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 บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท 
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนออนไลน์ในระดับปริญญาโท โดยระเบียบวิธีวิจัยประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ (1) 
การศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือได้มาซึ่งปัจจัยในเบื้องต้น (2) การ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (3) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญ และ (4) การวิเคราะห์และสรุป
ผลการวิจัย ทั้งนี้ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ (1) ปัจจัยด้านการวัด
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ และคุณภาพ
ของบริการ และ (2) ปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด ประกอบด้วย การสื่อสารการตลาดแบบบูรณา
การ ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และการมุ่งเน้นที่ลูกค้า งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ 
ด าเนินการโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถามประกอบไป
ด้วยข้อค าถาม 8 ปัจจัยด้วยกัน อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมการตลาด คุณภาพข้อมูล คุณภาพ
ระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า การรับรู้การใช้งานง่าย ทัศนคติในการใช้ และ ความตั้งใจ
ในการใช้ระบบการเรียนออนไลน์ ท าการเก็บตัวอย่างจากผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมี
ความสนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของจังหวัดระยอง และชลบุรี จ านวน 516 คน และน าข้อมูล
ที่ได้มาท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ การวิเคราะห์สมการเชิง
โครงสร้าง และการวิเคราะห์เส้นทาง ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงให้เกิดความตั้งใจในการ
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เรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์  คือ การมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน
ออนไลน์ การรับรู้คุณค่า และการรับรู้การใช้งานง่าย ส่งผลทางบวกต่อการมีทัศนคติที่ดี ในขณะที่ 
ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมการตลาด คุณภาพข้อมูล คุณภาพระบบ คุณภาพการบริการ การรับรู้คุณค่า 
การรับรู้การใช้งานง่าย ร่วมกันส่งผลบวกทางอ้อมต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ 
 
ค าส าคัญ: การเรียนออนไลน์, การรับรู้คุณค่า, ความตั้งใจในการใช้งาน, นวัตกรรมการตลาด 
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ABSTRACT 
 

 The purpose of this research is to study the factors that affecting on 
study intention of online master’s degree in technology management programs. The 
research methodology consists of (1 )  literature review (2 )  participant observation (3) 
in-depth interview (4) analysis and conclusion. A quantitative research approach 
comprising of a survey of 516 people who have completed a bachelor's degree and 
live in Rayong and Chonburi province and intend to study for a master's degree was 
adopted.  Data were collected using questionnaires designed in conjunction with 8 
factors (marketing innovation (MKI), information quality (IQ), system quality (SQ), service 
quality (SV), perceived ease of use (PEOU), perceived value (PV), attitude towards use 
(ATT), and intention to use online learning (INT)) in the conceptual model of the study. 
Data analysis was conducted using structural equation modelling (SEM) and path 
analysis to test the research model.  The result revealed that ATT had a direct effect 
on INT, whilst PV and PEOU also had a direct relationship on ATT. Other variables such 
as MKI, IQ, SQ, PV and PEOU had an indirect relationship on INT and had positive effects 
on study intention of online master’s degree in technology management programs. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตา ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร. อรพรรณ คงมาลัย อาจารย ์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ผู้วิจัย รวมถึงสละ
เวลาให้ค าแนะน า และข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อแนวทางในการท าวิจัย การแก้ไขปรับปรุงและ
วิธีการน าเสนองานวิจัยในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วยฝึกฝนและขัดเกลาให้ผู้วิจัยสามารถคิด 
วิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้กับการท าวิจัยในครั้งนี้ ตลอดจน
ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเมตตาเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่าง
สูงมา ณ โอกาสนี้ 

กราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมการและกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ได้แก่  
รองศาสตราจารย์ ดร. จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์ และ ดร. กฤษณา วิสมิตะนันทน์ ที่ให้ค าแนะน าในการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ิมเติมแก่ผู้วิจัย เพ่ือให้วิทยานิพนธ์เล่มนี้มีความสมบูรณ์มากย  ่งขึ้น รวมท ั้ง
ขอขอบพระค ุณอาจารย ์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีทุกท่านที่ได้ประสิทธ์
ประสาทวิชา ความรู้ อบรมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม จนท าให้ผู ้วิจัยประสบความส าเร็จ
ทางด้านการศึกษา  

ขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในงานวิจัยครั้งนี้ทุกท่าน ที่ไม่ได้กล่าว
นามไว้ในที่นี้ ทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องในบริบทงานวิจัยที่สละ
เวลาอันมีค่าในการตอบแบบสอบถามและอนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าพบสัมภาษณ์เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และองค์ความรู้ ท าให้ผู ้วิจัยสามารถน ามาใช้เพื่อท าให้งานวิจัยสมบูรณ์มาก
ยิ่งขึ้น  

ขอขอบคุณ โค้ชหญิง เชอร์รี่ นนท์ ออฟ กาญ อู๋ โอ้ แป้ง ส้ม แก๊ฟ พ่ีพิเชษฐ และเพ่ือน 
ๆ ในรุ่น 31 ที่คอยให้ค าแนะน า และให้ก าลังใจในการท างานวิจัยเป็นอย่างดี ท าให้ผู้วิจัยสามารถ
ท างานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงตามก าหนด รวมถึงขอขอบคุณตัวอย่างงานวิจัยของรุ่นพ่ีทุกท่านที่ไม่ได้
กลา่วนามไว้ ณ ที่นี้ ข้อมูลของทุกท่านเป็นประโยชน์ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างยิ่ง  

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบคุณสมาชิกในครอบครัวทุกคนที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และ
เป็นก าลังใจให้กับผู้วิจัยมาโดยตลอด ท าให้ผู้วิจัยสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ไปได้เสมอ 

หากงานวิจัยนี้พึงมีประโยชน์ประการใด ผู้วิจัยขอมอบให้กับผู้ที่มีพระคุณทุกท่าน ตามท่ี
ได้กล่าวอ้างไว้ข้างต้นทุกประการ 
        นางสาวศศิณัณฐ นาไทย 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
งานวิจัยศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ 

บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีราย 
ละเอียดดังนี้ 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1 ประโยชน์ในเชิงวิชาการ 
 1.4.2 ประโยชน์ในเชิงบริหาร 
1.5 นิยามค าศัพท ์
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ก่อตั้งขึ้นมาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาออกไป 
ให้กว้างขวางทั่วถึงยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี ได้เริ่มด าเนินการเปิดสอนที่ศูนย์พัทยา 
มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2549 เพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนในแถบภาคตะวันออกซึ่ง
เป็นพื้นที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ซึ่งการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมนับเป็นกลยุทธ์ส าคัญที่มี
อิทธิพลต่อความส าเร็จของธุรกิจ นับตั้งแต่โลกก้าวเข้าสู่ความท้าทายในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น
ในต้นศตวรรษที่ 21 กลยุทธ์การบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้รับความสนใจมากขึ้นจาก
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม รวมถึงผู้บริหารประเทศที่มีส่วนในการก าหนดนโยบายของประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก ไม่จ ากัดแต่เพียงเฉพาะนักเศรษฐศาตร์หรือนักวิชาการเท่านั้น อีกท้ังการวางกลยุทธ์การ
บริหารจัดการเทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างเหมาะสมนับเป็นกระบวนการส าคัญที่มีส่วนช่วยให้ธุรกิจ
อยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะช่วยในการขับเคลื่อน
ประเทศสู่เศรษฐกิจที่มีความยั่งยืน (จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน,์ 2558)   
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ภาคตะวันออกเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดชลบุรีเป็นศูนย์กลางความ
เจริญและสามารถเชื่อมโยงไปยังจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาคอ่ืนๆ ได้สะดวก พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีลักษณะการปฏิบัติงานเป็นแบบเร่งรีบมีการท างานเป็นกะ เข้าออกงานไม่เป็นเวลา 
ส่งผลท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามานั่งเรียนในชั้นเรียนปกติจากการสอบถามความคิดเห็นของผู้ที่มา
ติดต่อขอข้อมูลการสมัครเรียนต่อในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พบว่าสาเหตุหลักของการที่ไม่สามารถมา
เรียนต่อได้ คือ เวลาในการเรียนไม่สอดคล้องกับเวลาว่างจากการท างาน และ สถานที่ในการเรียนยัง
ไม่สะดวกต่อการเดินทางมาเรียนเท่าที่ควร จึงท าให้จ านวนนักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยีลดจ านวนลงอย่างต่อเนื่อง ดังข้อมูลสถิติท่ีแสดงในรูปภาพที่ 1.1 

 
รูปภาพที่ 1. 1 สถิตินักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีศูนย์พัทยา จากปี 2549-2559 

 
ที่มา: ผู้วิจัย, อ้างถึง : ข้อมูลฝ่ายบริการการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(2560) 
 

ข้อมูลสถิติที่แสดงข้างต้นสวนทางกับแนวโน้มของการศึกษายุคใหม่ที่มีจ านวนผู้เรียน
เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารสมัยใหม่  
และความแพร่หลาย ของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้น าการเปลี่ยนแปลงอันยิ่งใหญ่มาสู่โลกแห่ง
การศึกษา รวมทั้งยังได้เข้ามามีบทบาทในการเปลี่ยนรูปแบบทางการศึกษาให้มีความหลากหลายและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น นอกจากจะเป็นการพัฒนารูปแบบทางการศึกษาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาให้กับผู้ที่ต้องการแสวงหาความรู้ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพ่ิมช่องทางในการเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างแพร่หลายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา
และสถานที่ในการศึกษาให้น้อยลง การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้ ยังให้มุมมองอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับ
การศึกษา คือ เน้นการใช้เครื่องมือที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเพ่ืออ านวยความสะดวกในกระบวนการ
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เรียนรู้ (Piccoli et al., 2001) การเปลี่ยนแปลงทางด้านวิวัฒนาการทางการศึกษานี้เรียกว่าการ
เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์นนิง ซึ่งหมายถึง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ
อ านวยความสะดวกในการเข้าถึงทรัพยากรที่ช่วยเพ่ิมศักยภาพการเรียนการสอน ซ่ึงการเรียนรู้ด้วย
ระบบอีเลิร์นนิงไม่ได้เข้ามาทดแทนการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม แต่เข้ามาเพ่ือเสริมสร้างและขยาย
ขอบเขตการเรียนรู้ (Islam and Azad, 2015) ตัวอย่างของเครื่องมืออีเลิร์นนิ่งที่ใช้กันอยู่ทั่วไป เช่น 
แพลตฟอร์มในรูปแบบมู้ดเดิ้ล (moodle) แบล็คบอร์ด  (blackboard) เว็บซีที (WebCT) ซาไก 
(sakai) และ เว็บ 2.0 (web 2.0) เป็นต้น (Akeroyd, 2005) 

การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาในยุคปัจจุบันนั้นสอดคล้องกับผลรายงานการศึกษาวิจัย 
หัวข้อ “รูปแบบการเรียนรู้ส าหรับคนรุ่นใหม่” โดยส านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ 
สถาบันการเรียนรู้ มจธ. (2560) ที่กล่าวว่า รูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับยุคข้อมูลข่าวสารคือ 
รูปแบบที่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ ซึ่งมวลชนหมู่มากสามารถเรียนรู้ได้แต่ต้องเรียนรู้อย่าง
เหมาะสมกับความสนใจและความสามารถของแต่ละบุคคลด้วย ท าให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ อาทิ 
หลักสูตรออนไลน์แบบเปิดส าหรับมวลชน (MOOCs) หรือช่องทางการเรียนรู้อ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาพ 
เสียง วีดิทัศน์ สื่อสังคม เกม จึงนับเป็นโอกาสดีของคนรุ่นใหม่ในการเลือกรูปแบบการเรียนรู้ที่
เหมาะสมกับตนเองได้ platform ออนไลน์ที่มีความนิยมและประสบความส าเร็จมีการใช้อย่าง
แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ มีความสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนรุ่นใหม่มีโอกาสสูงที่คนรุ่นใหม่
จะเข้าถึงได้ และมีแนวโน้มที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรู้ในอนาคตอันใกล้ ได้แก่ 
หลักสูตรออนไลน์แบบเปิด Massive Open Online Courses (MOOCs) สื่อวีดิทัศน์ (youtube) เกม
คอมพิวเตอร์ (games)  สื่อสังคม (social media) สื่อทางเสียง (audiobooks and podcasts) เป็น
ต้น 

ส าหรับแนวโน้มหลักสูตรการเรียนออนไลน์ในประเทศไทยในระดับปริญญาโทนั้น มี
แนวโน้มในการเปิดหลักสูตรเพ่ิมมากขึ้นทุกปีนับตั้งแต่ปี 2548 หลังจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง “หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรในระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 
พ.ศ. 2548” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและ
ด าเนินการหลักสูตรในระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548” ซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีการ
เปิดหลักสูตรออนไลน์ในระดับปริญญาโทในประเทศไทยนั้น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอแบค มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยรั งสิต มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น และ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งในแต่ละปีมีจ านวนนักศึกษาที่จบหลักสูตรออนไลน์ ในระดับ
ปริญญาโท ดังข้อมูลที่แสดงในรูปภาพที่ 1.2 
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รูปภาพที่ 1.2 สถิติการเรียนปริญญาโทออนไลน์ในไทย จากปี 2556 - 2560 

 

 
ที่มา : ผู้วิจัย, ปรับจากข้อมูลสถิติการศึกษา www.onec.go.th 

 
จากรายงานผลการส ารวจของ BABSON SURVEY RESEARCH ที่ได้อ้างอิงไว้ในรายงาน 

E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 ของ Docebo, March 2014 นั้น พบว่า
ภาพรวมของการเรียนออนไลน์นั้นมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามล าดับ ดังข้อมูลที่แสดงในรูปภาพที่ 1.3  

 
รูปภาพที่ 1.3 สถิติภาพรวมการเรียนออนไลน์ จากปี 2002 - 2011 

 
ที่มา : E-Learning Market Trends & Forecast 2014 - 2016 Report 
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นอกจากข้อมูลสถิติผลการส ารวจข้างต้น เรายังได้เห็นแนวโน้มของจ านวนผู้เรียน
ออนไลน์ที่สูงเพ่ิมขึ้นทุกปี โดยจากสถิติการรายงานของ statista, 2017 ได้แสดงให้เห็นถึงจ านวน
ผู้เรียนออนไลน์ทั่วโลก จากปี 2013-2015 มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชียที่มีอัตราการเติบโตของการเรียนออนไลน์จากปี 2010-2015 สูงถึง 28% ซึ่งเป็นอันดับ
หนึ่งของโลก หลายประเทศในแถบเอเชียต่างหันมาให้ความสนใจและลงทุนในเทคโนโลยีทาง 
การศึกษา เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้รูปแบบทางการศึกษามีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง 
ด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงสอดรับกับสไตล์ในการใช้ชีวิตของผู้คนในยุคปัจจุบันที่เริ่มคุ้นเคยกับ 
การน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจ าวันในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นความสะดวก ใน
เรื่องของการเงินการธนาคาร ที่น าเอาระบบ M-Banking มาใช้เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการใช้จ่าย โดย
ไม่ต้องเดินทางไปท าธุรกรรมยังธนาคาร การท่องเที่ยวที่น าเอาการจองที่พักผ่านทางเว็บไซด์มาใช้ เพ่ือ
เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้ใช้งานได้ท าการเลือกและจ่ายค่าที่ พักได้อย่างสะดวก ไม่เว้นแม้แต่ทางด้าน
การศึกษาเองที่ผู้คนยุคใหม่เริ่มหันมาให้ความสนใจในเรื่องของการน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพ่ิมความ
สะดวกในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ช่วยลดภาระทางด้านค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางมาเรียนของผู้เรียนในยุคปัจจุบันที่ต้องการความสะดวกรวดเร็ว โดยประเทศที่มีอัตราการ 
เติบโตทางด้านการเรียนออนไลน์สูงเป็น 3 อันดับแรกในเอเชีย คือ อินเดีย จีน และ มาเลเซีย (Open 
education Europa, 2017) 
 

รูปภาพที่ 1.4 อัตราการเติบโตของการเรียนออนไลน์ทั่วโลก จากปี 2010-2017 

 
ที่มา : ผู้วิจัย ปรับจาก statista2017 global online course usage rate 

จากข้อมูลแนวโน้มดังกล่าวข้างต้น เราจะเห็นได้ว่าการเรียนออนไลน์ ได้เข้ามามีบทบาท 
ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนให้มีความสะดวก หลากหลาย และเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น  
ประเทศต่าง ๆ หลายสถาบันต่างให้ความส าคัญกับการเรียนออนไลน์โดยการเพ่ิมการลงทุนทางด้าน
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การติดตั้งระบบการเรียนออนไลน์ รวมถึงมีการปรับตัวเพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดย
การปรับรูปแบบการศึกษาให้สามารถน าเอาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้น
มหาวิทยาลัย ทั่วโลกต่างก็เริ่มทบทวนกลยุทธ์ของตน เพ่ือน าเอาเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือช่วยในการบรรลุ
เป้าหมายทางด้านการสอน 

ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ เคลย์ตัน คริสเต็นเซน (Clayton Christensen, 2560) วา่ 
“นักการศึกษาได้ถกเถียงถึงวิธีการอันหลากหลายในการเข้าถึงเนื้อหาของการศึกษาและกระบวนการ 
เรียนรู้ในทุกระดับว่าจ าเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเรียนรู้ไม่ว่าจะ 
เป็นในหรือนอกห้องเรียน ออนไลน์หรือออฟไลน์ มีรูปแบบโครงสร้างชัดเจนหรือไม่ก็ตาม จะหลุดพ้น
กระบวนการเรียนรู้แบบเดิมที่เคยเป็นมา” ซึ่งหมายความว่า แพลตฟอร์มการศึกษาจะกลายเป็นที่ที่
ผู้สอน และผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือท ากิจกรรมเลกเปลี่ยนที่สร้างมูลค่าให้แก่ทั้งผู้สอน
และผู้เรียน ดังนั้นแพลตฟอร์มการศึกษาที่สามารถรองรับรูปแบบการศึกษาในอนาคตของไทยเพ่ือให้
สอดรับกับประเทศไทย 4.0 นั้นควรเป็นแพลตฟอร์มที่สร้างการเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ช่วย
ให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้สะดวกรวดเร็วขึ้นบนโลกออนไลน์ (เดอะ โนวเลจ ปีที่ 1 ฉบับที่ 
6 สิงหาคม - กันยายน 2560) รวมถึงพัฒนาทักษะแห่งอนาคตให้กับผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดสู่การ
สร้างนวัตกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนและเยาวชนคนรุ่น
ใหมใ่ห้ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 และแนวโน้มรูปแบบ 
การศึกษาในอนาคต รวมถึงเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสและสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันให้กับ 
มหาวิทยาลัยในการเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการที่
จะขยายหลักสูตรปริญญาโทการบริหารเทคโนโลยี ให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้น จากการที่มีการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนปกติแค่เพียงรูปแบบเดียวจะมีการเพ่ิมช่อง
ทางการเรียน โดยท าการขยายหลักสูตรเพ่ิมช่องทางการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ให้เป็น
ทางเลือกกับผู้ที่สนใจศึกษาต่อได้มีโอกาสในการเรียนเพ่ิมขึ้น รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อสถาบันที่
สามารถเพ่ิมยอดนักศึกษาให้สูงขึ้นและเป็นโอกาสในการขยายฐานกลุ่มผู้เรียนได้อย่างครอบคลุมตาม
แนวนโยบายของหลักสูตรที่ต้องการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง จึงเป็น
ที่มาของงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญ ญาโท หลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ที่ต้องการส ารวจถึงปัจจัยต่าง ๆ ว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผลท าให้
ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความสนใจและตั้งใจที่จะมาเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี
รปูแบบออนไลน์  
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร 
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาของงานวิจัยดังนี้ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร 
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ในเขตพ้ืนทีภ่าคตะวันออก 

1.2.2 เพ่ือน าผลจากการศึกษามาเป็นแนวทาง ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน 
ออนไลน์ในระดับปริญญาโทให้กับมหาวิทยาลัยได้น าไปก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาและการขยาย
ฐานผู้เรียนในอนาคต  

 
1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 

ขอบเขตของงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตร 
การบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ประกอบไปด้วยขอบเขตงานวิจัยดังนี้ 

 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา 

ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษาของงานวิจัย จะท าการศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ในเขตพ้ืนที่ภาค 
ตะวันออก  

 
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับ 
ปริญญาตรี และ ประชาชนทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
 
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ประโยชน์เชิงวิชาการ 
ประโยชน์เชิงวิชาการ ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ 

เรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” เพ่ือขยายผลการศึกษาปัจจัยที่มี 
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ผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ในเขตพ้ืนที่ 
ภาคตะวันออก 

 
1.4.2 ประโยชน์เชิงบริหาร 

ประโยชน์เชิงบริหาร ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ 
เรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” เพ่ือก าหนดแนวทางในการพัฒนา 
เทคโนโลยีการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทในรูปแบบออนไลน์ ให้สามารถตอบสนองตรงตาม 
ความต้องการ และมีความเหมาะสมกับพฤติกรรมของกลุ่มผู้ที่ต้องการศึกษาในระดับปริญญาโทในเขต 
พ้ืนที่ภาคตะวันออก รวมถึงใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ในการขยายฐานผู้เรียนในอนาคต ที่มีข้อ 
จ ากัดทางด้านเวลา และสถานทีใ่นการเรียน 

 
1.5 นิยามค าศัพท์ 
 

นิยามค าศัพท์ที่ใช้ในงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท 
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” มีดังนี ้

 
1.5.1 การเรียนออนไลน์ (online learning) หมายถึง การเรียนการสอนผ่านเทค

โนเลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร รวมถึงสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ที่เหมาะสมผ่านช่องทางการใช้
อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารโดยมี การออกแบบวิธีการสอน การท ากิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย และ
น าเสนอข้อมูลรายละเอียด การเรียนการสอนในรูปแบบดิจิทัล  การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กัน รวมถึง การประเมินผล ทางการศึกษา จะด าเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถ
ลดข้อจ ากัดทางด้านเวลา และสถานที่ให้กับผู้เรียนและผู้สอนได้ สร้างความสะดวกให้กับผู้เรียน ที่
สามารถบริหารเวลาในการ เรียนของตนเองได้อย่างเสรี 

 
1.5.2 นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) หมายถึง การใช้วิธีการทาง 

การตลาดแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในการออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือบรรจุภัณฑ์ 
การจัดวางผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ หรือการก าหนดราคา เพ่ือตอบสนองความต้องการของ 
ลูกค้าให้ได้ดีขึ้น โดยการเปิดตลาดใหม่ หรือวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทใหม่ในตลาด โดยมีวัตถุ 
ประสงค์เพ่ือเพ่ิมยอดขายของบริษัท (OECD, 2005) 
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1.5.3 คุณภาพของข้อมูล (information quality) หมายถึง ข้อมูลที่น าเสนอมีความ 
ถูกต้อง เที่ยงตรง เชื่อถือได้ ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความทันสมัย รวมถึงทันต่อความต้องการของผู้ที่ต้อง 
การใช้บริการอยู่เสมอ 

1.5.4 คุณภาพของระบบ (system quality) หมายถึง ระบบที่ให้บริการมีความน่า 
เชื่อถือ และ มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ ระบบการประมวลผลมีความเสถียร และพร้อม 
ใช้อยู่ตลอดเวลา รวมถึงง่ายต่อการใช้งาน  

 
1.5.5 คุณภาพของการบริการ (service quality) หมายถึง การให้บริการด้วยความ 

เอาใจใส่ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีความสามารถในการให้บริการได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความ 
รับผิดชอบ และ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที 
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บทที่ 2  
กรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริ 

หารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าและศึกษาทบทวนแนวคิดทฤษฎี และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเอกสารและบทความทางวิชาการต่างๆ ที่เก่ียวกับปัจจัยที่จะส่งผลต่อความ
ตั้งใจดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกของหัวข้องานวิจัย ที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่ง
มีรายละเอียดในการศึกษาดังนี้ 

2.1 กรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องนวัตกรรม (innovation theory) 
2.1.2 แนวคิดและทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (diffusion innovation theory) 
2.1.3 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance model: TAM) 
2.1.4 แบบจ าลองของ DeLone and Mclean (information system success 

model: IS Success Model) 
2.1.4.1 คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (information quality) 
2.1.4.2 คุณภาพของระบบ (system quality) 
2.1.4.3 คุณภาพของการบริการ (service quality) 

2.1.5 นวัตกรรมทางการตลาด (marketing innovation)  
2.2 การทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
2.3 ประมวลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.3.1 สรุปการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.3.2 กรอบแนวคิดในงานวิจัย (research model) 

 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร 
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” นี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และ ทฤษฎีต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของงานที่ต้องการท าการศึกษาวิจัย  เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวอยู่บนหลักการ
พ้ืนฐานความเป็นจริงที่สมเหตุสมผล มีประสิทธิภาพ และน่าเชื่อถือ ซึ่งแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
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กับงานวิจัยฉบับนี้ประกอบด้วย แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance 
model: TAM), แบบจ าลองของ Delone and Mclean และ นวัตกรรมทางการตลาด (marketing 
innovation) เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจของผู้ที่ต้องการเรียนว่ามีปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผล
ท าให้ผู้ที่ต้องการเรียนรับรู้ถึงคุณค่าในการเรียนออนไลน์ และ รับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานระบบ 
การเรียนออนไลน์ จนท าให้เกิดความตั้งใจในการที่จะตัดสินใจเรียน หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี 
รูปแบบออนไลน์ ในอนาคตได้ 

 
2.1.1 แนวคิดและทฤษฎีเรื่องนวัตกรรม (innovation) 

2.1.1.1 ความหมายนวัตกรรม  
นวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทและสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางด้านการ 

แข่งขันให้กับระบบเศรษฐกิจและเป็นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในยุคปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
ยุคที่มีการแข่งขันกันด้วยความได้เปรียบทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพ่ือสร้างความเจริญ 
และความมีศักยภาพด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจ เศรษฐกิจ ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ค าว่า 
นวัตกรรม (innovation) ตามรากศัพท์เดิมนั้นมาจากภาษาลาติน ค าว่า “innovare” ซ่ึงแปลว่า “ท า
สิ่งใหม่ขึ้นมา” ส าหรับการนิยามความหมายของค าว่า “นวัตกรรม” นั้นมีนักวิชาการจากหลากหลาย 
สาขาวิชาชีพได้ให้ความหมายเอาไว้แตกต่างกันออกไป  ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ มุมมอง และจุดประ 
สงค์ในการน าเอาองค์ความรู้ทางด้านนวัตกรรมไปใช้ของนักวิชาการแต่ละท่าน 

ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (2546) ได้ให้ค านิยามของค าว่า 
“นวตักรรม” (innovation) หมายถึงวิธีการใหม่ๆ ที่น ามาใช้ ซึ่งไม่เคยใช้ในหน่วยงานนั้นมาก่อนอาจ
เป็นวิธีการใหม่ท่ีใช้เป็นครั้งแรก หรืออาจเป็นวิธีการใหม่ท่ีเคยใช้ในหน่วยงานอื่นมาก่อน 

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ให้ค านิยามของค าว่า “นวัตกรรม” 
หมายถึง สิ่งใหม่ที่เกิดจากการใช้ความรู้และความคิดต่างๆ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมา และสิ่งใหม่ที่
เกิดขึ้นนั้น เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งนวัตกรรมไม่ได้มีความหมายเฉพาะการน า
เทคโนโลยีทันสมัยมาใช้อย่างเดียเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเพ่ือหา
ข้อสรุปหรือ แนวทางเชิงสร้างสรรค์ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ในลักษณะที่ มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งส่งผลไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (ส านักนวัตกรรมแห่งชาติ, 
จารุณี วงศ์ลิมปิยะรัตน์, 2558)   

Utterback (1971, 1994, 2004)  ไ ด้ ใ ห้ ค า นิ ย า ม ข อ ง ค า ว่ า 
“นวัตกรรม” ว่าเป็นสิ่งที่ต่อยอดของสิ่งประดิษฐ์ ให้เข้าถึงและเป็นที่ยอมรับของตลาดในลักษณะของ
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ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเป็นกระบวนการใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นมาใช้เป็นครั้งแรก และท าให้เกิดประโยชน์
ในเชิงเศรษฐกิจ 

Rogers (1995) ได้ให้ค านิยามของค าว่า “นวัตกรรม” คือ ความคิด การ
ปฏิบัติ หรือ สิ่งของที่เป็นสิ่งใหม่ส าหรับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆที่น าไปใช้ 

Schumpeter (1975) ได้ให้ค านิยามของค าว่า “นวัตกรรม” ไว้คือ องค์ 
ประกอบหรือลักษณะของสิ่งของใหม่ๆ ที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ทั้งนี้ 
ศาสตราจารย์ Schumpeter ได้เขียนบทความและได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่า องค์กรธุรกิจต่างก็ต้อง 
การที่จะสร้างความผูกขาดทางการด าเนินธุรกิจด้วยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้เหนือ
คู่แข่ง จากการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นสินค้าและบริการใหม่ๆ 
อย่างไรก็ตามการลอกเลียนแบบสินค้าจะเกิดขึ้นได้จากคู่ แข่งขันต่างๆ ที่จะน านวัตกรรมนั้นไป
ดัดแปลงต่อยอดให้เกิดสิ่งใหม่อีกที ผู้เป็นเจ้าของนวัตกรรมเดิมจึงต้องหนีการลบล้างนวัตกรรมด้วย
การคิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ จนกระทั่งเจ้าของนวัตกรรมเดิมไม่สามารถคงความได้เปรียบและการ
ผูกขาดได้อีกต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะเกิดเป็นวัฏจักรที่เรียกว่า การท าลายที่สร้างสรรค์ (creative 
destruction) หรือการคิดค้นสิ่งใหม่เพ่ือท าลายสิ่งเดิมๆ  (Nord, WR และ Tucker, 1987) ได้ให้
นิยามความหมายว่า คือ กระบวนการในการน าเสนอสิ่งใหม่ๆอย่างแท้จริงสู่สังคม (Radical 
Innovation) ที่ท าให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในค่านิยม (value) ความเชื่อ (belief) ตลอดจนคุณค่า 
(value system) แบบเดิมๆ ของสังคมอย่างสิ้นเชิง ส่วน (J.A. Morton, 1971) ไดใ้ห้นิยามความหมาย
ของนวัตกรรมว่าเป็นการปรับปรุงพัฒนาของเก่าที่มีอยู่เดิมขึ้นมาใหม่ และพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ตลอดจนองค์กรนั้น โดยนวัตกรรมไม่ใช่การยกเลิกหรือล้มล้างสิ่งเก่าให้หมดไป แต่เป็นการ
ปรับปรุงเสริมแต่งเพ่ือความอยู่รอดของทั้งระบบ และ (Hughes, 1987) ได้ให้นิยามความหมายของ
นวัตกรรมว่า คือ การน าวิธีใหม่ๆ มาปฏิบัติหลังจากได้ผ่านการทดลอง หรือพัฒนามาเป็นขั้นๆ คือ 
การคิดค้น การพัฒนาการน าไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกต่างจากการปฏิบัติแบบเดิมๆนอกจากนี้
นวัตกรรมตามที่คณะกรรมการยุโรป (European Commission, 1995) ได้นิยามไว้ คือการสร้าง
สินค้า บริการ กระบวนการผลิตใหม่ๆ การบริหาร การจัดรูปแบบองค์กรรวมทั้งทักษะแรงงานและ
เงื่อนไขในสถานที่ท างานใหม่ๆ 

จากความหมายของนักวิชาการพบว่า นวัตกรรมจะมีลักษณะที่ส าคัญ 3 
ด้าน คือ 

 (1) นวัตกรรมจะมีความใหม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ การพัฒนาขึ้นมาใหม่ 
กระบวนการใหม่ๆท่ีไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อน 
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(2) มีกระบวนการสร้างสรรค์ ได้แก่ การน าไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาสิ่งที่มีอยู่ 

(3) เกิดคุณค่าหรือประโยชน์ที่เพ่ิมขึ้น เช่น มีคุณค่าท่ีเกิดประโยชน์แก่องค์กร 
สินค้าได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสร้างยอดขายได้มากขึ้นกว่าเดิม 

2.1.1.2 ประเภทของนวัตกรรม 
 จากการศึกษาแนวคิดด้านนวัตกรรมนั้น สามารถจ าแนกประเภทของนวัต 

กรรมออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ การแบ่งตามรูปแบบนวัตกรรม และแบ่งตามการเปลี่ยนแปลงของ 
นวัตกรรม 

ประเภทของนวัตกรรม ตามรูปแบบของนวัตกรรม สามารถแบ่งได้ 
ดังนี้ 

 (1) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (product innovation) คือ ผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ (Tidd et. al, 2005) ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรสร้างขึ้นมาและน าเสนอออกสู่ตลาด
และ เป็นสิ่งใหม่ท่ีเข้ามาสู่ตลาด (Utterback, 1994)  

 (2) นวัตกรรมกระบวนการ (process innovation)  คือ กระบวนการ
บางอย่าง เพ่ือท าให้ได้ผลประโยชน์ที่ดีขึ้น (Tidd et. al, 2005) การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต
หรือกระบวนการน าเสนอผลิตภัณฑ์ (Rogers, E. 1995)    

ประเภทของนวัตกรรม ตามการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรม สามารถ
แบ่งได้ดังนี้ 

 (1) นวัตกรรมแบบที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (radical innovation) คือ  
นวัตกรรมที่มีระดับความใหม่ในผลิตภัณฑ์ และกระบวนการที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบอย่างสิ้นเชิงอย่าง 
ถอนรากถอนโคน (Schilling, 2008) นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะสามารถสร้างการตอบรับเชิง 
พาณิชย์ได้มากกว่านวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไป (Utterback, 1994)  

 (2) นวั ตกรรมแบบค่ อย เป็ นค่ อย ไป  (Incremental innovation) คือ 
นวัตกรรมที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ดีขึ้น มีการปรับปรุงระบบแบบค่อย
เป็นค่อยไป (Chandy & Tellis, 1998) นวัตกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปจะไม่ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ แต่เป็นเรื่องเล็กๆที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆ เช่นการลดต้นทุนการผลิต หรือ
การปรับเปลี่ยนรูปแบบบางส่วนของผลิตภัณฑ์ (Leifer, 2000) 

 2.1.1.3 กระบวนการของนวัตกรรม (process of innovation)   
สามารถจ าแนกกระบวนการที่ท าให้เกิดนวัตกรรม ได้ 3 แบบ คือ    
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 (1) การผลักดันจากเทคโนโลยี (technology push) คือ การพัฒนาทางด้าน 
เทคโนโลยีที่ดีข้ึนท าให้เกิดการสร้างนวัตกรรม  

 (2) การผลักดันจากความต้องการของผู้บริ โภค (demand pull) คือ 
การศึกษาความต้องการของผู้บริโภค แล้วน ามาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภค  

 (3) การผสมผสานจากแรงผลักดันของผู้บริโภคและเทคโนโลยี คือ การ
พิจารณาทั้งความต้องการของผู้บริโภคและเทคโนโลยีที่มีอยู่ทั้งในและนอกองค์กร เพ่ือใช้ในการพัฒนา
นวัตกรรมด้านต่างๆ    

 
2.1.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (diffusion innovation theory) 

ส าหรับทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมนั้น Solomon (1966) กล่าวว่า การ
แพร่กระจายนวัตกรรม (diffusion innovation) เป็นกระบวนการสินค้าบริการหรือแนวคิดรูปแบบ
ใหม่ ที่ได้แพร่กระจายไปยังกลุ่มคน และอาจต้องใช้ระยะเวลา ผู้ใช้เริ่มมีการตัดสินใจว่าจะยอมรับ
นวัตกรรมหรือปฏิเสธ โดยอัตราการแพร่กระจายสินค้าใหม่จะมีความแตกต่างกันไปในสินค้าแต่ละ
ประเภทนั้น 

ทางด้าน Rogers (2003) ได้อธิบายความหมายของนวัตกรรม หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของสิ่งใหม่ๆ จากสังคมหนึ่งไปยังอีก
สังคมหนึ่งและสังคมนั้นจะรับเอาสิ่งใหม่ๆ นี้ไปใช้ก็ต่อเมื่อนวัตกรรมนั้นอาจเป็นทั้งความรู้ ความคิด 
เทคนิควิธีการและ เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยทฤษฎีกระบวนการแพร่กระจายนวัตกรรมนี้มีองค์ประกอบ
หลักที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบดังนี้ 

1.  องค์ประกอบทางด้านนวัตกรรม (innovation) สิ่งใหม่ที่จะแพร่กระจายไปสู่
สังคมนวัตกรรมที่เกิดขึ้น จะแพร่กระจายและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมนั้นประกอบด้วย 2 ส่วน 
คือ ส่วนที่เป็นความคิด และส่วนที่เป็นวัตถุ ซึ่งการยอมรับนวัตกรรมนั้นนอกจากจะมีความเกี่ยวข้อง
กับตัวผู้รับ ระบบสังคม และการสื่อสารแล้ว ในส่วนของตัวนวัตกรรมเองก็เป็นส่วนที่ส าคัญ  

2.  องค์ประกอบทางด้านการสื่อสารโดยผ่านสื่อทางใดทางหนึ่ ง ( types of 
communication) เพ่ือให้คนในสังคมได้รับรู้ระบบการสื่อสาร โดยการติดต่อระหว่างผู้ส่งข่าวสารกับ
ผู้รับข่าวสารผ่านสื่อหรือตัวกลางใดตัวกลางหนึ่งที่นวัตกรรมนั้นแพร่กระจายจากแหล่งก าเนิดไปสู่ผู้ใช้
หรือผู้รับนวัตกรรม  

3.  องค์ประกอบทางด้านการเกิดในช่วงเวลาหนึ่ง (time or rate of adoption) 
เพ่ือให้คนในสังคมได้รู้จัก นวัตกรรมใหม่ เพ่ือท าให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ กระบวนการ
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แพร่กระจายนวัตกรรมจึงต้องอาศัย ระยะเวลาและมีล าดับขั้นตอนเพ่ือให้บุคคลปรับตัวและยอมรับ
นวัตกรรม 

4.  องค์ประกอบทางด้านระบบสังคม (social system) โดยการแพร่กระจายเข้าสู่
สมาชิกของสังคม ซึ่งระบบสังคมจะมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายและการรับนวัตกรรม กล่าวคือ 
สังคมสมัยใหม่ระบบของสังคมจะเอ้ือต่อการรับนวัตกรรม ทั้งความรวดเร็วและปริมาณที่จะรับ ด้วย
บรรทัดฐานและค่านิยมของสังคมที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้นเมื่อมี
การแพร่กระจายสิ่งใหม่เข้ามาสังคมก็จะยอมรับได้ง่าย ซึ่งตรงกันข้ามกับสังคมยุคเก่าที่ยึดติดกับความ
เชื่อเดิมๆ การยอมรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและความรวดเร็วของการแพร่กระจายรวมถึง
ปริมาณที่จะรับนวัตกรรมนั้นจะเกิดได้ช้ากว่า น้อยกว่าหรืออาจจะไม่ยอมรับเลยก็ได้  

การยอมรับเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของบุคคล ซึ่งเริ่มจากการ
ได้ยินในเรื่องราววิทยาการนั้นๆจนกระทั่งยอมรับน าไปใช้ในที่สุด ซึ่งกระบวนนี้มีลักษณะคล้ายกับ
กระบวนการเรียนรู้ และการตัดสินใจ (decision making) ซึ่งแบ่งกระบวนการยอมรับออกเป็น 5 
ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นที่ 1 ขั้นการตระหนักรู้ (awareness stage)   
 เป็นขั้นเริ่มแรกที่ได้รับรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆ (นวัตกรรม) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ของบุคคลนั้นๆ แต่ยังได้รับข่าวสารไม่ครบถ้วน  
 ขั้นที่ 2 ขั้นสนใจ (interest stage)   
เป็นขั้นที่เริ่มมีความสนใจแสวงหารายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาการใหม่ๆ เพ่ิมเติม

พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจแน่ชัด และใช้กระบวนการคิดมากกว่าขั้นแรก ซึ่งในข้ันนี้จะท าให้
ได้รับความรู้เกี่ยวกับสิ่งใหม่หรือวิธีการใหม่มากข้ึน  

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินค่า (evaluation stage)  
เป็นขั้นที่จะไตร่ตรองว่าจะลองใช้วิธีการหรือวิทยาการใหม่ๆ นั้นหรือไม่ด้วยการ

เปรียบเทียบระหว่างข้อดีและข้อเสียจากค าแนะน าของข่าวสารต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ  
ขั้นที่ 4 ขั้นทดลอง (trial stage)   
เป็นขั้นที่ทดลองใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นการทดลอง เพ่ือจะดูผลลัพธ์ของ

นวัตกรรมดังกล่าวและมีการหาข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับนวัตกรรมนั้นเพ่ิมเติม 
ขั้นที่ 5 ขั้นตอนการยอมรับ (adoption stage)  
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เป็นขั้นที่บุคคลยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ นั้นและน าไปใช้ในสถาณการณ์ของการใช้
งานจริงของตนอย่างเต็มที่หลังจากที่ได้ทดลองและเห็นประโยชน์ของนวัตกรรมนั้นแล้วก็จะใช้งาน
อย่างต่อเนื่องต่อไป 

นอกจากนี้ทฤษฏีนี้ยังได้มีการศึกษาถึงเรื่องการพัฒนาผู้ใช้นวัตกรรมแตกต่างกัน
ออกไปตามกลุ่มประชากรเป้าหมาย โดยทฤษฎีนี้ได้อธิบายถึงกระบวนการตัดสินใจ และความเป็นไป
ได้ในการที่นวัตกรรมจะได้รับการยอมรับและแพร่กระจายออกไปสู่วงกว้างได้ ประกอบไปด้วย
คุณลักษณะส าคัญของนวัตกรรมที่ดี 5 ประการด้วยกันคือ  

1. ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบ (relative advantage) เป็นคุณลักษณะที่แสดงให้เห็น 
ถึงประโยชน์อันแท้จริงของนวัตกรรม ซึ่งนวัตกรรมจะได้รับการยอมรับได้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้นวัตกรรมนั้น 
รับรู้ได้ถึงข้อได้เปรียบของนวัตกรรมดังกล่าวสูงกว่าของเดิมที่มีอยู่ทั้งในเชิงเศริษฐกิจและในเชิงสังคม 

2. ความสอดคล้องเข้ากันได้กับระบบเดิม (compatitility) เป็นคุณลักษณะที่แสดง
ให้เห็นถึงความสอดคล้องของนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามานั้น มีความสอดคล้องเหมาะสมกับผู้รับนวัตกรรม
ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นค่านิยมทางสังคม วัฒธรรม ทักษะของผู้รับ และระบบเดิมที่มีการใช้งานอยู่ 

3. ความยุ่งยากซับซ้อน (complexity) เป็นคุณลักษณะที่บ่งบอกถึงความซับซ้อน
ของระบบการเรียนรู้และใช้งานนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามา หากนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาแทนที่มีข้อจ ากัดใน
เรื่องของความยุ่งยากซับซ้อนในการเรียนรู้และใช้งานน้อย นวัตกรรมนั้นก็มีแนวโน้มที่จะได้รับการ
ยอมรับ 

4. โอกาสในการทดลองใช้ (trialability) เป็นคุณลักษณะที่เปิดโอกาสให้ผู้รับนวัต 
กรรมได้ทดลองใช้ โดยไม่มีเงื่อนไขผูกมัดจนกว่าผู้รับนวัตกรรมจะเกิดความคุ้นเคยและยอมรับในที่สุด 

5. โอกาสในการสังเกตเห็นได้ (observability) เป็นคุณลักษณะที่ผู้รับนวัตกรรม 
สามารถสังเกตุเห็นประโยชน์ของการใช้นวัตกรรมดังกล่าวจากบุคคลอ่ืนๆ ได้ทั้งในเชิงรูปแบบการใช้ 
ประโยชน์ที่ได้รับ และผลกระทบต่างๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งกระตุ้นท าให้ผู้รับนวัตกรรมเกิดความคุ้นเคยและ 
อาจจะยอมรับได้ในขั้นต่อไป 

ซึ่งองค์ประกอบต่างๆข้างต้นล้วนเป็นสิ่งที่จะส่งผลต่อการยอมรับและการ
แพร่กระจายนวัตกรรมใหม่ๆออกไปสู่สังคมในวงกว้างได้ ดังนั้นการจะออกนวัตกรรมใหม่ๆทุกครั้ง
จะต้องค านึงถึง องค์ประกอบดังกล่าวให้ครบถ้วน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการยอมรับและการแพร่กระจาย
ของนวัตกรรม 

 
2.1.3 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance model: 

TAM) 
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แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีของผู้ ใช้ง าน technology acceptance 
model : TAM เป็นทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและใช้เป็นต้นแบบในการศึกษาการ 
ยอมรับเทคโนโลยีของแต่ละบุคคลโดยมุ่งศึกษาความตั้งใจของผู้ใช้ที่จะใช้ระบบสารสนเทศและพฤติ 
กรรมการใช้งานที่จะเกิดขึ้นตามมา โดยทฤษฎีดังกล่าวได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Davis ในปี 1989 
(Davis, 1   ) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงการยอมรับของผู้ใช้เทคโนโลยี  โดยการพัฒนาและขยายองค์ 
ความรู้มาจากทฤษฎีการกระท าด้วยเหตุผล (theory of reasoned action: TRA) ของ (Ajzen & 
Fishbein, 1980) โดยมีความเชื่อว่าการที่บุคคลจะลงมือกระท าพฤติกรรมใดนั้นสามารถท านายได้
จากความเชื่อ (belie ) ทัศนคติ (attitudes) และความตั้งใจกระท า (intention) ผลลัพธ์ของความ 
ต้ังใจดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในการใช้งานในอนาคต เพ่ืออธิบายและท านายพฤติกรรมของผู้ 
ใช้ในการยอมรับหรือต้องการใช้ระบบสารสนเทศนั้น (Davis, 1   ) ได้น าเสนอรูปแบบการยอมรับ 
เทคโนโลยีที่อธิบายถึงการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคล โดยมีเป้าหมายเพ่ืออธิบาย 
ตัวแปรที่มีความส าคัญต่อการยอมรับเทคโนโลยี อันได้แก่ ปัจจัยทางด้านการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ 
(perceived use ulness) ปัจจัยทางด้านการรับรู้ถึงการใช้งานง่าย (perceived ease o  use) 
ปัจจัยทางด้านทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (attitude towards using) ปัจจัยทางด้านพฤติกรรมความ 
ตั้งใจ (be avior intention) 

ผลจากการค้นคว้าศึกษางานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการยอมรับเทคโน 
โลยี พบว่าแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี TAM นั้นได้มีผู้วิจัยน าไปอธิบายเรื่องการยอมรับเทคโน 
โลยีกันอย่างแพร่หลาย เช่น (Taher Farahat, 2012) ได้ท าการศึกษาเรื่องการยอมรับการเรียนออน 
ไลน์ในมหาวิทยาลัยอียิปต์ (Ali Tarhini, Kate Hone, and Xiaohui Liu, 2013) ได้ท าการศึกษา 
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับสภาพแวดล้อมทางด้านอีเลิร์นนิงในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
(Nafsaniath Fatherma, David Shannon, Margaret Ross, 2015) ได้ท าการศึกษาเรื่องการยอม 
รับการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ของคณาจารย์ในสถาบันอุมดมศึกษา และ (Ching-Ter Chang, 
2017) ได้ท าการศึกษาเรื่องพฤติกรรมความตั้งใจของนักศึกษาในอาเซอร์ไบจานที่มีต่อความตั้งใจใน 
การใช้ระบบอีเลิร์นนิ่ง จากตัวอย่างการศึกษาของนักวิจัยที่กล่าวมาข้างต้นนั้นพบว่าทฤษฎี TAM เป็น
ส่วนส าคัญในการกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมความตั้งใจและการตัดสินใจยอมรับการใช้งานระบบ เทค 
โนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจ ในการน าเอาตัวแปรการยอมรับเทคโนโลยี เข้ามาใช้ 
เป็นส่วนหนึ่งในการท านายความตั้งใจของกลุ่มประชากรเป้าหมายที่มีต่อ งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผล 
ต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” 

ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีในแบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model: TAM) (Davis, 1989) นั้นประกอบไปด้วย ตัวแปรภายนอก 
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(exogenous variables) การรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งาน (perceived usefulness) ซึ่งหมายถึง
ระดับความเชื่อว่าจะสามารถช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพได้ และการรับรู้ในการใช้งานง่าย (perceived 
ease of use) ซึ่งหมายถึง ระดับความเชื่อท่ีว่าเทคโนโลยีนั้นไม่ต้องใช้ความพยายามที่จะใช้งาน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อไปยังทัศนคติในการใช้ (attitude toward using) และส่งผลไปยังพฤติกรรมที่มีแนวโน้มจะ
ใช้  (behavioral intention to use) จากนั้นจึงเกิดการใช้งานจริง (actual system use) โดย
สามารถอธิบายความหมายของปัจจัยต่างๆ ได้ ดังรูปภาพที่ 2.1 

รูปภาพที่ 2.1 แบบจ าลองการยอมรับของผู้ใช้งานเทคโนโลยี 

 
ที่มา : Davis, F. (1989) Perceived Usefulness, Ease of Use, and User Acceptance of 
Information Technology, MIS Quarterly, 13 (3), 319- 339 

จากโครงสร้างปัจจัยหลักดังภาพข้างต้นนั้นประกอบไปด้วย 2 ปัจจัยแรกคือ การ
รับรู้ถึ งประโยชน์ ในการใช้  (perceived usefulness: PU) และ การรับรู้ความง่ายในการใช้  
(perceived ease of use: PEOU) ซึ่งส่งผลต่อปัจจัย 3 ปัจจัยถัดมา คือ ทัศนคติของผู้ใช้ (attitude 
towards using: AT) ความตั้งใจที่จะใช้ (behavioral intention to use: BI) และพฤติกรรมการใช้
จริง (actual use) 

- การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) หมายถึง ระดับความเชื่อของ
ผู้ใช้ที่คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและ มีเป้าหมายที่จะใช้ต้องมีความง่ายในการ
เรียนรู้ที่จะใช้งาน และไม่ต้องใช้ความพยายามมากอีกท้ังการรับรู้การใช้งานง่ายในการใช้งานมีอิทธิพล
ทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้ระบบโดยส่งผ่านการรับรู้ประโยชน์  

- การรับรู้ประโยชน์  (perceived usefulness) หมายถึง การรับรู้ ว่ าระบบ 
สารสนเทศที่น ามาใช้นั้นก่อให้เกิดประโยชน์ และถ้าหากมีการใช้ระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้น
ใหม่จะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ซึ่งการรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลโดยตรงต่อความตั้งใจใช้
ระบบสารสนเทศ  

- ทัศนคติที่มีต่อการใช้ (attitude toward using) หมายถึง ทัศนคติของผู้ใช้ เป็น
เจตนาที่เกิดขึ้นจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ ซึ่งหากผู้ใช้
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รับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์หรือใช้งานง่ายผู้ใช้ก็จะเกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบนั้น ซึ่งจะส่งผลต่อไป
ยังความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี (Ajzen & Fishbein, 1  0) 

- ความตั้งใจใช้ (Intention to use) หมายถึง ความตั้งใจที่ผู้ใช้พยายามใช้งานและ
ความเป็นไปได้ที่จะยอมรับและใช้งานจริง (actual use) อย่างต่อเนื่องในอนาคต 

ดังนั้นแบบจ าลองโมเดลการยอมรับเทคโนโลยีจึงเป็นตัวบ่งบอกให้ทราบถึงความ

มีประโยชน์และการใช้งานง่าย ที่เป็นตัวท านายความตั้งใจในการใช้งานและการใช้งานจริงของผู้ใช้แต่ 

ละคน (Davis, 1989) 

 
2.1.4 แบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (Information System 

Success Model: IS Success Model) 
แบบจ า ล อ ง ข อ ง  DeLone and Mclean Information System Success 

Model: IS Success Model (Delone, 2003) เป็นแบบจ าลองที่มีการน าไปอ้างอิงในบทความวิชา 
การและงานวิจัยกันอย่างแพร่หลาย เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของการใช้งานระบบสารสนเทศ ประ 
กอบด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 6 ปัจจัย อันได้แก่ คุณภาพของข้อมูล (information quality)  คุณภาพ 
ของระบบ (system quality) และคุณภาพของการบริการ (service quality) ซึ่งทั้งสามปัจจัยนี้ส่ง 
ผลต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบ (intention to use) และการใช้ (use) ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 
(user satis action) ซี่งจ านวนของการใช้นั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับความพึงพอใจ 
ของผู้ใช้งานโดยที่ความพึงพอใจของผู้ใช้และการใช้ระบบนั้นส่งผลโดยตรงต่อประโยชน์ที่ได้รับ (net 
bene its) ความสัมพันธ์ของปัจจัยดังกล่าวที่ส่งผลต่อกันนั้นได้ท าการแสดงไว้ให้เห็น ดังรูปภาพที่ 2.2 

 
รูปภาพที่ 2.2 แบบจ าลองของ DeLone and Mclean 

 (Information System Success Model : IS Success Model) 
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ที่มา : Delone, W. H., (2003) 
 

 2.1.4.1 คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (information quality) 
ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (information quality) หมาย 

ถึงคุณภาพของข้อมูลที่ผู้ใช้ได้รับจากการใช้ระบบ ซึ่งหากข้อมูลดังกล่าวมีคุณภาพจะส่งผลในเชิงบวก 
ต่อความตั้งใจในการใช้ระบบ และความพึงพอใจในการใช้ระบบของผู้ใช้งาน ดังนั้นเพ่ือให้ผู้ใช้งานระ 
บบสามารถใช้งานข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ระบบข้อมูลสารสนเทศควรต้องมีการจัดท าข้อมูลให้
มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานให้ได้มากที่สุด อันประกอบไปด้วย 

1. ความถูกต้อง (accuracy) หมายถึง ข้อมูลมีความถูกต้อง เที่ยงตรงและ
เชื่อถือได้ (Patricio E. Ramírez-Correa, 2017; Alireza Hassanzadeh, 2012) 

2. ความครบถ้วนสมบูรณ์ (completeness) หมายถึง ข้อมูลมีเนื้อหา 
ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน และเข้าใจได้ง่าย (Freeze, Ronald D; Alshare, 
Khaled A; Lane, Peggy L; Wen, H Joseph, 2010) 

3. ความทันต่อเวลา (timeliness) หมายถึง ข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทัน 
สมัยอยู่เสมอ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน (Narasimhaiah Gorla, 2010) 

 2.1.4.2 คุณภาพของระบบ (system quality) 
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system quality) หมายถึง คุณภาพของ 

การประมวลผลระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และองค์ประกอบทางด้านข้อมูลที่เป็นตัว 
ชี้วัดว่าระบบใช้งานได้ดีทางเทคนิค ซึ่งจะส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบและความพึงพอใจในการ 
ใช้ระบบของผู้ใช้งาน ซึ่งคุณภาพในส่วนนี้สามารถดูได้จากคุณลักษณะต่างๆ ของระบบ เช่น ความ 
เสถียรในขณะใช้งาน ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบเมนูการใช้งานต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นการ 
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จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีคุณภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา จะส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจ 
และความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้ใช้ อันประกอบไปด้วย 

1. ความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability) หมายถึง ระบบมีความ

น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ  (Chiao‐Chen Chang, 2013) 
2. ความเสถียรของระบบ (system stability) หมายถึง ระบบมีความ

เสถียรและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ  (Go€khan Dag!han, 2016) 
3. ความง่ายในการใช้งาน  (system user friendly) หมายถึง ระบบมี 

ความใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (Go€khan Dag!han, 2016) 
 2.1.4.3 คุณภาพของการบริการ (service quality) 

ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ (service quality) หมายถึง คุณภาพ 
ของการให้บริการที่ผู้ใช้งานระบบจะได้รับการบริการช่วยเหลือจากผู้ให้บริการในระบบสารสนเทศรวม 
ถึงความน่าเชื่อถือของการให้บริการ ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ใช้งานได้อย่างมีคุณภาพจะส่งผล 
ในเชิงบวกต่อความตั้งใจและความพึงพอใจในการใช้งานระบบของผู้ใช้ 

1. ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (service empathy) หมายถึง ผู้ให้บริการ
มีความเอาใจใส่ เข้าใจ และ ให้ความส าคัญต่อผู้ใช้บริการ (Ibrahim Almarashdeh, 2016) 

2. ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (service reliability) หมายถึง ความ
น่าเชื่อถือในการให้บริการข้อมูล และค าแนะน าต่างๆ  มีการปรับปรุงการบริการในการให้ข้อมูลอยู่
เสมอ (Narasimhaiah Gorla, 2010) 

3. การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness) หมายถึง 
ผู้ให้บริการมีความยินดีที่จะให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว (Narasimhaiah Gorla, 2010) 

 2.1.4.4 ความตั้งใจที่จะใช้ระบบ (intention to use) 
ปัจจัยด้านความตั้งใจที่จะใช้ระบบ (intention to use) หมายถึง ความ 

ตั้งใจที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีต่อระบบ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ดีที่มีต่อความต้องการในการใช้งาน หาก 
คุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล และ คุณภาพของบริการ ทั้งสามส่วนนี้ดีจะส่งผลดีต่อความตั้ง 
ใจในการใช้งานและการใช้ 

  2.1.4.5 ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (user satisfaction) 
ปัจจัยด้านความพึงพอใจของผู้ใช้งาน (user satisfaction) หมายถึง 

ความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ 
การประเมินความส าเร็จของระบบสารสนเทศ เนื่องจากความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบแต่ละคนนั้น 
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เกี่ยวข้องกับทัศนคติที่มีต่อการใช้งานระบบสารสนเทศ หากผู้ใช้มีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ก็จะสร้างความ 
พึงพอใจและส่งผลดีต่อความส าเร็จในการใช้งานระบบ  

 2.1.4.6 ประโยชน์ที่ได้รับ (net benefits) 
ปัจจัยด้านประโยชน์ที่ได้รับ (net benefits) หมายถึง ประโยชน์จากการ 

ใช้งานระบบสารสนเทศที่ผู้ใช้งานระบบจะได้รับ ว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานและได้รับประ 
โยชน์อย่างแท้จริง 

 
2.1.5 นวัตกรรมทางการตลาด (marketing innovation) 

นวัตกรรมทางการตลาด (marketing innovation) เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญใน 
การที่จะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จทางด้านการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และ 
เป็นการขยายโอกาสให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑห์รือบริการขององค์กรได้อย่างแพร่ 
หลายมากยิ่งขึ้นรวมถึงเป็นการเพิ่มความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งส าหรับ 
ค าว่า “นวัตกรรมทางการตลาด” นั้น ได้มีผู้ให้ค านิยามไว้หลากหลาย (Robinson and Pearce, 
1988)  ได้ให้ค านิยาม นวัตกรรมทางการตลาด ว่าเป็น “นวัตกรรมในการท าการตลาด” หรือ  
เป็น “เทคนิคในการท าการตลาดแบบใหม่” ในบริบทของรูปแบบเชิงกลยุทธ์ขององค์กร ในขณะที่ 
(Hanvanach, Droge and Calatone, 2003) กล่าวว่า “นวัตกรรมทางการตลาด” เป็นความสามารถ 
ในการปรับปรุงรูปแบบอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือสร้างมูลค่าให้แก่ลูกค้า สร้างความได้ 
เปรียบให้เหนือคู่แข่งขันและสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดตามความรู้ความสามารถ
ขององค์กร ทางด้าน (Tinoco, 2005) นั้นกล่าวว่า นวัตกรรมการตลาด คือ การสร้างและใช้แนวคิด 
ใหม่ในการสร้างช่องทางการสื่อสาร ส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า และการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
นอกจากนี้แล้ว (Chen, 2006) ยังได้ให้ค านิยามเพ่ิมเติมไว้อีกว่า นวัตกรรมทางการตลาด เป็นการ 
พัฒนาเครื่องมือและวิธีการทางการตลาดแบบใหม่ ๆ โดยมีรูปแบบทางนวัตกรรมการตลาด 2 รูปแบบ 
ด้วยกัน คือ (1) ความสามารถในการรับข้อมูลของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2) สามารถลด 
ต้นทุนการท าธุรกรรมของผู้บริโภคได้ โดยที่ (OECD, 2007) ได้ขยายความของ นวัตกรรมทางการ 
ตลาด ว่าเป็นการใช้วิธีการทางการตลาดแบบใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ในการออก 
แบบผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การจัดวางผลิตภัณฑ์ การโปรโมตผลิตภัณฑ์ หรือการก าหนดราคา 

จากค านิยามทั้งหมดข้างต้นเราจะเห็นได้ว่า นวัตกรรมทางการตลาดนั้น มีความ 
ส าคัญและเกี่ยวข้องกับเทคนิคและรูปแบบในการที่เราจะสร้างเครื่องมือและช่องทางในการสื่อสารกับ
ลูกค้า เพ่ือท าให้องค์กรสามารถสื่อสารและส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์กร ช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันและอยู่ 

Ref. code: 25605923032097QXL



23 
 

 

 

รอดภายใต้ความท้าทายทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบันนวัตกรรมการตลาดเข้ามาช่วยในการพัฒนาและ 
สร้างความเปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืนบนพ้ืนฐานของความแตกต่าง และกลยุทธ์ผู้น าด้านต้นทุน 
(Naidoo, 2010) 

นวัตกรรมด้านการตลาดขึ้นอยู่กับการส่งเสริมครื่องมือทั้งสี่ด้านที่เกี่ยวข้องและ
มุ่งเน้นไปที่การตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยการบรรลุข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันที่
ยั่งยืน (Ferrell and Hartline, 2011, หน้า 18-19) ซึ่ง นวัตกรรมทางการตลาดนั้นเกี่ยวข้องกับการ
ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ แนวคิดทางการตลาดแบบใหม่ หรือ วิธีการทางการตลาดใหม่ๆ 
ที่ไม่เคยใช้ในองค์กรมาก่อน ซึ่งขึ้นอยู่กับการผสมผสานองค์ประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน คือ 1) การ
ปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบและการบรรจุหีบห่อ  2) ด าเนินกลยุทธ์ 
ทางด้านการตั้งราคา 3) ด าเนินการแนวคิดทางด้านการค้าปลีกใหม่ทั้งหมด ช่องทางการจัดจ าหน่าย 
ใหม่ๆ 4) การด าเนินการแนวคิดการโปรโมตสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ (การโฆษณาบนเครือข่ายสังคม 
ออนไลน์) 

นอกจากการใช้เครื่องมือทางด้านนวัตกรรมการตลาดมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจ 
ให้มียั่งยืนแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ความรู้ทางด้านการตลาดซี่งความรู้ด้านการตลาดนั้น 
เป็นสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและจ าเป็นส าหรับนวัตกรรมด้านการตลาดเป็นอย่างยิ่ง 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  

2.2.1 แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยี (technology acceptance model) 
เพ่ือท าให้งานวิจัยเรื่อง“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” มีข้อมูลสนับสนุนที่เป็นประโยชน์ น่าเชื่อถือ และ
เพียงพอตอ่การด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า 

นักวิจัยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นในแถบยุโรป เอเชีย แอฟริกา ออสเตรเลีย รวมถึง
สหรัฐ อเมริกา ได้ท าการศึกษาการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี โดยใช้แบบจ าลองการยอมรับ
เทคโนโลยี (Technology Acceptance Model : TAM) มาใช้ในการอธิบายแนวโน้มในการยอมรับ
การใช้งานนวัตกรรมใหม่ๆ ของแต่ละบุคคล โดยมีปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้อง 2 ปัจจัย คือ การรับรู้ถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน (Davis, 1989) ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
รับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจากเทคโนโลยีและทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน ในขณะที่ความตั้งใจแสดง
พฤติกรรมการใช้งานได้รับอิทธิพลจากทัศนคติที่มีต่อการใช้งานและการรับรู้ถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีส่งผลต่อการยอมรับการใช้งาน (Rogers, 1  5) กล่าวว่า ทัศนคติส่วนบุคคลและความ
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คิดเห็นอาจมีผลต่อการยอมรับนวัตกรรม จากการศึกษาเรื่องการยอมรับในแถบอเมริกาของ 
(Maxwell K. Hsu, 2009) พบว่าวิธีการที่จะกระตุ้นให้นักศึกษา MBA หันมาเรียนรู้และยอมรับการใช้
ซอร์ฟแวร์ทางด้านสถิติเพ่ือเสริมสร้างทักษะที่จ าเป็นส าหรับนักธุรกิจในการวิเคราะห์ข้อมูล  และ
ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดนั้นปรากฏว่าทั้งการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์ในการ
ใช้งานล้วนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจของผู้ เรียนในการที่จะใช้ซอร์ฟแวร์ทางด้านสถิติ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (Nafsaniath Fathema, David Shannon, Margaret Ross, 2015) ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อและทัศนคติของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจ และการใช้เครื่องมือช่วยสอนในระบบการจัดการการเรียนรู้หรือไม่ ซึ่งหากคณาจารย์ประเมินว่า
การใช้เครื่องมือต่างๆในระบบการจัดการการเรียนนรู้นั้นมีความง่ายในการใช้งาน และเป็นประโยชน์
ต่อการเรียนการสอนของพวกเขาแล้ว พวกเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เครื่องมือในระบบดังกล่าว 
ซึ่งทัศนคติที่ดีนี้จะมีผลน าไปสู่ การพัฒนาความตั้งใจในเชิงบวกที่จะใช้ระบบในที่สุด ความตั้งใจในเชิง
บวกของเหล่าคณาจารย์มีอิทธิพลต่อการใช้งานจริงของระบบการจัดการการเรียนรู้ จากผลการศึกษา
พบว่าความง่ายในการใช้งาน และความมีประโยชน์ในการใช้งานมีผลต่อความตั้งใจในการใช้เครื่องมือ
ช่วยสอนในระบบการจัดการการเรียนรู้ของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจริงดังสมมติฐานที่ผู้วิจัยได้
ตั้งเอาไว้ 

การศึกษาเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีในแถบยุโรปและออสเตรเลียก็มีการศึกษา
กันอย่างแพร่หลายเช่นกัน ดังงานวิจัยของ (Manuela Aparicio, 2016) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมในการยอมรับการใช้ระบบอีเลิร์นนิง ว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่จะส่งผลกระทบต่อการ
ยอมรับการใช้ระบบดังกล่าว จากการศึกษาพบว่า ทั้งวัฒนธรรมทางด้านปัจเจกชน และวัฒนธรรม
ทางด้านการรวมกลุ่มล้วนให้ความส าคัญกับการใช้งานง่ายของระบบและประโยชน์ของระบบที่ส่งผล
ให้ผู้ ใช้รับรู้ถึงความคุ้มค่าในการใช้งาน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Zixiu Guo, 2016) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนใน
หลักสูตรออนไลน์ จ านวน 524 คน ผลจากการศึกษาพบว่า จากการที่นักศึกษารับรู้ถึงคุณค่าและ
ประโยชน์ในการใช้งานของระบบการเรียนออนไลน์ ส่งผลเชิงบวกให้นักศึกษามีความตั้งใจในการที่จะ
ใช้ระบบการเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง นอกจากงานวิจัยชิ้นนี้แล้ว งานวิจัยของ (Ali Tarhini, Kate 
Hone, and Xiaohui Liu, 2013) ยังเป็นเครื่องยืนยันได้ว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน และ 
ประโยชน์ในการใช้งานของระบบอีเลิร์นนิ่งนั้นส่งผลในเชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้ระบบจริง ดังจะ
เห็นได้จากผลของการวิจัยที่ท ากับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทที่ก าลังศึกษาอยู่ในระบบ
ออนไลน์แบบเต็มเวลาและแบบพาร์ทไทม์ของมหาวิทยาลัยสองแห่งในกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน 
จ านวน 569 คนนั้นปรากฏว่าปัจจัยทางด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งานและการรับรู้ประโยชน์ใน
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การใช้งานเป็นตัวบ่งชี้ในการสนับสนุนว่า แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีของ (Davis, 198 ) นั้น
เป็นแบบจ าลองที่มีความเที่ยงตรงในการคาดการณ์พฤติกรรมการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ๆ ของบุคคลทั้งในแบบปัจเจกชนและแบบการรวมกลุ่ม 

ส าหรับการศึกษาในแถบแอฟริกา จากการทบทวนวรรณกรรมมีผู้วิจัยจ านวนไม่
น้อยที่น าเอาแบบจ าลองการยอมรับทคโนโลยีมาใช้ในการคาดการณ์ผลลัพธ์ของความตั้งใจในการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ดังเช่น งานวิจัยของ (Richard Boateng, Alfred Sekyere Mbrokoh, 
Lovia Boateng, Prince Kwame Senyo, Eric Ansong, 2016) ได้ท าการวิจัยเรื่องการยอมรับการ
เรียนอีเลิร์นนิงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ของประเทศกานา จ านวน 337 คน เพ่ือค้นหาปัจจัยที่
แท้จริง ที่จะส่งผลท าให้บรรดานักศึกษาทั้งหลายในประเทศที่ก าลังพัฒนา สามารถยอมรับใน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ยังคงเป็นเรื่องใหม่อยู่มากส าหรับนักศึกษาที่นั่น ผลของการศึกษาพบว่า
การที่จะท าให้นักศึกษาในประเทศที่ก าลังพัฒนามีความตั้งใจในการที่จะน าเอาระบบอีเลิร์นนิงไปใช้
นั้น สิ่งส าคัญคือ ผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนและคณาจารย์ผู้สอนจ าเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีการทดลองใช้ระบบก่อนการใช้งานจริง เพ่ือท าให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้
งานระบบ ซึ่งเมื่อนักศึกษาเกิดความคุ้นชินและรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานและประโยชน์ในการใช้
งานจะส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบต่อไปในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ (Taher Farahat, (2012); Tamer Abbas (2016); Edda Tandi Lwoga, Mercy 
Komba, (2015); Godfrey Maleko Munguatosha; Paul Birevu Muyinda, Jude Thaddeus 
Lubega, 2011) ที่ท าการศึกษาใน อียิปต์ ทานซาเนีย และแอฟริกา เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ยอมรับการเรียนออนไลน์ของประเทศที่ก าลังพัฒนาเหล่านี้ว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ทั้งนักศึกษา
และคณาจารย์รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการเรียนออนไลน์ทั้งหมดจะยอมรับ มีทัศนคติที่ดีต่อ
ระบบ และ มีความตั้งใจที่จะใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง นักวิจัยทั้งหลายที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ต่างมีผลสรุป
ออกมาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปัจจัยหลักท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งส่งผลต่อการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน และ น าไปสู่
ทัศนคติที่ดีต่อระบบท าให้เกิดความตั้งใจที่จะใช้งานระบบเพ่ือผลประโยชน์ทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยี ในแถบภูมิภาคเอเชียนั้นมีผู้ 
วิจัยจ านวนมากที่ได้น าเอาแบบจ าลองดังกล่าวไปเป็นโมเดลต้นแบบในการค้นหาปัจจัยที่จะส่งผลให้
เกิดความส า เร็จ ในการใช้งานระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่ ง เราจะเห็นได้ว่ า
สถาบันการศึกษาทั่วโลกต่างทุ่มทุนในระบบการจัดการการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพ่ือยกระดับ
คุณภาพทางด้านการเรียนการสอนเนื่องจากการพัฒนาระบบสารสนเทศในระดับอุดมศึกษามีการ
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เติบโตอย่างรวดเร็วแต่ปัญหาที่ตามมา คือ หลังจากสร้างระบบขึ้นมาแล้วขาดการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้น (Mohammad Ahmad Al‐hawari, Samar Mouakket, 2010) จึงได้ท าการศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความพึงพอใจและความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 340 คน ที่ใช้ระบบแบล็คบอร์ดในมหาวิทยาลัยขนาดกลางของยูเออีแห่งหนึ่งในอาหรับเอ
มิเรตส์ ผลจากการศึกษาพบว่าการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานนั้นส่งผลโดยตรงต่อความพึงพอใจของ
นักศึกษาและความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบอีเลิร์นนิงต่อไป และการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานนั้น
ก็ส่งผลต่อการใช้ระบบอีเลิร์นนิงอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน ส่วนทางด้าน (Samar Mouakket, Anissa 
M. Bettayeb, 2015) ได้ท าการศึกษาถึงความตั้งใจในการใช้ระบบแบล็คบอร์ดเป็นเครื่องมือในการ
ช่วยสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยในอาหรับเอมิเรตส์ จ านวน 158 คน ปรากฏว่าผลจากการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน ผ่านการฝึกอบรมและการสนับสนุนทางด้านเทคนิค รวมถึงลักษณะของการใช้
งานง่ายของเทคโนโลยีที่มีการออกแบบทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนนั้นส่งผลใน
เชิงบวกต่อความตั้งใจในการใช้ระบบแบล็คบอร์ดมาเป็นเครื่องมือช่วยสอนอย่างต่อเนื่องของอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Hossein Mohammadi,2015) 
ที่ได้ท าการศึกษาถึงการบูรณาการ รูปแบบการยอมรับเทคโนโลยีเข้ากับแบบจ าลองความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพ่ือค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ ความตั้งใจในการที่จะใช้และ
การใช้งานระบบอีเลิร์นนิงจริงของนักศึกษาผู้ใช้ระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย 4 แห่ง จ านวน 420 
คน ในกรุงเตหราน ประเทศอิหร่าน ผลจากการศึกษาพบว่า ทั้งคุณภาพของระบบสารสนเทศและการ
รับรู้ความง่ายในการใช้งาน รวมถึง การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน มีผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการ
ที่จะใช้ระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษา ซึ่งผลจากการศึกษาดังกล่าว ให้ผลไม่ต่างจากงานวิจัยของ 
(Ching-Ter Chang, 2017) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยในอาเซอร์ไบจาน จ านวน 763 คน ที่มีต่อการใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง ผลจากการศึกษา
พบว่าปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นบรรทัดฐาน ประสบการณ์ ความเพลิดเพลินในการใช้งานระบบ 
ส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ประโยชน์ และการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน จากนั้นทั้งสองปัจจัยนี้จะ
ส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้ระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษา 

จากตัวอย่างของวรรณกรรมที่ทบทวนมาข้างต้น ท าให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรทางด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน และการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานว่ามีความสัมพันธ์
ในเชิงบวกท่ีจะส่งผลต่อทัศนคติในการใช้ และความตั้งใจในการยอมรับระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ใหม่ๆ ที่เข้ามา นอกจากนี้ยังมีตัวแปรส าคัญอีกตัวหนึ่งที่ส่งผลทางบวกต่อทั้งทัศนะคติในการใช้และ 
ความตั้งใจที่จะใช้ระบบ รวมถึงการใช้งานระบบจริง ปัจจัยตัวนั้นคือ การรับรู้ถึงคุณค่า (perceived 
value) ตามค านิยามของ (Leyla Temizer, 2012) คือ การรับรู้ถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับ 
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จากผลิตภัณฑ์หรือบริการ เมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไป ซึ่งหมายความว่า การที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รับรู้ถึงคุณค่า (perceived value) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กร 
น าเสนอไปนั้นแสดงให้เห็นว่าลูกค้านั้นรับรู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นด้วย ซึ่งการรับรู้ 
คุณค่า (perceived value) นี้ส่งผลเชิงบวกต่อ ทัศนคติและความตั้งใจในการใช้งาน รวมถึงส่งผลต่อ 
การยอมรับเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Zixiu Guo, 2016) ที่ได้ท าการศึกษา 
เกี่ยวกับความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรออน 
ไลน์ จ านวน 524 คน ผลจากการศึกษาพบว่า จากการที่นักศึกษารับรู้ถึงคุณค่า (perceived value) 
และประโยชน์ในการใช้งานของระบบการเรียนออนไลน์แล้วท าให้ส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการที่ 
จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Heetae Yang, 2016) 
ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับการยอมรับอุปกรณ์แบบพกพาได้ (wearable devices) กับผู้บริโภคชาว
เกาหลี ที่มีอายุระหว่าง 10 ถึง 69 ปี ในช่วงเดือน มิถุนายน ปี 2558 โดยการส ารวจออนไลน์กับผู้ที่
เคยใช้อุปกรณ์ดังกล่าวและผู้ที่มีแนวโน้มว่าจะใช้ จ านวน 375 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่า 
(perceived value) ของผู้บริโภคที่รับรู้ได้ถึงประโยชน์ในการใช้งานของอุปกรณ์แบบพกพาได้ส่งผล 
เชิงบวกต่อความตั้งใจในการที่จะใช้อุปกรณ์แบบพกพาได้ นอกจากนี้แล้วยังมีผลสอดคล้องกับงานวิจัย 
ของ (Stephanie Hui-Wen Chuah, 2016) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการตลาดส่งผลต่อ
การรับรู้คุณค่า (perceived value) และความภักดีของผู้บริโภค โดยท าการศึกษากับผู้สมัครใช้ 
บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบจ่ายรายเดือนของเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ทั้งสี่รายในมาเล 
เซีย ที่มีอายุระหว่าง 18-34 ปี จ านวน 417 คน ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่า (perceived 
value) ของนวัตกรรมทางการตลาด ส่งผลเชิงบวกต่อการที่ผู้บริโภครับรู้ถึงคุณค่าที่ได้จากการใช้งาน 
เมื่อเทียบกับเงินท่ีจ่ายออกไป และส่งผลเชิงบวกต่อความภักดีของผู้บริโภค 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมทางด้านการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากหลากหลายแง่มุม และหลากหลายภูมิภาค ผู้วิจัยจึงน าเอาตัวแปรทางด้านการยอมรับเทคโนโลยี 
TAM 4 ตัว ที่มีผู้น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” โดยปัจจัยทั้ง 4 ตัวนั้น
ประกอบด้วย   

1. การรับรู้คุณค่า (perceived value)   
2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use)  
3. ทัศนคติ (attitude)   
4. ความตั้งใจในการใช้งาน (intention to use) 
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2.2.2 แบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) 
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

พบว่านอกจากปัจจัยทางด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) การรับรู้ถึง 
ประโยชน์ในการใช้งาน (perceived usefulness) และการรับรู้คุณค่า (perceived value) ที่ส่งผล 
เชิงบวกต่อทัศนคติการใช้งานและน าไปสู่ความตั้งใจในการใช้งานแล้ว ยัง มีองค์ประกอบทางด้าน 
ระบบสารสนเทศ (information system) ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับระบบการเรียนออนไลน์ ดังนั้นผู้วิจัย 
จึงได้น าเอาแบบจ าลองที่กล่าวถึงความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ( IS Success Model) มาประ 
ยุกต์ใช้เพ่ือตรวจสอบในเรื่องของระบบสารสนเทศของระบบการเรียนออนไลน์ ซึ่ง (Delone and 
McLean, 2003) กล่าวว่า แบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศ (IS Success Model) นั้นมี
องค์ประกอบส าคัญอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ, คุณภาพของระบบ และ
คุณภาพของการบริการ ซึ่งทั้งสามองค์ประกอบนี้เป็นการวัดระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ
สารสนเทศที่มีต่อคุณภาพของสารสนเทศ การใช้งาน และประโยชน์ที่ผู้ใช้งานได้รับ รวมถึงความพึง 
พอใจของผู้ใช้งานเป็นปัจจัยส าคัญในการวัดความส าเร็จของระบบสารสนเทศ  

คุณภาพของระบบ (system quality)  
คุณภาพของระบบ ตามค านิยามของ (C en, 2010) คือ การวัดระบบการ

ประมวลผลของตัวระบบซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ที่จะเป็นผู้ก าหนดขึ้นในระหว่างที่มีการ
พัฒนาระบบ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้งาน โดยประกอบไปด้วยปัจจัย
ทางด้าน ลักษณะของระบบ ความเพียงพอทางด้านเทคนิค การสืบค้น ความปลอดภัย และ ความเป็น
ส่วนตัว ในขณะที่ (Narasimhaiah Gorla, 2010) ได้ขยายความว่า คุณภาพของระบบ (system 
quality) หมายถึง คุณภาพของการประมวลผลระบบข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์และ
องค์ประกอบทางด้านข้อมูลที่เป็นตัวชี้วัดว่าระบบใช้งานได้ดีทางเทคนิค การที่ระบบได้รับการ
ออกแบบและพัฒนามาเป็นอย่างดีจะส่งผลท าให้องค์กรได้รับผลประโยชน์เพ่ิมมากขึ้น ทั้งเรื่อง การลด
ต้นทุน รายได้ที่เพ่ิมขึ้น รวมถึงประสิทธิภาพของกระบวนการที่ดีขึ้น ซึ่งหากระบบสารสนเทศมี
คุณภาพจะส่งผลท าให้ผู้ใช้งานเกิดความพึงพอใจและมีความตั้งใจที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Ibrahim Almarashdeh, 2016) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจในการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล 2 แห่ง และเอกชน 2 
แห่ง ในประเทศซาอุดิอาราเบีย ผลจากการศึกษาพบว่า นอกจากการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของ
ระบบการจัดการการเรียนรู้ และคุณภาพของการให้บริการแล้ว คุณภาพของระบบก็เป็นส่วนส าคัญท่ี
ส่งผลท าให้เหล่าคณาจารย์มีความพึงพอใจในการใช้ระบบและส่งผลต่อความตั้งใจในการที่จะบอกต่อ
และใช้ระบบดังกล่าวต่อไปในอนาคต นอกจากนี้แล้วยังมีงานวิจัยของ (Al-Busaidi, Kamla Ali, 
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2012) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความส าเร็จของระบบการจัดการการเรียนรู้  กับนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งแรกของประเทศโอมาน จ านวน 512 คน เพื่อส ารวจมุมมองเรื่องของการ
เรียนรู้แบบผสมผสานในแง่ของการใช้งานจริง การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่าย
ในการใช้งาน และความพึงพอใจของผู้ใช้จากมุมมองของผู้เรียน ผลของการศึกษาพบว่า คุณภาพของ
ระบบที่ดีที่มีความน่าเชื่อถือ (reliability) เข้าใช้งานเมื่อใดก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ระบบมีความเสถียร (stability) ไม่ล่มง่ายแม้จะมีนักศึกษาเข้ามาใช้งานพร้อมกันเป็นจ านวนมาก 
รวมถึงการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน (user friendly) นอกจากจะมีผลต่อความส าเร็จของระบบการ
จัดการการเรียนรู้แล้ว ยังมีส่วนส าคัญทีเ่ป็นตัวสนับสนุนให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบและมี
แนวโน้มในการที่จะใช้งานอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

คุณภาพของข้อมูล (information quality)  
คุณภาพของข้อมูล เป็นการวัดการรับรู้ของผู้ใช้งานถึงความมีประสิทธิภาพของ

ข้อมูลซึ่งผู้ใช้คิดว่าข้อมูลต้องมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการต้อง มีความทันสมัยอยู่เสมอ มี
ความถูกต้อง และความครบถ้วนสมบูรณ์ ( ee et al., 200 ) โดยที่ (Saeed and Abdinnour-
Helm, 2008) ได้ชี้ให้เห็นว่าการท่ีระบบสารสนเทศมีการให้ข้อมูลที่มีคุณภาพสูงจะส่งผลในการช่วยให้
ผู้ใช้สามารถท าการตัดสินใจได้ถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพในการท างานของ
ผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Patricio E. Ramírez-Correa, 2017) ที่ได้ท าการศึกษา
เกี่ยวกับผลกระทบต่างๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการจัดการ
เรียนรู้จากมุมมองของนักศึกษา ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้น าเอาแบบจ าลองความส าเร็จของระบบ
สารสนเทศเข้ามาท าการประเมินความส าเร็จของระบบการเรียนรู้กับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ใน
มหาวิทยาลัยเอกชน ประเทศชิลี จ านวน 258 คน เพ่ือส ารวจว่ามีปัจจัยตัวใดในแบบจ าลอง 
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่เป็นตัวส่งผลท าให้นักศึกษายอมรับระบบการเรียนรู้ผ่านเว็บไซด์ 
ผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพของข้อมูลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และเชื่อถือได้ (accuracy)  
ข้อมูลมีเนื้อหา ชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน และเข้าใจได้ง่าย (completeness) 
รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอและทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน (timeliness) นั้น 
ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนรู้ของนักศึกษา และนอกจากคุณภาพของ 
ข้อมูลแล้ว คุณภาพการท างานของระบบการเรียนรู้เอง ก็เป็นตัวเสริมที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ 
ใช้งานระบบการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยเช่นกัน  

คุณภาพของการบริการ (service quality)  
คุณภาพของการบริการ เป็นการสื่อความหมายในบริบทของความน่าเชื่อถือ 

ความรับผิดชอบ คุณภาพของเนื้อหา และความปลอดภัย (Delon & McLean, 1992; Rai, Lang, & 
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Welker, 2002) การให้บริการข้อมูลที่มีคุณภาพครบถ้วน ตามความต้องการของผู้บริโภคนั้นสามารถ
ส่งเสริมความพึงพอใจของผู้บริโภค รวมทั้งช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริโภค
เอาไว้ได้ (Park and Kim,2003) คุณภาพของการบริการเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของ
ลูกค้า (Liu et al., 2010) นอกจากนี้แล้ว คุณภาพของการบริการยังส่งผลต่อการรับรู้ถึงคุณค่าที่
องค์กรต้องการจะส่งมอบให้กับลูกค้า และน าไปสู่ความตั้งใจในการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ

องค์กรอย่างต่อเนื่อง (Petrick and Backman, 2002) จากการศึกษาของ (Chiao-Chen Chang, 
2013) เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบอีเลิร์นนิงของห้องสมุดวิชาการอย่าง
ต่อเนื่องนั้น ผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความสัมพันธ์ของคุณภาพเว็บไซด์ (คุณภาพระบบ คุณภาพข้อมูล 
และคุณภาพการบริการ) การรับรู้คุณค่าและความพึงพอใจของผู้ใช้เพ่ือท าความเข้าใจว่าปัจจัยที่ส าคัญ
เหล่านี้มีผลต่อความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบอีเลิร์นนิงของห้องสมุดวิชาการอย่างต่อเนื่องอย่างไร 
เนื่องจากระบบอีเลิร์นนิงของห้องสมุดวิชาการนั้นสามารถช่วยให้ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์เข้าถึง
แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์ในการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ใช้ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพของการบริการในการช่วยเหลือให้ข้อมูลเชิงลึกกับผู้ใช้ในการที่จะหาข้อมูลที่ผู้ ใช้ระบบ
ต้องการ โดยพบว่าคุณภาพของการบริการส่งผลเชิงบวกต่อการรับรู้ถึงคุณค่าในการใช้งานระบบและ
ความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้วยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Ahmad 
Abu-Al-Aish and Steve Love, 2013) ในอาหรับเอมิเรตส์ ทีไ่ด้ท าการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ยอมรับการใช้งาน M-Learning ของนักศึกษาอุดมศึกษาชั้นปีที่สองในมหาวิทยาลัย บรูเนล จ านวน 
174 คน พบว่าคุณภาพของการบริการส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้ M-Learning การที่
นักศึกษาได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ (empathy) ต่อผู้ใช้บริการ 
ให้บริการอย่างน่าเชื่อถือ (reliability) มีความพร้อมในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการอย่างทันท่วงที (responsiveness) ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ เป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะกระตุ้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ให้เกิดการยอมรับระบบ 
M-Learning มาใช้งาน เนื่องจากนักศึกษาได้รับรู้และเห็นถึงผลดีและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้ 
M-Learning ในการศึกษาของพวกเขา 

ดังนั้นจากการที่ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรม ทางด้านความส าเร็จของ
ระบบสารสนเทศ (IS Success Model) จากงานของผู้วิจัยหลายท่าน พบว่าตัวแปรแฝงที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ ประกอบไปด้วย คุณภาพของระบบ (system quality)  คุณภาพ
ของข้อมูล (in ormation quality) และคุณภาพของการบริการ (service quality) ซึ่งในแต่ละตัว
แปรแฝง นั้นประกอบไปด้วยตัวแปรที่สังเกตุได้ดังนี้  
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1. คุณภาพของระบบ (system quality)    
1.1 ความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability) 
1.2 ความเสถียรของระบบ (system stability) 
1.3 ความง่ายในการใช้งาน (system user friendly) 

2. คุณภาพของข้อมูล (in ormation quality) 
2.1 ความถูกต้อง (accuracy) 
2.2 ความครบถ้วนสมบูรณ ์(completeness) 
2.3 ความทันต่อเวลา (timeliness) 

3. และคุณภาพของการบริการ (service quality) 
3.1 ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (empat y) 
3.2 ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (reliabilty) 
3.3 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness) 
ผู้วิจัยจึงน าเอาตัวแปรแฝงทั้ง 3 ตัว และตัวแปรสังเกตุได้ดังกล่าวข้างต้น ที่มีผู้

น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียน
ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ในครั้งนี ้

 
2.2.3 นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 

การที่จะท าให้องค์กรคงความได้เปรียบในเชิงธุรกิจในระยะยาวได้นั้น ขึ้นอยู่กับ
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกกลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาดมาเพ่ือน าเสนอนวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์
หรือบริการให้สามารถตอบสนองกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ (Im, Montoya, & Workman, 2013) ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรที่ประสบความ 
ส าเร็จสามารถอธิบายได้ด้วยตรรกะที่ว่าด้วยเรื่องการรับรู้ถึงคุณค่าของนวัตกรรมการตลาดที่องค์กรส่ง
มอบให้กับลูกค้านั้นส่งผลให้เกิดความพอใจและความตั้งใจในการที่จะใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของ
องค์กรเพ่ิมขึ้นและน าไปสู่ความจงรักภักดีซึ่งก่อให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือบริการขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง ยังผลให้องค์กรมีก าไรที่เ พ่ิมขึ้น (Kim et al., 2015; Kunz, Schmitt, & Meyer, 2011; 
Naidoo, 2010, Stock, 2011; Williams & Soutar, 2009) 

นวัตกรรมทางการตลาด ถือเป็นองค์ประกอบอีกปัจจัยหนึ่ง ที่มีส่วนส าคัญในการ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนออนไลน์ เมื่อประชากรกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข่าวสาร
และรู้สึกได้ถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการเรียนออนไลน์ จะท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบการเรียน
ออนไลน์ และจะเป็นตัวส่งผ่านทัศนคติทางด้านบวกให้เกิดความตั้งใจในการที่จะเรียนออนไลน์ในที่สุด  
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ดังนั้นจากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องพบว่านอกจากเรื่องของการ
ยอมรับเทคโนโลยี และความส าเร็จทางด้านโมเดลข้อมูลสารสนเทศ ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้ระบบแล้ว ยังมีปัจจัยในเรื่องของนวัตกรรมทางการตลาดเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งการ
ที่นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะเป็นที่ยอมรับและน าไปใช้ในตลาดได้นั้น นวัตกรรมทางการตลาดมี 
ส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่จะเป็นตัวช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับรู้รับทราบถึง 
ผลิตภัณฑ์ที่องค์กรจะน าเสนอ เป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและหลากหลายที่สุด 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางการตลาดเพ่ือหาปัจจัยที่
เกี่ยวข้องและเพ่ือน าเอาข้อมูลอันเป็นประโยชน์มาเป็นส่วนประกอบในการสนับสนุนงานวิจัยเรื่อง  
“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” 
นั้นพบว่ามีงานวิจัยของ (Michele, Audry, and David, 2009) สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้ ซึ่งเป็น 
งานวิจัยที่ได้ท าการศึกษากี่ยวกับนวัตกรรมการตลาดในธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) ผู้วิจัยได้ท าการทบ 
ทวนวรรณกรรมเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้ได้องค์ประกอบของนวัตกรรมการตลาดส าหรับการศึกษาออน 
ไลน์ รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือน ามาพัฒนากรอบแนวคิด 
ในการท าการตลาดการเรียนออนไลน์ ซึ่งองค์ประกอบส าคัญที่พบจากงานวิจัยในนวัตกรรมการตลาด 
ของธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) นั้นมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้ 

1. ตัวแปรทางการตลาด (marketing variables) จากการทบทวนวรรณกรรม ตัว
แปรทางการตลาดในเบื้องต้นนั้นประกอบไปด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ช่องทางเลือกทาง
การตลาด และวิธีการกระจายสินค้า (Carson et al., 1998 & Stokes, 1995) 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะท าการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ ด้วยการปรับแต่งสินค้าทีละน้อยเพ่ือให้สอดคล้อกับความต้องการของ
ลูกค้า โดยที่ลูกค้ามักมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการเพ่ิมประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว ซึ่งส่งผลดีต่อการน าเอาผลิตภัณฑ์ที่มีการปรับแต่งแล้วออกสู่ตลาด เพราะจะสอดคล้องกับ
ความต้องการของลูกค้ามากที่สุด 

- ช่องทางเลือกทางการตลาด ผู้ประกอบการสนองตอบต่อความต้องการของตลาด 
ด้วยการปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการตลาดแทนการผลิตสินค้าก่อนแล้วค่อยหาตลาดทีหลัง เป็นการ 
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และเพ่ิมช่องทางการตลาดเพ่ือให้สามารถจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่ีมีอยู่ได้ 

- การเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจ าหน่าย เพ่ือเป็นการเพ่ิมความได้เปรียบ
ทางด้านการแข่งขัน การควบคุมต้นทุนในการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสร้างความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า ได้รับสินค้าตรงตามก าหนดระยะเวลา การเปลี่ยนแปลงช่องทางการจัดจ าหน่ายที่  
เหมาะสมนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบหนึ่ง 
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2. การดัดแปลง (modification) เป็นการดัดแปลงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความ 
ต้องการของตลาดหรือลูกค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการผลิตจากเดิมที่ท าการสต๊อกสินค้าไว้เพ่ือรอ 
ค าสั่งซื้อ เปลี่ยนเป็นการผลิตตามค าสั่งซื้อในแต่ละครั้งแทน เพ่ือลดต้นทุนการจัดเก็บสินค้าคงคลัง 

3. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing communication) 
ท าโดยการใช้ช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกันหลายๆช่องทาง เพ่ือสร้างการรับรู้และ 
ยอมรับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า รวมถึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

4. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) เป็นการยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง โดย
การหาแนวทางในการสนองตอบต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด เพ่ือ 
ความส าเร็จทางธุรกิจและความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน 

5. การมุ่งตลาดเฉพาะกลุ่ม (market focus) เป็นการท าตามวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร 
องค์กรที่ได้มีการก าหนดไว้ว่าจะมุ่งสู่ตลาดใด โดยขึ้นอยู่กับการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ มาประกอบ
ในการวิเคราะห์เพ่ือการตัดสินใจเลือกตลาด ซึ่งความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์
และยั่งยืนนั้น เกิดจากการน าเอานวัตกรรมมาใช้ในเชิงธุรกิจ เพ่ือสร้างผลก าไรและการเป็นผู้น าใน
ตลาดเฉพาะกลุ่มได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จ และการเติบโตทางธุรกิจไดใ้นระยะยาว  

6. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) ประกอบไปด้วย ความ
ใหม่ของผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการที่สร้างความได้เปรียบและสร้างผลก าไรให้กับองค์กรได้มากขึ้น
กว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว ความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าแบบใครนี้ เป็นความได้เปรียบที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางการตลาดให้กับองค์กรบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรที่จะประสบความส าเร็จใน
ระยะยาวได้นั้น จ าเป็นต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งขันจึงจะสามารถ
ด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 

จากการศึกษาวิจัยของ (B Shafiulla and P Premchand Babu, 2014) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายทางการตลาด และกลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการของภาพยนตร์ Ra.One และแนวโน้มใหม่ในภาคบริการความบันเทิงในอินเดีย ซึ่ง
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ในอินเดียนั้น แต่เดิมใช้วิธีการท าการตลาดของภาพยนตร์พ้ืนบ้านและภาพ 
ยนตร์บอลลีวูด โดยใช้กลยุทธ์ในการให้ “สิทธิ์ในการจัดจ าหน่าย” ของภาพยนตร์ แต่เนื่องจ านวนการ 
ผลิตภาพยนต์ในแต่ละปีนั้นมีมากกว่า 800 เรื่อง แต่อัตราความส าเร็จของภาพยนตร์นั้นต่ ามาก จึงท า 
ให้ผู้ผลิตต้องมองหากลยุทธ์ใหม่ๆ เข้ามาท าการเสริมการตลาดให้แข็งแกร่งขึ้น เพ่ือเป็นการโปรโมต 
สร้างกระแสภาพยนตร์ให้เป็นที่รู้จักแก่ผู้บริโภคและเป็นการเพ่ิมรายได้ให้กับผู้ผลิต โดยปัจจุบันผู้ผลิต 
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ภาพยนต์ชาวอินเดียเริ่มหันมาใช้กลยุทธ์นวัตกรรมทางการตลาด (marketing innovation)  ซึ่งเป็น 
มาตรฐานจากฮอลลีวูด เข้ามาช่วยในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนต์ที่ออกมาให้เป็นที่ 
รู้จักในตลาด โดยกลยุทธ์นี้ประกอบไปด้วย 

1) การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing communication) 
เป็นการสร้างช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์อย่างหลากหลายช่องทาง Ra.One ได้ 
ท าการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ เว็บไซต์ยอดนิยมเครือข่ายทางสังคมออนไลน์และ 
เว็บไซต์ของ Ra.One เอง ก็ได้น าเอาตัวละครที่เป็นเอกลักษณ์ของภาพยนตร์แต่ละเรื่องมาแสดงโชว์ 
ให้ดูก่อนวันที่จะฉายภาพยนต์จริง รวมถึงมีการจัดกิจกรรมพบปะแฟนหนัง เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้า 
เป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด  

ผลจากการท าการตลาดแบบบูรณาการโดยการประชาสัมพันธ์หลากหลาย
ช่องทางท าให้ยอดในการเข้าชมภาพยนต์แต่ละเรื่องค่อนข้างประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้ง
เอาไว้ ชี้ให้เห็นว่าการน าเอานวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) มาใช้นั้นสามารถดึงดูด
ผู้บริโภคให้หันกลับมาสนใจในผลิตภัณฑ์ที่องค์กรต้องการน าเสนอได้เป็นอย่างดี รวมถึงส่งผลให้
องค์กรสามารถสร้างผลก าไรได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันผู้ผลิตภาพยนตร์ชาวอินเดียต่างหันมาใช้ 
กลยุทธ์ทางด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการกันอย่างแพร่หลาย 

2) ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) เป็นการน าเอาผู้แสดงเอก 
ในภาพยนต์มาสร้างเป็นเกมส์ โดยการใส่เสียงจริงของนักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้าไปในเกมส์จริง ท าให้ 
เกมส์ดังกล่าว ขายดี และสร้างผลก าไรให้กับ Ra.One เป็นอย่างมาก นอกจากจะเป็นการโฆษณา 
ภาพยนต์แล้ว ยังเป็นการสร้างรายได้เพ่ิมให้กับองค์กรอีกทางหนึ่งด้วย โดยการน าเอาความโดดเด่น 
เอกลักษณ์เฉพาะตัวออกมาสร้างเป็นธุรกิจได้อีกแขนงหนึ่ง ซึ่งเป็นการสร้างความได้เปรียบทางธุรกิจ  

3) การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) การท าการตลาดในหนังแต่ละเรื่องของ 
Ra.One นั้นจะเน้นที่ช่องทางการเข้าถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก เช่น ในกลุ่ม  
ของผู้ที่ชื่นชอบชมทีวี Ra.One ก็จะออกโฆษณาส่วนใหญ่มาทางสื่อโทรทัศน์เป็นหลัก เพ่ือให้กลุ่มลูก 
ค้าเป้าหมายได้รับรู้ถึงสิ่งที่ตรงตามความต้องการ หากกลุ่มลูกค้าหลักเป็นคนยุคใหม่  Ra.One ก็จะท า 
การสื่อไปยังช่องทางที่คนยุคปัจจุบันชอบ อย่างเช่น สื่อสังคมออนไลน์ ยูทูป เป็นต้น นอกจากนี้  
Ra.One ยังมีการส ารวจความต้องการของผู้ชมอย่างต่อเนื่อง ว่าต้องการชมภาพยนต์แนวไหน 
เพ่ือที่จะได้ผลิตภาพยนต์ออกมาให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากท่ีสุด  

นอกจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ยังสอดคล้องกับการการศึกษาของ (Dejan Ilić, 
2014) ที่กล่าวว่า นวัตกรรมทางการตลาดนั้นส่งผลต่อความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันอย่างยั่งยืน 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการทางการตลาดและสร้างผลก าไรให้มากขึ้น 
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รวมถึงสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการสร้างรูปแบบและกิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆเพ่ือสร้าง 
ความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับลูกค้า ท าให้ลูกค้ากลายเป็นผู้ที่โปรโมตผลิตภัณฑ์ให้กับองค์กร และท าการ 
แนะน าผลิตภัณฑ์ขององค์กรให้กับผู้ อ่ืนต่อไป (Kotler and Keller, 2006) ซึ่งการมุ่งเน้นที่ลูกค้า 
(customer focus) เป็นแนวทางท่ีจะท าให้องค์กรบรรลุความส าเร็จทางด้านธุรกิจได้ด้วยการจัดระบบ 
การบริหารจัดการกระบวนการในการด าเนินงาน และ กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความ 
ต้องการของลูกค้าได้ โดยองค์กรสามารถเลือกที่จะมุ่งเน้นในส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญและส่งผล 
ต่อความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การพัฒ 
นาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ เพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เป็นต้น ซึ่งหากองค์กร
สามารถปรับตัวให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า ที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัยได้อย่างทันท่วงที โอกาสใน
การที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้น าทางด้านธุรกิจหรือบรรลุความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันย่อมเป็นไปได้สูง 
ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  Sara Adam, Abeer A. Mahrous and Wael Kortam (2017) ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการตลาดกับความได้เปรียบด้านการตลาดเชิงการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการหญิงในอียิปต์ ที่ชี้ให้เห็นว่า การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique 
proposition) ไม่ว่าเจ้าของกิจการจะเป็นสตรีหรือบุรุษ ก็สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
ได้ โดยการน าเอานวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) เข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสาร
แบบบูรณาการ  (integrated marketing communication) เ พ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
เป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ท าให้สามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้ และสามารถตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าได้โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นต่างๆ จากลูกค้ามาท าการ
วิเคราะห์เพ่ือใช้ในการท าการตลาดแบบมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) โดยตรงจะท าให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุดและเป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กร นอกจากนี้
แล้ วยั งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Natalia Medrano, Cristina Olarte-Pascual, 2016) ที่ ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจในสเปนที่มีการน าเอานวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 
มาใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศท าให้ต้องหาตลาดใหม่ๆ ภายนอกประเทศมาเสริมให้
ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ ผลการศึกษาพบว่าการเลือกใช้นวัตกรรมการตลาดให้สอดคล้องกับ 
สภาพของกิจการของผู้ประกอบการเองรวมถึงตลาดและกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่องค์กรต้องการเข้าไป
ด าเนินธุรกิจนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้องค์กรสามารถโปรโมตผลิตภัณฑ์หรือ
บริการขององค์กรให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากลูกค้าในตลาดใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ส าหรับการน านวัตกรรมทางการตลาดมาใช้ในอุตสาหกรรมการศึกษาก็ได้ผลไม่
ต่างกับการใช้ในภาคธุรกิจอ่ืนๆ ดังเช่น งานวิจัยของ (Tomas & Milan, 2015) ชี้ให้เห็นว่านวัตกรรม 
การตลาด (marketing innovation) เป็นเครื่องมือในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบันอุดมศึก 
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ษาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน  โดยการที่สถาบันนั้น 
น าเสนอเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) ของหลักสูตรที่สถาบันการศึกษามีความเชี่ยว 
ชาญโดดเด่นเหนือคู่แข่งขัน รวมถึงมีการด าเนินการเรียนการสอนแบบบูรณาการเพ่ือให้นักศึกษาได้ 
องค์ความรู้ที่ครบถ้วนตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยให้ความส าคัญกับการ 
มุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) ของสถาบันที่จะรับเอานักศึกษาที่จบจากหลักสูตรไปท างานเป็น 
อันดับแรกว่าต้องการ คุณสมบัติของผู้จบการศึกษาแบบใด เพ่ือที่จะได้ท าการผลิตบัณฑิตให้ได้ตรง 
ตามความต้องการของตลาดแรงงานให้ได้มากที่สุด 

ทั้งนี้การที่จะท าให้หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์เป็นที่รู้จัก
ได้รับการยอมรับและกระตุ้นให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและมีความตั้งใจที่จะมาเรียนนั้น การใช้นวัตกรรม
ทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing communication) 
โดยมีการสื่อสารที่ใช้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทางเพ่ือเปิดโอกาสให้ลูกค้ารับรู้ 
และ เข้าใจในความโดดเด่นมีประโยชน์ของหลักสูตรที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในเชิงธุรกิจ 
และ อุตสาหกรรม รวมถึงสามารถขจัดข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ในการเรียนได้ โดยท าการ
โฆษณาผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และการจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นต้น ซึ่งหากมีการ
บริหารจัดการระบบการเรียนการสอนดี การบริการทางด้านข้อมูลข่าวสารดี แต่ขาดการน าเอา
นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารแบบบูรณาการมาใช้ ก็ไม่สามารถท าให้หลักสูตรเป็นที่รู้จัก
และมีคนสนใจเข้ามาเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Manar, May, and Olga, 2012) ที่ชี้ให้เห็น
ว่า นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารแบบบูรณาการนั้น เป็นตัวช่วยเสริมศักยภาพของ
ผลิตภัณฑ์ และบริการให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนอกจาก
คุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล และคุณภาพของการบริการ ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า และการ
รับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบการเรียนออนไลน์แล้ว นวัตกรรมทางการตลาดก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
ที่มีความส าคัญในการช่วยส่งเสริมให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมีความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้นจากการทบทวนวรรณกรรมทางด้านนวัตกรรมทางการตลาด ที่มีผู้น าไปใช้
ในหลากหลายอุตสาหกรรม ผู้วิจัยส่วนใหญ่มีความเห็นสอดคล้องกันว่า การใช้นวัตกรรมทางการตลาด 
ที่น าเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยการ 
ใช้นวัตกรรมทางการตลาดด้านการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing  
communication) ผ่านช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย จะส่งผลท าให้สามารถเข้า 
ถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) โดยการ 
สร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตรงตามความต้องการของลูกค้านั้นเป็นการสร้างความได้เปรียบทางด้าน 
การแข่งขันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวสามารถตอบโจทย์ของ 
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ลูกค้าได้ตรงจุด ผู้วิจัยจึงน าเอาตัวแปรทางด้านนวัตกรรมการตลาดทั้ง 3 ตัว ที่มีความสอดคล้องกับ 
ภาคการศึกษา และมีผู้น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” โดยปัจจัยทั้ง 3 
ตัวประกอบด้วย   

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing   
2. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) 
3. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) 

 
2.3 ประมวลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.3.1 สรุปการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 

ตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” พบว่า การที่จะท าให้ 
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รู้จักและมีความตั้งใจในการที่จะมาเรียนหลักสูตรการเรียนออนไลน์นั้นนอกจาก 
ปัจจัยด้านการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) อันประกอบไปด้วย การรับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของ 
หลักสูตร  การรับรู้ความง่ายในการใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังพบว่า มีปัจจัยอีก 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 
ความส าเร็จของระบบสารสนเทศ และนวัตกรรมทางการตลาด ที่ส่งผลต่อตั้งใจในการเรียนปริญญาโท 
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” 

จากการรวบรวมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ส่งผลให้เกิดการ 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี 
รูปแบบออนไลน์” ซึ่งการสรุปดังกล่าวน าไปสู่การสร้างกรอบแนวคิดโดยใช้แบบจ าลองการยอมรับ 
เทคโนโลยีมาเป็นต้นแบบในการศึกษาและปัจจัยด้านความส าเร็จของระบบสารสนเทศที่ศึกษาเกี่ยว 
กับการยอมรับเทคโนโลยี รวมถึงนวัตกรรมทางการตลาด โดยสามารถสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้  
ตามตารางที่ 2.1 ตารางที่ 2.2 และตารางท่ี 2.3 ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1 สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

1 Acceptance and 
Effectiveness of 
Online and 
Hybrid 
Instruction in an 
International 
MBA Program 

Zinovy 
Radovilsky and 
Gary 
Wishniewsky 
(2016) 

1. course-
related factors                   
(a) course 
format                             
(b) online 
course benefits                 
(c) online 
course content                   
2. student-
related factors                  
(a) Prior 
experience 
online                         
(b) student 
gender                           
(c) student age                                
(d) student 
education level                               
(e) student 
employment 
level                                 
(f) years of 
employment 
experience 

1. Online Course 
Acceptance         
2. perceived 
effectiveness  

USA 

2 Factors Affecting 
Perceived 
Learning, 
Satisfaction, and 
Quality in the 

Rose 
Sebastianelli, 
Caroline Swift, 
Nabil Tamimi 
(2015) 

1. three 
content-related 
factors                              
(a)  course 
content                          

1. Perceptions of 
learning                   
2. Satisfaction                                  
3. Quality   

USA 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

Online MBA: A 
Structural 
Equation 
Modeling 
Approach 

(b) course 
structure                          
(c) rigor                                            
2. three 
interaction-
related factors                                 
(a) professor– 
student 
interaction                            
(b) student–
student 
interaction                          
(c) mentoring–
support 

3 Exploring the 
factors affecting 
MOOC retention: 
A survey study 

Kate S. Hone 
a, *, Ghada R. 
El Said b 
(2016) 

1. Course 
Content                             
2. Interaction 
with Instructor 

1. perceived 
effectiveness                  
2. learner retention 

UK 

4 Online MBA 
students’ 
perceptions of 
online learning: 
Benefits, 
challenges, and 
suggestions 

Kyong-Jee 
Kim, Shijuan 
Liu, Curtis J. 
Bonk (2005) 

1. Benefits                                        
2. Challenges                                   
3. Suggestions 

1. perceptions of 
online learning                      
2. student 
satisfaction 

USA 

5 Does 
Technology 
Acceptance 
Affect E-Learning 
in a Non-

Davis, Larry; 
Vician, 
Chelley; and 
Buche, Mari 
(2012) 

1. Behavioral 
Intent                           
2. Facilitating 
Conditions                    

Performance   USA 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

Technology 
Intensive 
Course? 

3. Academic 
proficiency  

6 Computer 
attitude, 
statistics anxiety 
and self-efficacy 
on statistical 
software 
adoption 
behavior: An 
empirical study 
of online MBA 
learners 

Maxwell K. 
Hsu a,*, 
Stephen W. 
Wang b,1 
(2009) 

1. computer 
attitude                         
2. statistical 
software self-
efficacy                                 
3. statistics 
anxiety         

1. Behavioral 
intentions                     
2. perceived 
usefulness                      
3. perceived ease 
of use 

 USA 

7 The 
Multifaceted 
Nature of Online 
MBA Student 
Satisfaction and 
Impacts on 
Behavioral 
Intentions 

Megan L. 
Endres, Sanjib 
Chowdhury, 
Crissie Frye & 
Cheryl A. 
Hurtubis 
(2009) 

1. Student 
satisfaction with 
faculty practices                                          
2.  Student 
satisfaction with 
course materials                                         
3. Student 
satisfaction with 
learning 
practices                                          
4. Student 
satisfaction with 
student-to-
student 
interaction                                        
5. Student 

1. Student 
behavioral 
intentions to 
recommend 
faculty to others  
2. Student 
behavioral 
intentions to 
recommend 
course to others  
3. Student 
behavioral 
intentions to 
recommend 
university to others 

USA 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

satisfaction with 
online tools. 

8 The Drive 
Behind 
International 
Student Loyalty 
in Higher-
Educational 
Institutions: A 
Structural 
Equation Model 

Yu-Chuan 
Chen (2015) 

1. marketing mix              1. International 
student loyalty.                       
2. relationship 
quality 

Taiwan 

9 The idiosyncratic 
behaviour of 
service quality, 
value, 
satisfaction, and 
intention to 
recommend in 
higher 
education: An 
empirical 
examination 

Lesley 
Ledden, 
Stavros P. 
Kalafatis, 
Stavros P. 
Kalafatis 
(2011) 

1. Service 
Quality 

1. Satisfaction                                   
2. Word of mouth 

UK 

10 Implementation 
of student 
satisfaction 
index model in 
higher education 
institutions 

Leyla 
TemizerL 
(2012) 

1. image of a 
university 

1. Student 
Satisfaction                       
2. Student Royalty                            
3. perceived 
quality                          
4. perceived value                            
5. expectations of 
students   

Turkey 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

11 Students’ 
Expectation, 
Perception and 
Satisfaction 
towards the 
Management 
Educational 
Institutions  

Dr. 
Sudharani.D. 
Ravindran 
(2012) 

Institution 
quality factors                                             
a) Location                                      
b) Academics                                   
c) Image                                          
d) Infrastructure                                
e) Cost                                             
f) Personnel    

Overall students’ 
perceived service 
quality 

India 

12 Moderating 
effect of learning 
styles on a 
learning 
management 
system’s success  

Patricio E. 
Ramírez-
Correa (2016) 

1. System 
Quality 
2. Information 
Quality 

1. Use  
2. Use Satisfication 
3. Net Benefits 

Chile 

13 Modeling the 
continuance 
usage intention 
of online 
learning 
environments 

Go€khan 
Dag!han (2016) 

1. Information 
Quality 
2. System 
Quality 
3. Service 
Quality  
4. Utilitarian 
Value                             
5. Perceived 
Usability                         
6. Outcome 
Expectations  

1. Confirmation 
2. Perceived Value 
3. Satisfaction                                   
4. Continuance 
Intention 

Turkey 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

14 Investigating 
users’ 
perspectives on 
e-learning : An 
integration of 
TAM and IS 
success model 

Hossein 
Mohammadi 
(2015) 

1. Educational 
quality 
2. Service 
quality 
3. Technical 
system quality 
4. Information 
quality 
5. Perceived 
ease of use 

1. Satisfaction                                   
2. Intention to use                            
3. Actual use                                    
4. Perceived 
usefulness 

Iran 

15 A model for 
measuring e-
learning systems 
success in 
universities 

Alireza 
Hassanzadeh 
(2012) 

1. Technical 
system quality 
2. Content and 
information 
quality 
3. Educational 
system quality                                  
4. Service 
quality 

1. User satisfaction 
2. Intention to use 
3. Use of system                               
4. Achieving the 
goals                          
5. Benefits of 
system use                            
6. System loyalty 

Iran 

16 Examining the 
students’ 
behavioral 
intention to use 
elearning in 
Azerbaijan? The 
General 
Extended 
Technology 
Acceptance 
Model for  E-

Ching-Ter 
Chang (2017) 

1. Subjective 
norm (SN)  
2. Experience 
(EXP)  
3. Perceived 
enjoyment 
(ENJOY) 
4. Computer 
anxiety (CA)                   
5. Self-efficacy 
(SE)                            

1. Perceived 
usefulness (PU) 
2. Perceived ease 
of use (PEOU)  
3. Behavioral 
intention (BI) to 
use e-learning 

Taiwan, 
R.O.C 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

learning 
approach  

6. Technology 
Innovation (TI)     

17 Cultural impacts 
on e-learning 
systems' success  

Manuela 
Aparicio (2016) 

1) User 
Perceived 
Satisfaction 
2) Use  
3) 
Individualism/ 
Collectivism 

1. Individual 
Impacts                         
2. Organizational 
Impact 

Portugal 

18 Promoting 
online learners’ 
continuance 
intention: An 
integrated flow 
framework  

Zixiu Guo 
(2015) 

1. Balance 
between 
Challenges and 
Skills of the task 
2. Clear Goals 
on Task 
3. Immediate 
Feedback on 
Task                                 
4. Telepresence 

1. Flow                                            
2. Perceived 
Hedonic Value                         
3. Perceived 
Utilitarian Value                         
4. Satisfaction                                   
5. Continuance 
Intention 

Australia 

19 Determinants of 
e-learning 
adoption among 
students of 
developing 
countries 

Richard 
Boateng, 
Alfred Sekyere 
Mbrokoh, 
Lovia Boateng, 
Prince Kwame 
Senyo, Eric 
Ansong 
(2016) 

1. Computer 
Self Efficacy 
(CSE) 
2. Perceived 
Ease of Use 
(PEOU) 
3. Perceived 
Usefulness (PU) 
4. Attitude 
(ATTU) 

E-learning 
Intention 
Behaviour (ELIB) 

Ghana 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

20 The antecedents 
of student 
loyalty in online 
programs 

Ali Dehghan, 
John Dugger, 
David 
Dobrzykowski, 
Anne Balazs 
(2014) 

1. Service 
Quality 
2. Commitment                                 

1. Loyalty                                        
2. Satisfaction 
3. Reputation 

USA 

21 Antecedents of 
student MOOC 
revisit intention: 
Moderation 
effect of course 
difficulty 

Liqiang Huang 
(2017) 

1. Course 
Content 
Vividness 
2. Teacher 
Subject 
Knowledge 
3. Interactivity                                  
4. Course 
Difficulty 

Intention to Revisit China 

22 Applying the 
Technology 
Acceptance 
Model to Online 
Learning in the 
Egyptian 
Universities 

 Taher Farahat 
(2012) 

1. Social 
influence 

1. Perceived Ease 
of Use                        
2. Perceived 
Usefulness                     
3. Attitude towards 
Using                          
4. Behavioral 
Intention to Use 

Egypt 

23 Explaining and 
predicting users’ 
continuance 
intention toward 
e-learning: An 
extension of the 
expectation–

Ming-Chi Lee 
(2010) 

1. Confirmation  
2. Perceived 
ease of use 
3. Perceived 
enjoyment 
4. 
Concentration 

1. Perceived 
usefuness                      
2. Satisfaction                                   
3. Attitude                                       
4. Continued 
Intention 

Taiwan, 
ROC 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

confirmation 
model 

5. Subjective 
norm                            
6. Perceived 
behavior 
control 

24 Continuance 
intention to use 
MOOCs: 
Integrating the 
technology 
acceptance 
model (TAM) 
and task 
technology fit 
(TTF) model 

Bing Wu (2016) 1. Individual-
Technology Fit 
2. Task-
Technology Fit  
3. Openess 
4. Reputation 
5. Social 
Recognition 
6. Social 
influence 

1. Perceived 
Usefulness 
2. Perceived Ease 
of Use                         
3. Attitude                                        
4. Continuance 
intention 

China 

25 Sharing 
instructors 
experience of 
learning 
management 
system: A 
technology 
perspective of 
user satisfaction 
in distance 
learning course 

Ibrahim 
Almarashdeh 
(2016) 

1. System 
Quality 
2. Service 
Quality 
3. Information 
Quality                             
4. Perceived 
Ease of Use                                 
5. Perceived 
Usefulness 

1. User Satisfaction                            
2. Net Benefit 

Saudi 
Arabia 

26 Chinese 
university 
students' 
acceptance of 

Mingming 
Zhou (2015) 

1. Autonomous 
Motivation 
2. Controlled 
Motivation 

1. Perceived 
Behavioral Control 
2. Attitude                                       
3. Subjective 

China 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

MOOCs: A self 
determination 
perspective  

norms                          
4. Intention 

27 Critical success 
factors for e-
learning in 
developing 
countries: A 
comparative 
analysis 
between ICT 
experts and 
faculty 

Wannasiri 
Bhuasiri (2011) 

1. Personal 
Dimensions 
a) Learners’ 
Characteristics 
b) Instructors’ 
Characteristics 
c) Extrinsic 
Motivation                        
2. System 
Dimensions 
a) Infrastructure 
and system 
quality 
b) Course and 
information 
quality 
c) Institution 
and service 
quality          
3.Environmental 
Dimensions 
a) E-learning 
environment 

Critical success 
factors for e-
learning 

Thailand 

28 Factors Affecting 
Students’ 
Acceptance of 
e-Learning 
Environments in 

Ali Tarhini, 
Kate Hone, 
and Xiaohui 
Liu (2013) 

1. Perceived 
Ease of Use 
(PEOU)          
2. Perceived 
Usefulness (PU) 

1. Behaviour 
Intention (BI)                              
2. Actual system 
use (AU) 

England 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

Developing 
Countries: A 
Structural 
Equation 
Modeling 
Approach 

3. Social norms 
(SN)                          
4. Quality of 
Work Life (QWL) 

29 Students’ 
acceptance and 
satisfaction of 
learning through 
course websites 

Sujeet Kumar 
Sharma, Jyoti 
Kumar 
Chandel, 
Srikrishna 
Madhumohan 
Govindaluri 
(2014) 

1. Perceived 
Website 
Credibility 

1. Perceptions 
towards course 
website learning                                           
a) Perceived Ease 
of Use                   
b) Perceived 
Usefulness                        
2. Web Learning 
Acceptance and 
Satisfaction 

Oman 

30 Exploring 
students 
acceptance of e-
learning using 
Technology 
Acceptance 
Model in 
Jordanian 
universities 

Amer Al- 
Adwan, 
Ahmad Al- 
Adwan, Jo 
Smedley 
(2013) 

1. Perceived 
Usefulness (PU) 
2. Perceived 
Ease of Use 
(PEOU)      

1. Attitude 
Towards Usage 
(ATU) 
2. Intention to Use 
(ITU) 

Jordan 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

31 Expanding The 
Technology 
Acceptance 
Model (TAM) to 
Examine Faculty 
Use of Learning 
Management 
Systems (LMSs) 
In Higher 
Education 
Institutions  

Nafsaniath 
Fathema, 
David 
Shannon, 
Margaret Ross 
(2015) 

1. System 
Quality (SQ) 
2. Perceived 
Self-efficacy 
(PSE) 
3. Facilitating 
Conditions (FC) 

1. Perceived 
Usefulness (PU)                             
2. Perceived Ease 
Of Use (PEOU)                               
3. Attitudes 
Toward Using  
(ATT)                        
4. Behavioral 
Intention to Use 
(BI)                              
5. Actual Use (AU) 

USA 

32 Examination of 
factors 
influencing 
students and 
faculty behavior 
towards m-
learning 
acceptance: An 
empirical study 

Muhammad 
Bakhsh, Amjad 
Mahmood, 
Nazir A. Sangi 
(2017) 

1. Internet 
service 
availability and 
affordability 
(SAA) 
2. Skill 
readiness (SK) 

1. Device Features 
Usability (DFU)                                
2. Self-Efficacy (SE) 
3. Perceived 
Usefulness (PU)                  
4. Perceived Ease 
Of Use (PEOU)                               
5. Prior Experience 
(PE)                      
6. Attitude (ATT)                               
7. Behavioural 
intension to use 
m-learning (BI) 

Pakistan 

33 Social factors 
affecting 
students’ 
acceptance of e-
learning 
environments in 
developing and 

Tamer Abbas 
(2016) 

1. Interpersonal 
influence (II) 
2. External 
influence (EI) 
3. Instructor 
influence (INI) 

1. Perceived 
usefulness (PU)  
2. Perceived ease 
of use (PEOU)                               
3. Behavioral 

Egypt 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

developed 
countries: A 
structural 
equation 
modeling 
approach 

intention to use 
(BI) 

34 The influence of 
technology 
acceptance 
model (TAM) 
factors on 

students' e‐

satisfaction and 

e‐retention 
within the 
context of UAE 

e‐learning 

Mohammad 

Ahmad Al‐
hawari, Samar 
Mouakket 
(2010) 

TAM factors                                      
1. PU – 
perceived 
usefulness 
2. PEOU – 
perceived ease 
of use 
External 
factors                                
1. DF – design 
features 
2. ENJ – 
enjoyment 

1. E-satisfaction 
2. E-retention 

United 
Arab 
Emirates 

35 Investigating the 
factors 
influencing 
continuance 
usage intention 
of Learning 
management 
systems by 
university 
instructors: The 

Samar 
Mouakket, 
Anissa M. 
Bettayeb 
(2015)  

Organizational 
characteristics               
1. Training 
2. Technical 
support 
Technological 
characteristics                
1. User-interface 
design 
Individual 
characteristics                    

1. Perceived 
usefulness (PU) 
2. Satisfaction 
3. Continuance 
usage intention 

United 
Arab 
Emirates 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

Blackboard 
system case 

1. Computer 
self-efficacy 

36 Antecedents of 
continued usage 
intentions of 
web-based 
learning 
management 
system in 
Tanzania 

Edda Tandi 
Lwoga, Mercy 
Komba (2015) 

1. Performance 
expectancy 
2. Effort 
expectancy 
3. Facilitating 
conditions                     
4. Social 
influence                            
5. Self-efficacy 

1. Actual use 
2. Continued usage 
intention 

Tanzania 

37 Factors 
Influencing 
Students’ 
Acceptance of 
M-Learning: An 
Investigation in 
Higher Education 

Ahmad Abu-
Al-Aish and 
Steve Love 
(2013) 

1. Performance 
Expectancy                
2. Effort 
Expectancy                          
3. Social 
Influence 
(Lecturers)             
4. Quality of 
Service                          
5. Personal 
Innovativeness                 
6. Mobile 
Device 
Experience 

1. Behavioral 
Intention to Use 
M-learning 

UK 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

38 Assuring the 
quality of online 
teaching and 
learning: The 
case of 
Wawasan Open 
University 

Liew Teik Kooi, 
Teoh Ai Ping 
(2012) 

1. Service 
quality 
dimensions 
related to 
online LMS: 
Learners’ 
perspective        
2. Patterns of 
learners’ 
activities and 
interactions in 
the online LMS 

1. QA components 
of web-based 
teaching-learning 
in online LMS           
2. Application of 
the QA 
components 
in the online LMS 
of WOU                  
3. Assessment of 
learners’ 
satisfaction 
in the online LMS 

Malaysia 

39 A social 
networked 
learning 
adoption 
model for higher 
education 
institutions in 
developing 
countries 

Godfrey 
Maleko 
Munguatosha, 
Paul Birevu 
Muyinda, Jude 
Thaddeus 
Lubega (2011) 

1. SE = Self-
efficacy. 
2. TS = 
Technical 
support.                       
3. AS = 
Administrative 
support. 
4. I = 
Infrastructures. 
5. SI = System 
interactivity.                     
6. BA = 
Budgeting and 
accountability.      
7. OC = 
Organization 
culture. 

1. PSU =  
Perceived System 
Usefulness                                         
2. PEOU = 
Perceived Ease of 
Use                                         
3. UI =  User 
Intensions                                           
4. Actual Social 
Software Usage in 
Learning 

Africa 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

40 Exploring the 
determinants of 

e‐learning 
systems 
continuance 
intention in 
academic 
libraries 

 Chiao‐Chen 
Chang (2013) 

1. System 
Quality 
2. Service 
Quality 
3. Information 
Quality                             
4. Perceived 
Value                                 
5. Satisfaction 

1. Continuance 
intention of using 
e-learning system 

Taiwan, 
R.O.C 

41 Modeling 
Factors Affecting 
Student’s Usage 
Behaviour 
of E-Learning 
Systems in 
Lebanon 

 Ra’ed (Moh’d 
Taisir) 
Masa’deh, Ali 
Tarhini, Ashraf 
Bany 
Mohammed & 
Mahmoud 
Maqableh 
(2016) 

1. Performance 
Expectancy                
2. Effort 
Expectancy                           
3. Hedonic 
Motivation                        
4. Habit                                            
5. Social 
Influence                              
6. Trust                                             
7. Facilitating 
Conditions 

1. Behavioral 
Intention                        
2. Usage Behaviour 

Lebanon 

42 Using the 
Technology 
Acceptance 
Model in 
Understanding 
Academics’ 
Behavioural 
Intention to Use 
Learning 

Saleh Alharbi, 
Steve Drew 
(2014) 

1. Job 
Relevance                               
2. Lack of LMS 
Availability                   
3. LMS Usage 
Experience 

1. Perceived 
Usefulness (PU)               
2. Perceived Ease 
of Use (PEOU)           
3. Attitude towards 
Usage (ATU)            
4. Behavioural 
Intention to Use 
(BIU) 

Saudi 
Arabia 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

Management 
Systems 

43 Barriers and 
enablers to 
adoption and 
diffusion of 
eLearning : A 
systematic 
review of the 
literature – a 
need for an 
integrative 
approach 

Singh Gurmak, 
Hardaker 
Glenn (2014) 

Review of 
macro-level 
studies 
1. Role of 
eLearning 
strategy                 
2. Diffusion 
through social 
networks       
3. Top-down 
and bottom-up 
approaches to 
diffusion                     
4. Role of 
management                     
5. Supporting 
infrastructures        
Review of 
micro-level 
studies 
1. Attitudes 
towards 
technology            
2. Demographic 
factors                      
3. Resources 
(time)                            
4. Locus of 

1. the adoption 
and diffusion of 
eLearning 

UK and 
Brunei 
Darussalam 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

control of 
eLearning 

44 Adoption of 
web-based 
assessment in 
higher learning 
institutions (HLIs) 

Abbi Godfrey 
Nangawe 
(2015) 

1. Compatibility                                
2. Trilability 
3. Observability 
4. Complexity 
5. Security and 
Confidentiality            
6. Cost  

The adoption, 
diffusion, and 
sustained use of 
internet-based 
assessment of 
students learning. 

Tanzania 

45 Diffusion and 
Adoption of 
Technology 
amongst 
Engineering and 
Business 
Management 
Students 

Gabriel, M., & 
Silva, D. (2017) 

1. Adopter 
Categorization 

1. Adopter 
Behavior 

Brazil 

46 Implementing 
Blended 
Learning 
Technology in 
Higher 
Professional 
Education 

Dmitry 
Matukhin  
(2015) 

1. the 
identification of 
the level of 
information 
competence of 
students   
2. 
determination 
of their 
psychological 
and 
motivational 
readiness for 

1. The readiness of 
engineering 
students to use 
blended learning 

Russia 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

the use of 
innovative 
learning tools 

47 The Adoption of 
Blended 
Learning among 
Malaysian 
Academicians 

Haryani 
Harona, Wan 
Faezah Abbasa 
(2012) 

1. Educational 
technology 
preference   
2. Learning 
goals                                
3. Perception 
on Blended 
learning       
4. Perceived 
ease of use                      
5.  Perceived 
usefulness 

1. Adoption of 
Blended Learning 

Malaysia 

48 Learners’ 
Perspective on 
Critical Factors 
to LMS Success 
in Blended 
Learning: An 
Empirical 
Investigation 

 Al-Busaidi, 
Kamla Ali 
(2012) 

Learner 
characteristics                                         
1. computer 
anxiety 
2. Technology 
experience                                         
3. Self-efficacy                                                       
4. Personal 
innovativeness                           
Instructor 
characteristics                                        
1. Attitude                                                             
2. Teaching 
style                                                    
3. Control                                                             
4. 

Continuous 
Intention To Use 

Oman 
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No. Name Author Independent 
variable 

Dependent 
variable 

Country 

Responsiveness                                              
LMS 
characteristics                                               
1. System 
quality                                                      
2. Information 
quality                                             
3. Service 
quality 
Classmates 
characteristics                          
1.Aattitude                                                            
2. Interaction                                                 
Course 
characteristics                                           
1. Quality                                                              
2. Flexibility                                             
organization 
characteristics                                  
1. Management 
support                                          
2. Training                                                          
LMS Success                                                        
1. Peceived 
Ease of Use                                                
2. Perceived 
Usefulness                                          
3. System Use                                                        
4. Use 
Satisfaction     
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ตารางที่ 2. 2 สรุปตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) 

ล าดับ ชื่อเร่ืองวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

ปัจจัย 
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1 
Does Technology Acceptance Affect E-
Learning in a Non-Technology Intensive 
Course? 

Davis, Larry; Vician, 
Chelley; and Buche, Mari 
(2012) 

✓ 
    

✓ 

2 

Computer attitude, statistics anxiety and self-
efficacy on statistical software adoption 
behavior: An empirical study of online MBA 
learners 

Maxwell K. Hsu a,*, 
Stephen W. Wang b,1 
(2009) 

✓ ✓ 

  

✓ 

3 
The Multifaceted Nature of Online MBA 
Student Satisfaction and Impacts on 
Behavioral Intentions 

Megan L. Endres, Sanjib 
Chowdhury, Crissie Frye & 
Cheryl A. Hurtubis (2009) 

      

✓ 

4 Modeling the continuance usage intention of 
online learning environments Go€khan Dag!han (2016)   ✓ ✓ ✓ 

5 Investigating users’ perspectives on e-learning 
: An integration of TAM and IS success model 

 Hossein Mohammadi 
(2015) ✓ ✓ 

  
✓ 

6 

Examining the students’ behavioral intention 
to use elearning in Azerbaijan? The General 
Extended Technology Acceptance Model for 
E-learning approach 

Ching-Ter Chang (2017) ✓ ✓ 

  

✓ 

7 Determinants of e-learning adoption among 
students of developing countries 

Richard Boateng, Alfred 
Sekyere Mbrokoh, Lovia 
Boateng, Prince Kwame 
Senyo, Eric Ansong (2016) 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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ล าดับ ชื่อเร่ืองวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

ปัจจัย 

Pe
rc

ei
ve

d 
ea

se
 o

f u
se

 

Pe
rc

ei
ve

d 
va

lu
e 

At
tit

ud
e 

(A
TT

U)
 

In
te

nt
io

n 
to

 u
se

 

8 Applying the Technology Acceptance Model 
to Online Learning in the Egyptian Universities  Taher Farahat (2012) ✓ ✓ ✓ ✓ 

9 
Continuance intention to use MOOCs: 
Integrating the technology acceptance model 
(TAM) and task technology fit (TTF) model 

Bing Wu (2016) ✓ ✓ ✓ ✓ 

10 

Sharing instructors experience of learning 
management system: A technology 
perspective of user satisfaction in distance 
learning course 

Ibrahim Almarashdeh 
(2016) ✓ ✓     

11 

Factors Affecting Students’ Acceptance of e-
Learning Environments in Developing 
Countries: A Structural Equation Modeling 
Approach 

Ali Tarhini, Kate Hone, 
and Xiaohui Liu (2013) ✓ ✓   ✓ 

12 Students’ acceptance and satisfaction of 
learning through course websites 

Sujeet Kumar Sharma, 
Jyoti Kumar Chandel, 
Srikrishna Madhumohan 
Govindaluri (2014) 

✓ ✓     

13 
Exploring students acceptance of e-learning 
using Technology Acceptance Model in 
Jordanian universities 

Amer Al- Adwan, Ahmad 
Al- Adwan, Jo Smedley 
(2013) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

14 

Expanding The Technology Acceptance 
Model (TAM) to Examine Faculty Use of 
Learning Management Systems (LMSs) In 
Higher Education Institutions  

Nafsaniath Fathema, 
David Shannon, Margaret 
Ross (2015) 

✓ ✓ ✓ ✓ 
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ล าดับ ชื่อเร่ืองวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

ปัจจัย 
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15 
Examination of factors influencing students 
and faculty behavior towards m-learning 
acceptance: An empirical study 

Muhammad Bakhsh, 
Amjad Mahmood, Nazir A. 
Sangi (2017) 

✓ ✓ ✓ ✓ 

16 

Social factors affecting students’ acceptance 
of e-learning environments in developing and 
developed countries: A structural equation 
modeling approach 

Tamer Abbas (2016) ✓ ✓   ✓ 

17 

The influence of technology acceptance 
model (TAM) factors on students' e‐
satisfaction and e‐retention within the 
context of UAE e‐learning 

Mohammad Ahmad Al‐
hawari, Samar Mouakket 
(2010) 

✓ ✓     

18 
Factors Influencing Students’ Acceptance of 
M-Learning: An Investigation in Higher 
Education 

Ahmad Abu-Al-Aish and 
Steve Love (2013) 

    

  ✓ 

19 
A social networked learning adoption 
model for higher education institutions in 
developing countries 

Godfrey Maleko 
Munguatosha, Paul Birevu 
Muyinda, Jude Thaddeus 
Lubega (2011) 

✓ ✓   ✓ 

20 
Exploring the determinants of e‐learning 
systems continuance intention in academic 
libraries 

 Chiao‐Chen Chang 
(2013) 

  

✓   ✓ 

21 
Learners’ Perspective on Critical Factors to 
LMS Success in Blended Learning: An 
Empirical investigation 

 Al-Busaidi, Kamla Ali 
(2012) ✓ ✓   ✓ 

 

 

Ref. code: 25605923032097QXL



61 
 

 

 

ตารางที่ 2.3 สรุปตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยความส าเร็จของระบบสารสนเทศ  
(IS Success Model)  

 
 

 
ตารางที่ 2.4 สรุปตัวแปรงานวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยนวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) 

ล าดับ ชื่อเร่ืองวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
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1 Innovative marketing in 
SMEs: an empirical study 

Michele O’Dwyer 
(2009)  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Ref. code: 25605923032097QXL



62 
 

 

 

ล าดับ ชื่อเร่ืองวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
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2 

Innovative Integrated 
Marketing Communication 
Strategies Used to Market 
Ra.One: A Critical Analysis 

B Shafiulla and P 
Premchand Babu 
(2014)    

  ✓ ✓ ✓ ✓ 

3 
The importance of 
marketing innovation in 
new economy  

Ilić D., Ostojić S., 
Damnjanović N. 
(2014)       

✓ 
    

✓ 

4 

The relationship between 
entrepreneurial 
orientation, marketing 
innovation and 
competitive marketing 
advantage of female 
entrepreneurs in Egypt 

Sara Adam, Abeer A. 
Mahrous and Wael 
Kortam (2017) 

    

✓ ✓ 

  

✓ 

5 
The effects of the crisis on 
marketing innovation: an 
application for Spain 

Natalia Medrano, 
Cristina Olarte-
Pascual, (2016)    

✓ ✓ 

  

✓ ✓ 

6 

The contribution of 
perceived firm marketing 
innovation initiatives to 
customer perceived value 
and loyalty: Does 
switching experience 
really matter? 

Chuah, S.H.W., 
Marimuthu, M., and 
Ramayah, T. (2016) 

    

✓ ✓ 

  

✓ 

7 Marketing innovation and 
firm performance 

Robert P. Cascio 
(2011)     ✓ ✓   ✓ 
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ล าดับ ชื่อเร่ืองวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
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8 

Innovative marketing as a 
tool for building a positive 
image of an institution of 
higher education and 
increasing the 
competitiveness of its 
graduates 

Tomas, S., & Milan, B. 
(2015) 

    

✓ ✓ 

  

✓ 

9 

 An Innovative Marketing 
Strategy to Promote our 
College of IT: Zayed 
University Case Study. 

Manar, T. A., May, B. 
E., & Olga, O. (2012). 

    

✓ ✓ 

  

✓ 

 
 

2.3.2 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
การวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ 

บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการค้นคว้าและศึกษาทบทวนวรรณกรรม 
และงานวิจัย เอกสารทางวิชาการ และบทความต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญใน 
แต่ละด้าน หลังจากผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในรายละเอียดต่างๆ แล้ว ท าให้ได้กรอบแนวคิด 
ในการวิจัยตามรูปภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัยดังนี้ 
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รูปภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 
โดยจากรูปภาพที่ 2.3 กรอบแนวคิดในงานวิจัยนั้น พบว่ามีรายละเอียดของ 

แต่ละปัจจัย ดังนี้  
ตัวแปรอิสระ (Exogenous Variable) ประกอบไปด้วย 

1. นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) ประกอบด้วย 
1.1 ก า ร สื่ อ ก ส า ร ก า ร ต ล า ด แ บ บ บู ร ณ า ก า ร  (integrated marketing 

communication) ท าโดยการใช้ช่องทางในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ร่วมกันหลากหลาย
ช่องทาง เพ่ือสร้างการรับรู้และการยอมรับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า รวมถึงเป็นช่องทางในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง 

1.2 ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) ประกอบไปด้วย 
ความใหม่ของผลิตภัณฑ์ หรือ กระบวนการที่สร้างความได้เปรียบและสร้างผลก าไรให้กับองค์กร
ได้มากขึ้นกว่าสิ่งที่มีอยู่เดิม รวมถึงสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ซึ่ง
ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ าแบบใครนี้ เป็นความได้เปรียบที่สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางการตลาดให้กับองค์กรบรรลุความได้เปรียบทางการแข่งขัน องค์กรที่จะประสบ
ความส าเร็จในระยะยาวได้นั้น จ าเป็นต้องสร้างความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ให้โดดเด่นเหนือคู่
แข่งขันจึงจะสามารถด าเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน 
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1.3 การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) เป็นการยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
โดยการหาแนวทางในการสนองตอบต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือ 
ความส าเร็จทางธุรกิจและความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันนั้น 

2. คุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (information quality) ประกอบด้วย 
2.1 ความถูกต้องของข้อมูล (accuracy) ข้อมูลมีความถูกต้อง เที่ยงตรง และ

เชื่อถือได้ 
2.2 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (completeness) ข้อมูลมีเนื้อหาชัดเจน 

ครบถ้วนสมบูรณ ์เพียงพอต่อการใช้งาน และเข้าใจได้ง่าย 
2.3 ความทันสมัยของข้อมูล (timeliness) ข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่

เสมอ และทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน 
3. คุณภาพของระบบ (system quality) ประกอบด้วย 

3.1 ความน่าเชื่อถือของระบบ (reliability) ระบบมีความน่าเชื่อถือและมี
ประสิทธิภาพเพียงพอต่อการให้บริการ   

3.2 ความสเถียรของระบบ (stability) ระบบมีความเสถียรและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอต่อการให้บริการ 

3.3 ความใช้งานง่ายของระบบ (user friendly) ระบบมีความใช้งานง่ายไม่
ยุ่งยากซับซ้อน 

4. คุณภาพของการบริการ (service quality) ประกอบด้วย 
4.1 ความเอาใจใส่ในการให้บริการ (empathy) ผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ 

เข้าใจ และ ให้ความส าคัญต่อผู้ใช้บริการ 
4.2 ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (reliability) ความน่าเชื่อถือในการ

ให้บริการข้อมูล และค าแนะน าต่าง ๆ มีการปรับปรุงการบริการในการให้ข้อมูลอยู่เสมอ 
4.3 การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness) ผู้ให้บริการมี

ความยินดีที่จะให้บริการ และให้บริการด้วยความรวดเร็ว 
 
ตัวแปรตาม (Endogenous Variable) ประกอบไปด้วย 

1. การรับรู้คุณค่า (perceived value)  
การรับรู้ถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการเมื่อเทียบ

กับราคาที่จ่ายไป ซึ่งหมายความว่า การที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รับรู้
ถึงคุณค่า (perceived value) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรน าเสนอไปนั้นแสดงให้เห็นว่าลูกค้า
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นั้นรับรู้ถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นด้วย ซึ่งการรับรู้คุณค่า (perceived value) นี้ส่งผล
เชิงบวกต่อทัศนคติและความตั้งใจในการใช้งาน 

2. การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use)  
ระดับความเชื่อของผู้ใช้ที่คาดหวังต่อระบบสารสนเทศที่มีการพัฒนาขึ้นและเป็น

เป้าหมายที่จะใช้ ซึ่งต้องมีความง่ายในการเรียนรู้ที่จะใช้งาน และไม่ต้องใช้ความพยายามมากอีกทั้ง
การรับรู้การใช้งานง่ายในการใช้งาน มีอิทธิพลทางตรงต่อการใช้ระบบและมีอิทธิพลทางอ้อมต่อการใช้
ระบบโดยส่งผ่านการรับรู้คุณค่า 

3. ทัศนคติในการใช้งาน (attitude)  
ทัศนคติของผู้ใช้ เป็นเจตนาที่เกิดขึ้นจากผลของการรับรู้ถึงประโยชน์ และการ

รับรู้ถึงความง่ายในการใช้ระบบ ซึ่งหากผู้ใช้รับรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นมีประโยชน์หรือใช้งานง่ายผู้ใช้ก็จะ
เกิดทัศนคติที่ดีต่อระบบนั้น ซึ่งจะส่งผลต่อไปยังความตั้งใจที่จะใช้เทคโนโลยี 

4. ความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ (intention to use online learning)  
ความตั้งใจที่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศมีต่อระบบ ซึ่งเป็นทัศนคติที่ดีที่มีต่อความ

ต้องการในการใช้งาน หากคุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล และ คุณภาพของบริการ ทั้งสาม
ส่วนนี้ดีจะส่งผลดีต่อความตั้งใจในการใช้งานและการใช้ 
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บทที่ 3  
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ 

บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” นั้นเป็นงานวิจัยที่มุ่งค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลือกเรียน 
ปริญญาโทหลักสูตรการบิหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ของประชากรในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก 
โดยงานวิจัยฉบับนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในรูปแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research)
และมีลักษณะงานวิจัยในเชิงส ารวจ (exploratory research) ซึ่งพ้ืนฐานของการวิจัยด าเนินการโดย
ยึดตามหลักแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นส่วนประกอบในการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูล
โดยการท าการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่ มตัวอย่ าง เป้ าหมายผ่านทางแบบสอบถาม
(questionnaire) เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานวิจัยตามที่ได้ระบุเอาไว้ และสามารถน าผลของ
งานวิจัยที่ได้ไปด าเนินการพัฒนาต่อยอดและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันอันน าไปสู่การตอบสนองต่อความพึงพอใจและความต้องการของผู้เรียนในอนาคตได้
อย่างแท้จริงโดยผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 

3.1 บริบทงานวิจัยที่ศึกษา 
3.1.1 การเรียนออนไลน์ (Online learning) 

3.2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่น ามาศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ 
3.3.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4.1 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4.2 การให้คะแนนตัวแปร 

3.5 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6 การขอความเห็นจากคณะผู้เชี่ยวชาญร่วมอภิปรายผล 
3.7 แผนการด าเนินงาน 
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3.1 บริบทงานวิจัยท่ีศึกษา 
 

3.1.1 การเรียนออนไลน์ (Online learning) 
การเรียนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่าย 

คอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง โดยสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยทุกที่ ทุกเวลาและยังสามารถเลือกเรียนได้ 
ตามความสามารถและความสนใจของตนเองอีกด้วย จากข้อมูลของอีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
ของ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) กล่าวว่า e-Learning ในภาษาไทยมีการใช้ชื่อต่างกัน เช่น การเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนทางอินเทอร์เน็ต แต่ในที่นี้ผู้วิจัยขอใช้ค าว่า “การเรียนออนไลน์” การเรียน
การสอนแบบออนไลน์ ได้ถูกน ามาใช้ในระบบการศึกษา เพ่ือสนับสนุน และเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้
ของผู้เรียนในสถาบันการศึกษาสามารถเข้าถึงผู้เรียนที่อยู่ห่างไกล โดยไม่จ ากัดสถานที่และเวลา 
(anywhere-anytime learning) แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู้ ที่ มี ผู้ เ รี ย น เ ป็ น ส า คั ญ 
(student-centered learning) ผู้เรียนสามารถควบคุมจังหวะการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง (self-paced 
learning) การเรียนรู้ด้วยตนเองในระบบออนไลน์ จึงเป็นช่องทางส าคัญทางหนึ่งของการเรียนรู้ของ 
บุคคลในยุคนี้ การเรียนการสอนแบบออนไลน์จัดเป็นการศึกษาในระบบทางไกลประเภทหนึ่งตามประ 
กาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรในระดับปริญญาในระ 
บบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 2548” และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง “แนวปฏิบัติตามหลัก 
เกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรในระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ .ศ. 2548” 
นั้นได้จ าแนกการศึกษาระบบทางไกลออกเป็น 3 แบบ คือ 

1. การศึกษาทางไกลที่ยึดสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อหลัก โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แนวการ 
ศึกษาหรือแบบฝึกปฏิบัติ (study guide/workbook) ต าราเรียนด้วยตนเอง และหนังสือชุดความรู้ 
ทั้งนี้ให้มีสื่อเสริมประกอบด้วย สื่อโสดทัศน์ รายการวิทยุกระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียน
ด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมมนาเสริม การประชุม ทางไกล และ
การปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริงการปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง และการปฏิบัติในสถานการณ์
จริง ซึ่งในประเทศไทย ได้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

2. การศึกษาทางไกลที่ยึดสื่อภาพและเสียงเป็นสื่อหลักใช้สื่อกระจายเสียง เช่น 
วิทยุกระจายเสียงและรายการวิทยุโทรทัศน์ เพ่ือแพร่เสียงและภาพทางสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานี 
วิทยุโทรทัศน์ สถานีดาวเทียม หรือ (OSI on screen interactive) เป็นรายการเสนอเนื้อหาสาระ 
ครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งที่เป็นรายการสดแบบปฏิสัมพันธ์หรือการบันทึกเสียงหรือ 
ภาพไว้ล่วงหน้ามีการออกแบบรายการที่จะช่วยท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์เทียบได้
กับการศึกษาแบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ให้มีสื่อเสริมประกอบด้วย 
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สื่อโสตทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ บทเรียนทางอินเทอร์เน็ต การสอนเสริม การสัมนา
เสริม การประชุมทางไกล และการปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง 
และการปฏิบัติในสถานการณ์จริง สถาบันที่จัดการศึกษาทางไกลในแบบนี้ ได้แก่ สถาบันปัญญา
ภิวัฒน์ โครงการการศึกษาทางไกล โรงเรียนไกลกังวล 

3. การศึกษาทางไกลที่ยึดสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก ใช้วิธีการผสมผสานระหว่าง
การเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ (on-line or off-line) แบบดิจิทัลหรืออนาล็อก (digital 
or analog) แบบเข้าถึงได้ไม่พร้อมกัน (asynchronous) หรือเข้าถึงได้พร้อมกันในเวลาเดียวกัน 
(synchronous/real-time) ทั้งนี้ให้มีสื่อเสริมประกอบด้วยสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ รายการวิทยุ 
กระจายเสียง รายการวิทยุโทรทัศน์ บทเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ การสอนเสริม การสัมนาเสริม การ
ประชุมทางไกล และการปฏิบัติในสถานการณ์เสมือนจริง การปฏิบัติในสถานการณ์จ าลอง และการ
ปฏิบัติในสถานการจริง สถาบันที่จัดการศึกษาทางไกลในแบบนี้ เช่น มหาวิทยาลัยที่ขอเปิดหลักสูตร
ในระบบทางไกล มหาวิทยาลัยไซเบอร์ในประเทศเกาหลีใต้ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เป็นต้น 

ส าหรับการเรียนออนไลน์ในต่างประเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ ใน
ระดับปริญญาโท หรือ ระดับอ่ืนๆ จากการค้นคว้าข้อมูลปรากฏว่ามีแนวทางในการปฏิบัติที่คล้ายคลึง
กับข้อมูลของอีเลิร์นนิง: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ของ (ฐาปนีย์ ธรรมเมธา, 2557) ซึ่งในแต่ละสถาบัน
ต่างก็มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เข้ากับนโยบายของสถาบันเป็นหลัก การทีส่ถาบันจะเลือก
จัดรูปแบบการเรียนออนไลน์ แบบใดนั้น ต้องมีการวิเคราะห์ความเหมาะสมให้รอบด้าน ว่ารูปแบบใด
มีความเหมาะสมกับสถาบันการศึกษา ผู้เรียน และสถานการณ์ในปัจจุบันมากที่สุด เพ่ือให้ทุกฝ่าย
ได้รับประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน และเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนให้เหมาะกับยุค
สมัยของทั้งสภาพเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบัน 

ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาถึงกระบวนการการเรียนในรูปแบบออนไลน์ในระดับ
ปริญญาโททั้งในและต่างประเทศว่ามีขั้นตอนเป็นอย่างไร เพ่ือศึกษาถึง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจ
ในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ดังรูปภาพที่ 3.1 
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รูปภาพที่ 3.1 กระบวนการตัดสินใจเรียนรูปแบบออนไลน์ (Online learning) 

 
ที่มา : ผู้วิจัย 

จากรูปภาพที่ 3.1 กระบวนการเรียนรู้ออนไลน์  แสดงให้เห็นถึงข้ันตอนการเรียนรู้ 
ออนไลน์   ขั้นตอน ดังนี้  

1. ความต้องการแสวงหาความรู้ 
เมื่อผู้เรียนรับรู้ถึงความต้องการของตนเองที่ต้องการความก้าวหน้าในหน้าที่การ

งานและสามารถก้าวทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ความต้องการดังกล่าวจะเป็นตัวกระรุ้นให้เกิดความต้องการแสวงหาความรู้ 

2. การหาข้อมูลการเรียนหลักสูตรต่างๆ 
ผู้เรียนจะท าการหาข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนต่างๆ ที่เป็นที่นิยม

และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้เพ่ือใช้เป็นส่วนประกอบในการตัดสินใจ เช่น 
หลักสูตรที่ก าลังเป็นที่นิยม สถาบันการศึกษา สถานที่ในการศึกษา ข้อเสนอพิเศษต่างๆ ผ่านตามช่อง
ทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น สอบถามคนที่เคยเรียน การหาข้อมูลในสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ เป็นต้น  

3.  ประเมินทางเลือก 
เมื่อผู้เรียนได้ข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจเรียนแล้ว จึงท าการวิเคราะห์ ประเมิน

ทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตนเอง โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้รับว่าจะเลือกเรียน รูปแบบใด เรียนกับ 
สถาบันไหน และเรียนหลักสูตรใด เป็นต้น 
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4.  สมัครเรียน 
เมื่อผู้เรียนท าการประเมินทางเลือกได้แล้วจึงตัดสินใจสมัคเรียน ตามขั้นตอนการ

เรียนของหลักสูตรต่างๆ ตามท่ีแต่ละสถาบันได้มีข้อก าหนดไว้ 
5. กิจกรรมการเรียนการสอน/การมีปฏิสัมพันธ์ต่างๆ 

การเรียนการสอนออนไลน์ เป็นการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยที่ผู้เรียน
สามารถเรียนได้จากทุกสถานที่และทุกเวลา โดยการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันและกับผู้สอน
นั้นเป็นไปอย่างสะดวก ทั้งจากทางเว็บบอร์ด ทางอีเมลล์ หรือช่องทางอ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันจะ
เป็นผู้ก าหนดว่ามีการสื่อสารผ่านช่องทางใดบ้าง  

6. การสอบวัดผล 
หลังจากเรียนครบตามระยะเวลาของแต่ละวิชาแล้ว จะมีการสอบวัดผลการศึกษา

เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ เพ่ือวัดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรที่ได้มีการเรียนการ
สอน 

7. จบการศึกษา 
เมื่อผู้เรียนเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรได้ก าหนดเอาไว้แล้วและสอบ

ผ่านเกณฑ์การวัดประเมินผลการศึกษาทุกข้ันตอน ผู้เรียนก็สามารถจบการศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 
 

3.2 ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 
 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร 
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ผู้วิจัยได้ท าการวางขั้นตอนการด าเนินการศึกวิจัยไว้เพ่ือเป็นแนวทาง  
ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามที่ได้วางเป้าหมายเอาไว้ดังรูปภาพที่ 3.2
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รูปภาพที่ 3.2 ขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 

 

Ref. code: 25605923032097QXL



73 
 

 

3.2.1 ท าการระบุท่ีมาและความส าคัญของปัญหางานวิจัยท่ีจะศึกษา 
ผู้วิจัยด าเนินการค้นคว้าศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ เพ่ือ

เก็บรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาต่างๆ มาสรุปเป็น หัวข้องานวิจัย ที่มา และ ความส าคัญในการท า
วิจัย รวมถึงวัตถุประสงค์ของการท าวิจัย  เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท 
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” 

3.2.2 ทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  
ผู้วิจัยด าเนินการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด และทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการ 

เรียนออนไลน์ จากมุมมองของทั้งผู้เรียน ผู้สอน ผู้ดูแลระบบ และผู้ที่เก่ียวข้องอ่ืนๆ จากทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ปัจจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องครอบคลุมกับรายละเอียดของหัวข้อการวิจัยใน 
เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบ 
ออนไลน์” ให้ได้มากที่สุด 

3.2.3 ท าการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง  
ผู้วิจัยด าเนินการน าเอาโครงร่างโมเดล และปัจจัยที่ได้รวบรวมมาจากการทบ 

ทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เข้าท าการปรึกษาหารือ และขอค าแนะน าจาก 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านการสอนออนไลน์ นักการตลาดทางด้านการแนะน าหลักสูตรการเรียนออนไลน์ นัก 
ศึกษาผู้มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนออนไลน์ และผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลระบบการเรียน 
ออนไลน์ เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิด และปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
ความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ได้อย่างครบถ้วน 

3.2.4 พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยโดยท า 

การพัฒนาข้อค าถามงานวิจัย ที่ได้จากการน าเอาปัจจัยของโมเดลกรอบแนวคิดงานวิจัย มาท าการตั้ง 
ข้อค าถามให้ครอบคลุม ครบถ้วนตามความหมายของปัจจัยที่อยู่ในโมเดลงานวิจัยแต่ละตัว  เพ่ือให้ได้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่สมบูรณ์ เพ่ือที่จะน าเอาเครื่องมือดังกล่าวไปท าการส ารวจว่า 
มีปัจจัยตัวใดบ้างท่ีส่งผลต่องานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตร 
การบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” 

3.2.5 การทดสอบเครื่องมือในการเก็บข้อมูลงานวิจัย 
เมื่อได้เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยที่ผ่านการพัฒนา และปรับปรุง 

แก้ไขให้มีสาระครบถ้วนตามปัจจัยที่ได้ระบุเอาไว้แล้ว ผู้วิจัยด าเนินการทดสอบความถูกต้องเที่ยงตรง 
ของเนื้อหา (content validity) ข้อค าถามกับผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน หลังจากนั้นน ามาหาค่าดัชนีความ 
สอดคล้อง (IOC) เพ่ือให้ได้ข้อค าถามที่มีความถูกต้องเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และเพ่ือ 
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) ของข้อค าถามว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มีความเข้าใจในข้อค า 

Ref. code: 25605923032097QXL



74 
 

 

ถามอย่างแท้จริงโดยท าการทดสอบ (pilot test) กับกลุ่มทดสอบ จ านวน 30 คน เพ่ือให้ได้แบบ 
สอบถามที่มีความเที่ยงตรงและน่าเชื่อถือ ก่อนการน าเอาแบบสอบถามไปใช้ในการเก็บข้อมูลงานวิจัย 
กับกลุ่มตัวอย่างจริง 

3.2.6 การเก็บข้อมูลงานวิจัย  
ผู้วิจัยน าแบบสอบถาม เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ไปด าเนินการสอบถามกับกลุ่มประชากรเป้าหมาย
ในภาคตะวันออกให้ได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ได้ระบุเอาไว้ 

3.2.7 การวิเคราะห์ผลข้อมูลงานวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเก็บแบบสอบถามมาท าการวิ  

เคราะห์ผลของข้อมูล ด้วยเทคนิคองค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor Analysis: EFA) และ
เทคนิคการวิ เคราะห์สมการเชิ งโครงสร้ าง (structural equation modeling: SEM) เ พ่ือหา 
ค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแต่ละตัว 

3.2.8 สรุปผลการวิจัย 
ผู้วิจัยด าเนินการสรุปผลการวิจัยจากการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล 

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆที่ส่งผลต่อการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญ 
ญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” รวมถึงให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในอนาคตต่อไป 
 
3.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ส าหรับงานวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการ 
บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) มีการ
ก าหนดกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาและกลุ่มตัวอย่างประชากรของงานวิจัยไว้ดังนี้ 

 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ศึกษาในงานวิจัยนี้ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยน ามาใช้ในการศึกษากับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัย 

ที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” นั้น  
คือ ประชาชนที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือประชาชนที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว 
ในเขตพ้ืนที่ภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี และ ระยอง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการลงทุนทางด้านอุตสาหกรรม 
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และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคตตามมาตรการส่ง 
เสริมการลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลง 
ทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจน 
การพัฒนาพ้ืนที่เชิงอุตสาหกรรมและการพัฒนาเมือง เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการยกระดับพ้ืนที่ระเบียง 
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า (ส านักงานคณะ 
กรรมการส่งเสริมการลงทุนพฤษภาคม 2560) รวมถึงเป็นเขตพ้ืนที่เป้าหมายของมหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ในการที่จะขยายโอกาสการเข้าถึงการบริการทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
เพ่ิมก าลังบุคลากรที่มีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนา และตอบสนองภาคอุตสาหกรรมให้มี 
ศักยภาพการแข่งขันของประเทศในอนาคต ผู้เรียนมีองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
นวัตกรรม ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการศึกษาให้กับพ้ืนที่ 
ห่างไกลทีม่ีข้อจ ากัดทั้งทางด้านสถานที่และด้านเวลาในการเรียน (แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรม 
ศาสตร์ 2560) 

 
3.3.2 การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

หลักเกณฑ์ในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากรที่เหมาะสม ส าหรับงาน 
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบ 
ออนไลน์” นั้น เนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้ ใช้หลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 
(structural equation modeling: SEM) เพ่ือวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ดังนั้นหลังจากที่ผู้วิจัย 
ได้ท าการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่าแนวทางในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ที่เหมาะสมกับหลักการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (structural equation modeling: 
SEM) นั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม สามารถพิจารณาได้จากการวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของ
โมเดล (goodness-of-fit) หรือดัชนีชี้วัดที่จะท าให้โมเดลมีความสอดคล้องเหมาะสม (fit) อ้างอิงจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องตารางที่ 3.1  ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมควรมีอย่างน้อย 200 ตัวอย่างขึ้นไป 
นอกจากนี้แล้วอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ (Lindeman, Merenda และ 
Gold, 1  0) มีการระบหุลักเกณฑ์ในการก าหนดไว้ว่า การวิเคราะห์สถิติประเภทพหุตัวแปรนั้น ควรมี
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประมาณ 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ ดังนั้นในงานวิจัยครั้งนี้มีตัว แปร
สังเกตุได้ทั้งหมด 16 ตัวแปร เมื่อน ามาคูณกับ 20 เท่า จะได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับ 
งานวิจัย คือ จ านวน 320 ตัวอย่าง เพ่ือเป็นการป้องกันการได้รับข้อมูลตอบกลับที่ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
การสูญหาย หรือ เสียหายของข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการแจกแบบสอบถามทั้งหมดจ านวน 500 ชุด 
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ตารางที่ 3.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถิติวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง 

ล าดับ ชื่องานวิจัย ผู้วิจัย (ปี) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

1 A Brief Guide to Structural 
Equation Modeling  

Weston (2006)  
 

Recommend a 
minimum sample 
size of 200 for any 
SEM 

2 Issues and Procedures In 
Adopting Structural Equation 
Modeling Technique 

Siu Loon HOE 
(2008) 

Sample size 
especially if the 
observations are 
greater than 200  
(N >200) 

3 An Introduction to Structural 
Equation Modeling  
 

J.J. Hox and T.M. 
Bechger (2011)  
 

Data reasonable 
sample size about 
200 case (N ≈ 200)  

4 A conceptual overview of 
Structural Equation Modeling 
(SEM) in rehabilitation research  
 

William R. 
Merchant, Jian Li, 
Aryn C. Karpinski 
and Phillip D. 
Rumrill, Jr (2013)  

Requires larger 
sample sizes (N 
>200) 

5 Estimating and Reporting 
Structural Equation Models 
with Behavioral Accounting 
Data 

Clark Hampton 
(2015) 

Observation-to-free-
parameter ratios of 
10:1, 20:1, or at least 
200 observations  
(N ≥ 200) 

 
 
3.4 เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 

 
ส าหรับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการ

บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” นั้นเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative researc ) โดยผู้วิจัย
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ได้ด าเนินการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ ในส่วนงานที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเนื้อหาการวิจัย เพ่ือให้ได้กรอบแนวคิด และน า
ปัจจัยต่างๆ ที่อยู่ในกรอบแนวคิดดังกล่าว มาพัฒนาเป็นข้อค าถามของแบบสอบถามให้มีความ
สอดคล้องตรงตามกรอบแนวคิดและวัตถุประสงค์ของงานวิจัยให้ได้มากที่สุด  และใช้แบบสอบถาม 
(questionnaire) นั้น เป็นเครื่องมือในการท าวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบสมมติฐานที่ได้ก าหนด
ขึ้น โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชากรเป้าหมาย ซึ่งรูปแบบค าถามเป็นลักษณะ
ปลายปิด (close-ended questions) ให้เลือกตอบได้ 1 ตัวเลือก ที่ตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด รายละเอียดในแบบสอบถามประกอบไปด้วยข้อมูล 2 ส่วนดังนี้ 

ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของค าถามข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบ 
ไปด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ 

ส่วนที่ 2 เป็นส่วนของค าถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการ 
เรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ แบบสอบถามเป็นลักษณะมาตรา 
ส่วนประมาณค่าตอบ (rating scale questions) เป็นการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น (interval 
scale) มีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนในแต่ละระดับดังตารางที่ 3.2 เกณฑ์ 
การให้คะแนน 

ตารางที่ 3.2 ตารางเกณฑ์การให้คะแนน 

ระดับคะแนน ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบ ระดับความเห็นด้วยกับข้อปัจจัยของงานวิจัย 
5 มากที่สุด เห็นด้วยกับปัจจัยมากที่สุด 

4 มาก เห็นด้วยกับปัจจัยมาก 

3 ปานกลาง เห็นด้วยกับปัจจัยปานกลาง 

2 น้อย เห็นด้วยกับปัจจัยน้อย 

1 น้อยที่สุด เห็นด้วยกับปัจจัยน้อยที่สุด 

 
โดยการใช้ค าถามในลักษณะปลายปิด (close end questionnaire) ให้เลือกค าตอบ ที่

เหมาะสมเพียงค าตอบเดียว ซึงแบ่งออกเป็น 8 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 2.1 การวัดความคิดเห็นด้านนวัตกรรมทางการตลาดการเรียนออนไลน์ 
ส่วนที่ 2.2 การวัดความคิดเห็นในด้านคุณภาพของข้อมูลสารสนเทศ (information 

quality) 
ส่วนที่ 2.3 การวัดความคิดเห็นด้านคุณภาพของระบบ (system quality) 
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ส่วนที่ 2.4 การวัดความคิดเห็นด้านคุณภาพของการบริการ (service quality) 
ส่วนที่ 2.5 การวัดความคิดเห็นด้านการรับรู้คุณค่า (perceived value) 
ส่วนที่ 2.6 การวัดความคิดเห็นด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived eas of use) 
ส่วนที่ 2.7 การวัดความคิดเห็นด้านทัศนะคติการใช้งาน (attitude) 
ส่วนที่ 2.8 การวัดความคิดเห็นด้านความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ (intention to use 

online learning) 
 
3.4.1 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ 
ตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” มีความเที่ยงตรงและ 
น่าเชื่อถือ สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ด าเนินการน าแบบสอบถามที่ได้พัฒนา 
ขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ไปท าการทดสอบหาความถูกต้องของเนื้อ 
หา (content validity) ในแบบสอบถามว่ามีความชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจ รวมถึงท าการทด 
สอบความน่าเชื่อถือ (reliability) ดังต่อไปนี้ 

1. การทดสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity)  
ด าเนินการโดยน าแบบสอบถามที่ได้พัฒนามาจากปัจจัยของกรอบแนวคิด 

งานวิจัยไปท าการวัดค่าความเที่ยงตรงถูกต้องของเนื้อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียน
ปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ กับผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน อันประกอบไปด้วย 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนออนไลน์ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ ผู้ดูแลระบบการเรียน
ออนไลน์ รวมถึงนักธุรการ และนักการตลาดผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์เรื่องการเรียนออนไลน์ 
เพ่ือให้ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆได้ท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ในแต่ละข้อค าถามว่ามี
ความสอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยหรือไม่ รวมถึงตรวจสอบความเข้าใจในข้อค าถาม 
และความชัดเจนของภาษาที่ใช้เพ่ือให้ได้ข้อค าถามที่มีความชัดเจนและเหมาะสมมากที่สุด จากนั้น
น ามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (index of Item objective congruence) ระหว่างข้อค าถาม
กับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย  โดยเลือกใช้เฉพาะข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้น
ไป ส าหรับข้อค าถามที่มีค่า IOC น้อยกว่า 0.50 ให้น ามาแก้ไขปรับปรุงใหม่ให้มีความเหมาะสมตาม
ค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านก่อนการน าไปใช้ ส าหรับสูตรการค านวณการหาค่าดัชนีความ
สอด คล้อง IOC นั้น อ้างอิงตาม (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ & อัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547) ดังนี้ 

 

IOC = 
∑ 𝑅

𝑁
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เมื่อ  IOC  แทน ค่าดัชนีความสอดคล้อง  

R  แทน  คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในค าถามแต่ละข้อ 
N    แทน จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 

  
ส าหรับเกณฑ์ในการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญนั้นมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
- เมื่อค่าของ R เท่ากับ 1 หมายความว่า ข้อค าถามนั้นมีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
- เมื่อค่าของ R เท่ากับ 0 หมายความว่า ข้อค าถามนั้นไม่แน่ใจว่ามีความ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
- เมื่อค่าของ R เท่ากับ -1 หมายความว่า ข้อค าถามนั้นไม่มีความสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

หลักเกณฑ์ในการน าข้อค าถามไปใช้จะต้องอิงจากผลคะแนนของค่า IOC ดังนี้ 
- หากค่าของ IOC ≥ 0.50 แสดงว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย สามารถน าไปใช้ได้ 
- หากค่ าของค่ า  IOC < 0.50 แสดงว่ าข้อค าถามนั้ น ไม่ สอดคล้ อ งกับ

วัตถุประสงค์ของ งานวิจัย ควรปรับปรุงแก้ไขใหม่  
2. การทดสอบความเชื่อม่ัน (reliability)  

เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง และเที่ยงตรงของเนื้อหาข้อค าถาม
งานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการปรับปรุงตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วน าไปทดสอบความเชื่อมั่น 
(reliability) น่าเชื่อถือของค าถามโดยน าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (pilot test) กับกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมายที่มีความใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ที่จะใช้ในการเก็บข้อมูล จ านวน 30 คน โดยใช้
เทคนิคการวัดความสอดคล้องของแบบ ( internal consistency method) ด้วยวิธีการหาค่า

สัมประสิทธิ์ (α – coefficient) ค่า α ที่ได้จะแสดงถึงความคงที่ของแบบสอบถามโดยจะมีค่าระหว่าง 

0 ≤ α ≤ 1 ค่าที่ใกล้เคียงกับ 1 มากแสดงว่ามีค่าความเชื่อมั่นสูง สามารถน าแบบสอบถามไปใช้เก็บ
ข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ โดยก าหนดระดับความน่าเชื่อถือต้องไม่ต่ ากว่า 0.  (ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 
& อัจฉรา ช านิประศาสน์, 2547) เพ่ือตรวจสอบความแม่นย าและความเหมาะสมของแบบสอบถามว่า 
สามารถสื่อสารให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเข้าใจตรงกัน โดยในงานวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยด้วยสูตรของ Cronbach’ Alpha (1970) ดังนี้ 
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α     =     
𝑛

𝑛−1
 [1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑥
2 ] 

 

เมื่อ  α  แทน ค่าความน่าเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม 

𝑛  แทน จ านวนข้อค าถามในแบบสอบถาม 

𝑆𝑖
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนในแต่ละข้อค าถาม 

𝑆𝑥
2 แทน ค่าความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 
3.4.2 การให้คะแนนตัวแปร 

งานวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (likert scale) โดยก าหนด 
ให้มีค าตอบ 5 ตัวเลือก โดยเกณฑ์การประเมินผลในแต่ละอันตรภาคชั้น (class interval) สามารถใช้ 
สูตรการค านวณค่าความกว้างของช่วงแต่ละชั้น (R. Likert, 1 6 ) ดังนี้ 

 

ค่าเฉลี่ย =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน
 

ค่าเฉลี่ย =   
5−1

5
 

ค่าเฉลี่ย =   0.8 
 
จากสูตรการหาค่าเฉลี่ยความกว้างของอันตรภาคชั้นข้างต้น ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 

0.8 สามารถน ามาจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยและแปลความหมายของคะแนนความเห็นด้วยของผู้ตอบแบบ 
สอบถามไดด้ังนี้ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยกับปัจจัยมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยกับปัจจัยมาก 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 2.61 - 3.40 หมายถึง เห็นด้วยกับปัจจัยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยกับปัจจัยน้อย 
ค่าเฉลี่ยของคะแนน 1.00 - 1.80 หมายถึง เห็นด้วยกับปัจจัยน้อยที่สุด 
 
ในแต่ละข้อค าถามมีระดับการให้คะแนนดังนี้ 
5 คะแนน คือ ระดับการเห็นด้วยกับปัจจัยมากที่สุด   
4 คะแนน คือ  ระดับการเห็นด้วยกับปัจจัยมาก    
3 คะแนน คือ ระดับการเห็นด้วยกับปัจจัยปานกลาง   
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2 คะแนน คือ ระดับการเห็นด้วยกับปัจจัยน้อย    
1 คะแนน คือ ระดับการเห็นด้วยกับปัจจัยน้อยที่สุด   
 

3.5 การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูล งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียน 

ปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” แบ่งขั้นตอนเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data)  

ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการที่ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
เป้าหมายในภาคตะวันออก โดยการแจกแบบสอบถาม (questionnaire)  ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี 
และผู้ที่จบปริญญาตรีแล้ว ทั้งการส่งแบบสอบถามออนไลน์  และการแจกแบบสอบถามแล้วรับคืน 
ด้วยตนเอง จ านวนทั้งสิ้น 500 ชุด รวมถึงท าการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง จากนั้นน าแบบสอบ 
ถามที่เก็บรวบรวมไดท้ั้งหมดมาท าการตรวจเช็คความสมบูรณ์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นต่อไป 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) 
ข้อมูลทุติยภูมิ ได้จากการที่ผู้วิจัยด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากการค้นคว้า ต ารา 

วารสารวิชาการ การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่างๆ ที่มี
ผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ รวมถึงสื่อ
สิ่งพิมพ์ และ เว็บไซต์ เพื่อน ามาเป็นส่วนประกอบในการวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครบถ้วนตามจ านวนที่ได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วนั้น 
ผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งหมดมาด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1. ท าการตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถาม โดยท าการคัด
แยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก  

2. ท าการลงรหัสข้อมูลที่สมบูรณ์ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยการแทนค่าตัวแปร
ตามสัญลักษณ์ ที่โปรแกรมประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าได้ 

3. ท าการประมวลผลข้อมูล โดยการน าข้อมูลที่ได้มีการลงรหัสเอาไว้แล้วมาท าการ
บันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร์ และท าการประมวลผลด้วยโปรแกรมทางสถิติ เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์

ทางสถิติ ที่มีระบบความเชื่อมั่นในระดับร้อยละ 95 (α = 0.05) โดยใช้เป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือ
ปฏิเสธสมมติฐานของงานวิจัยที่ได้ท าการตั้งเอาไว้ 

 
3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
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หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายของงาน 
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบ 
ออนไลน์” เรียบร้อยแล้วนั้น ผู้วิจัยจะด าเนินการน าข้อมูลดังกล่าวมาท าการวิเคราะห์ประมวลผลทาง 
สถิติ โดยท าการแบ่งขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

 3.5.2.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics)  
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาเป็นการสรุปบรรยายลักษณะเบื้องต้นของ

ประชากรที่ศึกษาจากข้อมูลที่เก็บมาได้จากกลุ่มตัวอย่างในแบบสอบถามเพ่ืออธิบายค่าของข้อมูล และ 
น าเสนอในรูปแบบของ ค่าร้อยละ (percentage) การแจกแจงความถี่ (frequency) ค านวณค่าเฉลี่ย 
(mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard Deviation)  

 3.5.2.2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (inferential statistics) 
การวิเคราะห์เชิงอนุมานเป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

อิสระ (exogenous variables) และตัวแปรตาม (endogenous variables) โดยการเชื่อมความสัม 
พันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรแฝง ( latent variables) เพ่ือให้ทราบถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยการวิเคราะห์เชิงอนุมานแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 

1)  การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis : 
EFA) เป็นการศึกษาองค์ประกอบร่วมที่จะสามารถอธิบายความสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างตัวแปรต่างๆ 
หากตัวแปรใดไม่เข้ากลุ่มหรือไม่มีความสัมพันธ์กันก็จะท าการตัดออกไป หลังจากนั้นจะท าการ
วิเคราะห์โมเดลด้วยการใช้การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (structural equation modeling 
: SEM) 

2)  การวิ เคราะห์โมเดลด้วยสมการโครงสร้าง ( structural equation 
modeling: SEM) เป็นวิธีทางสถิติใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยอาจวัดจาก 
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variables) กับตัวแปรแฝง (latent variables) 
หรือวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงตั้งแต่สองตัวขึ้นไป ท าโดยการน าเอาปัจจัยที่ได้มาจากการ
วิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติขั้นพ้ืนฐานมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานการวิจัยที่แสดงความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นระหว่างตัวแปรแฝงด้วยกันโดยการ
วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เพ่ือหาความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลระหว่างตัวแปรเชิงปริมาณ
ตามพ้ืนความรู้ทางทฤษฎีโดยจะท าให้ทราบว่าตัวแปรที่เป็นเหตุนั้นมีอิทธิพลต่อตัวแปรที่เป็นผลใน
ลักษณะใด อิทธิพลแต่ละประเภทนั้นมีปริมาณและทิศทางอย่างไร ต่อจากนั้นด าเนินการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis : CFA) เพ่ือท าให้โมเดลในการวิจัยมีความ
สมบรูณ์มากที่สุดโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติขั้นสูงทดสอบความสัมพันธ์ในโมเดลตาม
สมมุติฐานทีต่ั้งไว้ 
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3.6 การอภิปรายผลร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ 
 

เมื่อด าเนินการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลงาน 
วิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบ 
ออนไลน์” เป็นไปอย่างสมบูรณ์ ผู้วิจัยจะน าผลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายเข้าท าการ 
สัมภาษณ์เชิงลึก (in – depth interview) กับผู้เชี่ยวชาญและขอความคิดเห็นเพ่ิมเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่ผู้วิจัยจะเข้าพบเพ่ือสัมภาษณ์และอภิปรายผลร่วม เพ่ือให้ได้มุมมอง และข้อมูลที่ 
ครบทุกด้านเพียงพอที่จะน ามาอภิปรายผลต่อไปนั้น ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอน 
ออนไลน์ นักศึกษาที่มีประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ ผู้ดูแลระบบการเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าที่ 
ธุรการและนักการตลาดที่ท างานเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์  
 
3.7 แผนการด าเนินงาน 

 
ส าหรับแผนการด าเนินงานและรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ ในการด าเนินงานวิจัย เรื่อง 

“ปัจจัย ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” 
ผู้วิจัยได้แสดงรายละเอียดไว้ในตารางที่ 3.3 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย 
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ตารางที่ 3.3 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย  
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บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหาร

เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” นั้นผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลรวมถึงอภิปรายผลของงานวิจัยในครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูลนั้นเริ่มจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาเบื้องต้น (pre-survey) และท าการสอบถามความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญเพ่ือสร้างแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและเข้าใจง่ายเหมาะสมกับบริบท
งานวิจัยที่ต้องการศึกษา จากนั้นน าผลที่ได้จาก pre-survey มาท าการพัฒนาเป็นข้อค าถามที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลแบบ full-survey แล้วแจกจ่ายไปยังกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ส าหรับผลการวิเคราะห์ที่
ได้จากการเก็บข้อมูลแบบ full-survey นั้นผู้วิจัยน าไปสัมภาษณ์ความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญที่มี
ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการเรียนออนไลน์ และด าเนินการวิจัยตามกระบวนการ
ดังต่อไปนี้ 

4.1 ผลการวิจัย 
4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูล pre-survey 

4.1.1.1 การยืนยันตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (research model) 
4.1.1.2 การพัฒนาแบบสอบถาม (questionnaire development) 
4.1.1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validation) 
4.1.1.4 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) 

4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก full survey 
4.1.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
4.1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจัยเชิงสารวจ 
4.1.2.3 การวิ เคราะห์ โม เดลงานวิ จั ยด้ วยวิ ธี  Structural Equation 

Modeling 
4.1.3 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

4.2 ประมวลผลการวิจัย 
4.3 อภิปรายผล 
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4.1 ผลการวิจัย 
 

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูล pre-survey 
งานวิจัยครั้งนี้ท าการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียน

ปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น 
(pre-survey) ตามกระบวนการดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

4.1.1.1 การยืนยันตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย (research model) 
ผู้วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง (literature review) เพ่ือ

รวบรวมแนวคิดทางทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในบริบทประเทศไทยและต่างประเทศ เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้ หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าโมเดลการวิจัยเบื้องต้นที่ได้
จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรม ไปด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือยืนยันความถูกต้องและ
ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทรูปแบบ
ออนไลน์อย่างละเอียด ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนออนไลน์ นักศึกษาที่
มีประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ ผู้ดูแลระบบการเรียนออนไลน์ เจ้าหน้าที่ธุรการและนักการตลาด
ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในกระบวนการเรียนการสอนออนไลน์ และ
มีส่วนร่วมในการสร้างปัจจัยต่างๆ หลังจากผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว สามารถสรุปโมเดล
งานวิจัยได้ดังภาพที่ 4.1 ทั้งนี้หลังจากได้โมเดลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการ
ก าหนดโมเดลวิจัยอย่างละเอียด เพ่ือที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาแบบสอบถามต่อไป 
 

รูปภาพที่ 4.1 โมเดลงานวิจัยเบื้องต้น 
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4.1.1.2 การพัฒนาแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยได้พัฒนาแบบสอบถามตามความหมายของตัวแปรที่ได้รับจากการ

ทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญถึงความหมายในบริบทงานวิจัย
โดยมีรายละเอียดของข้อค าถาม ดังตารางแสดงรายละเอียดการพัฒนาค าถามมีจ านวนทั้งสิ้น 44 ข้อ 

 
ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงรายละเอียดการพัฒนาค าถาม 

ปัจจัย นิยามตัวแปร ข้อค าถาม 

นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 
ท่านคิดว่าหากต้องการขยายรูปแบบการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี จาก
การเรียนในห้องเรียนปกติ เป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้าง การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยใช้นวัตกรรมทางการตลาด ด้วยการสื่อสารทาง
การตลาดในรูปแบบต่อไปนี้ มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 
Integrated 
Marketing 
Communication 
(การสื่อสาร
การตลาดแบบ
บูรณาการ) 
, Michele 
O’Dwyer (2009), 
B Shafiulla and 
P Premchand 
Babu (2014), 
Tomas, S., & 
Milan, B. (2015) 

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยออน
ไลน์ มีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เพื่อสร้างการรับรู้ 
และกระตุ้นให้ผู้สนใจตัดสินใจมาเรียน 
เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ เว็บไซต์ สื่ อ
สิ่งพิมพ์ นิตยสาร การเปิดบูธประชา
สัมพันธ์ รวมทั้ง ผ่านทางวิทยาลัย
นวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นต้น 

1. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 
website, social network หรือ e-
mail เป็นต้น 

2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ผ่านช่องทาง สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่น
ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ 
หรือแผ่นพับ เป็นต้น 

3. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
ผ่านช่องทาง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
เ ช่ น  เ ปิ ด บู ธ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ , 
roadshow, open house เป็นต้น 

ท่านคิดว่าความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ
ตัดสินใจสมัครเรียน ได้มากน้อยเพียงใด 
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ปัจจัย นิยามตัวแปร ข้อค าถาม 

Unique 
Proposition 
(ความเป็น
เอกลักษณ์ 
เฉพาะตัว) 

Michele 
O’Dwyer (2009), 
B Shafiulla and 
P Premchand 
Babu (2014), 
Sara Adam, 
Abeer A. 
Mahrous and 
Wael Kortam 
(2017) 

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี 
ออนไลน์ มีเอกลักษณ์และ คุณค่า
เฉพาะตัว 
1. หลักสูตรทันสมัยเน้นการน าองค์
ความรู้ทางด้านการบริหาร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้เพ่ือ
สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน                                                            
2. องค์ความรู้สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม 
สอดคล้องกับแนวโน้มของเศรษฐกิจ
โลก ในการน านวัตกรรม มาพัฒนา
ธุรกิจให้มีความยั่งยืน                                                                                              
3. คณาจารย์ และวิทยากรผู้สอนเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญในเรื่องการบริหาร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น 
นวัตกรรมทางการตลาด นวัตกรรม
ทางธุรกิจ  นวัตกรรมทางด้านสตาร์ท
อัพ เป็นต้น และมีผลงานที่ได้รับการ
ยอมรับทางงานวิจัย และงานวิชาการ
ในระดับประเทศ และ ระดับ
นานาชาติ 

4. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบ
โจทย์ ในการน าความรู้ทางด้ าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ใน
การด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

5. เป็นหลักสูตรที่สามารถน าเอาองค์
ความรู้จากการเรียนไปบูรณาการ
เพ่ือสามารถใช้ได้จริง ทั้งเชิงธุรกิจ 
และเชิงอุตสาหกรรม 

6. เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบ
โจทย์ ในการน าความรู้ ทางด้ าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ได้
เป็นอย่างดี ทั้งเชิงธุรกิจและเชิ ง
อุตสาหกรรม 

7. มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารเทคโนโลยีและมี
ความรู้ในเรื่องนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์  นวัตกรรม
การตลาด นวัตกรรมทางธุรกิจ เป็น
ต้น และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้
เป็นอย่างด ี

8. มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มี
ผลงานทางวิ ชาการ  ได้ รั บการ
ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติ 

ท่านคิดว่าการมุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญา
โทแต่ไม่มีเวลามานั่งเรียนในห้องเรียนปกติ โดยอ านวยความสะดวกทางด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการตัดสินใจสมัครเรียน ได้มากน้อยเพียงใด 
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ปัจจัย นิยามตัวแปร ข้อค าถาม 

Customer 
Focus (การ
มุ่งเน้นที่ลูกค้า) 

Michele 
O’Dwyer (2009), 
B Shafiulla and 
P Premchand 
Babu (2014), 
Natalia 
Medrano, 
Cristina Olarte-
Pascual, (2016),  

หลั กสู ตรการบริ หาร เทคโนโลยี  
ออนไลน์ ยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ที่
ต้องการ เรียนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจ และตัดสินใจ เรียนใน
อนาคต เช่น  การแก้ปัญหาเรื่ อง
ข้อจ ากัดทางด้านเวลา การเข้าเรียน 
ให้กับผู้ที่ต้องการเรียนสามารถเรียน
ได้จาก ทุกสถานที่ และทุกเวลา 

9. หลักสูตรมีความยืดหยุ่นทางด้าน
เวลาเรียน เช่น สามารถเรียนได้ทุก
เวลา เป็นต้น 

10. หลักสูตรสามารถเรียนได้จาก
ทุ ก ที่  เ พี ย ง แ ค่ เ ข้ า เ รี ย น ผ่ า น
อินเทอร์เน็ต ท าให้ไม่ต้องเดินทางมา
เรียนได้เป็นอย่างดี 

11. ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม ยื ด ห ยุ่ น
ทางด้านเวลาและสถานที่เรียน เพียง
แค่ เข้ า เ รี ยนผ่ านอิน เทอร์ เน็ตก็
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ไม่
จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบัน 

12. ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียน 
และก าหนดเวลาเรียนได้ ด้วยตัวเอง
อย่างอิสระ 

13. ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาที่
ผู้ เรียนสนใจ และสามารถเลือก
คณาจารย์ที่ท าการสอนได้ 

14. ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียน 
อาจารย์ผู้สอน และก าหนดเวลา
เรียนได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ 

15. ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้
โดยง่าย ไม่ต่างจากการเรียนปกติ 
ผู้ สอนสามารถแก้ปัญหา ให้ กั บ
ผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที และมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือ
เรื่องการศึกษา 
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ปัจจัย นิยามตัวแปร ข้อค าถาม 

คุณภาพของข้อมูล (infomation quality) 
ท่านคิดว่า คุณภาพของข้อมูล ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ
ตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อย
เพียงใด 

Accuracy 
(ความถูกต้องของ
ข้อมูล), Praticio 
E. Ramirez-
Correa (2016), 
GoEkhan 
Daglhan (2016) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การ
บริหารเทคโนโลยีออนไลน์ จะต้องมี
ความถูกต้องของเนื้อหาและมีความ
น่าเชื่อถือ เช่น สื่อการเรียนการสอน
ข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลผล
การศึกษาจะต้องมีเนื้อหาที่ถูกต้อง 
และใช้แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

16. หลักสูตรมีการให้รายละเอียด
เนื้อหาการเรียนการสอนที่ถูกต้อง
ตรงตามหัวข้อการเรียนที่ได้แจ้งไว้ 

17. หลักสูตรมีสื่อการเรียนการสอน
ที่ มี เนื้ อหาถูกต้องตรงตามหลัก
วิชาการ มีการแสดงแหล่งที่มาของ
ข้ อ มู ล ต่ า ง  ๆ  ไ ว้ อ ย่ า ง ชั ด เ จ น 
น่าเชื่อถือ 

Completeness 
(ความครบถ้วน
สมบูรณ์ของ
ข้อมูล),  
Al-Busaidi, 
Kamla Ali 
(2012), Chiao-
Chen Chang 
(2013) 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การ
บริหารเทคโนโลยีออนไลน์ จะต้องมี
ความครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในแง่ของ
ข้อมูลสื่อการเรียน การสอน ข้อมูล
นักศึกษา ข้อมูลกฎระเบียบ ข้อมูล
เกี่ยวกับการ ศึกษา และข้อมูลผล
การศึ กษา  ข้ อมู ล เหล่ านี้ จ ะต้ อ ง
เชื่อมโยงกัน เป็นระบบขาดส่วนใด
ส่วนหนึ่งไปไม่ได้ รวมถึงต้อง เป็น
ข้อมูล ที่สามารถเข้าใจได้ง่าย 

18. หลักสูตรให้ข้อมูลที่มีครบถ้วน
สมบูรณ์เกี่ยวกับ การเรียนออนไลน์ 
ทั้งรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 
เนื้อหาสื่อการเรียนการสอน และ
กฎระเบียบในการเข้าเรียน เป็นต้น 

19. ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง
ฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
ออนไลน์เข้าเป็นระบบเดียวกัน เช่น 
ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลผลการศึกษา 
และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ความรู้ หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ ได้
ง่าย 

Timeliness  
(ความทันสมัยของ
ข้อมูล), 
Wannasiri 

ข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา ใน
หลั กสู ตรการบริ หาร เทคโนโลยี  
ออนไลน์ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

20. หลักสูตรมีการอัพเดตข้อมูลต่าง 
ๆ ที่ เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่ เสมอ 
เช่น ตารางเรียน ตารางสอบ เนื้อหา 
วิชาการเรียนใหม่ๆ เป็นต้น 
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Bhuasiri (2011), 
Narasimhaniah 
Goha (2010) 

ให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการ
ของผู้ที่ต้องการเรียนอยู่เสมอ 

21. หลักสูตรมีการแจ้งเตือนข้อมูล
ให้ทันต่อความต้องการของผู้เรียน
อยู่ เสมอ เช่น การแจ้งข้อมูลด้าน
ช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 
หรือ การตรวจสอบผลการสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 

คุณภาพของระบบ (system quality) 
ท่านคิดว่า คุณภาพของระบบ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ
ตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อย
เพียงใด 
System 
Reliability 
(ความน่าเชือถือ
ของระบบ), 
Alireza 
Hassanzadeh 
(2012), Cigdem, 
H., & Topcu, A. 
(2015) 

ระบบของการเรียนใน หลัก สูตรการ

บริหารเทคโนโลยีออน ไลน์ มีความ

น่าเชื่อถือ ให้ข้อมูลถูกต้องทุกครั้ ง 

และพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา ฟังก์ชั่น

การ ใช้ ง านต่ า งๆ  ท า ง านอย่ า งมี

ประสิทธิภาพ หากระบบเกิดความ

ขัดข้องข้อมูลต่างๆ เช่น บันทึกการ ส่ง

งาน บันทึกผลการศึกษา จะไม่สูญ

หายและเสียหายไป สามารถกู้คืน 

ระบบได้ในเวลาอันรวดเร็ว รวมทั้งมี

การเก็บรักษาข้อมูลนักศึกษา และ

ข้อมูลการศึกษาให้มีความปลอดภัย

อยู่เสมอ 

22. สามารถเข้าใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและแม่นย า เช่นการเข้าเรียน
ได้ถูกต้องตรงตามวิชาที่เลือก การ
ดาวน์โหลดเอกสารการเรียนถูกต้อง
และครบถ้วนตามรายวิชาที่เข้าเรียน 
เป็นต้น 

23. มี ร ะบบการบริ ห า รจั ด เ ก็ บ
ฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างน่าเชื่อถือ 
เช่น เมื่อระบบเกิดขัดข้อง ข้อมูล
การศึกษาต่าง  ๆ จะไม่สูญหาย
สามารถกู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูล
ส ารองได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นต้น 

24. มีระบบการเก็บรักษาความลับ
ของผู้เรียนเป็นอย่างดี มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สู่
สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต    
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System Stability 
(ความเสถียรของ
ระบบ), Praticio 
E. Ramirez-
Correa (2016), 
GoEkhan 
Daglhan (2016) 

ระบบการเรียนในหลักสูตรการบริหาร

เ ท ค โ น โ ล ยี อ อ น ไ ล น์  ต้ อ ง มี

ประสิทธิภาพและเสถียร เพียงพอต่อ

การให้บริการ นั่นคือ แม้ในเวลาที่มี

ผู้ใช้งานระบบพร้อมกันเป็นจ านวน

มาก ระบบก็ยังคงเสถียร สามารถ

เชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็ว ใช้งานได้

อย่างต่อเนื่อง ราบรื่น ไม่ติดขัด การ

เชื่อมโยง และ การสืบค้นข้อมูลต่างๆ

เป็นไปอย่างรวดเร็วเช่นเดิม 

25. มีความพร้อมในการให้บริการ
ตลอดเวลา เช่น สามารถเข้าใช้งาน
ได้ 24 ชั่วโมง 

26. สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง
ในระหว่างการเข้าใช้งาน เช่น การ
เชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่าง
ต่อเนื่อง และไม่หยุดชะงักระหว่างมี
การเรียนการสอน เป็นต้น 

27. การสนองตอบของระบบเป็นไป
อย่างรวดเร็ว และเสถียร แม้ในช่วง
เวลาที่มีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันเป็น
จ านวนมาก 

System User 
friendly (ความ
ง่ายในการใช้งาน
ระบบ), Cigdem, 
H., & Topcu, A. 
(2015), 
Narasimhaiah 
Goha (2010) 

ระบบการเรียนการสอนหลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยีออนไลน์ มีรูปแบบ
การใช้งานที่ เข้า ใจง่าย ไม่ยุ่ งยาก
ซับซ้อน เช่น ระบบการ สมัครเรียน 
หรือระบบการส่งงาน มีค าอธิบายการ
ใช้งานอย่าง ละอียดชัดเจนท าให้
ด าเนินการได้เองอย่างง่ายดาย 

28. ระบบสามารถรองรับการใช้งาน
กั บ อุ ป ก ร ณ์ ต่ า ง  ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง
ห ล า ก ห ล า ย  เ ช่ น  computer, 
tablet หรือ smartphone 

29. ระบบสามารถรองรับการท างาน
ได้ทุกอินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ เช่น 
Internet Explorer, Safari, 
Firefox, Google Chrome และอ่ืน 
ๆ เป็นต้น 
30. ระบบมีรูปแบบการใช้งานที่
สามารถท าความเข้าใจ ได้ง่ายไม่
ซับซ้อน 

คุณภาพการบริการ (service quality) 
ท่านคิดว่า คุณภาพของการบริการ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ
ตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อย
เพียงใด 
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Service 
Empathy (ความ
เอาใจใส่ต่อ
ผู้ใช้บริการ), 
Chiao-Chen 
Chang (2013), 
Al-Busaidi, 
Kamla Ali 
(2012) 

เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการในระบบ การ
เรียนการสอน หลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยีออนไลน์ มีความเอาใจใส่
ต่ อ ผู้ ที่ ต้ อ ง ก า ร เ รี ย น อ ย่ า ง เ ต็ ม
ความสามารถ  พร้อมรับฟังความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือค าติชม 
ในด้านต่างๆ ด้วยความเต็มใจ 

31. ให้บริการด้วยความเต็มใจ รับ
ฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของท่าน 

32. ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ 
สุ ภ าพ  และกร ะตื อ รื อ ร้ นที่ จ ะ
ช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ 

Service 
Reliability  
(ความน่าเชื่อถือ
ของการ
ให้บริการ), 
Narasimhaiah 
Goha (2010), 
Ibrahim 
Almarashdeh 
(2016) 

เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการในระบบ การ
เรียนการสอน หลักสูตร การบริหาร
เ ท ค โ น โ ล ยี อ อ น ไ ล น์  มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการ  ให้บริ การ
ทางด้านข้อมูล และค าแนะน าต่างๆ
เกี่ยวกับการ เรียนออนไลน์ ได้อย่าง
ถูกต้องน่าเชื่อถือ 

33. มีความสามารถในการตอบข้อ
ซักถามและ แก้ปัญหาให้กับผู้ ที่
ต้องการเรียน ได้อย่างรวดเร็ว และ
น่าเชื่อถือ เช่น แนะน าวิธีการสมัคร
เรียน เป็นต้น 

34.  ให้บริ การ ได้ตรงตามความ
ต้องการและก าหนดระยะเวลาที่ได้
ให้ไว้กับท่าน 

Responsiveness 
(การสนองตอบต่อ
ความต้องการของ
ลูกค้า), Praticio 
E. Ramirez-
Correa (2016), 
GoEkhan 
Daglhan (2016) 

เจ้าหน้าที่ผู้ ให้บริการในระบบการ
เรียนการสอน หลักสูตร การบริหาร
เทคโนโลยีออนไลน์ มีความพร้อมใน
การให้บริการ ด้วยความเต็มใจ มี
ความรับผิดชอบในการให้บริการได้
อย่าง ทันท่วงที 

35. ช่องทางในการช่วยเหลือและให้
ค าปรึกษาการเรียนระบบออนไลน์ 
มีความหลากหลาย เช่น E-mail, 
Line, Call center เป็นต้น   

36. ช่วงเวลาในการติดต่อขอรับ
บริการมีความสะดวก  สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา 
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ท่านคิดว่า ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนปริญญาโทแบบออนไลน์ ในแต่ละ
ด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด 

การรับรู้ถึงคุณค่า 
(Perceived 
Value), Taher 
Farahat (2012), 
Ali Tarhini, Kate 
Hone, and 
Xiaohui Liu 
(2013) 

ผู้ เ รี ยนรั บ รู้ ถึ ง คว ามคุ้ มค่ า  และ 
ประโยชน์ที่จะได้รับจากหลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยีออน ไลน์ ที่สามารถ
น าไปใช้ พัฒนา ส่ง เสริมศักยภาพ
ตนเอง สร้างความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับใน
สังคม 

37. ความคุ้มค่าและประโยชน์ ใน
เ รื่ อ งของ  คว ามรู้  สั ง คม เ พ่ื อน 
ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ ที่จะได้รับ
กลับมาจากการลงทุนศึกษาใน
หลักสูตรนี้ 

38. ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะ
ช่วยพัฒนาความสามารถของท่านใน
อนาคต 

ท่านคิดว่า ความง่ายในการเรียนปริญญาโทแบบออนไลน์ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผล
ให้เกิดความตั้งใจในการตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีใน
รูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด 

Perceived Ease 
of Use (การรับรู้
ถึงความง่ายในการ 
ใช้งาน), Ibrahim 
Almarashdeh 
(2016), Amer 
Al- Adwan, 
Ahmad Al- 
Adwan, Jo 
Smedley (2013) 

ผู้เรียนรับรู้ถึงระบบการเรียนออนไลน์ 
ว่ามีความง่ายในการใช้งาน สามารถ
เข้าใจและใช้งานได้ เอง ไม่ต้องใช้
ความพยายามมาก รวมถึงการใช้งาน
ใ น เ รื่ อ ง ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร มี
ปฏิสัมพันธ์ระ หว่างผู้ เรียนด้วยกัน
หรือกับผู้สอนเป็นไปอย่างง่ายดาย 
เช่นกัน 

39. ขั้นตอนในการใช้งานระบบการ
เ รี ย น ออน ไ ล น์ ง่ า ย ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

40. รูปแบบการสื่อสารหรือการมี
ปฏิสัมพันธ์  ระหว่างผู้ เรียนและ
ผู้สอน ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น การแสดง
ความคิดเห็น การซักถาม หรือ ตอบ
ปัญหาต่าง ๆ ท าได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

Attitude 
(ทัศนคติ), 
Nafsaniath 
Fathema, David 

ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการเรียน
หลั กสู ตรการบริ หา ร เทคโน โลยี
ออนไลน์ ที่เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา
และการเข้ าถึ งแหล่ ง เรียนรู้  เ พ่ือ

41. ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตร
การบริหารเทคโนโลยีออนไลน์  
ได้รับความรู้เหมือนกับการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติ 
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ปัจจัย นิยามตัวแปร ข้อค าถาม 

Shannon, 
Margaret Ross 
(2015), 
Muhammad 
Bakhsh, Amjad 
Mahmood, 
Nazir A. Sangi 
(2017) 

พั ฒ น า ต น เ อ ง ใ ห้ ทั น ต่ อ ยุ ค ส มั ย 
สามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 

42. ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตร
การบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ ช่วย
เพ่ิมโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ
ปริญญาโท ได้อย่างเหมาะสมกับ
สภาพสั งคมและ เทคโนโลยี ใ น
ปัจจุบัน 

intention to 
Use Online 
Learning (ความ
ตั้งใจที่จะใช้การ
เรียนออนไลน์), 

Chiao‐Chen 
Chang (2013), 
Bing Wu (2016) 

ผู้ เรียนรับรู้ถึงประโยชน์และคุณค่า
ของการเรียนออนไลน์ส่งผลท าให้เกิด
ความตั้งใจที่จะเลือกเรียนหลักสูตร
การ บริหารเทคโนโลยีออนไลน์ ใน
อนาคต 

43. ในอนาคต ท่านมีแนวโน้มที่จะ
เลือกเรียน หลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ 

44. ท่านจะแนะน าหลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยีออนไลน์ ให้บุคคล
อ่ืน ที่ก าลังตัดสินใจเรียนต่อในระดับ
ปริญญาโท ได้รู้จักหลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยีออนไลน์ 

 
4.1.1.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validation) 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัย ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตร
การบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” นั้นผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือและใช้การทดสอบ
ความชัดเจนและความถูกต้องของเนื้อหาโดยน าแบบทดสอบ IOC ไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 5 
ท่าน เพ่ือท าการพิจารณาถึงความถูกต้องด้านเนื้อหาและความเข้าใจของข้อค าถามและภาษาใน
แบบสอบถามที่พัฒนาขึ้นว่ามีความเที่ยงตรงของเนื้อหา ครอบคลุมครบทุกด้านรวมถึงครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยที่สามารถน ามาสร้างแบบสอบถามในการวิจัยต่อไป 

ส าหรับข้อค าถามที่ดีควรมีความเที่ยงตรงและควรมีค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้น
ไป ถ้าหากมีค่าน้อยกว่า 0.5 ถือว่าข้อค าถามข้อนั้นไม่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
จะต้องตัดข้อค าถามนั้นออกไปหรือท าการปรับปรุงข้อคาถามข้อนั้นใหม่ โดยผลที่ได้จากการทดสอบ
ความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญมีรายละเอียดดังตารางที่ 4.2 ตารางการทดสอบความ
ถูกต้องของเนื้อหาปัจจัย 
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ตารางที่ 4.2 ตารางการทดสอบความถูกต้องของเนื้อหาปัจจัย 

ข้อ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 

การสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ (integrated marketing communication) 

1 
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง 
ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น website, social 
network หรือ E-Mail เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

2 
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง 
สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่นป้ายโฆษณา 
หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ หรือแผ่นพับ เป็นต้น 

1 1 1 0 1 0.8 ผ่าน 

3 
มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น เปิดบูธประชา
สัมพันธ์, roadshow, open house เป็นต้น 

1 1 1 0 1 0.8 ผ่าน 

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) 

4 
เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ในการ
น าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปใช้ในการด าเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

5 
เป็นหลักสูตรที่สามารถน าเอาองค์ความรู้จาก
การเรียนไปบูรณาการเพ่ือสามารถใช้ได้จริง 
ทั้งเชิงธุรกิจ และเชิงอุตสาหกรรม 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

6 

เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ในการ  
น าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไปใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งเชิงธุรกิจและเชิง
อุตสาหกรรม (ยุบรวมข้อ 4 และ 5 เข้า
ด้วยกัน) 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

7 

มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
บริหารเทคโนโลยีและมีความรู้ในเรื่อง
นวัตกรรมต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 
นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรมทางธุรกิจ 
เป็นต้น  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็น
อย่างดี 

1 0 1 1 1 0.8 ผ่าน 

8 
มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม่ีผลงานทาง
วิชาการ ได้รับการยอมรับทั้งใน
ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

1 0 1 1 1 0.8 ผ่าน 

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) 

9 
หลักสูตรมีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาเรียน  
เช่น สามารถเรียนได้ทุกเวลา เป็นต้น 1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

10 
หลักสูตรสามารถเรียนได้จากทุกที่ เพียงแค่
เข้าเรียน ผ่านอินเทอร์เน็ต ท าให้ไม่ต้อง
เดินทางมาเรียนได้เป็นอย่างดี 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

11 

หลักสูตรมีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและ
สถานที่เรียน เพียงแค่เข้าเรียนผ่าน
อินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 
ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบัน (ยุบ
รวมข้อ 8 และ 9 เข้าด้วยกัน) 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

12 
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียน และ
ก าหนดเวลาเรียนได้ ด้วยตัวเองอย่างอิสระ 1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

13 
ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาที่ผู้เรียนสนใจ 
และสามารถเลือกคณาจารย์ที่ท าการสอนได้ 1 1 0 1 1 0.8 ผ่าน 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

14 
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียน อาจารย์ผู้สอน 
และก าหนดเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองอย่าง
อิสระ (ยุบรวมข้อ 10 และ 11 เข้าด้วยกัน) 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

15 

ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้โดยง่าย ไม่ต่าง
จากการเรียนปกติ ผู้สอนสามารถแก้ปัญหา
ให้กับผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที และมีความ
กระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือเรื่อง
การศึกษา (เพ่ิม) 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

คุณภาพของข้อมูล (information quality) 

ความถูกต้องของข้อมูล (accuracy) 

16 
หลักสูตรมีการให้รายละเอียดเนื้อหาการ
เรียนการสอนที่ถูกต้องตรงตามหัวข้อการ
เรียนที่ได้แจ้งไว้ 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

17 

หลักสูตรมีสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหา
ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ มีการแสดง
แหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน 
น่าเชื่อถือ 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (completeness) 

18 

หลักสูตรให้ข้อมูลที่มีครบถ้วนสมบูรณ์
เกี่ยวกับ การเรียนออนไลน์ ทั้งรายละเอียด
โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสื่อการเรียนการ
สอน และกฎระเบียบในการเข้าเรียน เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

19 
หลักสูตรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ 
เกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เข้าเป็นระบบ
เดียวกัน  เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลผล

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

Ref. code: 25605923032097QXL



99 
 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 
การศึกษา และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่ง
ความรู้ หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ ได้ง่าย 

ความทันสมัยของข้อมูล (timeliness) 

20 

หลักสูตรมีการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ตารางเรียน 
ตารางสอบ เนื้อหา วิชาการเรียนใหม่ๆ เป็น
ต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

21 

หลักสูตรมีการแจ้งเตือนข้อมูลให้ทันต่อความ
ต้องการของผู้เรียนอยู่เสมอ เช่น การแจ้ง
ข้อมูลด้านช่วงเวลาการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ หรือ การตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

คุณภาพระบบ (system quality) 

ความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability) 

22 

สามารถเข้าใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า 
เช่นการเข้าเรียนได้ถูกต้องตรงตามวิชาที่
เลือก การดาวน์โหลดเอกสารการเรียน
ถูกต้องและครบถ้วนตามรายวิชาที่เข้าเรียน 
เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

23 

มีระบบการบริหารจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ 
อย่างน่าเชื่อถือ เช่น เมื่อระบบเกิดขัดข้อง 
ข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ จะไม่สูญหายสามารถ
กู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูลส ารองได้ในเวลา
อันรวดเร็ว เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

Ref. code: 25605923032097QXL



100 
 

 

ข้อ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

24 
มีระบบการเก็บรักษาความลับของผู้เรียนเป็น
อย่างดี มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูก
เผยแพร่สู่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาต    

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

ความเสถียรของระบบ (system stability) 

25 
มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา เช่น 
สามารถเข้าใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

26 

สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องในระหว่าง
การเข้าใช้งาน เช่น การเชื่อมต่อระบบ
เครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง และไม่หยุดชะงัก
ระหว่างมีการเรียนการสอน เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

27 
การสนองตอบของระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
และเสถียร แม้ในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าใช้งาน
พร้อมกันเป็นจ านวนมาก 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

ความง่ายในการใช้งานของระบบ (system user friendly) 

28 
ระบบสามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์
ต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น computer, 
tablet หรือ smartphone 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

29 

ระบบสามารถรองรับการท างานได้ทุก
อินเทอร์เน็ต เบราว์เซอร์ เช่น  internet 
explorer, safari, firefox, google chrome 
และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

1 1 1 -1 1 0.6 ผ่าน 

30 
ระบบมีรูปแบบการใช้งานที่สามารถท าความ
เข้าใจ ได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

คุณภาพการบริการ (service quality) 

ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (service empathy) 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

31 
ให้บริการด้วยความเต็มใจ รับฟังความ
คิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

32 
ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ สุภาพ และ
กระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (service reliability) 

33 

มีความสามารถในการตอบข้อซักถามและ
แก้ปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการเรียน ได้อย่าง
รวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เช่น แนะน าวิธีการ
สมัครเรียน เป็นต้น 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

34 
ให้บริการได้ตรงตามความต้องการและ
ก าหนดระยะเวลาที่ได้ให้ไว้กับท่าน 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness) 

35 
ช่องทางในการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา
การเรียนระบบออนไลน์ มีความหลากหลาย 
เช่น e-mail, line, call center เป็นต้น  

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

36 
ช่วงเวลาในการติดต่อขอรับบริการมีความ
สะดวก สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

การรับรู้ถึงคุณค่าของการเรียนออนไลน์ (perceived vValue) 

37 

ความคุ้มค่าและประโยชน์ ในเรื่องของ 
ความรู้ สังคมเพ่ือน ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ 
ที่จะได้รับกลับมาจากการลงทุนศึกษาใน
หลักสูตรนี้ 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

38 
ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนา
ความสามารถของท่านในอนาคต 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

การรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (perceived ease of use) 
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ข้อ ข้อค าถาม 

ประมาณค่าความ
คิดเห็นของ

ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 
ค่า 
IOC 

แปลผล 

1 2 3 4 5 

39 
ขั้นตอนในการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์
ง่ายไม่ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

40 

รูปแบบการสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์ 
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น 
การแสดงความคิดเห็น การซักถาม หรือ 
ตอบปัญหาต่าง ๆ ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

ทัศนคติในการใช (attitude) 

41 
ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยีออนไลน์ ได้รับความรู้เหมือนกับ
การเรียนในชั้นเรียนปกติ 

1 1 1 1 -1 0.6 ผ่าน 

42 

ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยีออนไลน์ ช่วยเพิ่มโอกาสใน
การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีใน
ปัจจุบัน 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

ความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (intention to use  online learning) 

43 
ในอนาคต ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียน 
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีในรูปแบบ
ออนไลน์ 

1 1 1 0 1 0.8 ผ่าน 

44 

ท่านจะแนะน าหลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยีออนไลน์ ให้บุคคลอ่ืน ที่ก าลัง
ตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท ได้รู้จัก
หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ 

1 1 1 1 1 1.0 ผ่าน 

 
โดยผลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญพบว่า มี 2 ข้อค าถาม ในปัจจัยด้าน “ความเป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique Pproposition)” คือ ค าถามข้อที่ 4 และ 5 และ 4 ข้อค าถามจาก
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ปัจจัยด้าน “การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus)” คือ ค าถามข้อที่ 8 และ 9 รวมถึงข้อที่ 10 และ 
11 ถึงแม้จะผ่านเกณฑ์ความคิดจากผู้เชี่ยวชาญ แต่เนื่องจากข้อค าถามดังกล่าวมีความหมายที่
ใกล้เคียงกัน ผู้เชี่ยวชาญจึงได้แนะน าให้ท าการยุบข้อค าถามดังกล่าวเข้าด้วยกันให้กลายเป็นข้อค าถาม
ใหม่ที่กระชับและสื่อความได้ครบถ้วน ซึ่งข้อค าถามใหม่ที่เกิดจากการยุบรวมของค าถามข้อที่ 4 และ 
5 คือข้อที่ 6 ข้อค าถามใหม่ที่เกิดจากการยุบรวมของค าถามข้อที่ 8 และ 9 คือข้อที่ 11 ข้อค าถามใหม่
ที่เกิดจากการยุบรวมของค าถามข้อที่ 10 และ 11 คือข้อที่ 14 นอกจากนี้แล้วผู้เชี่ยวชาญยังได้ท าการ
เพ่ิมเติมข้อค าถามในส่วนของปัจจัยทางด้านการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) ข้อที่ 15 เพ่ือให้
ข้อค าถามในกลุ่มปัจจัยดังกล่าวมีความครอบคลุมเนื้อหาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

จากการสรุปผลที่ได้จากการทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาข้อค าถามน าไปสู่การยุบ
รวมและการเพ่ิมข้อค าถามใหม่ สามารถสรุปเป็นข้อค าถามในแบบสอบถามเพ่ือน าไปเก็บข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยสรุปได้ดังตารางที่ 4.3 

 

ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนข้อค าถามที่ใช้ชี้วัดในแต่ละปัจจัย 

ค าถามชี้วัดปัจจัย จ านวนข้อค าถามชี้
วัด 

นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 11 ข้อ 

คุณภาพของข้อมูล (information quality) 6 ข้อ 
คุณภาพระบบ (system quality) 9 ข้อ 

คุณภาพการบริการ (service quality) 6 ข้อ 

การรับรู้ถึงคุณค่า (perceived value) 2 ข้อ 
การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 2 ข้อ 

ทัศนคติในการใช (Attitude) 2 ข้อ 
ความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ ( intention to use  online 
learning) 

2 ข้อ 

ข้อค าถามทั้งหมด 40 ข้อ 
ข้อค าถามที่ถกูยุบรวมกัน 6 ข้อ 

ข้อค าถามที่ถูกเพิ่มเข้ามา 1 ข้อ 
ข้อค าถามที่เหลือทั้งสิ้น 38 ข้อ 
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4.1.1.4 การทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) 
 ส าหรับการทดสอบความน่าเชื่อถือนั้นผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถาม

เพ่ือท าการทดสอบ (pilot test) กับกลุ่มทดสอบจ านวน 30 ตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบความแม่นย าของ
แบบสอบถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจ เนื้อหาที่ตรงกัน ด้วยวิธีหาค่าสมประสิทธิ์  
Cronbach’s Alpha โดยค่าที่เหมาะสมต้องไม่ต่ ากว่า 0.  (Lunneborg, 1   ) จึงจะสามารถยอมรับ
ได้ว่าข้อมูลในแบบสอบถามมีความเท่ียงตรง (Santos, 1999) 
 

ตารางที่ 4.4 ผลการทดสอบค่าสัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha 

ค าถามชี้วัดปัจจัย Item Mean S.D. 
Reliability  
Cronbach's  

Alpha 

นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 9 4.311 0.684 0.862 
การสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ (integrated 
marketing communication) 

3 4.367 0.667 0.884 

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique 
proposition) 

3 4.289 0.663 0.856 

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) 3 4.278 0.721 0.847 

คุณภาพของข้อมูล (information quality) 6 4.289 0.633 0.850 
ความถูกต้องของข้อมูล (accuracy) 2 4.183 0.601 0.801 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (completeness) 2 4.350 0.638 0.933 

ความทันสมัยของข้อมูล (timeliness) 2 4.333 0.659 0.816 
คุณภาพระบบ (system quality) 9 4.400 0.634 0.879 

ความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability) 3 4.411 0.639 0.873 

ความเสถียรของระบบ (system stability) 3 4.478 0.610 0.887 

ความง่ายในการใช้งานของระบบ (system user 
friendly) 

3 4.311 0.654 0.878 

คุณภาพการบริการ (service quality) 6 4.328 0.656 0.899 

ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (service empathy) 2 4.367 0.611 0.845 
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ค าถามชี้วัดปัจจัย Item Mean S.D. 
Reliability  
Cronbach's  

Alpha 

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (service 
reliability) 

2 4.283 0.697 0.983 

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
(responsiveness) 

2 4.333 660 0.869 

การรับรู้ถึงคุณค่าของการเรียนออนไลน์ 
(perceived value) 

2 4.217 0.645 0.832 

การรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ (perceived ease of use) 

2 4.317 0.654 0.838 

ทัศนคติในการใช (attitude) 2 4.350 0.633 0.827 

ความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ 
(intention to use  online learning) 

2 4.333 0.661 0.959 

ค่าความน่าเชื่อม่ันโดยรวม 38 4.318 0.650 0.982 

 
สรุปผลจากการทดสอบความเที่ยงตรงของข้อมูลในแบบสอบถามจากการหาค่า

สัมประสิทธิ์ Cronbach’s Alpha ของแต่ละปัจจัยอยู่ในช่วง 0. 01 ถึง 0.983 และค่าความเที่ยงตรง
ของชุดข้อมูลแบบสอบถามเท่ากับ 0.982 สรุปได้ว่าแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้
มีความเที่ยงตรงของข้อมูลสูงกว่าที่ก าหนดไว้ ดังนั้นพิจารณาได้ว่าแบบสอบถามมีความเที่ยงตรงที่ดี
เพียงพอสามารถน าไปใช้ในการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยในครั้งนี้ได้ 

 
4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูล full survey 

งานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” นั้นผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรผู้ที่ก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี และผู้ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วในเขตภาคตะวันออก
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ที่มีแนวโน้มในการที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทโดยผู้วิจัยได้ท า
การแจกแบบสอบถามทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยทางออฟไลน์ได้ท าการแจกแบบสอบถาม
จ านวน 500 ชุด และได้รับความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามกลับมาครบตามจ านวนที่แจก คิดเป็น
ร้อยละ 100 แต่จากการน ามาคัดแยก เพ่ือกรองข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์
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ข้อมูลได้นั้น ผลปรากฏว่า แบบสอบถามออฟไลน์สามารถใช้ได้เพียง 349 ชุด และแบบสอบถาม
ออนไลน์ได้รับการตอบกลับมาทั้งหมด 886 ชุด ผู้วิจัยได้ท าการคัดเอาแบบสอบถามออนไลน์ที่มีความ
สมบูรณ์และผ่านค าถามกรองมารวมกับแบบสอบถามออฟไลน์ เพ่ือให้ได้ครบตามจ านวนที่ผู้วิจัยได้
ก าหนดไว้โดยแบบสอบถามที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 516 
ชุด 

 
4.1.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 

กา ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ปขอ งผู้ ต อบแบ บสอบ ถามด้ ว ย ส ถิ ติ 
เชิงพรรณนา (descriptive statistics) นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม และการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 (1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) เป็นสถิติที่น ามาใช้อธิบาย

คุณลักษณะข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั่วไปประกอบไปด้วย 12 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา แผนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ ระยะเวลาในการ
เรียนออนไลน์ เหตุผลในการเรียนออนไลน์ สถาบันที่เคยเรียนออนไลน์ ความสนใจที่จะเรียนออนไลน์ 
อาชีพในปัจจุบัน สายงานในปัจจุบัน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  โดยตารางด้านล่างแสดงค่าความถี่  
(frequency) ค่าร้อยละ (percent) และ ค่าร้อยละสะสม (cumulative percent) ของผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามงานวิจัยจ านวน 516 คน 

 
ตารางที่ 4.5 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ชาย 209 40.5 40.5 

หญิง 307 59.5 100.0 

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ต่ ากว่า 25 – 25 ปี 78 15.1 15.1 

26 – 30 ปี 110 21.3 36.4 

31 – 35 ปี 99 19.2 55.6 

36 – 40 ปี 75 14.5 70.2 

41 – 45 ปี 81 15.7 85.9 
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46 ปีขึ้นไป 73 14.1 100.0 

ระดับการศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี 55 10.7 10.7 

ระดับปริญญาตรี 428 82.9 93.6 

ระดับปริญญาโท 32 6.2 99.8 

อ่ืนๆ (วุฒิบัติการแพทย์) 1 0.2 100.0 

ประสบการณ์การเรียนออนไลน์ จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

มีประสบการณ์ 150 29.1 29.1 

ไม่มีประสบการณ์ 366 70.9 100.0 

ระยะเวลาที่เคยเรียนออนไลน์ จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ไม่เกิน 6 เดือน 84 62.5 62.5 

6 เดือน – 1 ปี 36 18.4 80.9 

มากกว่า 1 ปี 34 19.1 100.0 

เหตุผลในการเรียนออนไลน์ จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ไม่มีเวลาเรียนในชั้นเรียนปกติ 224 25.0 25.0 

หลักสูตรมีความน่าสนใจ 210 23.4 48.4 

สถาบันมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ 87 9.7 58.1 

ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง 65 7.2 65.3 

เพ่ิมทักษะและความรู้ให้กับตนเอง 274 30.5 95.8 

อ่ืนๆ 38 4.2 100.0 

สถาบันที่เคยเรียนออนไลน์ จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

มหาวิทยาลัยหอการค  าไทย 8 6.0 6.0 

มหาวิทยาลัยเอแบค 13 9.8 15.8 

มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด 3 2.3 18.1 

มหาวิทยาลัยรังสิต 4 3.0 21.1 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 58 43.6 64.7 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 4 3.0 67.7 
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อ่ืนๆ 43 32.3 100.0 

อาชีพในปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

นักศึกษา 53 10.3 10.3 

พนักงานบริษัท/ห้างร้านของเอกชน 277 53.7 64.0 

ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 98 19.0 83.0 

ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 49 9.5 92.5 

รับจ้างอิสระ 18 3.5 96.0 

อ่ืนๆ 21 4.0 100.0 

สายงานในปัจจุบัน จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

สายงานการตลาด 71 13.8 13.8 

สายงานบริหารการเงิน 41 8.0 21.8 

สายงานบริหารทั่วไป 101 19.6 41.4 

สายงานด้านไอที 47 9.1 50.5 

สายงานด้านบุคคล 56 10.9 61.4 

อ่ืนๆ 200 38.6 100.0 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน (คน) ร้อยละ ร้อยละสะสม 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท 65 12.6 12.6 

15,001 – 25,000 บาท 86 16.7 29.3 

25,001 – 35,000 บาท 87 16.9 46.2 

35,001 – 45,000 บาท 75 14.5 60.7 

45,000 บาทขึ้นไป 174 33.7 94.4 

อ่ืนๆ 29 5.6 100.0 

 
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ

พรรณนาจากตารางที่ 4.5 ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 516 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 
307 คน คิดเป็นร้อยละ 59.5 อายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 21.3 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 82.9 ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ห้างร้านของเอกชน คิดเป็นร้อยละ 53.7 สายงาน
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ทั่วไปคิดเป็นร้อยละ 38.6 มีรายได้ 45,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 33.7 มีประสบการณ์ในเรียน
ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 29.1 ระยะเวลาที่เคยเรียนออนไลน์ ไม่เกิน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 62.5 เคย
เรียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คิดเป็นร้อยละ  43.6 เหตุผลในการเรียนออนไลน์
เพ่ือเพ่ิมทักษะและความรู้กับกับตอนเอง คิดเป็นร้อยละ 30.5   

 (2) การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(descriptive statistic) นั้นด าเนินการโดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย (means) เพ่ือให้ทราบระดับความ
คิดเห็นของประชากรในงานวิจัย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) ซึ่งเป็น
ค่าที่แสดงถึงการกระจายของข้อมูล ซึ่งผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นมีรายละเอียดดังตารางที่ 
4.6 

 
ตารางที่ 4.6 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัย 

ด้านนวัตกรรมการตลาด 

นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

การสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ (integrated marketing communication) 
1 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ 

เช่น website, social network หรือ e-Mail เป็นต้น 
4.07 .705 มาก 

2 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น 
แผ่นป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ หรือแผ่นพับ เป็น
ต้น 

4.04 .701 มาก 

3 มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ผ่านช่องทาง การจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ เช่น เปิดบูธประชาสัมพันธ์, roadshow, open 
house เป็นต้น 

4.07 708 มาก 

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) 
4 เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ในการ  น าความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้งเชิง
ธุรกิจและเชิงอุตสาหกรรม 

4.13 .676 มาก 

5 มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารเทคโนโลยี
และมีความรู้ในเรื่องนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น นวัตกรรม

4.09 .683 มาก 
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นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 
ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นต้น  
และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 

6 มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม่ีผลงานทางวิชาการ ได้รับ
การยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ 

3.68 .745 
ปาน
กลาง 

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) 
7 หลักสูตรมีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและสถานที่เรียน 

เพียงแค่เข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้ทุกท่ีทุก
เวลา ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบัน 

4.06 .699 มาก 

8 ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียน อาจารย์ผู้สอน และ
ก าหนดเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ 

4.02 .745 มาก 

9 ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้โดยง่าย ไม่ต่างจากการเรียน
ปกติ ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนได้อย่างทันท่วงที 
และมีความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือเรื่อง
การศึกษา 

4.08 .714 มาก 

 
 

ตารางที่ 4.7 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัย 
ด้านคุณภาพของข้อมูล 

คุณภาพของข้อมูล (information quality) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

ความถูกต้องของข้อมูล (accuracy) 
10 หลักสูตรมีการให้รายละเอียดเนื้อหาการเรียนการสอนที่

ถูกต้องตรงตามหัวข้อการเรียนที่ได้แจ้งไว้ 
3.90 .737 มาก 

11 หลักสูตรมีสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาถูกต้องตรงตาม
หลักวิชาการ มีการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ 

4.02 .640 มาก 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (completeness) 
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คุณภาพของข้อมูล (information quality) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 
12 หลักสูตรให้ข้อมูลที่มีครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับ การเรียน

ออนไลน์ ทั้งรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสื่อการ
เรียนการสอน และกฎระเบียบในการเข้าเรียน เป็นต้น 

4.13 .635 มาก 

13 หลักสูตรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการเรียน
ออนไลน์เข้าเป็นระบบเดียวกัน  เช่น ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูล
ผลการศึกษา และสามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ หรือ
แหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ ได้ง่าย 

4.17 .689 มาก 

ความทันสมัยของข้อมูล (timeliness) 

14 หลักสูตรมีการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัยอยู่
เสมอ เช่น ตารางเรียน ตารางสอบ เนื้อหา วิชาการเรียน
ใหม่ๆ เป็นต้น 

4.09 .713 มาก 

15 หลักสูตรมีการแจ้งเตือนข้อมูลให้ทันต่อความต้องการของ
ผู้เรียนอยู่เสมอ เช่น การแจ้งข้อมูลด้านช่วงเวลาการรับ
สมัครนักศึกษาใหม่ หรือ การตรวจสอบผลการสอบคัดเลือก
เข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 

4.05 .676 มาก 

 
ตารางที่ 4.8 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัย 

ด้านคุณภาพของระบบ 

คุณภาพระบบ (system quality) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 
ความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability) 

16 สามารถเข้าใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า เช่นการเข้า
เรียนได้ถูกต้องตรงตามวิชาที่เลือก การดาวน์โหลดเอกสาร
การเรียนถูกต้องและครบถ้วนตามรายวิชาที่เข้าเรียน เป็น
ต้น 

3.04 .234 
ปาน
กลาง 

17 มีระบบการบริหารจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่างน่าเชื่อถือ 
เช่น เมื่อระบบเกิดขัดข้อง ข้อมูลการศึกษาต่าง ๆ จะไม่สูญ

4.51 .538 มากที่สุด 
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คุณภาพระบบ (system quality) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 
หายสามารถกู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูลส ารองได้ในเวลา
อันรวดเร็ว เป็นต้น 

18 มีระบบการเก็บรักษาความลับของผู้เรียนเป็นอย่างดี มั่นใจ
ได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ โดยไม่ได้
รับอนุญาต    

4.52 .519 มากที่สุด 

ความเสถียรของระบบ (system stability) 

19 มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา เช่น สามารถเข้า
ใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 

3.04 .264 
ปาน
กลาง 

20 สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการเข้าใช้งาน 
เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง และไม่
หยุดชะงักระหว่างมีการเรียนการสอน เป็นต้น 

4.53 .557 มาก 

21 การสนองตอบของระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเสถียร แม้
ในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจ านวนมาก 

4.50 .519 มากที่สุด 

ความง่ายในการใช้งานของระบบ (system user friendly) 

22 ระบบสามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย เช่น computer, tablet หรือ smartphone 

3.16 .512 มากที่สุด 

23 ระบบสามารถรองรับการท างานได้ทุกอินเทอร์เน็ต 
เบราว์เซอร์ เช่น  Internet Eexplorer, safari, firefox, 
google chrome และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

4.49 .481 
ปาน
กลาง 

24 ระบบมีรูปแบบการใช้งานที่สามารถท าความเข้าใจ ได้ง่ายไม่
ซับซ้อน 

4.29 .527 มากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.9 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัย 
ด้านคุณภาพการบริการ  

คุณภาพการบริการ (service quality) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (service empathy) 
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คุณภาพการบริการ (service quality) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 
25 ให้บริการด้วยความเต็มใจ รับฟังความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะของท่าน 
4.33 .688 มากท่ีสุด 

26 ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ สุภาพ และกระตือรือร้นที่จะ
ช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ 

4.36 .627 มาก 

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (service reliability) 
27 มีความสามารถในการตอบข้อซักถามและแก้ปัญหาให้กับผู้

ที่ต้องการเรียน ได้อย่างรวดเร็ว และน่าเชื่อถือ เช่น แนะน า
วิธีการสมัครเรียน เป็นต้น 

4.39 .570 มาก 

28 ให้บริการได้ตรงตามความต้องการและก าหนดระยะเวลาที่
ได้ให้ไว้กับท่าน 

4.31 .677 มาก 

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness) 

29 ช่องทางในการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาการเรียนระบบ
ออนไลน์ มีความหลากหลาย เช่น e-mail, line, call 
center เป็นต้น 

4.51 .552 มากที่สุด 

30 ช่วงเวลาในการติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก สามารถ
ติดต่อได้ตลอดเวลา 

4.34 .748 มากที่สุด 

 

ตารางที่ 4.10 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัย 
ด้านการรับรู้ถึงคุณค่า 

ปัจจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ (perceived value) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

31 ความคุ้มค่าและประโยชน์ ในเรื่องของ ความรู้, สังคมเพ่ือน, 
ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ ที่จะได้รับกลับมาจากการลงทุน
ศึกษาในหลักสูตรนี้ 

4.65 .479 มากที่สุด 

32 ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถของ
ท่านในอนาคต 

4.73 .445 มากที่สุด 
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ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัย 
ด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 

ปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

33 ขั้นตอนในการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ง่ายไม่ซับซ้อน 
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

4.50 .500 มากที่สุด 

34 รูปแบบการสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น การแสดงความคิดเห็น การ
ซักถาม หรือ ตอบปัญหาต่าง ๆ ท าได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

4.54 .499 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 4.12 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยด้านทัคนคติ 

ทัศนคติในการใช (attitude) 
ระดับความคิดเห็น 

Mean S.D. ระดับ 

35 ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ 
ได้รับความรู้เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ 

4.53 .500 มากที่สุด 

36 ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ 
ช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ได้อย่าง
เหมาะสมกับสภาพสังคมและเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

4.65 .477 มากที่สุด 

 
ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อปัจจัยด้านความตั้งใจที่

จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ 

ความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (intention to use  
online learning) 

ระดับความคิดเห็น 
Mean S.D. ระดับ 

37 ในอนาคต ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียน หลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ 

4.56 .497 มากที่สุด 

38 ท่านจะแนะน าหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ ให้
บุคคลอื่น ที่ก าลังตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญาโท ได้
รู้จักหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ 

4.63 .482 มากที่สุด 
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4.1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis: EFA) 

ส าหรับการวิ เคราะห์ข้อมูลปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis: EFA) นั้นเป็นการทดสอบความสัมพันธ์ว่าตัวแปรที่สังเกตุได้ (observed variable) ที่ได้
จากแบบสอบถามนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่กลุ่มปัจจัยและสะท้อนต่อปัจจัยแฝง (latent variable) 
ซึ่งเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาได้แก่ค่าของ (1) KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) น ามาใช้อธิบายความเหมาะสมของข้อมูล โดยค่าที่ได้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 (2) Total 
Variance Explained น ามาใช้เพื่อยืนยันว่าองค์ประกอบสามารถอธิบายข้อมูลได้มากน้อยเพียงใด (3) 
Rotated Component Matrix น ามาใช้อธิบายว่าตัวแปรต่างๆ ควรอยู่ในองค์ประกอบใด ซึ่งค่าที่ได้
ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 และ (4) Communality น ามาใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของตัวแปร ซึ่ง
ค่าที่ได้ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.5 ทั้งสี่ค่าที่กล่าวมาข้างต้นหากได้ผลตามข้อก าหนดจะถือว่าข้อมูลมี
ความเหมาะสมในการน ามาใช้และสามารถน าไปวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory 
factor analysis: CFA) เพ่ือสรางโมเดลงานวิจัยสมมติฐานตอไป โดยผู้วิจัยไดท าการแยกวิเคราะห
ปัจจัยเชิงส ารวจออกปน 8 กลมุปจจัย ดังตอไปนี้ 

 
1. กลุ่มปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 

 
รูปภาพที่ 4.2 องค์ประกอบของปัจจัยนวัตกรรมการตลาดก่อนการวิเคราะห์ 

ปัจจัยเชิงส ารวจ 

 

 
 

กลุ่มปัจจัยทางด้านนวัตกรรมการตลาดนี้ข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกต
ได้ (observed variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 38 ข้อค าถาม ประกอบด้วยข้อค าถามที่ใช้ชี้วัดปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด (Marketing 
Innovation) ทั้งหมด 9 ข้อค าถาม  ผู้วิจัยไดน้ าข้อค าถามท้ังหมดมาท าการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบ
เชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยพิจารณาจากคาของ KMO (Kaiser-Meyer-
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Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งควรจะมีคามากกวา 0.5 โดยผลการวิเคราะห์พบว่า
ข้อค าถามทั้ง 9 ข้อค าถามมีค่า KMO เท่ากับ 0.925 แสดงให้เห็นว่าข้อค าถามมีความเหมาะสมและ
สามารถใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4.14 

 
ตารางที่ 4.14 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปร 

ด้านนวัตกรรมการตลาด 

KMO andBartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.925 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3400.061 
Df 36 

Sig. .000 
 

การตรวจสอบค่า Total Variance Explained นั้นชวยในการพิจารณาวา
ข้อมูลของผูวิจัยควรมีองคประกอบทั้งหมดองคประกอบและสามารถอธิบายข้อมูลได้กี่เปอร์เซ็นต์ โดย
ค่าองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด (marketing 
innovation) ประกอบด้วย 9 ข้อค าถาม จากการวิเคราะหขอมูลแล้วพบว่าคา Total Variance 
Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 64.926 ดังตารางที่ 4.15 

 
ตารางที่ 4.15 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านนวัตกรรมการตลาด 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.843 64.926 64.926 5.843 64.926 64.926 

2 .874 9.711 74.637    
3 .534 5.933 80.570    
4 .418 4.649 85.219    
5 .361 4.014 89.233    

6 .325 3.612 92.845    
7 .254 2.823 95.668    

8 .202 2.247 97.915    
9 .188 2.085 100.000    
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การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดนั้นสามารถสะทอนตัวแปรแฝง 
(latent variable) ได้หรือไม่ สามารถวิเคราะห์ผลได้จากตาราง Rotated Factor Matrix โดยดูจาก 
คาของ Factor loading ซึ่งตองมีค่ามากกวา 0.5 และคาของ Factor loading ของตัวแปรนั้นตองมี
ค่าอยูเพียง Factor ใด Factor หนึ่งเทานั้นหากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัวแปรที่
มีคามาก แตหากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีค่านอยทิ้งดังตารางท่ี 4.16 

 
ตารางที่ 4.16 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านนวัตกรรมการตลาด 

  Component 

1 

UP4 .869 

UP5 .859 

CF7 .853 

IMC1 .834 

CF9 .825 

CF8 .824 

IMC3 .817 

IMC2 .815 

UP6 .487 

 
การวิเคราะห์คัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 

variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้นพิจารณาได้จากผลวิเคราะห์
ของการหมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้ทราบว่าข้อค าถาม
ในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบายปัจจัยแฝงตัวเดียวกัน 
ซึ่งค่า communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า communalities 
ของข้ อค าถามชี้ วั ดหรื อตั วแปรที่ สั ง เ กตได้  ( observed variable) ข้ อค าถาม  6.UP3 มีค่ า 
communalities ต่ ากว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.17 จึงท าการตัดข้อค าถามออกจากกลุ่มแล้วท าการ
วิเคราะห์ซ้ าอีกครั้งพบว่า ค่า communalities ของข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรที่สังเกตได้ (observed 
Variable) ทุกตัวมีค่า communalities สูงกว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.19 
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ตารางที่ 4.17 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านนวัตกรรมการตลาดก่อนพิจารณา 
คัดเลือกข้อค าถามออก 

Communalities 

Item Initial Extraction 

1.IMC1 1.000 .695 

2.IMC2 1.000 .664 

3.IMC3 1.000 .667 

4.UP4 1.000 .755 

5.UP5 1.000 .738 

6.UP6 1.000 .238 

7.CF7 1.000 .727 

8.CF8 1.000 .679 

9.CF9 1.000 .680 

 
ตารางที่ 4. 18 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปร 

ด้านนวัตกรรมการตลาดหลังพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามออก 

KMO andBartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.926 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 3257.765 

Df 28 
Sig. .000 

 
ตารางที่ 4.19 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านนวัตกรรมการตลาดหลังพิจารณา 

คัดเลือกข้อค าถามออก 

Communalities 

Item Initial Extraction 

1.IMC1 1.000 .707 
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Communalities 

Item Initial Extraction 

2.IMC2 1.000 .677 

3.IMC3 1.000 .682 

4.UP1 1.000 .748 

5.UP2 1.000 .739 

7.CF1 1.000 .720 

8.CF2 1.000 .690 

9.CF3 1.000 .676 

 
การวิเคราะหค์่า Total Variance Explained นั้นชวยในการตรวจสอบวา 

ข้อมูลของผู วิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูลได้กี่
เปอร์เซ็นต์ โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด 
(marketing innovation) ประกอบด้วย   ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหขอมูลด้วย EFA แล้ว 
ค าถามถูกตัดออกไป 1  ข้อค าถาม พบว่าคา Total Variance Explained สามารถอธิบายข้อมูลได
เท่ากับร้อยละ 70.478 ดังตารางที่ 4.20 

 
ตารางที่ 4.20 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านนวัตกรรมการตลาดหลัง

พิจารณาคัดเลือกข้อค าถามออก 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 5.638 70.478 70.478 5.638 70.478 70.478 

2 .593 7.411 77.889    

3 .422 5.275 83.165    

4 .362 4.525 87.690    
5 .327 4.083 91.772    
6 .262 3.275 95.047    
7 .204 2.547 97.594    

8 .192 2.406 100.000    
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การพิจารณาวาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 
(latent variable) สามารถพิจารณาผลจากตาราง rotated factor matrix โดยพิจารณาจากคา 
factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของตัวแปรนั้นตองมีค่าอยูเพียง 
factor ใด factor หนึ่งเทานั้นหากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัวแปรที่มีคามาก แต
หากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.21 

 
ตารางที่ 4.21 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านนวัตกรรมการตลาด 

  Component 

1 

UP4 .865 

UP5 .860 

CF7 .848 

IMC1 .841 

CF8 .831 

IMC3 .826 

IMC2 .823 

CF9 .822 

 
ผลสรุปจากการท าการวิเคราะหองคประกอบของนวัตกรรมการตลาด 

(marketing innovation) สามารถจัดกลุมขอค าถามท่ีเหมาะสม จากองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ 
ถูกยุบรวมใหเหลือเพียง 1 องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น จ านวน 8 ขอค าถาม ประกอบไปดวย 1. 
IMC1, 2. IMC2, 3. IMC3, 4. UP4, 5. UP5, 6. CF7, 7. CF8 และ 8. CF9 

 
รูปภาพที่ 4.3 องค์ประกอบของปัจจัยนวัตกรรมการตลาดหลังการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 
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2. กลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information quality) 
 

รูปภาพที่ 4.4 องค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพของข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

 

 
 

กลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูลข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ 
(observed variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 38 ข้อค าถาม จะประกอบด้วยข้อค าถามท่ีใช้ชี้วัดปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information 
quality) ทั้งหมด 6 ข้อค าถาม จากนั้นผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ด้วย
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยพิจารณาไดจากคาของ KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่ควรจะมีคามากกวา 0.5 โดยผลการ
วิเคราะห์พบว่าข้อค าถามทั้ง 6 ข้อค าถามมีค่า KMO ได้เท่ากับ 0.778 แสดงว่าข้อค าถามมีความ
เหมาะสมและสามารถใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4.22 
 

ตารางที่ 4.22 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของข้อมูล 

KMO andBartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.778 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 901.261 

Df 15 

Sig. .000 
 

การตรวจสอบค่า Total Variance Explained จะชวยในการพิจารณาวา
ข้อมูลของผู วิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูลได้กี่
เปอร์เซ็นต์ ซึ่งค่าองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 
(Information Quality) ประกอบด้วย 6 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหขอมูลแล้วพบว่าคา 
Total Variance Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 50.236 ดังตารางที่ 4.23 
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ตารางที่ 4.23 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของข้อมูล 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.014 50.236 50.236 3.014 50.236 50.236 

2 .920 15.339 65.574    

3 .678 11.229 76.874    
4 .607 10.111 86.985    
5 .431 7.178 94.163    

6 .350 5.837 100.000    

 
การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) ได้หรือไม่สามารถพิจารณาผลจากตาราง Rotated Factor Matrix โดยพิจารณา
จากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา Factor loading ของตัวแปรนั้นตองมี
ค่าอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้นหากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัวแปรที่มี 
คามาก แตหากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.24 

 
ตารางที่ 4.24 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของข้อมูล 

  Component 

1 

IQC12 .786 

IQT14 .759 

IQA11 .748 

IQT15 .701 

IQC13 .684 

IQA10 .549 

การวิเคราะห์คัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 
variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้นพิจารณาได้จากผลวิเคราะห์
ของการหมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้ทราบว่าข้อค าถาม
ในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบายปัจจัยแฝงตัวเดียวกัน 
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ซึ่งค่า communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อค าถาม IQA10, 
IQA13 และ IQA15 มีค่า communalities ต่ ากว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.25 จึงท าการตัดข้อค าถามออก
จากกลุ่มแล้วท าการวิเคราะห์ซ้ าอีกครั้งพบว่า ค่า communalities ของข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรที่
สังเกตได้ (observed Variable) ทุกตัวมีค่า communalities สูงกว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.27 
 

ตารางที่ 4.25 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรคุณภาพของข้อมูล 

Communalities 

Item Initial Extraction 

IQA10 1.000 .302 

IQA11 1.000 .559 

IQC12 1.000 .618 

IQC13 1.000 .468 

IQT14 1.000 .576 

IQT15 1.000 .492 

 
ตารางที่ 4.26 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปร 

ด้านคุณภาพของข้อมูลหลังพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามออก 

KMO andBartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.694 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 378.448 
Df 3 

Sig. .000 

 
ตารางที่ 4.27 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรคุณภาพของข้อมูลหลังพิจารณา 

คัดเลือกข้อค าถามออก 

Communalities 

Item Initial Extraction 

IQA11 1.000 .656 
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Communalities 

Item Initial Extraction 

IQC12 1.000 .675 

IQT14 1.000 .696 

 
การวิ เคราะห์ ค่ า  Total Variance Explained สามารถช วยในการ

พิจารณาวาข้อมูลของผูวิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูลได้
กี่เปอร์เซ็นต์ โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 
(information quality) ประกอบด้วย 6 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหขอมูลด้วย EFA แล้ว 
ค าถามถูกตัดออกไป 3  ข้อค าถาม พบว่าคา Total Variance Explained สามารถอธิบายข้อมูลได
เท่ากับร้อยละ 67.569 ดังตารางที่ 4.28 

 
ตารางที่ 4.28 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรคุณภาพของข้อมูลหลังพิจารณา

คัดเลือกข้อค าถามออก 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.027 67.569 67.569 2.027 67.569 67.569 

2 .513 17.089 84.658    
3 .460 15.342 100.000    

 
การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดนั้นสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) ได้หรือไม่ สามารถพิจารณาได้จากผลของตาราง rotated factor matrix โดย
พิจารณาจากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของตัวแปรนั้น
จะตองมีค่าอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้น หากคาตัวแปรอยใูนชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัว
แปรที่มีคามาก แตหากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.29 

 
ตารางที่ 4.29 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพข้อมูล 

  Component 

1 
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IQT14 .834 

IQC12 .821 

IQA11 .810 

 
ผลสรุปจากการท าการวิ เคราะห องค ประกอบของคุณภาพข้อมูล

(information quality) สามารถจัดกลุมขอค าถามที่เหมาะสม จากองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ 
ถูกยุบรวมใหเหลือเพียง 1 องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น จ านวน 3 ขอค าถาม ประกอบไปดวย 1. 
IQT14, IQC12 และ IQA11 

 
รูปภาพที่ 4.5 องค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพของข้อมูลหลังการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

 

 
 

3. กลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system quality) 
 

รูปภาพที่ 4.6 องค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพของระบบก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

 

 
 

กลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของระบบส าหรับข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกต
ได้ (observed variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 38 ข้อค าถาม จะประกอบด้วยข้อค าถามที่ใช้ชี้วัดปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system 
quality) ทั้งหมด 9 ข้อค าถาม  ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยพิจารณาไดจากคาของ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่ควรจะมีคามากกวา 0.5 โดยผลการวิเคราะห์พบว่าข้อ
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ค าถามทั้ง 9 ข้อค าถามมีค่า KMO ได้เท่ากับ 0.891 แสดงว่าข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถ
ใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4.30 

 
ตารางที่ 4.30 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปร 

ด้านคุณภาพของระบบ 

KMO andBartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.891 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1764.967 

Df 36 
Sig. .000 

 
การวิเคราะห์ค่า Total Variance Explained นั้นชวยในการพิจารณาวา 

ข้อมูลของผูวิจัยควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูลได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
โดยค่าองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system 
quality) ประกอบด้วย 9 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหขอมูลแล้วพบว่าคา Total Variance 
Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 65.716 ดังตารางที่ 4.31 

 
ตารางที่ 4.31 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของระบบ 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotatation Sums of Squared 
Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
Total 

% of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 3.840 42.671 42.671 3.840 42.671 42.671 3.828 42.533 42.533 

2 1.071 11.901 54.572 1.071 11.901 54.572 1.048 11.649 54.182 
3 1.003 11.144 65.716 1.033 11.144 65.716 1.038 11.534 65.716 

4 .960 10.672 76.388       

5 .846 9.405 85.793       

6 .415 4.613 90.406       

7 .343 3.806 94.213       

8 .299 3.319 97.531       

9 .222 2.469 100.000       
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การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 
(latent variable) ได้หรือไม่นั้น สามารถพิจารณาผลจากตาราง Rotated Factor Matrix โดย
พิจารณาจากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor  ของตัวแปรนั้นตองมี
ค่าอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้น หากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัวแปรที่
มีคามาก หากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.32 

 
ตารางที่ 4.32 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของระบบ 

 
Component 

SQUF24 .891   

SQUF22 .872   

SQR18 .850   

SQR17 .849   

SQS21 .820   

SQS20 .395  .304 

SQR16  .791  

SQUF23  .638  

SQS19   .917 

 
การวิเคราะห์คัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 

variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้น พิจารณาได้จากผลวิเคราะห์
ของการหมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้ทราบว่าข้อค าถาม
ในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบายปัจจัยแฝงตัวเดียวกัน 
ซึ่งค่า communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อค าถาม SQR16, 
SQS19, SQS20 และ SQUF23 ถูกพิจารณาตัดออก เพ่ือให้ค่า communalities ของข้อค าถามชี้วัด
หรือตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variable) ทุกตัวมีค่า communalities สูงกว่า 0.5 ดังตารางที่ 
4.35 

ตารางที่ 4.33 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของระบบ 
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Communalities 

Item Initial Extraction 

SQR16 1.000 .664 

SQR17 1.000 .725 

SQR18 1.000 .724 

SQS19 1.000 .841 

SQS20 1.000 .260 

SQS21 1.000 .673 

SQUF22 1.000 .762 

SQUF23 1.000 .469 

SQUF24 1.000 .796 

 
ตารางที่ 4.34 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปร 

ด้านคุณภาพของระบบหลังพิจารณาคัดเลือกข้อค าถามออก 

KMO andBartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.899 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 378.448 

Df 3 
Sig. .000 

 
ตารางที่ 4.35 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรคุณภาพของระบบหลังพิจารณา 

คัดเลือกข้อค าถามออก 

Communalities 

Item Initial Extraction 

SQR17 1.000 .728 

SQR18 1.000 .735 

SQS21 1.000 .672 
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Communalities 

Item Initial Extraction 

SQUF22 1.000 .773 

SQUF24 1.000 .797 

 
การวิเคราะห์ค่า Total Variance Explained นั้นสามารถชวยในการ

พิจารณาวาข้อมูลของผูวิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูลได้
กี่เปอร์เซ็นต์ โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
(system quality) ประกอบด้วย 9 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหขอมูลด้วย EFA แล้ว ค าถาม
ถูกตัดออกไป 4  ข้อค าถาม พบว่าคา Total Variance Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับ
ร้อยละ 74.121 ดังตารางที่ 4.36 

 
ตารางที่ 4.36 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรของระบบหลังพิจารณาคัดเลือกข้อ

ค าถามออก 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.706 74.121 74.121 3.706 74.121 74.121 

2 .421 8.426 82.547    
3 .347 6.941 89.488    

4 .302 6.040 95.528    

5 .224 4.472 100.000    

 
การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) ได้หรือไม่นั้นสามารถพิจารณาผลได้จากตาราง rotated factor matrix โดย
พิจารณาจากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของตัวแปรนั้น 
ตองมีค่าอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้น หากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัว
แปรที่มีคามาก แตหากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.37 

 
ตารางที่ 4.37 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของระบบ 
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  Component 

1 

SQUF24 .893 

SQUF22 .879 

SQR18 .858 

SQR17 .853 

SQS21 .820 

 
ผลสรุปจากการท าการวิเคราะหองคประกอบของคุณภาพของระบบ 

(system quality) สามารถจัดกลุมขอค าถามที่เหมาะสม จากองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ ถูกยุบ
รวมใหเหลือเพียง 1 องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น จ านวน 5 ขอค าถาม ประกอบไปดวย 
SQUF24, SQUF22, SQR18, SQR17 และ SQS21 

 
รูปภาพที่ 4.7 องค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพของระบบหลังการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

 

 
 

4. กลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ (service quality) 
 

รูปภาพที่ 4.8 องค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพของการบริการก่อนการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

 

 
 

กลุ่มปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการท าการคัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือ
ตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) ที่มีความเหมาะสมต่อการอธิบายตัวแปรแฝง ( latent 
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variable) จากแบบสอบถามท้ังหมด ข้อค าถาม จะประกอบด้วยข้อค าถามท่ีใช้ชี้วัดปัจจัยด้านคุณภาพ
ของการบริการ (service quality) ทั้งหมด 6 ข้อค าถาม ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามทั้งหมดมาท าการ
วิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยพิจารณาไดจาก 
คาของ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่ควรจะมีคามากกวา 0.5 
โดยผลการวิเคราะห์พบว่าข้อค าถามทั้ง 6 ข้อค าถามมีค่า KMO ได้เท่ากับ 0.867 แสดงว่าข้อค าถามมี
ความเหมาะสมและสามารถใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4.38 
 

ตารางที่ 4.38 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปร 
ด้านคุณภาพของการบริการ 

KMO andBartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.867 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1873.029 
Df 15 

Sig. .000 
 

การวิเคราะห์ค่าของ Total Variance Explained สามารถชวยในการ
พิจารณาวาข้อมูลของผูวิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูลได้
กี่เปอร์เซ็นต์ โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านคุณภาพของการ
บริการ (service quality) ประกอบด้วย 6 ข้อค าถาม ผลจากการวิเคราะหขอมูลแล้วพบว่า ข้อค าถาม
มีคา Total Variance Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 67.066 ดังตารางที่ 4.39 

 
ตารางที่ 4.39 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของการบริการ 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.024 67.066 67.066 4.024 67.066 67.066 
2 .648 10.792 77.858    
3 .491 8.183 86.041    
4 .365 6.090 92.131    
5 .259 4.314 96.445    

6 .213 3.555 100.000    
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การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) ได้หรือไม่นั้น สามารถพิจารณาผลการวิเคราะห์ได้จากตาราง Rotated Factor 
Matrix โดยพิจารณาจากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของ
ตัวแปรนั้นตองมีค่าอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้น หากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตอง
เลือกตัวแปรที่มีคามาก แต หากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางที่ 
4.40 

 
ตารางที่ 4.40 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของการบริการ 

  Component 

1 

SVR28 .879 

SVE26 .851 

SVE25 .849 

  SVR27 .801 

SVres30 .765 

SVres29 .760 

 
การวิเคราะห์คัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 

variable) ที่มีความเหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้น สามารถพิจารณาได้
จากผลวิเคราะห์ของการหมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้
ทราบว่าข้อค าถามในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบาย
ปัจจัยแฝงตัวเดียวกัน ซึ่งค่า communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์
พบว่า ค่า communalities ของข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variable) ทุกตัวมี
ค่า communalities สูงกว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.41 

 
ตารางที่ 4.41 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านคุณภาพของการบริการ 
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Communalities 

Item Initial Extraction 

SVE25 1.000 .721 

SVE26 1.000 .725 

SVR27 1.000 .642 

SVR28 1.000 .772 

SVRes29 1.000 .578 

SVRes30 1.000 .586 

 
ผลสรุปจากการท าการวิเคราะหองคประกอบของคุณภาพของการบริการ 

(service quality) สามารถจัดกลุมขอค าถามที่เหมาะสม จากองคประกอบทั้ง 3 องคประกอบ ถูกยุบ
รวมใหเหลือเพียง 1 องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น จ านวน 6 ขอค าถาม ประกอบไปดวย SVR28, 
SVE26, SVE25, SVR27, SVRes30 และ SVRes29 

 
รูปภาพที่ 4.9 องค์ประกอบของปัจจัยคุณภาพของการบริการหลังการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ 

 

 
 

5. กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้คุณคา่ (perceived value) 
กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้  

(observed variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 38 ข้อค าถาม จะประกอบด้วยข้อค าถามที่ใช้ชี้วัดปัจจัยด้านการรับรู้ คุณค่า (perceived 
value) ทั้งหมด 2 ข้อค าถาม  ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยพิจารณาไดจากคาของ KMO (Kaiser-Meyer-
Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่ควรจะมีคามากกวา 0.5 โดยผลการวิเคราะห์พบว่าข้อ
ค าถามทั้ง 2 ข้อค าถามมีค่า KMO ได้เท่ากับ 0.500 แสดงว่าข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถ
ใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4.42 
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ตารางที่ 4.42 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปรด้านการรับรู้คุณค่า 

KMO andBartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.500 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 365.793 

Df 1 
Sig. .000 

 
การวิ เคราะห์ ค่ า  Total Variance Explained สามารถช วยในการ

พิจารณาวา ข้อมูลของผูวิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูล
ได้กี่เปอร์เซ็นต์ โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านการรับคุณค่า 
(perceived value) ประกอบด้วย 2 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหพบวาคา Total Variance 
Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 85.690 ดังตารางที่ 4.43 
 

ตารางที่ 4.43 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านการรับรู้คุณค่า 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.714 85.690 85.690 1.714 85.690 85.690 

2 .286 14.310 100.000    

 
การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) ได้หรือไม่นั้นสามารถพิจารณาผลได้จากตาราง Rotated Factor Matrix โดย
พิจารณาจากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของตัวแปรนั้น 
ตองมีคาอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้นหากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัว
แปรที่มีคามาก แต หากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.44 

 
ตารางที่ 4.44 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านการรับรู้คุณค่า 

  

Component 

1 
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PV32 .926 

PV31 .926 

 
การวิเคราะห์คัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 

variable) ที่มีความเหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้น สามารถพิจารณาได้
จากผลวิเคราะห์ของการหมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้
ทราบว่าข้อค าถามในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบาย
ปัจจัยแฝงตัวเดียวกัน ซึ่งค่า communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์
พบว่า ค่า communalities ของข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variable) ทุกตัวมี
ค่า communalities สูงกว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.45 

 
ตารางที่ 4.45 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านการรับรู้คุณค่า 

Item Initial Extraction 

PV31 1.000 .857 

PV32 1.000 .857 

 
ผลสรุปจากการท าการวิเคราะหองคประกอบของด้านการรับรู้คุณค่า 

(perceived value) สามารถจัดกลุมขอค าถามที่เหมาะสม จากองคประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบ ถูก
ยุบรวมใหเหลือเพียง 1 องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น จ านวน 2 ขอค าถาม ประกอบไปดวย 
31.PV1 และ 32.PV2 

 
6. กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 

กลุ่มปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่ายข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ 
(observed variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) จากแบบสอบถาม
ทั้งหมด 38 ข้อค าถาม ประกอบด้วยข้อค าถามที่ใช้ชี้วัดปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived 
ease of use) ทั้งหมด 2 ข้อค าถาม  ผู้วิจัยจึงน าข้อค าถามทั้งหมดมาท าการวิ เคราะห์ด้วย
องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยพิจารณาไดจากคาของ KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่ควรจะมีคามากกวา 0.5 โดยผลการ
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วิเคราะห์พบว่าข้อค าถามทั้ง 2 ข้อค าถามมีค่า KMO ได้เท่ากับ 0.500 แสดงว่าข้อค าถามมีความ
เหมาะสมและสามารถใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4.46 

 
ตารางที่ 4.46 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปร 

ด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 

KMO andBartlett’s Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.500 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 790.946 

Df 1 
Sig. .000 

 

การวิ เคราะห์ ค่ า  Total Variance Explained สามารถช วยในการ
พิจารณาวา ข้อมูลของผูวิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูล
ได้กี่เปอร์เซ็นต์ โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งาน
ง่าย (perceived ease of use) ประกอบด้วย 2 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหพบวาคา Total 
Variance Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 94.319 ดังตารางที่ 4.47 

 

ตารางที่ 4.47 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.886 94.319 94.319 1.886 94.319 94.319 

2 .114 5.681 100.000    

 
การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) ได้หรือไม่นั้นสามารถพิจารณาผลได้จากตาราง Rotated Factor Matrix โดย
พิจารณาจากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของตัวแปรนั้น
ต้องมีคาอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้น หากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัว
แปรที่มีคามาก แต หากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.48 

 
ตารางที่ 4.48 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 
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Component 

1 
PEOU34 .971 

PEOU33 .971 

 
การวิเคราะห์ข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) 

ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้น พิจารณาได้จากผลวิเคราะห์ของการ
หมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้ทราบว่าข้อค าถามในแต่ละ 
ข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบายปัจจัยแฝงตัวเดียวกัน ซึ่งค่า 
communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า communalities ของ
ข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variable) ทุกตัวมีค่า communalities สูงกว่า 0.5 
ดังตารางที่ 4.49 

 
ตารางที่ 4.49 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 

Item Initial Extraction 

33.PEOU1 1.000 .943 

34.PEOU2 1.000 .943 

 
ผลสรุปจากการท าการวิเคราะหองคประกอบของด้านการรับรู้การใช้งาน

ง่าย (perceived ease of use) สามารถจัดกลุ มขอค าถามที่เหมาะสม จากองคประกอบทั้ง 2 
องค์ประกอบ ถูกยุบรวมใหเหลือเพียง 1 องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น จ านวน 2 ขอค าถาม 
ประกอบไปดวย PEOU30 และ PEOU31 

7. กลุ่มปัจจัยด้านทัศนคติ (attitude) 
กลุ่มปัจจัยด้านทัศนคติข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 

variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้นจากแบบสอบถามทั้งหมด 38 
ข้อค าถาม ประกอบด้วยข้อค าถามท่ีใช้ชี้วัดปัจจัยด้านทัศนคต ิ(attitude) ทั้งหมด 2 ข้อค าถาม  ผู้วิจัย
จึงน าข้อค าถามทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis: EFA) โดยพิจารณาไดจากคาของ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy) ที่ควรจะมีคามากกว่า 0.5 โดยผลการวิเคราะห์พบว่าข้อค าถามทั้ง 2 ข้อค าถามมีค่า 
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KMO ได้เท่ากับ 0.500 แสดงว่าข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 
4.50 

 
ตารางที่ 4.50 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปรด้านทัศนคติ 

KMO andBartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.500 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 267.605 
Df 1 

Sig. .000 

 
การวิ เคราะห์ ค่ า  Total Variance Explained สามารถช วยในการ

พิจารณาวา ข้อมูลของผูวิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูล
ได้กี่เปอร์เซ็นต์ โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านทัศนคต ิ(attitude) 
ประกอบด้วย 2 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะหพบวา คา Total Variance Explained สามารถ
อธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 81.865 ดังตารางที่ 4.51 
 

ตารางที่ 4.51 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านทัศนคติ 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.637 81.865 81.865 1.637 81.865 81.865 
2 .363 18.135 100.000    

 
การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) ได้หรือไม่นั้นสามารถพิจารณาผลได้จากตาราง Rotated Factor Matrix โดย
พิจารณาจากคา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของตัวแปรนั้น 
ตองมีคาอยูเพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้น หากคาตัวแปรอยูในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัว
แปรที่มีคามาก แตหากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.52 
 

ตารางที่ 4.52 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านทัศนคติ 
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Component 

1 

ATT35 .905 

ATT36 .905 

 
การวิเคราะห์คัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 

variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้น สามารถพิจารณาได้จากผล
วิเคราะห์ของการหมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้ทราบว่า
ข้อค าถามในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบายปัจจัยแฝง
ตัวเดียวกัน ซึ่งค่า communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า 
communalities ของข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variable) ทุกตัวมีค่า 
communalities สูงกว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.53 
 

ตารางที่ 4.53 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านทัศนคติ 

Item Initial Extraction 

ATT35 1.000 .819 

ATT36 1.000 .819 

 
ผลสรุปจากการท าการวิเคราะหองคประกอบของด้านทัศนคติ (attitude) 

สามารถจัดกลุ่มขอค าถามที่เหมาะสม จากองคประกอบทั้ง 2 องคประกอบ ถูกยุบรวมใหเหลือเพียง 1 
องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น จ านวน 2 ขอค าถาม ประกอบไปดวย ATT35 และ ATT36 

 
8. กลุ่มปัจจัยด้านความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (intention 

to use online learning) 
กลุ่มปัจจัยด้านความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ข้อค าถามชี้วัด

หรือตัวแปรสังเกตได้ (observed variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) 
จากแบบสอบถามทั้งหมด 38 ข้อค าถาม ประกอบด้วยข้อค าถามที่ใช้ชี้วัดปัจจัยด้านความตั้งใจที่จะใช้
ระบบการเรียนออนไลน์ (intention to use online learning) ทั้งหมด 2 ข้อค าถาม  ผู้วิจัยจึงน าข้อ
ค าถามทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ด้วยองค์ประกอบเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) 
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โดยพิจารณาไดจากคาของ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ที่ควร
จะมีคามากกว่า 0.5 โดยผลการวิเคราะห์พบว่าข้อค าถามทั้ง 2 ข้อค าถามมีค่า KMO ได้เทา่กับ 0.500 
แสดงว่าข้อค าถามมีความเหมาะสมและสามารถใช้อธิบายปัจจัยได้ ดังตารางที่ 4.54 

 
ตารางที่ 4.54 ค่า KMO และ Bartlett’s test of sphericity ของกลุ่มตัวแปรด้านความตั้งใจที่จะใช้

ระบบการเรียนออนไลน์ 

KMO andBartlett’s Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.500 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 140.959 
Df 1 

Sig. .000 
 

การวิเคราะห์ค่า Total Variance Explained สามารถชวยในการพิจารณาวาข้อมูล
ของผูวิจัยนั้นควรมีองคประกอบทั้งหมดกี่องคประกอบ และสามารถอธิบายข้อมูลได้กี่เปอร์เซ็นต์ 
โดยคาองคประกอบที่ดีควรอธิบายขอมูลได 2 ใน 3 โดยปัจจัยด้านความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ (intention to use online learning) ประกอบด้วย 2 ข้อค าถาม จากการท าการวิเคราะห
พบวา คา Total Variance Explained สามารถอธิบายข้อมูลไดเท่ากับร้อยละ 74.498 ดังตารางที่ 
4.55 
 
ตารางที่ 4.55 ค่า Total Variance Explained ของกลุ่มตัวแปรด้านความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียน

ออนไลน์ 

Total Variance Explained 

Component 
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 1.490 74.498 74.498 1.490 74.498 74.498 

2 .510 25.502 100.000    

 
การวิเคราะห์วาขอค าถามชี้วัดทั้งหมดสามารถที่จะสะทอนตัวแปรแฝง 

(latent variable) สามารถพิจารณาผลได้จากตาราง Rotated Factor Matrix โดยพิจารณาจาก 
คา factor loading ตองมากกวา 0.5 และพิจารณาคา factor loading ของตัวแปรนั้นตองมีคาอยู
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เพียง factor ใด factor หนึ่งเทานั้น หากคาตัวแปรอยู ในชองมากกวาหนึ่ง ตองเลือกตัวแปรที่มี 
คามาก แตหากมีค่าใกลเคียง หรือเทากัน ใหเลือกตัดตัวแปรที่มีคานอยทิ้งดังตารางท่ี 4.56 
 

ตารางที่ 4.56 ค่า Rotated Factor Matrix ของกลุ่มตัวแปรด้านความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียน
ออนไลน์ 

  

Component 

1 

INT38 .863 

INT37 .863 

 
การวิเคราะห์คัดเลือกข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรสังเกตได้ (observed 

variable) ที่เหมาะสมในการอธิบายตัวแปรแฝง (latent variable) นั้น สามารถพิจารณาได้จากผล
วิเคราะห์ของการหมุนแกนปัจจัย ด้วยวิธี varimax ซึ่งค่า communalities ที่ได้จะแสดงให้ทราบว่า
ข้อค าถามในแต่ละข้อนั้นเป็นข้อค าถามที่ดีหรือไม่ เมื่อเทียบกับข้อค าถามอ่ืนๆ ที่ใช้อธิบายปัจจัยแฝง
ตัวเดียวกัน ซึ่งค่า communalities ที่ดีควรมีค่ามากกว่า 0.5 โดยจากผลการวิเคราะห์พบว่า ค่า 
communalities ของข้อค าถามชี้วัดหรือตัวแปรที่สังเกตได้ (observed variable) ทุกตัวมีค่า 
communalities สูงกว่า 0.5 ดังตารางที่ 4.57 
 

ตารางที่ 4.57 ค่า Communalities ของกลุ่มตัวแปรด้านความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ 

Item Initial Extraction 

INT37 1.000 .745 

INT38 1.000 .745 

ผลสรุปจากการท าการวิเคราะหองคประกอบของด้านความตั้งใจที่จะใช้
ระบบการเรียนออนไลน์ (intention to use online learning) สามารถจัดกลุมขอค าถามท่ีเหมาะสม 
จากองคประกอบทั้ง 2 องคประกอบ ถูกยุบรวมใหเหลือเพียง 1 องคประกอบดวยขอค าถามทั้งสิ้น 
จ านวน 2 ขอค าถาม ประกอบไปดวย INT37 และ INT38 

หลังจากด าเนินการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (exlporatory 
factor analysis: EFA) ทุกกลุ่มตัวแปรสามารถสรุปแบบจ าลองส าหรับงานวิจัยฉบับนี้ได้ดังรูปภาพที่ 
4.10 
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รูปภาพที่ 4.10 โมเดลงานวิจัยหลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ  
(Exploratory Factor Analysis: EFA) 

 

 
 

ผู้วิจัยด าเนินการน าผลการวิ เคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจมาสรุปเป็น
แบบจ าลองงานวิจัย และก าหนดสมมติฐานงานวิจัย เพ่ือน าไปใช้ในการทดสอบโมเดลสมการเชิง
โครงสร้าง (structural equation modeling: SEM) ดังนี้ 

สมมติฐานที่ 1 (𝐻1): นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการับรู้คุณค่า (perceived value) 

สมมติฐานที่ 2 (𝐻2): คุณภาพของข้อมูล (information quality) ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการรับรู้คุณค่า (perceived value) 

สมมติฐานที่ 3 (𝐻3): คุณภาพของข้อมูล (information quality) ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 

สมมติฐานที่ 4 (𝐻4): คุณภาพของระบบ (system quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การรับรู้คุณค่า (perceived value) 

สมมติฐานที่ 5 (𝐻5): คุณภาพของระบบ (system quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 

สมมติฐานที่ 6 (𝐻6): คุณภาพของการบริการ (service quality) ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการรับรู้คุณค่า (perceived Value) 

สมมติฐานที่ 7 (𝐻7): คุณภาพของการบริการ (service quality) ส่งผลกระทบเชิง
บวกต่อการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 
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สมมติฐานที่ 8 (𝐻8): การรับรู้คุณค่า (perceived value) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อ
ทัศนคต ิ(attitude) 

สมมติฐานที่ 9 (𝐻9): การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่า (perceived value) 

สมมติฐานที่ 10 (𝐻10): การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) ส่งผล
กระทบเชิงบวกต่อทัศนคต ิ(attitude) 

สมมติฐานที่ 11 (𝐻11): ทัศนคติ (attitude) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะ
ใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (intention to use online learning) 

 
4.1.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลด้วยสมการโครงสร้าง (structural 

equation modeling: SEM) 
การด าเนินการวิ เคราะห์ข้อมูลด้วยสมการโครงสร้าง ( structural 

equation modeling: SEM) เป็นวิธีการวิเคราะห์เชิงสถิติที่ใช้ยืนยันโครงสร้างของทฤษฎีว่าสามารถ
น าไปใช้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้หรือไม่ (Suksawang, 2014) โดยจะวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิง
โครงสร้างระหว่างตัวแปรแฝง (latent variable) ดังนี้ 

(1)  การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของโมเดล (goodness-of-fit Indices 
and measures) 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสมการโครงสร้าง (structural equation 
modeling: SEM) นั้นท าการวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบว่าโมเดลที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมกับข้อมูลที่ได้
จากการส ารวจจากกลุ่มประชากรในบริบทงานที่ศึกษาหรือไม่  โดยสามารถพิจารณาได้จากค่า 
CMIN/df < 2 CFI > 0.9 และ RMSEA <0.05 หากค่า goodness-of-fit ผ่านเกณฑ์ดังกล่าว แสดงว่า
โมเดลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีความเหมาะสม (fit) กับข้อมูลในบริบทงานวิจัยครั้งนี้ ตารางด้านล่าง
แสดงผลการวิเคราะห์และแหล่งอ้างอิงจากงานวิจัย ในการพิจารณาค่าสถิติที่เก่ียวข้องกับ goodness-
of-fit โดยงานวิจัย “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ผู้วิจัยได้ท าการประเมินความสอดคล้องของโมเดล โดยท าการปรับค่าให้
มีค่าสถิติสอดคล้องพอดี ระหว่างโมเดลประจักษ์กับโมเดลทางทฤษฏี ดังตารางที่ 4.58 

 
ตารางที่ 4.58 ผลการวิเคราะห์และแหล่งอ้างอิงจากงานวิจัยในการพิจารณา 

ค่าสถิติท่ีเกี่ยวข้องกับ Goodness-of-fit 
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สถิติที่เกี่ยวข้อง 
(Measurement 

Indices) 

ค่าสถิติที่แสดงว่า
โมเดลสอดคล้อง 

(Recommended 
Value) 

ค่าสถิติที่ได้ อ้างอิง 

Minimum Sample 
Discrepancy 

Function (CMIN/df) 
น้อยกว่า 2 0.933 

Berkel & Schmidt (2000); 
Dennis M. Hussey, Patrick D, 
Eagan (2007); J.J. Hox, T.M. 
Bechger (2011)  

Goodness of Fit 
Index 
(GFI) 

มากกว่า 0.  0.962 
Wu & Wang (2005); Rob 
Hallak, Graham Brown Noel 
J. Lindsay (2012)  

Adjusted Goodness 
of Fit Index 

(AGFI) 
มากกว่า 0.  0.948 

Karl L. Wuensch (2009); J.J. 
Hox, T.M.Bechger (2011) 

Root Mean Square 
Error of 

Approximation 
(RMSEA) 

น้อยกว่า 0.05 0.000 
Mackinnon et. al (1999); 
Thomas F. Folbe (2003); 
Wu & Wang (2005) 

 
 (2)  การวิเคราะห์โมเดล (measurement model) 

ส าหรับเทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง (structural equation 
modeling: SEM) นั้นเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประเภทหนึ่งที่ใช้ในการยืนยันสมมุติฐาน
งานวิจัยที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถแสดง
ความสัมพันธ์ในลักษณะของการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือเป็นการ
ประเมินความสัมพันธ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างตัวแปรสังเกตุได้ (observed variable) และตัว
แปรแฝง (latent varible) และวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (confirmtory analysis: CFA) 
เพ่ือตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรว่าเป็นไปตามที่คาดไว้
หรือไม่ เพ่ือเป็นการสร้างโมเดลให้สอดคล้องกับบริบทที่ศึกษา การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสมของ
โมเดล สามารถดูได้จากค่า goodness-of-fit เป็นดัชนีที่ชี้วัดแบบจ าลองที่สร้างขึ้นให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทที่จะท าการศึกษา จะต้องประกอบไปด้วยค่าต่างๆที่ท าให้โมเดลเกิด
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ความสอดคล้องพอดี (model fit) โดยมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้แก่ CMIN/df น้อยกว่า 2, GFI มากกว่า 
0.9, AGFI มากกว่า 0.9 และ RMSEA น้อยกว่า 0.05  

ส าหรับการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้างนั้นผู้วิจัยได้แบบจ าลอง
งานวิจัยที่มีความสอดคล้องกับแบบจ าลองทางทฤษฏีและสมมติฐานที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยเชิง
ส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) มาวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (structural 
equation modeling: SEM) เพ่ือยืนยันแบบจ าลองว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โดยพิจารณาระดับ
นัยส าคัญ จากค่า p-value ซึ่งควรมีค่าน้อยกว่า 0.05 นอกจากนี้ยังควรมีค่าน้ าหนักสัมพันธ์มาตรฐาน 
(standardized regression weights) น้อยกว่า 1.00 ผลการปรับแบบจ าลองโดยโปรแกรมทางสถิติ
ขั้นสูง สามารถน ามาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้ดังตารางที่ 4.59 

 
ตารางที่ 4.59 แสดงค่าความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าน้ าหนักสัมพันธ์

มาตรฐาน 
P-value 

PEOU <--- System Quality 0.726 *** 

PEOU <--- Service Quality 0.068 0.046 

PEOU <--- Information Quality 0.182 *** 

Perceived 
Value 

<--- System Quality 0.246 *** 

Perceived 
Value 

<--- Service Quality 0.199 *** 

Perceived 
Value 

<--- Information Quality 0.090 0.020 

Perceived 
Value 

<--- Marketing Innovation 0.134 0.001 

Perceived 
Value 

<--- PEOU 0.449 *** 

Attitude <--- Perceived Value 0.551 *** 
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ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ค่าน้ าหนักสัมพันธ์

มาตรฐาน 
P-value 

Attitude  PEOU 0.363 *** 

Intention  Attitude 0.802 *** 

 
(3) วิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) 

ส าหรับการวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) นั้นเป็นเทคนิคในการ
วิเคราะห์เพ่ือท าให้ทราบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามว่ามีความเป็น
เหตุเป็นผลกนัอย่างไรโดยมีรายละเอียดดังรูปภาพที่ 4.11 ดังนี้ 

 
รูปภาพที่ 4.11 แสดงค่าท่ีได้จากการสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ และ

ตัวแปรแฝง 

 
จากการวิเคราะห์เส้นทางข้างต้นสามารถสรุปความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร

สังเกตได้ (observed variable) และตัวแปรแฝง (latent variable) ได้ดังนี้ คือปัจจัยที่ส่งผลทางตรง
ต่อความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ ( intention to use online learning) คือ ทัศนคติ (attitude) 
โดยสามารถอธิบายความตั้งใจได้ร้อยละ 82 (R2 = .82) ดังรูปภาพที่ 4.12 

 
รูปภาพที่ 4.12 แสดงค่าท่ีได้จากการสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทัศนคติและ

ความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ 

Ref. code: 25605923032097QXL



147 
 

 

 
 

ปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อทัศนคติ (attitude)  คือ ปัจจัยด้านการรับรู้
คุณค่า (perceived value) และการรับรู้การใช้งานง่าย โดยปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า (perceived 
value) มีค่าน้ าหนักความส าคัญที่ 0.551 รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 
(perceived ease of use) มีค่าน้ าหนักความส าคัญท่ี 0.363  โดยสามารถอธิบายทัศนคติที่ได้รับจาก
การรับรู้คุณค่าและการรับรู้การใช้งานง่ายของระบบการเรียนออนไลน์ได้ร้อยละ 78 (R2 = .78) ดัง
รูปภาพที่ 4.13 

 
รูปภาพที่ 4.13 แสดงค่าท่ีได้จากการสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร การรับรู้คุณค่า 

การรับรู้การใช้งานง่าย และทัศนคติต่อความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ 
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ปัจจัยทางด้านการรับรู้คุณค่า (perceived value) พบว่าได้รับอิทธิพล
โดยตรงจากปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล  (information quality) ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
(system quality) ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ  (service quality) ปัจจัยด้านนวัตกรรม
การตลาด (marketing innovation) และปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived 
ease of use)  ซึ่งพบว่าร่วมกันส่งผลต่อปัจจัยทางด้านการรับรู้คุณค่า (perceived value) โดย
สามารถอธิบายถึงการรับรู้คุณค่าในการเรียนออนไลน์ได้ร้อยละ 85 (R² = .85) โดยปัจจัยด้านการรับรู้
ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) มีค่าน้ าหนักความส าคัญสูงสุดที่ 0.449 รองลงมา
ได้แก่ปัจจัยคุณภาพของระบบ (system quality) มีค่าน้ าหนักความส าคัญที่ 0.246 ปัจจัยด้าน
คุณภาพของการบริการ (service quality) มีค่าน้ าหนักความส าคัญที่ 0.199 ปัจจัยด้านนวัตกรรม
การตลาด (marketing innovation) มีค่าน้ าหนักความส าคัญที่ 0.134 และปัจจัยด้านคุณภาพของ
ข้อมูล (information quality) มีค่าน้ าหนักความส าคัญท่ี 0.090 ดังรูปภาพที่ 4.14 

 
รูปภาพที่ 4.14 แสดงค่าท่ีได้จากการสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้คุณค่า 
คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ คุณภาพของการบริการ นวัตกรรมการตลาด และการรับรู้การ

ใช้งานง่าย  

 
 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) 
ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system quality) มีค่าน้ าหนักความส าคัญที่ 
0.726 รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information quality) มีค่าน้ าหนักความส าคัญ
ที่ 0.182 และปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ (service quality) มีค่าน้ าหนักความส าคัญที่ 0.068 
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โดยสามารถอธิบายถึงการรับรู้การใช้งานง่ายของระบบการเรียนออนไลน์ได้ร้อยละ 75 (R² = .75) ดัง
รูปภาพที่ 4.15 

 
รูปภาพที่ 4.15 แสดงค่าท่ีได้จากการสรุปผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรการรับรู้การใช้

งานง่าย คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ และ คุณภาพของการบริการ 

 
ทุกปัจจัยที่ได้กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นพบว่าร่วมกันส่งผลทางอ้อมไปยัง

ความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ โดยมีปัจจัยที่ส่งผลทางตรงต่อความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ คือ 
ทัศนคติ (attitude) โดยสามารถอธิบายความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ (intention to use online 
learning) ได้ร้อยละ 82 (R² = .82) ดังรูปภาพที่ 4.15 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 (𝐻1): นวัตกรรมการตลาด (marketing 

innovation) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการับรู้คุณค่า (perceived value) 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 (𝐻2): คุณภาพของข้อมูล ( information 

quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่า (perceived value) 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 (𝐻3): คุณภาพของข้อมูล (Information 

quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 (𝐻4): คุณภาพของระบบ (system quality) 

ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่า (perceived Value) 
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 (𝐻5): คุณภาพของระบบ (system quality) 

ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 
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ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 6 (𝐻6): คุณภาพของการบริการ (service 
quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่า (perceived value) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 7 (𝐻7): คุณภาพของการบริการ (service 
quality) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 8 (𝐻8): การรับรู้คุณค่า (perceived value) 
ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทัศนคติ (attitude) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 9 (𝐻9): การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived 
ease of use) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการรับรู้คุณค่า (perceived value) 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 10 (𝐻10): การรับรู้การใช้งานง่าย (perceived 
ease of use) ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทัศนคต ิ(attitude)  

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 11 (𝐻11): ทัศนคติ (attitude) ส่งผลกระทบ
เชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (intention to use online learning) 

 
4.1.3 การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ (expert interview) 

การวิเคราะห์ผลการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญผู้วิจัยได้น าผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ในการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี 
รูปแบบออนไลน์” ไปด าเนินการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก  
(indepthInterviews) แบบกึ่งโครงสร้าง (semi-structured or guided interviews) ประกอบไป
ด้วยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน 

• อาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านการสอนออนไลน์ 1 ท่าน 

• ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดการสอนออนไลน์ 1 ท่าน 

• ผู้ดูแลระบบการเรียนการสอนออนไลน์ 1 ท่าน 

• เจ้าหน้าที่ธุรการทางด้านการเรียนการสอนออนไลน์ 1ท่าน 

• นักศึกษาที่มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนออนไลน์ 1 ท่าน 
จากนั้นผู้วิจัยได้น าเอาผลจากการสัมภาษณ์มาสรุปความคิดเห็นและมุมมองของ

ผู้เชี่ยวชาญที่มตี่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ ดังนี้ 
4.1.3.1 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information quality) 

ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information 
quality) ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านมีความคิดเห็นพ้องต้องกันว่าปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information 
quality) ถึงแม้ว่าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม จะไม่ได้ให้ค่าน้ าหนัก
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ความส าคัญเป็นปัจจัยแรกสุด แต่หากทางสถาบันการศึกษาจะด าเนินการเปิดการเรียนการสอน
ออนไลน์ในอนาคตนั้น ทางสถาบันก็จ าเป็นที่จะต้องมีการให้ข้อมูลรายละเอียดทางด้านโครงสร้าง
หลักสูตรและข้อมูลอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนออนไลน์ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ถูกต้อง เป็นข้อมูลที่
เข้าใจง่ายไม่มีความซับซ้อน และมีการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการน าเสนอหลักสูตรและ
ข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ที่สนใจต้องการรายละเอียดในการเรียนออนไลน์ โดยข้อมูลที่
น าเสนอนั้นจ าเป็นต้องเป็นข้อมูลที่ผู้สนใจต้องการเรียนสามารถน าไปใช้ได้จริง มีแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้อง 
โดยผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลปรับปรุง ส ารวจความถูกต้องและ
ความทันสมัยของข้อมูลอยู่เสมอ เพ่ือเป็นการช่วยให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความเชื่อมั่นในข้อมูลที่น าไปใช้ ซึ่ง
จะส่งผลทางบวกต่อสถาบันในระยะยาวว่าข้อมูลทุกอย่างที่ได้จากสถาบันนั้น เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้ ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ Patricio E. Ramírez-Correa (2017) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
ผลกระทบต่าง ๆ ที่มีผลต่อรูปแบบการเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการจัดการเรียนรู้
จากมุมมองของนักศึกษา ผลจากการศึกษาพบว่า คุณภาพของข้อมูลที่มีความถูกต้อง เที่ยงตรง และ
เชื่อถือได้ (accuracy) ข้อมูลมีเนื้อหาชัดเจน ครบถ้วนสมบูรณ์ เพียงพอต่อการใช้งาน และเข้าใจได้
ง่าย (completeness) รวมถึงมีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอและทันต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งาน (timeliness) นั้น ส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนรู้ของนักศึกษา 

4.1.3.2 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system quality) 
ส าหรับมุมมองทางด้านคุณภาพของระบบ (system quality) นั้น

ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยกับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของปัจจัยโดยผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้
ความส าคัญกับปัจจัยด้านคุณภาพระบบมาเป็นอันดับแรกเหมือนกับผลการวิเคราะห์ทางสถิติ ซึ่งใน
การเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์นั้น หัวใจส าคัญของการเรียนคือ การมีระบบที่เสถียรสามารถ
เชื่อมต่อใช้งานได้ตลอดเวลา ไม่มีปัญหาในเรื่องการโยกย้าย  การถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ จากระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบไม่ล่มง่ายแม้ในยามที่มีผู้ เข้ามาใช้งานพร้อมกันจ านวนมาก ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  Al-Busaidi, Kamla Ali (2012) คุณภาพของระบบที่ดี ที่มีความน่าเชื่อถือ 
(reliability) เข้าใช้งานเมื่อใดก็สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบมีความเสถียร (stability) 
ไม่ล่มง่ายแม้จะมีนักศึกษาเข้ามาใช้งานพร้อมกันเป็นจ านวนมาก รวมถึงการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
(user friendly) นอกจากจะมีผลต่อความส าเร็จของระบบการจัดการการเรียนรู้แล้ว ยังมีส่วนส าคัญท่ี
เป็นตัวสนับสนุนให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจในการใช้ระบบและมีแนวโน้มในการที่จะใช้อย่างต่อเนื่องใน
อนาคตอีกด้วย 

4.1.3.3 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ (service quality) 
ส าหรับมุมมองทางด้านคุณภาพการบริการนั้นผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วย

กับผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ ( service quality) ซึ่ง
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ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่า การบริการถือว่ามีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอ่ืน ๆ คุณภาพการบริการ
ที่ดีจะสร้างความพึงพอใจให้กับผู้มาใช้บริการได้นั้นประกอบไปด้วย (1) ความน่าเชื่อถือในการ
ให้บริการ (2) การตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างทันท่วงที และ (3) ความเอาใจใส่
ในการให้บริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ahmad Abu-Al-Aish and Steve 
Love (2013) ในอาหรับเอมิเรตส์ พบว่าคุณภาพของการบริการส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้ 
M-Learning Learning การที่นักศึกษาได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ ผู้ให้บริการมีความเอาใจใส่ 
(empathy) ต่อผู้ใช้บริการ ให้บริการอย่างน่าเชื่อถือ (reliability) มีความพร้อมในการที่จะตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างทันท่วงที (responsiveness) ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง 
ชัดเจน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ เป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะกระตุ้นความตั้งใจเชิงพฤติกรรม ให้
เกิดการยอมรับระบบ M-Learning ซึ่งการที่จะท าให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพได้นั้น ปัจจัยหลัก
จ าเป็นต้องมาจากการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ที่มีใจรักในงานบริการมาท าหน้าที่ในการให้บริการ ซึ่งหากได้
เจ้าหน้าที่ที่มีใจรักและมีความสามารถในการให้บริการมาท าหน้าที่โดยตรงแล้ว จะส่งผลทางบวกต่อ
สถาบันเป็นอย่างยิ่ง หากผู้ใช้บริการเกิดความประทับใจในการได้รับบริการแล้ว จะช่วยเป็น
กระบอกเสียงบอกต่อถึงความมีคุณภาพในการให้บริการของสถาบันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว ทาง
สถาบันยังต้องมีการจัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ได้มีความรู้ในการที่จะตอบข้อซั กถามทางด้านการ
เรียนออนไลน์  เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือในการบริการท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความไว้วางใจ จนน าไปสู่
การสมัคเรียนออนไลน์ในอนาคต 

4.1.3.4 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด (marketing 
innovaton) 

ส าหรับมุมมองทางด้านนวัตกรรมทางการตลาดนั้นผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยกับ
ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณของปัจจัยด้านนวัตกรรมทางการตลาด (marketing innovation) 
ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าในปัจจุบันนั้นผู้เรียนส่วนใหญ่เริ่มเกิดความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีทางด้าน
ออนไลน์ ถึงแม้ในประเทศไทยจะยังมีสถาบันที่มีระบบการเรียนออนไลน์ในระดับปริญญาโทไม่มาก 
แต่แนวโน้มในอนาคต แต่ละสถาบันต่างเตรียมตัวในการปรับปรุงระบบการเรียนการสอน ให้สอดรับ
กับแนวโน้มรูปแบบการเรียนการสอนในอนาคต ดังนั้นหากสถาบันต้องการขยายหลักสูตรการเรียน
การสอนเป็นรูปแบบออนไลน์นั้น ทางสถาบันจ าเป็นต้องน าเอานวัตกรรมทางการตลาดเข้ามาช่วยโดย
การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งสื่อออนไลน์ และ ออฟไลน์ รวมทั้งการ
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อน าเสนอความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสิ่งที่องค์กรต้องการสื่อสารไปยังกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายให้ได้รับรู้รับทราบ โดยการมุ่งเน้นไปที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเป็นส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ Sara Adam, Abeer A. Mahrous and Wael Kortam (2017) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับ
นวัตกรรมด้านการตลาดกับความได้เปรียบด้านการตลาดเชิงแข่งขันของผู้ประกอบการหญิงในอียิปต์ 
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ที่ชี้ให้เห็นว่า การน าเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) ไม่ว่าเจ้าของ
กิจการจะเป็นสตรีหรือบุรุษ ก็สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้ โดยการน าเอานวัตกรรม
การตลาด (marketing innovation) เข้ามาช่วยในเรื่องของการสื่อสารแบบบูรณาการ (integrated 
marketing communication) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ท าให้สามารถ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้  และสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้โดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นต่าง ๆ จากลูกค้ามาท าการวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการท าการตลาด
แบบมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) โดยตรงจะท าให้สามารถตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า
ได้ตรงจุดและเป็นผลดีต่อการด าเนินธุรกิจขององค์กรได้เป็นอย่างดี 

4.1.3.5 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่าย (Perceived Ease 
of Use) 

ส าหรับมุมมองทางด้านการรับรู้การใช้งานง่ายนั้นผู้เชี่ยวชาญทุกท่านให้
ความเห็นว่า ผู้ที่ต้องการเรียนออนไลน์ส่วนใหญ่มีความคาดหวังว่ารูปแบบการเรียนผ่านออนไลน์นั้น
จะต้องไม่ยากจนเกินไปจะต้องสามารถเรียนรู้และท าความเข้าใจในการใช้ระบบได้เองโดยไม่ต้องทุ่มเท
ความสามารถมากจนเกินไป หรือไม่จ าเป็นต้องพ่ึงเจ้าหน้าที่ทางด้านเทคนิคตลอดเวลา สามารถอ่าน
วิธีการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ แล้วใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นหากสถาบันต้องการ
ขยายหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ทางสถาบันควรให้ความส าคัญในการสร้างและ
พัฒนาระบบการเรียนออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้งาน ระบบไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพ่ือสนองตอบต่อความ
ต้องการในการใช้งานของผู้เรียนในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Taher Farahat, (2012); 
Tamer Abbas (2016); Edda Tandi Lwoga, Mercy Komba, (2015); Godfrey Maleko 
Munguatosha; Paul Birevu Muyinda, Jude Thaddeus Lubega, 2011) ที่ท าการศึกษาในอียิปต์ 
ทานซาเนีย และแอฟริกา เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเรียนออนไลน์ของประเทศที่ก าลัง
พัฒนาว่ามีปัจจัยใดบ้างที่จะท าให้ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการ
เรียนออนไลน์ทั้งหมด จะยอมรับ มีทัศนคติที่ดีต่อระบบ และมีความตั้งใจที่จะใช้ระบบอย่ างต่อเนื่อง
นั้น คือ ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน 

4.1.3.6 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า (perceived value) 
ส าหรับมุมมองทางด้านการรับรู้คุณค่าผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยว่า หาก

สถาบันต้องการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้น สิ่ งที่จะท าให้ลูกค้าเป้าหมาย
ได้รับรู้คุณค่าของการเรียนออนไลน์ได้นั้น จ าเป็นจะต้องใช้นวัตกรรมทางการตลาดเข้ามาช่วยเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายเพ่ือให้ผู้คนได้ทราบถึงคุณค่าที่จะได้รับจากการ
เรียนหลักสูตรนี้ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ (Leyla Temizer, 2012) คือ 
การรับรู้ถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการ เมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไป ซึ่ง

Ref. code: 25605923032097QXL



154 
 

 

หมายความว่า การที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ  รับรู้ถึงคุณค่า 
(perceived value) ของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่องค์กรน าเสนอไปนั้นแสดงให้เห็นว่าลูกค้านั้นรับรู้ถึง
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นด้วย ซึ่งการรับรู้คุณค่า (perceived value) นี้ส่งผลเชิงบวกต่อ 
ทัศนคติและความตั้งใจในการใช้งาน รวมถึงส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีด้วยเช่นกัน 

4.1.3.6 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านทัศนคติ (attitude) 
ส าหรับมุมมองทางด้านทัศนคตินั้นผู้เชี่ยวชาญทุกท่านเห็นด้วยว่า การที่

ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากระบบการศึกษาออนไลน์นั้น จะช่วยกระตุ้นท า
ให้เกิดความสนใจอยากเรียน รวมถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันนี้ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การที่
ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระจากการเดินทางไปเรียนตามสถาบันได้นั้น ส่งผล
ต่อทัศนคติที่ดี ท าให้สามารถเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้มากขึ้น เพียงแค่เข้าเรียนผ่านระบบ
เครือข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ก็สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการเรียน
ออนไลน์นี้ จะส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งในในการเรียนออนไลน์ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
(Nafsaniath Fathema, David Shannon, Margaret Ross, 2015) ที่ท าการศึกษาเกี่ยวกับความ
เชื่อและทัศนคติของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาว่ามีอิทธิพลต่อความตั้งใจ และการใช้เครื่องมือ
ช่วยสอนในระบบการจัดการการเรียนรู้ ซึ่งหากคณาจารย์ประเมินว่าการใช้เครื่องมือต่างๆในระบบ 
การจัดการการเรียนนรู้นั้นมีความง่ายในการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนของพวก  
เขาแล้ว พวกเขาก็จะมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้เครื่องมือในระบบดังกล่าว ซึ่งทัศนคติที่ดีนี้จะมีผลน าไปสู่ 
การพัฒนาความตั้งใจในเชิงบวกท่ีจะใช้ระบบในที่สุด 

4.1.3.7 มุมมองเกี่ยวกับปัจจัยด้านความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ (Intention 
to Use Online Learning) 

ส าหรับมุมมองทางด้านความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่าน
เห็นด้วยว่า หากสถาบันมีการเตรียมความพร้อมทางด้าน คุณภาพของระบบ คุณภาพของข้อมูล และ 
คุณภาพของบริการ ทั้งสามส่วนนี้ดี รวมถึงมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านช่องทางที่
หลากหลาย เพ่ือน าเสนอความมีเอกลักษณ์ของหลักสูตร และมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้ที่ต้องการ
เรียนจะส่งผลดีต่อความตั้งใจในการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ได้อย่างแท้จริง ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ (Ali Tarhini, Kate Hone, and Xiaohui Liu, 2013) ที่กล่าวว่า การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใช้งาน ประโยชน์และคุณค่าของการใช้งานรวมถึง การมีระบบที่มีคุณภาพ ข้อมูลที่มีคุณภาพ และ
การบริการที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบอีเลิร์นนิ่งนั้น ส่งผลในเชิงบวกต่อความ
ตั้งใจในการใช้ระบบจริง  
 

4.2 ประมวลผลการวิจัย 
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จากการวิเคราะห์ผลทางสถิติและการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เรียนการสอนออนไลน์นั้น ผู้วิจัยได้ท าการประมวลผลได้ดังนี้ 

ผู้วิจัยได้แนวทางในการเตรียมความพร้อมในการขยายหลักสูตรการเรียนปริญญาโท
รูปแบบออนไลน์ เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนในอนาคต โดยเรียงล าดับความส าคัญ
ดังนี้ 

1. คุณภาพของระบบ (system quality) 
2. คุณภาพของการบริการ (service quality) 
3. นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 
4. คุณภาพของข้อมูล (information quality) 
 

4.3 อภิปรายผล 
 

จากผลการศึกษาและวิจัยในเรื่องของ “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญา
โทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่สนใจต้องการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาโทในภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และชลบุรี ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์
ผลการวิจัยบนพ้ืนฐานทฤษฏี บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน ามาเปรียบเทียบเชิงวิชาการ และ
ด าเนินการศึกษาขั้นตอนกระบวนการเตรียมความพร้อมของระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือ
น ามาเปรียบเทียบเชิงบริหาร โดยด าเนินการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานวิจัย
โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in depth interview) เพ่ือน าวิเคราะห์และเสนอแนวทางในการวางแผน
พัฒนาและเตรียมความพร้อมในการขยายหลักสูตรการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์โดยสามารถ
เสนอผลการอภิปรายดังนี้ 

 
4.3.1 เพื่อทราบอิทธิพลขององค์ประกอบของนวัตกรรมการตลาดที่ส่งผลทางตรงต่อ

การรับรู้คุณค่าของการเรียนออนไลน์ 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า องค์ประกอบทางด้านนวัตกรรมการการตลาดจาก 3 

องค์ประกอบถูกยุบลงเหลือเพียง 1 องค์ประกอบนั้น ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยในอดีตทั้งจากทาง
ยุโรปและเอเชียแล้ว พบว่า  จากงานวิจัยของ (B Shafiulla and P Premchand Babu, 2014) ที่ได้
ท าการศึกษาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายทางการตลาด และกลยุทธ์ด้านการสื่อสารทางการตลาด
แบบบูรณาการของ ของภาพยนตร์ Ra.One และแนวโน้มใหม่ในภาคบริการความบันเทิงในอินเดีย 
โดยการใช้นวัตกรรมทางการตลาดเข้ามาช่วย พบว่าถึงแม้จะมีการแยกรายละเอียดในการใช้นวัตกรรม
ทางการตลาดออกเป็นส่วนๆ ในการท าการตลาด แต่ในมุมมองของลูกค้าแล้ว จะมองผลที่ได้รับจาก
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การตลาดมากกว่า ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมทางการตลาดจึงถูกยุบเข้ามาไว้เป็น
องค์ประกอบเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  (Natalia Medrano, Cristina Olarte-Pascual, 
2016) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับวิสาหกิจ ในสเปนที่มีการน าเอานวัตกรรมการตลาด (marketing 
innovation) มาใช้ในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจในประเทศ ท าให้ต้องหาตลาดใหม่ๆ ภายนอกประเทศ
มาเสริมให้ธุรกิจสามารถด าเนินต่อไปได้ ผลการวิจัยพบว่า มุมมองของลูกค้า ต้องการผลลัพธ์จาก
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าการตลาดด้วยเช่นกัน ดังนั้นองค์ประกอบต่างๆ ของนวัตกรรมทาง
การตลาดจึงถูกจัดเข้ามาไว้เป็นองค์ประกอบเดียวกัน 

ดังนั้นการน าเอานวัตกรรมการตลาดไปใช้ในการด าเนินการขยายหลักสูตรการ
เรียนออนไลน์นั้น จึงจ าเป็นต้องน าเอาองค์ประกอบต่างๆ ไปใช้ควบคู่กัน เพ่ือเป็นการช่วยส่งเสริมซึ่ง
กันและกัน ซึ่งองค์ประกอบต่างๆในนวัตกรรมการตลาดของงานวิจัยในครั้งนี้นั้นประกอบไปด้วย 

1. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ(integrated marketing communication)  
ซึ่งหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ จะใช้องค์ประกอบนี้ด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
หลากหลายช่องทาง เพ่ือสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ผู้สนใจตัดสินใจมาเรียน เช่น ผ่านสื่อออนไลน์ 
เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยสาร การเปิดบูธประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งท าการสื่อสาร 
ผ่านทางวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น 

2. ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) หลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยีออนไลน์ จะต้องสร้างความมีเอกลักษณ์และคุณค่าเฉพาะตัวให้เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยเน้น
การน าองค์ความรู้ทางด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาประยุกต์ใช้เพ่ือสร้างความได้เปรียบ
ในการแข่งขัน  องค์ความรู้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม สอดคล้องกับแนวโน้มของ
เศรษฐกิจโลก  

3. การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี ออนไลน์ 
ต้องยึดเอาผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการเรียนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้เกิดความพึงพอใจ และตัดสินใจเรียนในอนาคต เช่น การแก้ปัญหาเรื่องข้อจ ากัดทางด้านเวลา
การเข้าเรียนให้กับผู้ที่ต้องการเรียนสามารถเรียนได้จาก ทุกสถานที่ และทุกเวลา 

 
4.3.2 เพื่อทราบอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่า (perceived value) 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยต่างๆที่ส่งอิทธิพลต่อการรับรู้คุณค่าของการเรียน
ปริญญาโทรูปแบบออนไลน์นั้น ประกอบไปด้วย ปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด (marketing 
innovation) คุณภาพของข้อมูล  (information quality) คุณภาพของระบบ (system quality) 
คุณภาพของการบริการ (service quality) และการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) 
ซึ่งปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ หลังจากการวิเคราะห์ผล  EFA แล้วปรากฏว่าทุกปัจจัย มีการยุบรวม
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องค์ประกอบต่างๆ ในแต่ละปัจจัยเข้าไว้เป็นองค์ประกอบเดียวกันทั้งหมดทุกปัจจัย ซึ่งจากการศึกษา
งานวิจัยในอดีตท้ังจากทางยุโรปและเอเชียแล้ว พบว่ามุมมองทางด้านคุณภาพของข้อมูล คุณภาพของ
ระบบ และคุณภาพของการบริการนั้น จากการใช้งานระบบจริงแล้ว ผู้ใช้งานจะไม่แยกรายละเอียด
องค์ประกอบปลีกย่อยที่อยู่ในแต่ละปัจจัยอย่างชัดเจน ผู้ใช้จะค านึงถึงประโยชน์ที่ได้รับจากคุณภาพ
ของปัจจัยทั้งสามด้านมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ของ (Ibrahim Almarashdeh, 2016) ที่
ท าการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจในการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ของคณาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยรัฐบาล 2 แห่ง และเอกชน 2 แห่ง ในประเทศ ซาอุดิอาราเบีย ผลจากการศึกษาพบว่า 
นอกจากการรับรู้ถึงความมีประโยชน์ของระบบ การจัดการการเรียนรู้ และคุณภาพของการให้บริการ 
แล้ว คุณภาพของระบบก็เป็นส่วนส าคัญที่ส่งผล ท าให้เหล่าคณาจารย์มีความพึงพอใจในการใช้ระบบ
และส่งผลต่อความตั้งใจในการที่จะบอกต่อและใช้ระบบดังกล่าวต่อไปในอนาคต และ จากงานวิจัย
ของ (Patricio E. Ramírez-Correa, 2017) ยังได้กล่าวอีกว่า คุณภาพโดยรวมของระบบสารสนเทศ
นั้นส่งผลเชิงบวกต่อความพึงพอใจในการใช้งานระบบการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่จะ
ไม่แยกรายเอียดขององค์ประกอบปลีกย่อยในแต่ละปัจจัย จะนึกถึงภาพรวมของคุณภาพระบบ
สารสนเทศที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจและการรับรู้ประโยชน์และคุณค่าที่ได้รับจากการใช้งานระบบ 
จากผลการวิจัยในครั้งนี้ ปัจจัยด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease of use) ส่งผล
มากที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .838 รองลงมาได้แก่ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system 
quality) คุณภาพของการบริการ (service quality) นวัตกรรมการตลาด (marketing Innovation)
และคุณภาพของข้อมูล (information quality) ตามล าดับทั้งนี้ปัจจัยข้างต้นที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึง 
คุณค่าของการเรียนปริญญาโทออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้าน
คุณภาพของระบบและข้อมูลสารสนเทศ และการบริการให้มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ใช้บริการว่าจะสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการ ท าให้ผู้ใช้บริการสามารถรับรู้ถึง
ประโยชน์และคุณค่าที่จะได้รับจากการเรียนปริญญาโทออนไลน์ ซึงจะส่งผลทางบวกต่อความตั้งใจใน
การที่จะเรียนออนไลน์ในอนาคตได้  

 
4.3.3 เพื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (perceived ease 

of use) 
ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information quality)

คุณภาพของระบบ (system quality) และคุณภาพของการบริการ (service quality) เป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่าย (perceived ease of use) โดยปัจจัยทางด้านคุณภาพ
ของระบบ (system quality) เป็นปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ .889 รองลงมา
ได้แก่ปัจจัยด้าน คุณภาพของข้อมูล (information quality) และคุณภาพของการบริการ (service 
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quality) ตามล าดับ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ (Taher Farahat, (2012); Tamer Abbas 
(2016); Edda Tandi Lwoga, Mercy Komba, (2015); Godfrey Maleko Munguatosha; Paul 
Birevu Muyinda, Jude Thaddeus Lubega, 2011) ที่ท าการศึกษาใน อียิปต์ ทานซาเนีย และ
แอฟริกา เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการเรียนออนไลน์ของประเทศที่ก าลังพัฒนาพบว่า
ปัจจัยที่ท าให้ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการเรียนออนไลน์ทั้งหมด 
ยอมรับ มีทัศนคติที่ดีต่อระบบ และ มีความตั้งใจที่จะใช้ระบบอย่างต่อเนื่องนั้น ปัจจัยหลักที่ส่งผล
โดยตรงต่อความตั้งใจในการใช้ระบบการเรียนออนไลน์ คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งานซึ่งส่งผลต่อ
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน และ น าไปสู่ทัศนคติที่ดีต่อระบบท าให้เกิดความตั้งใจที่จะใช้งานระบบ
เพ่ือผลประโยชน์ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 
4.3.4 เพื่อทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อทัศนคติ (attitude) 

ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า (perceived value) เป็นปัจจัย
ที่ส าคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อการท าให้เกิดการทัศนคติที่ดี (attitude) ต่อการเรียนปริญญาโทออนไลน์ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ . 32 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการที่ผู้บริโภคจะเกิดการความตั้งใจที่จะใช้งาน
ระบบการเรียนปริญญาโทออนไลน์นั้นก็ต่อเมื่อผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริงของ
การเรียนออนไลน์ โดยมีปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อการมีทัศนคติที่ดีต่อความตั้งใจที่จะเรียนออนไลน์ 
ประกอบไปด้วย ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมทางการตลาด (marketing innovation) คุณภาพของข้อมูล 
(information quality) คุณภาพของระบบ (system quality) และคุณภาพของการบริการ (service 
quality) โดยผลการวิเคราะห์ทางสถิติสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Richard Boateng, Alfred 
Sekyere Mbrokoh, Lovia Boateng, Prince Kwame Senyo, Eric Ansong, 2016) ได้ท าการวิจัย
เรื่องการยอมรับการเรียนอีเลิร์นนิงกับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย ของประเทศกานา ผลของการศึกษา
พบว่า การที่จะท าให้นักศึกษาในประเทศที่ก าลังพัฒนามีความตั้งใจในการที่จะน าเอาระบบอีเลิร์นนิง
ไปใช้นั้น สิ่งส าคัญคือ ผู้ดูแลระบบการเรียนการสอน และคณาจารย์ผู้สอน จ าเป็นจะต้องเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้มีการทดลองใช้ระบบก่อนการใช้งานจริง เพ่ือท าให้นักศึกษาเกิดความคุ้นเคยกับการใช้
งานระบบ ซึ่งเมื่อนักศึกษาเกิดความคุ้นชินและรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ประโยชน์และคุณค่าใน
การใช้งานแล้ว จะส่งผลในเชิงบวกต่อพฤติกรรมและทัศนคติที่ดีต่อระบบการเรียนออนไลน์ ส่งผลให้
เกิดความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบต่อไปในอนาคต 

 
4.3.5 เพื่อทราบปัจจัยท่ีมีผลต่อความตั้งใจในการใช้ระบบการเรียนออนไลน์

(Intention to Use Online Learning) 
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ผลการวิเคราะห์ พบว่า ปัจจัยด้านการมีทัศนคติที่ดี (attitude) ต่อการเรียน
ออนไลน์นั้นส่งผลเชิงบวกต่อความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่
ส่งผลโดยตรงต่อการท าให้เกิดความตั้งใจ (intention to use online learning) ต่อการเรียนปริญญา
โทออนไลน์ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ เท่ากับ . 27  โดยมีปัจจัยทางอ้อมที่ร่วมส่งผลต่อความตั้งใจที่จะ
เรียนออนไลน์ ประกอบไปด้วย การรับรู้คุณค่า (perceived value) ปัจจัยทางด้านนวัตกรรมทาง
การตลาด (marketing innovation) คุณภาพของข้อมูล (information quality) คุณภาพของระบบ 
(system quality) และคุณภาพของการบริการ (service quality) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคจะเกิด
ความตั้งใจในการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ได้นั้นต้องประกอบไปด้วยปัจจัยต่างๆข้างต้นที่ได้
กล่าวมา โดยเมื่อผู้ใช้บริการเห็นถึงประโยชน์และคุณค่าที่แท้จริงที่จะได้รับจากการเรียนออนไลน์ ผ่าน
ทางการมีระบบและข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ รวมถึงการได้รับการบริการที่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการได้ และรับรู้คุณค่าของการเรียนออนไลน์ผ่านทางการท าการตลาด สิ่งเหล่านี้สามารถ
ก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวกและส่งผลต่อความตั้งใจในการที่จะเรียนออนไลน์ในอนาคตได้ ซึ่งผลการ
วิเคราะห์ทางสถิติสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Samar Mouakket, Anissa M. Bettayeb, 2015) ทีไ่ด้
ท าการศึกษาถึงความตั้งใจในการใช้ระบบแบล็คบอร์ดเป็นเครื่องมือในการช่วยสอนของอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยในอาหรับเอมิเรตส์ พบว่าผลจากการรับรู้ประโยชน์และคุณค่าในการใช้งาน ผ่านการฝึก 
อบรมและการสนับสนุนทางด้านเทคนิคการบริการ รวมถึงลักษณะของการใช้งานง่ายของเทคโนโลยีที่
มีการออกแบบทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ เรียนกับผู้สอนนั้นส่งผลในเชิงบวกต่อทัศนคติที่ดี
และความตั้งใจในการใช้ระบบแบล็คบอร์ดมาเป็นเครื่องมือช่วยสอนอย่างต่อเนื่อง และยังสอดคล้อง
กับผลการศึกษาของ (Hossein Mohammadi, 2015) ที่ได้ท าการศึกษาถึงการบูรณาการ รูปแบบ
การยอมรับเทคโนโลยีเข้ากับแบบจ าลองความส าเร็จของระบบสารสนเทศเข้าด้วยกัน เพ่ือค้นหาปัจจัย
ที่ส่งผลความพึงพอใจ ความตั้งใจในการที่จะใช้ และการใช้งานระบบอีเลิร์นนิงจริง ของนักศึกษาผู้ใช้
ระบบอีเลิร์นนิงในมหาวิทยาลัย ประเทศอิหร่าน ผลจากการศึกษาพบว่า ทั้งคุณภาพของระบบ
สารสนเทศและการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน รวมถึง การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน มีผลเชิงบวก
ต่อทัศนคติที่ดีและความตั้งใจในการที่จะใช้ระบบอีเลิร์นนิงของนักศึกษา  

  
4.3.6 เพื่อน าทิศทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาระบบส าหรับการขยาย

หลักสูตรการเรียนปริญญาโทรูปแบบออนไลน์มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ (Strategy) และวางแผน
กิจกรรมในการพัฒนา (Action Plan) ทางด้านต่างๆ 

 
1. กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมทางการตลาด ประกอบไปด้วย 3 แผนกิจกรรม คือ  
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1.1 จัดท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนออนไลน์ในระดับ
ปริญญาโทผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น website, facebook, line, wechat, instagram และ email 
เป็นต้น  

1.2 จัดให้มีกิจกรรมการโฆษณาและประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านทางการ
ออกบูธตามบริษัทต่างๆ ในเขตอุตสาหกรรม เช่น บริษัทในเครือ ปตท. บริษัทที่มีศิษย์เก่าของทาง
มหาวิทยาลัยท างานอยู่ รวมถึง มีการจัดกิจกรรมออกบูธตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นต้น 

1.3 จัดท าการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ทางสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น การโฆษณาทาง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสารวิชาการ แผ่นพับ และแผ่นป้ายโฆษณา เป็นต้น 

2. กลยุทธ์การพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านคุณภาพของข้อมูล 
(information quality) ซึ่งมีแผนการพัฒนา (action plan) ประกอบไปด้วย 2 แผนการพัฒนา คือ 

    2.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบทางด้านข้อมูลสารสนเทศโดยตรง 
    2.2 ส ารวจ อัพเดท และเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
3. กลยุทธ์การพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพของระบบ (system 

quality) ซึ่งมีแผนการพัฒนา (action plan) ประกอบไปด้วย 3 แผนการพัฒนา คือ 
    3.1 จัดให้มีทีมผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศโดยตรง 
    3.2 ส่งทีมผู้รับผิดชอบระบบการเรียนออนไลน์ไปดูงานตามสถาบันต่างๆที่มี

ระบบการเรียนออนไลน์แล้ว 
    3.3 จัดให้มีแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบระบบ ให้มีความรู้ความ

ช านาญ ในการใช้ และการแก้ไขระบบ 
4. กลยุทธ์การพัฒนาและเตรียมความพร้อมทางด้านคุณภาพของการให้บริการ 

(service quality) ซึ่งมีแผนการพัฒนา (action plan) ประกอบไปด้วย 2 แผนการพัฒนา คือ 
4.1 จัดให้มีทีมผู้รับผิดชอบทางด้านการบริการโดยตรง 

    4.2 จัดให้มีแผนการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการบริการ ให้มีความรู้
ความช านาญ ในการให้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้รับบริการ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหาร

เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลก่อให้เกิดความตั้งใจในการ
เรียนปริญญาโทในรูปแบบออนไลน์ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางในการจัดเตรียมความพร้อมของการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการเรียนออนไลน์ในอนาคต โดย
ขอบเขตของงานวิจัยคือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหาร
เทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ในภาคตะวันออกจังหวัดระยอง และ ชลบุรี ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัย
และข้อเสนอแนะได้ดังต่อไปนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 สรุปผลจากกระบวนการวิเคราะหปจจัยเชิงส ารวจ  
5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง 

5.2 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.2.1 ข้อเสนอแนะด้านบริหาร 
5.2.2 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการวิจัยโดยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านแบบสอบถามโดยวิธีการวิจัยประกอบไปด้วย  4 ขั้นตอนหลักได้แก่การศึกษาทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (literature review) การสังเกตการณ์ (observation) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) และการวิเคราะห์และการสรุปผล  

ส าหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ คือการขยายผลการศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ในเขต
พ้ืนที่ภาคตะวันออก มาเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโทรูปแบบออนไลน์ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและเหมาะสม
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กับพฤติกรรมและสภาพสังคมเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนากลยุทธ์
การขยายฐานผู้เรียนในอนาคต ที่มีข้อจ ากัดทางด้านเวลา และสถานที่ในการเรียน 

แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยท าการทดสอบความเที่ยงตรงด้วยวิธีการหาค่า IOC และ
ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) โดยพิจารณาจากค่า Cronbach's alpha โดยค่าต้องไม่
ต่ ากว่า 0.  

ส าหรับการแจกแบบสอบถามงานวิจัยใหกับกลุมตัวอยางนั้น ผู้วิจัยได้ท าการแจก
แบบสอบถามทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ โดยทางออฟไลน์ได้ท าการแจกแบบสอบถามจ านวน 500 
ชุด และได้รับความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามกลับมาครบตามจ านวนที่แจก คิดเป็นร้อยละ 100 
แต่จากการน ามาคัดแยก เพ่ือกรองข้อมูลที่สมบูรณ์สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้นั้น ผล
ปรากฏว่า แบบสอบถามออฟไลน์สามารถใช้ได้เพียง 349 ชุด และแบบสอบถามออนไลน์ได้รับการ
ตอบกลับมาทั้งหมด 886 ชุด ผู้วิจัยได้ท าการคัดเอาแบบสอบถามออนไลน์ที่มีความสมบูรณ์และผ่าน
ค าถามกรองมารวมกับแบบสอบถามออฟไลน์ เพ่ือให้ได้ครบตามจ านวนที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้โดย
แบบสอบถามที่สามารถน ามาใช้ในการวิเคราะห์ผลการวิจัยในครั้งนี้มีจ านวนทั้งสิ้น 516 ชุด 
หลังจากผ่านกระบวนการพัฒนากรอบแนวความคิดที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยที่
เกี่ยวของ รวมทั้งผานกระบวนการสัมภาษณจากผูเชี่ยวชาญ ท าให้ผูวิจัยไดปจจัยและองค์ประกอบที่
คาดวาเกี่ยวข้องกับความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทในรูปแบบออนไลน์  โดยตัวแปรอิสระ 
(exogenous variables) สามารถแบ่งเป็น 4 กลุม ไดแก (1) คุณภาพของขอมูล (information 
quality) (2) คุณภาพของระบบ (system quality) (3) คุณภาพของการบริการ (service quality) 
และ (4) นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) ส่วนตัวแปรตาม (endogenous variables)  
สามารถแบงเปน 4 กลุ่ม ไดแก (1) การรับรูการใชงานง่าย (perceived ease of use) (2) การรับรู้
คุณค่า (perceived value) (3) ทัศนคติ (attitude) และ (4) ความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ 
(intention to use online learning) 

หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามงานวิจัยแล้ว ผู้วิจัยได้น า
ข้อมูลมาวิเคราะห์ผลเชิงสถิติโดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอนได้แก่ 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา 
(descriptive statistics) ได้แก่การแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อยละ (percentage) ค านวณ
ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 2) การวิเคราะห์เชิงอนุมาน 
(inferential statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ  (exogenous 
variables) และตัวแปรตาม (endogenous variables) โดยการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของตัวแปรแฝง (latent variable) เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ที่ชัดเจนการ
วิ เคราะห์แบ่งออกเป็น  2 รูปแบบได้แก่  exploratory factor analysis (EFA) และ  structural 
equation modeling (SEM) ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ปัจจัยหลักที่ส่งอิทธิผลต่อความตั้งใจ
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ในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ ของผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และชลบุรีนั้น คือ ปัจจัยปัจจัยด้าน
คุณภาพของระบบ (system quality) รองลงมา คือ คุณภาพของการบริการ (service quality) 
นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) และคุณภาพของขอมูล ( information quality) 
พบว่าร่วมกันส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมไปยังปัจจัยด้านการรับรูการใชงานงาย (perceived ease 
of use) การรับรูคุณค่า (perceived value) ทัศนคติ (attitude) และส่งอิทธิพลไปยังความตั้งใจใน
การเรียนออนไลน์ (intention to use online learning) โดยสอดคล้องกับการทบทวน แนวคิด 
ทฤษฏี แบบจ าลอง และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

5.1.1 สรุปผลจากกระบวนการวิเคราะหปจจัยเชิงส ารวจ 
จากกระบวนการวิเคราะหปจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: 

EFA) ไดน าขอค าถามชี้วัดทั้งสิ้น 38 ขอค าถามผานการวิเคราะหดวยเทคนิคปจจัยเชิงส ารวจ ท าให้
เหลือขอค าถามชี้วัดทั้งหมด 30 ขอค าถาม ขอค าถามผานการวิเคราะหดวยเทคนิคปจจัยเชิงส ารวจ 
โดยน าขอค าถามในแตละกลุมไปวิเคราะห์ สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 

(1) ปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด 
ปัจจัยด้านนวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) จาการทบทวน

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบได้แก่การสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ (integrated marketing communication) ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique 
proposition) และการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) หลังจากการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิง
ส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยการน าข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อค าถาม มาท าการวิ
เคราะหเพ่ือจัดกลุ่ม พบว่าข้อค าถามถูกตัดออก 1 ข้อ เนื่องจากมีคาทางสถิติไม่ผานเกณฑมาตรฐาน 

จากผลสรุปของการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝง
เพียงตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมไดและสามารถแบงกลุมค าถามได 1 องคประกอบ คงเหลือขอค า
ถามทั้งสิ้น 8 ขอค าถามโดยสามารถสรุปองค์ประกอบของปัจจัยที่มีความส าคัญมากท่ีสุดคือ ความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition) รองลงมาเป็นการมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus) 
และการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (integrated marketing communication) 

(2) ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล 
ปัจจัยด้านคุณภาพของข้อมูล (information quality) จาการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบได้แก่ ความถูกต้อง (accuracy) ความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ (completeness) และความทันเวลา (timeliness) หลังจากการวิเคราะห์เทคนิค
ปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยการน าข้อค าถามท้ังหมด 6 ข้อค าถาม มา
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ท าการวิเคราะหเพ่ือจัดกลุ่ม พบว่าข้อค าถามถูกตัดออก 3 ข้อ เนื่องจากมีคาทางสถิติไม่ผานเกณฑ
มาตรฐาน 

จากผลสรุปของการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝง
เพียงตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมได คงเหลือขอค าถามทั้งสิ้น 3 ข้อค าถาม โดยสามารถสรุป
องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุด  คือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ (completeness) 
รองลงมาเป็นปัจจัยด้านความถูกต้อง (accuracy) และความทันเวลา (timeliness)  

(3) ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ 
ปัจจัยด้านคุณภาพของระบบ (system quality) จาการทบทวนวรรณกรรมและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ความน่าเชื่อถือของระบบ (System 
reliability) ความเสถียรของระบบ (system stability) และความง่ายในการใช้งานของระบบ 
(system user friendly) หลังจากท าการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor 
analysis: EFA) โดยการน าข้อค าถามทั้งหมด 9 ข้อค าถาม มาท าการวิเคราะหเพ่ือจัดกลุม พบว่าข้อ
ค าถามถูกตัดออก 4 ข้อ เนื่องจากมีคาทางสถิติไม่ผานเกณฑมาตรฐาน 

จากผลสรุปการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝงเพียง
ตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมไดและสามารถแบงกลุมค าถามได 1 องคประกอบ คงเหลือขอค าถาม
ทั้งสิ้น 5 ขอค าถาม โดยสามารถสรุปองค์ประกอบของปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ความง่ายใน
การใช้งานของระบบ (system user friendly) รองลงมาเป็นความน่าเชื่อถือของระบบ (system 
reliability) และความเสถียรของระบบ (system stability) 

(4) ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ 
ปัจจัยด้านคุณภาพของการบริการ (service quality) จาการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ 
(service empathy) ความน่าเชื่อถือของการบริการ (service reliability) และการตอบสนอง 
(responsiveness) หลังจากท าการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor Analysis: 
EFA) โดยการน าขอค าถามทั้งหมด 6 ข้อค าถาม มาท าการวิเคราะหเพ่ือจัดกลุม พบวาไม่ตองตัดขอค า
ถามออก เนื่องจากมีคาทางสถิติผานเกณฑมาตรฐาน  

ผลสรุปจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝงเพียง
ตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมไดและสามารถแบงกลุมค าถามได 1 องคประกอบ คงเหลือขอค าถาม
ทั้งสิ้น 6 ขอค าถาม โดยสามารถสรุปองค์ประกอบของปัจจัยที่มีความส าคัญมากที่สุดคือ ความ
ไว้วางใจของการบริการ (service reliability) รองลงมาเป็นความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (service 
empathy) และการตอบสนองของการบริการ (responsiveness) 

(5) ปัจจัยด้านการรับรู้การใช้งานง่าย 
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ปัจจัยด้านการรับรูการใชงานงาย (perceived ease of use) จาการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 1 องค์ประกอบ และผลจากการวิเคราะห์
เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยการน าขอค าถามทั้งหมด 2 ข้อ
ค าถาม มาท าการวิเคราะหเพ่ือจัดกลุม พบวาไม่ตองตัดข้อค าถาม เนื่องจากมีคาทางสถิติผานเกณฑ
มาตรฐาน  

ผลสรุปจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝงเพียง
ตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมไดและสามารถแบงกลุมค าถามได 1 องคประกอบ คงเหลือข้อค าถาม
ทั้งสิ้น 2 ข้อค าถาม 

(6) ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่า 
ปัจจัยด้านการรับรูคุณค่า (perceived value) นั้นจาการทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 1 องค์ประกอบ และผลจากการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัย
เชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยการน าข้อค าถามทั้งหมด 2 ข้อค าถาม มาท า
การวิเคราะหเพ่ือจัดกลุม พบวาไม่ต้องตัดข้อค าถาม เนื่องจากมีคาทางสถิติผานเกณฑมาตรฐาน  

ผลสรุปจากการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝง
เพียงตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมไดและสามารถแบงกลุมค าถามได 1 องค์ประกอบ คงเหลือข้อ
ค าถามท้ังสิ้น 2 ข้อค าถาม 

(7) ปัจจัยด้านทัศนคติ 
ส าหรับปัจจัยด้านทัศนคติ (attitude) นั้นจาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 1 องค์ประกอบ และผลจากการวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ 
(exploratory factor analysis: EFA) โดยการน าขอค าถามทั้งหมด 2 ข้อค าถาม มาท าการวิเคราะห
เพ่ือจัดกลุม พบวาไม่ตองตัดข้อค าถาม เนื่องจากมีคาทางสถิติผานเกณฑมาตรฐาน  

ผลสรุปจากการวิเคราะหข้อมูลแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝง
เพียงตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมไดและสามารถแบงกลุมค าถามได 1 องคประกอบ คงเหลือข้อ
ค าถามท้ังสิ้น 2 ข้อค าถาม 

(8) ปัจจัยด้านความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ 
ปัจจัยด้านความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ (intention to use online learning) 

จาการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีองค์ประกอบจ านวน 1 องค์ประกอบ และผลจาก
การวิเคราะห์เทคนิคปัจจัยเชิงส ารวจ (exploratory factor analysis: EFA) โดยการน าข้อค าถาม
ทั้งหมด 2 ข้อค าถาม มาท าการวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุม พบวาไม่ตองตัดขอค าถาม เนื่องจากมีคาทาง
สถิติผานเกณฑมาตรฐาน  
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ผลสรุปจากการวิเคราะหแสดงใหเห็นวาทุกขอค าถามสะทอนถึงปจจัยแฝงเพียง
ตัวเดียวไมสามารถแยกกลุมไดและสามารถแบงกลุมค าถามได 1 องค์ประกอบ คงเหลือข้อค าถาม
ทั้งสิ้น 2 ข้อค าถาม 
 

5.1.2 สรุปผลการวิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง (structural equation 
model) 

หลังผ่านกระบวนการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้างผู้วิจัยได้ศึกษา “ปัจจัยที่
ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ผ่าน
เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  (confirmatory factor analysis: CFA) และเทคนิคการ
วิเคราะหเสนทาง (path analysis) โดยผลที่ได้จากาการวิเคราะห์พบว่า มีคา p-value นอยกวา 0.05 
มีคา CMIN/df น้อยกวา 0.2 มีคา GFI มากกวา 0.9 มีคา AGFI มากกวา 0.9 และมีคา RMSEA  
นอยกวา 0.05 แสดงใหเห็นวาแบบจ าลองโมเดลสมมติฐานมีความเหมาะสมกับบริบทของงานวิจัยที่
ศึกษา มีความนาเชื่อถือ และ สามารถน าไปอธิบายรวมถึงตอบสมมติฐานในการศึกษา “ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” ได้เป็นอย่างด ี

จากผลการศึกษาพบว่าปัจจัยทางตรงที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญา
โทหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ นั้น คือ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทใน
รูปแบบออนไลน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งสามารถอธิบายถึงความตั้งใจได้ถึง
ร้อยละ 82 

ส าหรับปัจจัยทางอ้อมที่ส่งผลต่อทัศนคติของความตั้งใจในการเรียนออนไลน์ คือ
การรับรู้คุณค่า ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนออนไลน์ได้ถึงร้อยละ  78 
และปัจจัยทางอ้อมประการที่สองที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่า คือ คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ 
คุณภาพของการบริการ การรับรู้การใช้งานง่าย และนวัตกรรมการตลาด ซึ่งสามารถอธิบายให้เห็นถึง
การรับรู้คุณค่าของการเรียนออนไลน์ได้ถึงร้อยละ 85 และปัจจัยทางอ้อมประการที่สามที่ส่งผลต่อการ
รับรู้การใช้งานง่าย คือ คุณภาพของข้อมูล คุณภาพของระบบ และคุณภาพของการบริการ ซึ่งสามารถ
อธิบายให้เห็นถึงการรับรู้การใช้งานง่าย ได้ถึงร้อยละ 75 

ผลของงานวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการวาง
แผนการจัดให้มีการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปริญญาโทในอนาคตได้โดยการให้ความส าคัญกับ
การสร้างระบบการเรียนออนไลน์ให้มีความเสถียร มีความน่าเชื่อถือ และการใช้งานไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
มีระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยครบถ้วนสมบูรณ์ และมีรูปแบบแนวทางในการท า
การตลาด การวางแผนกลยุทธ์ การวางแผนกิจกรรมทางการตลาดและการพัฒนารูปแบบโครงสร้าง
หลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการในการเรียนของผู้ที่สนใจเรียนปริญญาโท
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ในยุคปัจจุบัน สามารถกล่าวโดยสรุปได้ว่าจากการด าเนินการวิจัยและผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงกลุ่ม
ตัวอย่างที่เป็นกลุ่มของคนวัยท างานในยุคปัจจุบันที่มีความสนใจทางด้านเทคโนโลยี มีความรู้และ
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก ท าให้ไม่พบความกังวลในเรื่องของการใช้งานง่ายของระบบ
การเรียนออนไลน์ แต่จ าเป็นต้องจัดให้มีระบบที่สามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลากหลาย 
ระบบมีความเสถียรเพียงพอแม้ในช่วงระยะเวลาที่มีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันเป็นจ านวนมาก รวมถึงเป็น
ระบบที่มีการบริหารจัดการข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างน่าเชื่อถือ สามารถกู้คืนข้อมูลได้จากฐานข้อมูลส ารอง 
เมื่อระบบเกิดปัญหา และมีระบบการเก็บรักษาข้อมูลของผู้เรียนไว้เป็นอย่างดี  โดยผลที่ได้แสดงดัง
รูปภาพที่ 5.1 

 
รูปภาพที่ 5.1 สรุปแบบจ าลองโมเดลสมมุติฐานและผลการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง 

 

 
 

 
5.2 ข้อจ ากัดในการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดในด้านประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ของ
กลุ่มตัวอย่างในภาคตะวันออก จังหวัดระยอง และชลบุรี ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีประสบการณ์
ในการเรียนออนไลน์อาจส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบสอบถาม รวมถึงการศึกษาวิจัย
ครั้งนี้อยู่ภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจส่งผลต่อการกระจายและเก็บ
รวบรวมข้อมูลได้ไม่ครบถ้วนทุกพ้ืนที่ของจังหวัด 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.3.1 ข้อเสนอแนะด้านบริหาร 

จากการศึกษารวมถึงผลทางสถิติที่ได้พบว่า การที่สถาบันการศึกษาจะจัดให้มี
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปริญญาโทนั้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและหน่วยงานต่างๆของ
สถาบันจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในเรื่องของการจัดให้มีระบบการเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ สามารถ
ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง มีความเสถียร น่าเชื่อถือควบคู่ไปกับการให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ เพ่ือรองรับการ
ให้บริการทางด้านข้อมูลในการเรียนออนไลน์ในอนาคต รวมถึงการท าการตลาดเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมในการสร้าง
ระบบการเรียนออนไลน์ในระดับปริญญาโท (system development strategy) และแผนในการ
ด าเนินงาน (action plan) โดยเรียงล าดับความส าคัญดังนี้ 

 
1. กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมทางด้านคุณภาพของระบบ (system 

quality) ซึ่งมีแผนการพัฒนา (action plan) ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา :  การเตรียมความพร้อมทางด้านคุณภาพของระบบสารสนเทศ 

หัวข้อ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือสร้างระบบสารสนเทศให้มีความน่าเชื่อถือในการใช้งาน เป็น
ระบบที่มีความเสถียร และสามารถตอบโจทย์การเรียนออนไลน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะการด าเนินงาน สร้างทีมงานผู้พัฒนาระบบสารสนเทศของการเรียนออนไลน์ โดยส่ง
ทีมงานที่เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานตามสถาบันที่มีการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ รวมทั้งจัดให้มีการฝึกอบรมการใช้และการสร้าง
ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความช านาญใน
การใช้และการแก้ไขระบบ ก่อนการเปิดใช้งานจริงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยระบบที่เป็นที่นิยมในการเรียนออนไลน์
และมีสถานศึกษาต่างๆ ได้มีการน ามาใช้กันอย่างกว้างขวาง คือ 
ระบบ Moodle ซึ่งมีประโยชน์ดังนี้ 

Ref. code: 25605923032097QXL



169 
 

 

o สามารถน าเสนอเนื้อหาการเรียนการสอน ข่าวสาร ความรู้
ต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น เนื้อหาการเรียนการสอน 
แบบจ าลองสถานการณ์ตา่งๆ แบบฝึกหัด เป็นต้น 

o มีระบบการสื่อสารที่สามารถสื่อสารได้แบบทางเดียว เช่น 
การประกาศข่าวต่างๆ การสื่อสารแบบสองทาง เช่น การ
สนทนาสดแบบกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อย เป็นต้น 

o มี เครื่ อ งมื อที่ ใ ช้ ในการสนับสนุ นการ เ รี ยน  ได้ แก่  
assignment, workshop, forum เป็นต้น 

o มีเครื่องมือส าหรับประเมินผลการเรียน เช่น quiz, choice, 
feedback เป็นต้น 

o มีระบบการส ารองข้อมูล ในกรณีที่ระบบเกิดปัญหา 
ดังนั้นทีมงานผู้รับผิดชอบจะต้องเรียนรู้และท าความเข้าใจในระบบ

ดังกล่าวให้เกิดความช านาญ เพ่ือเตรียมระบบดังกล่าวให้มีความ

พร้อมต่อการรองรับผู้เรียนในอนาคตได้อย่างราบรื่น มีความเสถียร

โดยสร้างระบบป้องกันความล้มเหลวของระบบให้พร้อมใช้งานอยู่

เสมอ มีรูปแบบการใช้งานที่สามารถท าความเข้าใจได้ง่าย รวมถึง

การตอบสนองของระบบเป็นไปอย่างรวดเร็วแม้ในช่วงที่มีผู้เข้าใช้

งานพร้อมกันเป็นจ านวนมาก 

 
 
2. กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมด้านคุณภาพของการบริการ (service 

quality) ซึ่งมีแผนกิจกรรมการพัฒนา (action plan) ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา :  การพัฒนาคุณภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 

หัวข้อ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการให้บริการให้มีความน่าเชื่อถือ และ
สามารถตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัยได้ตรงตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งมีช่องทางในการให้บริการที่หลากหลาย 
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ลักษณะการด าเนินงาน สร้างระบบการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
ทุกไตรมาสเพื่ออัพเดทข้อมูลใหม่ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับรู้รับทราบเพ่ือ
รองรับการให้บริการในการสื่อสารกับผู้ที่สนใจเรียนออนไลน์ รวมถึง
เตรียมสร้างช่องทางในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น อีเมล เว็บไซต์ 
โซเชียลมีเดีย และ ศูนย์รับแจ้งข้อมูล เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว เพ่ือเป็น
การสร้างระบบการบริการให้มีความเป็นมืออาชีพ ยังต้องมีการ
จัดเตรียมระบบการรับข้อมูลค าร้องเรียน หรือค าติชมต่างๆ จาก
ผู้ ใช้บริการ มีแบบส ารวจความคิดเห็น และความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บริการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือน าผลการส ารวจ มาท าการปรับปรุง
การบริการให้มีคุณภาพตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ 

 
3. กลยุทธ์ด้านการตลาด (marketing strategy) ซึ่งมีแผนการด าเนินงาน 

(action plan) ดังนี้ 

แผนการด าเนนิงาน :  การโฆษณาประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนออนไลน์ 

หัวข้อ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือท าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้รับรู้รับทราบว่าทางสถาบัน จะมี
การขยายหลักสูตรการเรียนปริญญาโทในรูปแบบออนไลน์ 

ลักษณะการด าเนินงาน น าเสนอข้อมูลหลักสูตร ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยการสื่อให้เห็น
ถึงความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหลักสูตรผ่านสื่อ ที่หลากหลาย 
ทั้งทางออนไลน์ ออฟไลน์ และการออกบูธจัดกิจกรรมต่างๆ ตาม
สถานที่เป้าหมาย อย่างสม่ าเสมอ  
o ท าการสื่อสารผ่านช่องทางเว็บไซต์ ด้วยการท าวีดีโอหนัง

สั้นเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจ
อยากเรียน ได้มีความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะ และ 
รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์    

o มีช่วงสนทนาสด กับ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียดแก่ผู้สนใจต้องการ
เรียน โดยมีการก าหนดช่วงระยะเวลาในการสนทนาสดไว้
ในเว็บไซต์อย่างชัดเจน รวมถึงมีการบันทึกการสนทนาสด 
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ไว้ ให้ผู้ที่ ไม่ ได้ เข้าร่วมการสนทนา สามารถมารีวิวดู
ย้อนหลังได้ตลอดเวลา 

o การสื่อสารผ่านเว็บบอร์ด โดยผู้ที่สนใจสามารถเขียนข้อ
ซักถามต่างๆ ไว้ในเว็บบอร์ด ได้ตลอดเวลา โดยเจ้าหน้าที่ 
ๆรับผิดชอบจะเข้ามาตอบข้อซักถามต่างๆ ให้อย่าง
สม่ าเสมอ รวมถึงสร้างระบบความจ าเกี่ยวกับข้อมูลค าถาม
ที่พบบ่อยให้ระบบสามารถตอบค าถามได้แบบอัตโนมัติ 
เพ่ือลดระยะเวลาในการสื่อสารและช่องว่างระหว่าง
องค์กรกับกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายให้น้อยลง เป็นการสร้าง
ความพึงพอใจในการบริการได้อีกทางหนึ่ง 

o มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการเรียนปริญญาโท
ออนไลน์ทั้งในและต่างประเทศผ่านช่องทางออนไลน์อย่าง
สม่ าเสมอ เพ่ือกระตุ้นการรับรู้ และทัศนคติที่ดี ต่อการ
เรียนออนไลน์  

o สร้างคลิปวีดีโอ กิจกรรม การเรียนการสอน หรือการเนะ
น าหลักสูตรต่าง ๆ ให้สามารถแชร์ ไปยังช่องทางออนไลน์
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก เพ่ือสร้างการรับรู้ในวงกว้างและเป็น
การขยายฐานกลุ่มผู้เรียนออกไปให้ได้มากที่สุด 

o ช่องทางการตลาดออนไลน์มีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
รายละเอียดอ่ืนๆ ของหลักสูตรไว้อย่างครบถ้วน โดย
สามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา 

o การสื่อสารออฟไลน์ ท าการติดตั้งแผ่นป้ายการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ในแหล่งชุมชนเป้าหมาย ให้เห็น
เด่นชัด โดยต้องมีการติดตามผลของการสื่อสารดังกล่าว
ด้วยว่าสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายได้จริงหรือไม่ 

o การสื่อสารผ่านช่องทางการท ากิจกรรมออกบูธ ในสถานที่
เป้าหมายต่างๆ จะต้องมีการท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแรง
กระตุ้นให้กลุ่มผู้เรียนเป้าหมายได้รับรู้รับทราบถึงข้อดี 
และประโยชน์ของการเรียนออนไลน์ โดยต้องมีการ
ก าหนดตารางเวลาในการออกบูธ หรือกิจกรรมต่างๆ ไว้
อย่างชัดเจน  
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4. กลยุทธ์ด้านการพัฒนาคุณภาพของข้อมูล (information quality) ซึ่ง
มีแผนการด าเนินงาน (action plan) ดังนี้ 

 

แผนการพัฒนา :  ปรับปรุงคุณภาพข้อมูลสารสนเทศ   

หัวข้อ รายละเอียด 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมของข้อมูลการเรียนการสอนออนไลน์ใน
ระดับปริญญาโทให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัยอยู่เสมอ 

ลักษณะการด าเนินงาน ท าการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการทางด้านข้อมูลที่
ผู้สนใจต้องการเรียนออนไลน์ มีความต้องการทราบ มาท าแผนการ
ปรับปรุงการให้บริการทางด้านข้อมูลสารสนเทศ รวมถึงมีการ
อัพเดทข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอนของหลักสูตรให้มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันสมัยอยู่เสมอ 
o ก่อนการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทีมงานผู้รับผิดชอบ

ทางด้านข้อมูลต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์
ของข้อมูลก่อนทุกครั้งเพ่ือป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน
ของผู้รับสาร 

o ข้อมูลที่ท าการเผยแพร่จะต้องผ่านการคัดสรรและกรองเอา
เฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการใช้งาน
ของผู้รับสารเท่านั้น 

o ทีมงานผู้รับผิดชอบข้อมูลที่ท าการเผยแพร่ ต้องตรวจเช็ค
ความสอดคล้องของข้อมูล ให้ตรงตามความต้องการของ
ผู้รับสารอย่างแท้จริง รวมทั้งมีการตรวจติดตามระบบการ
ใช้ข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ ว่าเพียงพอต่อความต้องการในการ
ใช้งานหรือไม่ 

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ 

ผลการวิจัยครั้งนี้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการส ารวจถึงปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจใน
การเรียนออนไลน์ในระดับปริญญาโท ในภาคตะวันออก รวมถึงเป็นการขยายองค์ความรู้ใน
แบบจ าลองการยอมรับการใช้งานเทคโนโลยี (TAM), แบบจ าลองความส าเร็จของสารสนเทศ ( IS 
Success Model) และนวัตกรรมการตลาด (Marketing Innovation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย
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งานวิจัยในอนาคตควรเพ่ิมกลุ่มประชากรในพ้ืนที่อ่ืนให้มีความครอบคลุมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
ของสถาบันการศึกษา  

งานวิจัยฉบับนี้สามารถลดช่องว่างของงานวิจัยในอดีตในเรื่องของการน าเอา
นวัตกรรมทางการตลาดเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการสื่อสารระบบการเรียนออนไลน์ในระดับ
ปริญญาโทให้แพร่หลายออกไปในวงกว้าง ท าให้การสื่อสารเข้าถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายได้โดยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการตลาด เข้ามาเป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างการรับรู้ สร้างทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนออนไลน์ ดึงดูดให้กลุ่มเป้าหมายหันมาสนใจในสิ่งที่องค์กรต้องการสื่อสารออกไป ซึ่งการมีระบบ
การเรียนออนไลน์ที่มีคุณภาพ มีระบบข้อมูลข่าวสารการเรียนออนไลน์ที่ดี รวมถึงมีระบบการบริการที่
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ แต่หากขาดการน าเอานวัตกรรมทางการตลาดเข้ามาช่วย
ในเรื่องของการโฆษณาประชาสัมพันธ์สิ่งดี ๆ ที่องค์กรมีอยู่ ออกไปให้ผู้รับสารกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้
รับทราบ กจ็ะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายในการขยายฐานการศึกษาออกไปในวงกว้างได้ ดังนั้นงานวิจัย
ฉบับนี้นอกจากจะช่วยลดช่องว่างของงานวิจัยในอดีตที่ยังไม่เคยมีการวิจัยทางด้านการเรียนออนไลน์
ในระดับปริญญาโทโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมทางการตลาดเข้ามาช่วยเรื่องการสื่อสารแล้ว ยังเป็น
ตัวกระตุ้นช่วยให้เกิดการตื่นตัวในเรื่องของการเตรียมความพร้อมทางด้านการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาโดยการน าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษาให้ขยายวงกว้าง
ออกไป รวมถึงสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงระบบการศึกษาของโลกได้ 

ผลการวิจัยในครั้งนี้สามารถน าไปต่อยอดเป็นงานวิจัยในเชิงคุณภาพในอนาคตได้ 
โดยการเจาะลึกทางด้านรูปแบบการเรียนออนไลน์ในระดับปริญญาโท ที่เหมาะสมกับสภาพสังคมการ
เรียนรู้ของเมืองไทยในปัจจุบัน ว่าเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนแบบใดมากที่สุด เช่น การเรียน
ออนไลน์แบบเต็มรูปแบบ หรือ การเรียนออนไลน์ ผสมกับการเรียนในห้องเรียน โดยอาจท าการวิจัย 
กับผู้เรียนระดับปริญญาโทจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ เพ่ือให้ได้มุมมองทางด้านการ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับปริญญาโทในเมืองไทยให้กว้างยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการปรับปรุง
ระบบการศึกษาในระดับปริญญาโท ให้มีความสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบันและ
สไตล์การเรียนของคนยุคใหม่ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 
แบบสอบถาม เรื่อง    “ปัจจัยทีส่่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี 

รูปแบบออนไลน์”  

 

ค าชี้แจง: 

 

1. แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหน่ึงของงานวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑติศกึษา หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยี วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วัตถุประสงค์ แบบสอบถามนี้จัดท าขึ้นเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปรญิญา

โท หลักสตูรการบริหารเทคโนโลย ีรูปแบบออนไลน์ ทั้งนี้ผลที่ไดจ้ากแบบสอบถาม

ผู้วิจัยจะน าไปเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ ในระดับปรญิญาโท 

2. แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับขอ้มูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

   ส่วนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเรื่อง ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท 

หลักสตูรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน ์

กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง  ที่ตรงกับความคิดเห็นและขอ้เท็จจริงของท่านมากที่สุด 

ค านิยาม 

การเรียนออนไลน์ หมายถึง การเรียนการสอนผ่านเทคโนเลยสีารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ที่เหมาะสมผา่นช่องทางการใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารโดยมีการออกแบบ

วิธีการสอน การท ากิจกรรมการเรยีนที่หลากหลาย และน าเสนอข้อมูลรายละเอียด การเรยีนการ

สอนในรูปแบบดิจิทลั  การสื่อสาร การมีปฏสิัมพันธ์ระหว่างกัน รวมถึง การประเมินผลทาง

การศึกษา จะด าเนินการผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถลดข้อจ ากัดทางด้านเวลา และ

สถานท่ีให้กับผู้เรียนและผูส้อนได้ สร้างความสะดวกให้กับผู้เรียน ทีส่ามารถบริหารเวลาในการเรียน

ของตนเองได้อย่างเสรี สามารถเรยีนจากท่ีไหน เวลาใดก็ได้ เพียงแค่สามารถเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตได้

เท่านั้น 

3. หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแบบสอบถาม กรณุาติดต่อผู้วิจัย นางสาวศศิณณัฐ นาไทย 
 หมายเลขโทรศัพท ์: 083-613-5888 E-mail : sasi.mtt31@gmail.com 
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ผู้วิจัยขอขอบพระคณุในความอนุเคราะห์ของท่านที่กรณุาสละเวลาอันมีค่า 

เพื่อแสดงความคดิเห็นในแบบสอบถามมา ณ ท่ีนี้ด้วย 

ขอขอบพระคุณ 

1. เพศ 
  ชาย       หญิง 
2. อาย ุ 

 ต่ ากว่า 25 – 25 ปี       26 – 30 ปี      31 – 35 ปี   36 – 40 ป ี      
 41 – 45 ป ี           46 ปีขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษา  
 ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาตรี   ระดับปริญญาโท  
 ระดับปริญญาเอก               อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………. 

4. ท่านมีแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทหรือไม่ 
  มี          ไม่มี   
5. ท่านมีประสบการณ์ในการเรียนรูปแบบออนไลน์หรือไม่ 
  มี                  ไม่มี  
6. ระยะเวลาที่ท่านเคยเรียนออนไลน์ 
  ไม่เคย  ไม่เกิน 6 เดือน  6 เดือน – 1 ป ี มากกว่า 1 ปี  
7. เหตุผลในการเรียนออนไลน์ของท่าน (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มีเวลาเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ   หลักสูตรมีความน่าสนใจ   
         สถาบันมีชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือ          ผู้สอนมีความเชี่ยวชาญและมีชื่อเสียง  
         เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ตนเอง          อ่ืน ๆ โปรดระบุ……………………………… 
8. ท่านเคยเรียนออนไลน์กับสถาบันใด (สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยเอแบค  มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
 มหาวิทยาลัยรังสิต              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น          อ่ืน ๆ โปรระบุ………………………………………… 

9. ท่านสนใจที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทรูปแบบออนไลน์หรือไม่ 
  สนใจ         ไม่สนใจ   

ส่วนที่ 1  ค าถามต่อไปนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ หรือเติม
ข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด กรุณาตอบทุกข้อ 

Ref. code: 25605923032097QXL



186 
 

 

10. อาชีพในปัจจุบันของท่าน 
  นักศึกษา                          พนักงานบริษัท/ห้างร้านของเอกชน     
         ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว            
         รับจ้างงานอิสระ           อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………… 
11. สายงานในปัจจุบันของท่าน 
  สายงานการตลาด  สายงานบริหารการเงิน  สายงานบริหารทั่วไป  
         สายงานด้านไอที  สายงานบุคคล   อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 
12. รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของท่าน   
  ต่ ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  15,001 – 25,000 บาท  
         25,001 – 35,000 บาท   35,001 – 45,000 บาท       
         45,001 บาท ขึ้นไป           อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………… 
 

ส่วนที ่2  แบบสอบถามวัดผลของ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ
บริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์ 

 
ค าอธิบาย : หากท่านเลือกเรียนปริญญาโท รูปแบบออนไลน์ ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจของท่านมากที่สุด 
กรุณาท าเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ❑ ที่ตรงกับความเห็นของท่านมากที่สุด (กรุณาตอบทุกข้อ) 

ข้อ ค าถาม 

มาก

ที่สุด  

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

น้อย 

(2) 

น้อย

มาก      

(1) 

ท่านคิดว่าหากต้องการขยายรูปแบบ การเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี จาก

การเรียนในห้องเรียนปกติ เป็นการเรียน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้เป็นที่

รู้จักในวงกว้าง การประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยใช้นวัตกรรมทางการตลาด ด้วยการสื่อสาร

ทางการตลาดในรูปแบบต่อไปนี้ มีความจ าเป็นมากน้อยเพียงใด 

นวัตกรรมการตลาด (marketing innovation) 

การสื่อสารการตลาด แบบบูรณาการ (integrated 

marketing communication) 
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1.  การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง ออนไลน์ต่าง ๆ เช่น 

Website, Social, Network หรือ E-Mail เป็นต้น 
5 4 3 2 1 

2.  การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น แผ่น

ป้ายโฆษณา หนังสือพิมพ์ โปสเตอร์ หรือแผ่นพับ เป็น

ต้น 

5 4 3 2 1 

3.  การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

เช่น เปิดบูธประชาสัมพันธ์, Roadshow, Open 

house เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

ท่านคิดว่าความโดดเด่น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ของการเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหาร

เทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ

ตัดสินใจสมัครเรียน ได้มากน้อยเพียงใด 

ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว (unique proposition)      

4.  เป็นหลักสูตรที่ทันสมัยและตอบโจทย์ในการน าความรู้

ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ได้เป็นอย่างดี ทั้ง

เชิงธุรกิจและเชิงอุตสาหกรรม 

5 4 3 2 1 

5.  มีคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหาเทคโนโลยี

และมีความรู้ในเรื่องนวัตกรรมต่าง ๆ เช่น นวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมการตลาด นวัตกรรมทางธุรกิจ 

เป็นต้น  และสามารถถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดี 

5 4 3 2 1 

6.  มีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ ทีม่ีผลงานทางวิชาการ 

ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ 

5 4 3 2 1 
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ท่านคิดว่าการมุ่งเน้นที่จะตอบสนองต่อความต้องการของ ผู้ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญา

โทแต่ไม่มีเวลามานั่งเรียนในห้องเรียนปกติ โดยอ านวยความสะดวกทางด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการตัดสินใจสมัครเรียน ได้มากน้อยเพียงใด 

การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (customer focus)      

7.  หลักสูตรมีความยืดหยุ่นทางด้านเวลาและสถานที่เรียน 

เพียงแค่เข้าเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตก็สามารถเรียนได้ทุก

ที่ทุกเวลา ไม่จ าเป็นต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบัน 

5 4 3 2 1 

8.  
ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียน อาจารย์ผู้สอน และ

ก าหนดเวลาเรียนได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ 
5 4 3 2 1 

9.  ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้สอนได้โดยง่าย ไม่ต่างจากการ

เรียนปกติ ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาให้กับผู้เรียนอย่าง

ทันท่วงที และมีความกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือ

เรื่องการศึกษา 

5 4 3 2 1 

คุณภาพของข้อมูล (Information Quality) 

ท่านคิดว่า คุณภาพของข้อมูล ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ

ตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อย

เพียงใด 

ความถูกต้องของข้อมูล (accuracy)      

10.  หลักสูตรมีการให้รายละเอียดเนื้อหาการเรียนการสอนที่

ถูกต้องตรงตามหัวข้อการเรียนที่ได้แจ้งไว้ 
5 4 3 2 1 

11.  หลักสูตรมีสื่อการเรียนการสอนที่มีเนื้อหาถูกต้องตรง

ตามหลักวิชาการ มีการแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลต่าง 

ๆ ไว้อย่างชัดเจน น่าเชื่อถือ 

5 4 3 2 1 

ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล (completeness)      
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12.  หลักสูตรให้ข้อมูลที่มีครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับ การ

เรียนออนไลน์ ทั้งรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร 

เนื้อหาสื่อการเรียนการสอน และกฎระเบียบในการเข้า

เรียน เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

13.  หลักสูตรมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการ

เรียนออนไลน์เข้าเป็นระบบเดียวกัน  เช่น ข้อมูล

นักศึกษา ข้อมูลผลการศึกษา และสามารถเชื่อมโยงไป

ยังแหล่งความรู้ หรือแหล่งอ้างอิงอ่ืน ๆ ได้ง่าย  

5 4 3 2 1 

ความทันสมัยของข้อมูล (timeliness)      

14.  หลักสูตรมีการอัพเดตข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้

ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ตารางเรียน ตารางสอบ เนื้อหา 

วิชาการเรียนใหม่ๆ เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

15.  หลักสูตรมีการแจ้งเตือนข้อมูลให้ทันต่อความต้องการ

ของผู้เรียนอยู่เสมอ เช่น การแจ้งข้อมูลด้านช่วงเวลา

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หรือ การตรวจสอบผลการ

สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

คุณภาพระบบ (system quality) 

ท่านคิดว่า คุณภาพของระบบ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ

ตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อย

เพียงใด 

ความน่าเชื่อถือของระบบ (system reliability)      

16.  สามารถเข้าใช้งานได้อย่างถูกต้องและแม่นย า เช่นการ

เข้าเรียนได้ถูกต้องตรงตามวิชาที่เลือก การดาวน์โหลด
5 4 3 2 1 
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เอกสารการเรียนถูกต้องและครบถ้วนตามรายวิชาที่เข้า

เรียน เป็นต้น 

17.  มีระบบการบริหารจัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ อย่าง

น่าเชื่อถือ เช่น เมื่อระบบเกิดขัดข้อง ข้อมูลการศึกษา

ต่าง ๆ จะไม่สูญหายสามารถกู้คืนข้อมูลจากฐานข้อมูล

ส ารองได้ในเวลาอันรวดเร็ว เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

18.  มีระบบการเก็บรักษาความลับของผู้เรียนเป็นอย่างดี 

มั่นใจได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะ 

โดยไม่ได้รับอนุญาต    

5 4 3 2 1 

ความเสถียรของระบบ (system stability)      

19.  มีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา เช่น สามารถ

เข้าใช้งานได้ 24 ชั่วโมง 
5 4 3 2 1 

20.  สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่องในระหว่างการเข้าใช้

งาน เช่น การเชื่อมต่อระบบเครือข่ายได้อย่างต่อเนื่อง 

และไม่หยุดชะงักระหว่างมีการเรียนการสอน เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

21.  การสนองตอบของระบบเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ

เสถียร แม้ในช่วงเวลาที่มีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันเป็น

จ านวนมาก 

5 4 3 2 1 

ความง่ายในการใช้งานของระบบ (system user friendly)      

22.  ระบบสามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้

อย่างหลากหลาย เช่น computer, tablet หรือ 

smartphone 

5 4 3 2 1 
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23.  ระบบสามารถรองรับการท างานได้ทุกอินเทอร์เน็ต 

เบราว์เซอร์ เช่น  Internet Explorer, Safari, Firefox, 

Google Chrome และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

24.  ระบบมีรูปแบบการใช้งานที่สามารถท าความเข้าใจ ได้

ง่ายไม่ซับซ้อน 
5 4 3 2 1 

คุณภาพการบริการ (service quality) 

ท่านคิดว่า คุณภาพของการบริการ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการ

ตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อย

เพียงใด 

ความเอาใจใส่ต่อผู้ใช้บริการ (service empathy)      

25.  ให้บริการด้วยความเต็มใจ รับฟังความคิดเห็น และ

ข้อเสนอแนะของท่าน 
5 4 3 2 1 

26.  ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ สุภาพ และกระตือรือร้นที่

จะช่วยเหลือโดยไม่ต้องร้องขอ 
5 4 3 2 1 

ความน่าเชื่อถือของการให้บริการ (service reliability)      

27.  มีความสามารถในการตอบข้อซักถามและ แก้ปัญหา

ให้กับผู้ที่ต้องการเรียน ได้อย่างรวดเร็ว และน่าเชื่อถือ 

เช่น แนะน าวิธีการสมัครเรียน เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

28.  ให้บริการได้ตรงตามความต้องการและก าหนด

ระยะเวลาที่ได้ให้ไว้กับท่าน 
5 4 3 2 1 

การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า (responsiveness)      
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29.  ช่องทางในการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาการเรียน

ระบบออนไลน์ มีความหลากหลาย เช่น E-mail, Line, 

Call center เป็นต้น 

5 4 3 2 1 

30.  ช่วงเวลาในการติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก 

สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
5 4 3 2 1 

การรับรู้ถึงคุณค่าของการเรียนออนไลน์ (perceived value)  

ท่านคิดว่า ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการเรียนปริญญาโทแบบออนไลน์ ในแต่ละ

ด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผลให้เกิดความตั้งใจในการตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการ

บริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด 

31.  ความคุ้มค่าและประโยชน์ ในเรื่องของ ความรู้, สังคม

เพ่ือน, ประสบการณ์ และอ่ืน ๆ ที่จะได้รับกลับมาจาก

การลงทุนศึกษาในหลักสูตรนี้ 

5 4 3 2 1 

32.  ความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะช่วยพัฒนาความสามารถ

ของท่านในอนาคต 
5 4 3 2 1 

การรับรู้ความง่ายในการใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (perceived ease of use) 

ท่านคิดว่า ความง่ายในการเรียนปริญญาโทแบบออนไลน์ ในแต่ละด้านต่อไปนี้ สามารถส่งผล

ให้เกิดความตั้งใจในการตัดสินใจสมัครเรียนปริญญาโท หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีใน

รูปแบบออนไลน์ ได้มากน้อยเพียงใด 

33.  ขั้นตอนในการใช้งานระบบการเรียนออนไลน์ง่ายไม่

ซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
5 4 3 2 1 

34.  รูปแบบการสื่อสารหรือการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียน

และผู้สอน ง่ายไม่ซับซ้อน เช่น การแสดงความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 
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การซักถาม หรือ ตอบปัญหาต่าง ๆ ท าได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว 

ทัศนคติในการใช (attitude)      

35.  ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี

ออนไลน์ ได้รับความรู้เหมือนกับการเรียนในชั้นเรียน

ปกติ 

5 4 3 2 1 

36.  ท่านคิดว่าการเรียนหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี

ออนไลน์ ช่วยเพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโท ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมและ

เทคโนโลยีในปัจจุบัน 

5 4 3 2 1 

ความตั้งใจที่จะใช้ระบบการเรียนออนไลน์ (intention to 

use online learning) 
     

37.  ในอนาคต ท่านมีแนวโน้มที่จะเลือกเรียน หลักสูตรการ

บริหารเทคโนโลยีในรูปแบบออนไลน์ 
5 4 3 2 1 

38.  ท่านจะแนะน าหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ 

ให้บุคคลอื่น ที่ก าลังตัดสินใจเรียนต่อในระดับปริญญา

โท ได้รู้จักหลักสูตรการบริหารเทคโนโลยีออนไลน์ 

5 4 3 2 1 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นางสาวศศิณัณฐ นาไทย 

วันเดือนปีเกิด 01 มิถุนายน 2516 

ต าแหน่งงาน ผู้จัดการทั่วไป 

ผลงานทางวิชาการ 

 

“ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจในการเรียนปริญญาโท

หลักสูตรการบริหารเทคโนโลยี รูปแบบออนไลน์” งาน

วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “ Change Era; 

What’s happening in Art & Design in 21st 

Century ?    

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม DPU Hall 

อาคาร 12 คณะ ศิลปศาตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

กรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2561 

ประสบการณ์ท างาน 253  - 2540 ไพรเออร์ อินดัสทรี อินเตอร์เนชั่นแนล

จ ากัด 

- เลขานุการและล่ามประจ าหน่วยงานควบคุมคุณภาพ 

- ผู้ช่วยผูจ้ัดการประจ าหน่วยงานควบคุมคุณภาพ 

- ผู้จัดการประจ าหน่วยงานควบคุมระบบเอกสาร 

- ผู้จัดการประจ าหน่วยงานควบคุมคุณภาพ 

2540 - ปัจจุบัน ดีอาร์ดับบลิว อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 

ผู้จัดการทั่วไป 
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