มอี ก 

2 ประการ คือ ขอมูลสารสนเทศ (Information) 

และเทคโนโลย ี(Technology) ซึง่เปนการบรูณาการ

หลักการทางดานวิทยาศาสตรมาประยุกตใช

ใหเกิดประโยชนในทางปฏิบัติ 2 ประการหลังน้ี

โ ดยทั่ ว ๆ ไป  เ รี ย กกั น ว  า ไ อที  (บั ง อ ร รั ตน  

สําเนียงเพราะ, 2554 : 1) ดังนั้น จากความเปน

มาและความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดังกลาวขางตน เปนประเด็นสําคัญที่สถาบัน

การศึกษาควรให ความสําคัญกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

กอใหเกิดรูปแบบใหมในการติดตอสื่อสาร และมี

ปฏิสัมพันธระหวางบุคคล ทําใหมีการพัฒนาและ

กระจายตัวของภูมิปญญา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา 

แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัย

ที่มีอิทธิพลต อการยอมรับการใช  เทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย เพื่อให

สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทําใหเกิดการปรับตัว

ใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งกอใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองคการอยาง

ยั่งยืน
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วัตถุประสงคการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

 2. เพื่อวิเคราะหองคประกอบของแบบ

จําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี

อทิธพิลตอการยอมรบัการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย ที่ผู วิจัยสรางขึ้นกับ

ขอมูลเชิงประจักษ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
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วิธีการดําเนินงานวิจัย

สมมติฐานการวิจัย
 แบบจําลองความสัมพันธเชิงสาเหตุของ

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยผู วิจัย

ไดตั้งสมมติฐานในการวิจัยไวดังนี้

 สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยที่สงผลตอการยอมรับ

การใชเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัเอกชน

ไทยเปนผลมาจากความสัมพันธระหวางองค

ประกอบทัศนคติที่ตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

พฤติกรรมการใช งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณลักษณะของนวัตกรรม และปจจัยเง่ือนไข

สนับสนุน

 สมมติฐานที่  2 รูปแบบความสัมพันธ 

โครงสรางเชิงสาเหตุของปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การยอมรับการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย  ที่ผู  วิจัยพัฒนาขึ้น

มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

ผลการวิจัย
 จากการศึกษาดุษฎีนิพนธเรื่องแบบจําลอง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มีอิทธิพล

ต อการยอมรับการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย

 1. ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบ

แบบสอบถามจากขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

พบวา  กลุ มตัวอย างส วนใหญเป นเพศหญิง 
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มีอายุตํ่ากวา 30 ป ศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มีระยะเวลาการปฏิบัติงานตํ่ากวา 6 ป และปฏิบัติ

งานเปนพนักงานทั่วไป

 2. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง ยกเวนตัวแปรเก่ียวกับมีความซับซอน

ในการใชงาน ( =3.09) สามารถติดตั้งระบบ

การเชื่อมตอระหวางเครื่องคอมพิวเตอร ผ าน

ระบบเครือขายได ( =3.25) และไมกลาใชงาน

เพราะกลัวจะเกิดความเสียหายไดงาย ( =3.37) 

ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรท่ีมีค าเฉล่ียอยู ใน

ระดับสูง ไดแก ทานเต็มใจที่จะเรียนรูเทคโนโลยี

ใหมๆ ( =4.58), สามารถใชโปรแกรมในการ

จัดการกับไวรัสทางคอมพิวเตอรได ( =4.52), 

ท านพร อม ท่ีจะนํา เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ี

ทันสมัยมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ( =4.39), 

สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการจัดพิมพ

เอกสารหรือใชในการจัดเก็บขอมูลไดอยางถูกตอง 

( =4.37), ทานมีความยินดีที่จะถายทอดแนวทาง

ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังหนวยงาน

ตางๆ ( =4.32) และตําแหนงหนาที่ในปจจุบัน

ของทานมีความจําเปนที่จะตองใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการจัดเก็บขอมูล ( =4.24) ตาม

ลําดับ

 3. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยทัศนคติที่มีตอเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

ค อนข างสูง  คือสูงกว า  4.00 ยกเว นตัวแปร

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศงายตอการบํารุง

และดูแลรักษา ( = 3.61), การใชคําสั่งตางๆ 

เพื่อประมวลผลขอมูลทําไดงาย ( =3.82) และ

การเรียกใชขอมูลผานเทคโนโลยีสารสนเทศเปน

เรื่องงาย ( =3.95) ตามลําดับ สําหรับตัวแปร

ที่มีค าเฉลี่ยอยู ในระดับสูง ไดแก เทคโนโลยี

สารสนเทศชวยเก็บขอมูลไดในปริมาณมากๆ 

( =4.45), เทคโนโลยสีารสนเทศชวยใหเขาถึงขอมลู

ไดอยางรวดเร็ว ( =4.39), เทคโนโลยีสารสนเทศ

ชวยประมวลผลขอมูลไดอยางถูกตอง แมนยํา 

( =4.30), ไมตองมีทักษะมากก็สามารถใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศได ( =4.27), และเทคโนโลยี

สารสนเทศชวยสาํรองขอมลูไดอยางมีประสทิธภิาพ 

( =4.21) ตามลําดับ

 4. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรม

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง คือสูงกวา 4.00 ยกเวนตัวแปรเกี่ยวกับ

มีความสอดคลองและสามารถปรับเขากับคานิยม 

ความเช่ือด้ังเดิมของผู ใช งานได   ( =3.31), 

บุคคลอื่นไมสามารถเขาถึงขอมูลของทานได 

( =3.74), สามารถแบงปนทรัพยากรในการใชงาน

รวมกันไดอยางปลอดภัย ( =3.80), มีราคาถูก

และไดผลตอบแทนสูง ( =3.82) และสามารถแบง

ปนขอมูลไดอยางสะดวก และรวดเร็ว ( =3.94) 

ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรท่ีมีค าเฉล่ียอยู ใน

ระดับสูง ไดแก สามารถกําหนดสิทธิใ์นการเขาใชงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( =4.51), หาซื้อไดงายและ

มีอยูในทองถิ่น ( =4.43), สามารถเคลื่อนยายและ

พกพาตดิตวัไดงาย ( =4.38), สามารถปรบัประยกุต

และเปล่ียนแปลงไดหลากหลายตามสถานการณ 

( =4.37), มกีารเขารหัสในการเขาใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( =4.33), ใชงานงาย ( =4.29) และ

ทําใหระบบการทํางานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

( =4.28) ตามลําดับ

 5. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยเงื่อนไขสนับสนุน



ปที่ 3 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม - ตุลาคม 2557

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
76

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง คือ สูงกวา 4.00 ยกเว นตัวแปร

เก่ียวกับเม่ือมีเทคโนโลยีสารสนเทศใหมๆ ออกมา

สู ท องตลาด ทานจะตัดสินใจซื้อมาทดลองใช

ในทันที ( =3.39), เมื่อทานเห็นวาหนวยงานอื่นๆ 

มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทานจะ

รีบนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในหนวยงานของ

ทานในทันที ( = 3.83), ทานตัดสินใจใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อใหเกิดความทัดเทียมกับหนวยงาน

อื่นๆ ( =3.90) และทานเคยไดเขารับการอบรม

เกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( =3.92) 

ตามลําดับ  สําหรับตัวแปรท่ีมีค าเฉล่ียอยู ใน

ระดับสูง ไดแก ทานเคยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

กอนเขามาทํางานในหนวยงานปจจุบัน ( =4.53), 

ทานสามารถใชงานโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ได

อยางหลากหลาย ( =4.48), ทานสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศไดทุกท่ี ทุกเวลา ( =4.41), 

เมือ่ทานกลับไปบานสามารถเขาถงึระบบฐานขอมลู

ขององคกรได ( =4.37), ปจจุบันทุกหนวยงาน

มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชใน

การปฏิบัติงานดานตางๆ ( =4.36) และทานเคย

ประยกุตใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏบิตังิาน

ดานตางๆ ( =4.28) ตามลําดับ

 6. ผลการวิเคราะหขอมูลองคประกอบ

ปจจัยการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ตัวแปรสังเกตได ส วนใหญมีค า เฉ ล่ีย

คอนขางสูง คอื สงูกวา 4.00 ยกเวนตวัแปรเก่ียวกับ

ทานทดลองใชเทคโนโลยีสารสนเทศกับงานของ

ทานกอนท่ีจะนํามาใชจริง ( =3.51), ทานเขารวม

กิจกรรมหรือฟ งบรรยายเ ก่ียวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศ ( =3.63), ทานตั้งใจจะใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเปนชองทางในการเรียนรูและติดตอ

สื่อสารกับผูอื่น ( =3.79), ทานแสวงหาความรู

เพื่ อ เป นแหล งข อมูลก อนตัดสินใจเลือกใช 

คอมพิวเตอร  เพื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร ( = 3.90), ทานทราบวาปจจุบัน

ในหนวยงานตางๆ ไดมีการนําเอาคอมพิวเตอร

มาวิ เคราะห   ประมวลผลอย างแพร หลาย 

( =3.96) ตามลําดับ สําหรับตัวแปรที่มีคาเฉลี่ย

อยู  ในระดับสูง  ได แก   ท านใช อินเทอร  เน็ต

ในการทํางาน ( =4.58), ทานจะพิจารณาเลือกใช

เทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนกับตัวทาน

มากที่สุด ( =4.53), ทานทราบวาหนวยงานของ

ทานมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ( =4.47), 

ทานจะพิจารณาเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ที่ใชงานงายไมซับซอน ( =4.42), ทานทราบวา

โปรแกรมคอมพิว เตอร  สามารถทํางานได 

หลายอยาง เชน พิมพงาน, คํานวณ, เก็บขอมูล 

เปนตน ( =4.39), ทานรูจกัโปรแกรมการทาํงานของ

คอมพิวเตอร   ( =4.38), ทานนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการเก็บขอมูลและคํานวณ

ตางๆ ( =4.36), ทานนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาใชตามหนาที่การปฏิบัติงานของทาน ( =4.30), 

ทานจะซื้อคอมพิวเตอรมาใชสวนตัว ( =4.27) 

และท านเข าร วมฝ กอบรมการใช  โปรแกรม

คอมพิวเตอรในดานๆ ( =4.22) ตามลําดับ

 7. ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห  นํ้ า ห นั ก ข อ ง

องคประกอบของแตละปจจัย

 นํ้าหนักองคประกอบของทุกปจจัย เมื่อ

ทําการวิเคราะหโดยใช Factor analysis นั้นพบวา

มีทั้งหมด 2 องคประกอบ ยกเวนองคประกอบ

การยอมรับการใช เทคโนโลยีสารสนเทศมี  3 

องคประกอบ ดังนั้นการวิเคราะหองคประกอบ

ของปจจัยตางๆ ที่ใชในการทดสอบเพื่อหาแบบ

จําลองการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถจัดกลุมปจจัยไดตามนํ้าหนักของแตละ
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องคประกอบ ที่ไดจากการวิเคราะหแตละกลุม 

และเลือกเฉพาะกลุ มที่มีระดับความเชื่อมั่น

เฉล่ียประมาณ 0.70 ขึ้นไป ซึ่งไดทั้งหมด 11 

องคประกอบ เพื่อนําไปวิเคราะหหาความสัมพันธ

ของกลุ มป จจัย  และการส งผลทางตรงและ

ทางออมที่สะทอนถึงการยอมรับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ เพ่ือใหองคกรสามารถนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาประยุกตใชไดอยางเหมาะสมและเกิด

ประสิทธิภาพอยางสูงสุด

 8. การ วิ เคราะห ความ สัมพันธ  ของ

องคประกอบของแตละปจจัย

 จากการพิจารณาความสัมพันธ  พบวา 

ตัวแปรสังเกตที่มีความสัมพันธในระดับสูง ไดแก 

ความสามารถในการใชกับความกังวลใจในการใช 

(r=0.84), การรับรูเกี่ยวกับความสะดวกกับความ

สามารถในการใช (r=0.74), ความปลอดภัยของ

นวัตกรรมกับความกังวลใจในการใช (r=0.73), 

ประสิทธิภาพของนวัตกรรมกับการรับรู เก่ียวกับ

ความสะดวก (r=0.75), ประสทิธภิาพของนวตักรรม

กับความปลอดภัยของนวัตกรรม  (r=0.71), 

การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศกับความสามารถ

ในการใช   ( r=0.82),  การเข าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศกบัการรบัรูเกีย่วกับประโยชน (r=0.71), 

การถายทอดความรูกับการรับรูเกี่ยวกับประโยชน 

(r=0.77), การไดรับความรูกับความสามารถใน

การใช (r=0.83), การไดรับความรู กับการรับรู 

เก่ียวกับความสะดวก (r=0.78), การไดรับความรู

กับความปลอดภัยของนวัตกรรม  (r=0.84), 

การไดรบัความรูกบัการเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(r=0.70), การใชงานกับความกังวลใจในการ

ใช (r=0.87), การใชงานกับความปลอดภัยของ

นวัตกรรม (r=0.75), การใชงานกับการเขาถึง

เทคโนโลยีสารสนเทศ (r=0.73)

 9. การวิเคราะหความสัมพันธโครงสราง

เชิงเสนองคประกอบของแตละปจจัยรูปแบบ

คว าม สั มพั น ธ  โ ค ร ง ส ร  า ง เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ข อ ง

องค ประกอบมีอิทธิพลต อป จจัยการยอมรับ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย

เอกชนไทย  โดยสมมติฐานการวิจัยมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษอยู ในเกณฑดี 

สามารถตอบสมมติฐานในการวิจัยไดอยางชัดเจน 

การพิจารณาจากค าไคสแควร   มีค าเท ากับ 

35.37 คา P มีคาเทากับ 0.052 ที่องศาอิสระ 

(degree of freedom) เท ากับ  25 คาดัชนี

วัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคาเทากับ 0.983 

เมื่อเปรียบเทียบกับระดับที่มากกวา 0.950 และ

คาดัชนีรากกําลังสองเฉล่ียของเศษ (RMR) มีคา

เทากับ 0.024 เม่ือเทียบกับระดับท่ีนอยกวา 0.08 

ดังนั้นจึงสามารถเขียนรูปแบบของความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุได

การอภิปรายผล
 จากการศึกษาดุษฎีนิพนธในคร้ังน้ี สรุปผล

การวิจัยไดว า การวิจัยรูปแบบความสัมพันธ

โครงสรางเชิงสาเหตุขององคประกอบที่มีอิทธิพล

ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทยท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนมา

นั้น มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษของ

ขอมูลตัวอยางอยู ในเกณฑดี สามารถกําหนด

รูปแบบการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทยไดจากองคประกอบของ

ปจจัย ดังนี้

 1. ปจจัยพฤติกรรมการใชงานเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 
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มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะ

ความสามารถในการใชกับความกังวลใจในการใช 

ขณะเดยีวกนัมอีทิธพิลทางออมเชิงบวกตอการรับรู

เกีย่วกบัความสะดวก ความปลอดภยัของนวตักรรม 

รวมท้ังการเขาถึงเทคโนโลยีและการใชงาน

 2. ปจจัยทัศนคติที่มีตอการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศของบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ

ใชเทคโนโลยสีารสนเทศในมหาวทิยาลยัเอกชนไทย 

มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะ

การรับรู เกี่ยวกับประโยชนกับการรับรู เกี่ยวกับ

ความสะดวก ขณะเดียวกันมีอิทธิพลทางออม

เชิงบวกตอการเขาถึงเทคโนโลยี การถายทอด

ความรู และการไดรับความรู

 3. ปจจัยคุณลักษณะของนวัตกรรมของ

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีอิทธิพล

ทางตรงเชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะความ

ปลอดภัยของนวัตกรรมกับประสิทธิภาพของ

นวัตกรรม ขณะเดียวกันมีอิทธิพลทางออมเชิงบวก

ตอการไดรับความรูและการตัดสินใจ

 4. ปจจัยเง่ือนไขสนับสนุนของบุคลากรท่ี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก

ตอคุณลักษณะเฉพาะการเขาถึงเทคโนโลยีกับการ

ถายทอดความรู ขณะเดียวกันมีอิทธิพลทางออม

เชงิบวกตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

เกี่ยวกับการตัดสิน

 5. ป จจัยการยอมรับเทคโนโลยีสาร

สนเทศปจจัยเงื่อนไขสนับสนุนของบุคลากร

ที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในมหาวิทยาลัยเอกชนไทย มีอิทธิพลทางตรง

เชิงบวกตอคุณลักษณะเฉพาะการไดรับความรู 

การตดัสนิใจ และการใชงาน ขณะเดยีวกนัมอีทิธพิล

ทางออมเชงิบวกตอปจจยัเงือ่นไขสนบัสนนุเกีย่วกบั

การเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการถายทอด

ความรู

ขอเสนอแนะ
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ 

ขอเสนอแนะสําหรับผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ

ยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ถานําแบบ

จําลองความสัมพันธเชิงเสนของปจจัยที่สงผล

ตอการยอมรับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยเอกชนไทย ไปใชในสถานการณอื่น

หรือกลุมตัวอยางอื่นเพื่อการพัฒนาแบบจําลอง

ที่ดีที่สุด และเพื่อสามารถนําไปใชอธิบายปจจัย

การยอมรับการใช  เทคโนโลยีสารสนเทศใน

มหาวิทยาลัยรัฐบาลหรือกลุมหนวยงานอ่ืนๆ ใน

หลายสถานภาพ ทั้งนี้อาจปรับเปลี่ยนตัวแปร

บางตัวเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพของกลุม

ตัวอยาง นอกจากนี้อาจกระทําการซํ้าในกลุ ม

ตัวอยางเดิมในชวงเวลาและสถานการณอื่น 

เนือ่งจากอาจมีผลของสถานการณเขามาเก่ียวของ

กับเรื่องระยะเวลาที่ทําการศึกษาที่แตกตางกันไป

 ขอเสนอแนะสําหรับองคกรการวิจัยครั้งนี้

มีพื้นฐานแนวความคิด และนํามาสังเคราะหกับ

ทฤษฎี และแนวคิดตางๆ ตามหลักวิชาการ เพื่อใช

เปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

ขององคกรใหมีความรู ความสามารถในการนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใชในการปฏิบัติงาน ในการ

ที่จะเพ่ิมทักษะการเรียนรูทั้งตอตนเองทีมงานหรือ

กลุมสมาชิก อันสงผลใหเกิดองคกรแหงการเรียนรู

ที่ทันสมัย ดังน้ันการวิจัยคร้ังน้ีสามารถนําไปใช

เปนแนวคดิใหผูทีส่นใจในการพฒันาองคกรใหเปน

องคกรท่ีทันสมัยโดยการนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
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มาประยุกตในหนวยงานตางๆ การพัฒนารูปแบบ

ของป จจัยในการยอมรบการใช  เทคโนโลยี

สารสนเทศดังกลาวทําใหไดองคความรูที่สําคัญ

ที่จะสามารถนําไปเปนแบบแผน หรือแนวทาง

ในการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหแกผูปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้การวิจัยครั้งนี้สามารถนําไปประยุกต

ใชกับการบริหารและการพัฒนางานในองคกร

เพื่อการพัฒนาบุคลากรแตละระดับเพื่อการสราง

ให บุคลากรมีคุณภาพและใหเกิดบรรยากาศ

ในการเรียนรูซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนตอองคกร

อยางแทจริง

 ขอเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นปญหาที่ควร

ศึกษาวิจัยในอนาคตผลการวิจัยไดขอเสนอแนะ

เก่ียวกับประเด็นปญหาท่ีควรศึกษาวิจัยตอไป

ในอนาคต เพื่อประโยชนทางวิชาการและการ

บริหารในอันที่จะใหไดองคความรู เกี่ยวกับการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และขอยืนยัน

ที่กว างขวางชัดเจนและแนนอนยิ่งขึ้น ผู วิจัย

ขอเสนอแนะวา ควรทําการวิจัยเชิงลึกเพ่ือศึกษา

รูปแบบความสัมพันธเชิงสาเหตุของปจจัยที่มี

อทิธพิลตอการยอมรบัการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ

โดยศึกษาผานมุมมองของผูบริหารระดับสูงเปน

สําคัญ ซึ่งจะทําใหไดประเด็นตางๆ วาในขณะ

ดาํรงตาํแหนงนัน้ผูบรหิารระดบัสงูมวีธิหีรอืรปูแบบ

การถายทอด การสนับสนุนสมาชิกหรือผูใตบังคับ

บัญชาและองคกรอยางไร ที่สงเสริมใหการปฏิบัติ

งานในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับของทุกคน
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