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บทคดัย่อ 
การวิจัยครัง้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนิกสใ์นสถาบนัการศกึษา และสมรรถนะของทมีนักศกึษา โดยผสมผสานกลุ่มปัจจยัจาก 2 ทฤษฎพีืน้ฐานคอื 
ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ีและทฤษฏคีวามเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลย ีประกอบดว้ย
ปัจจยัสิง่อ านวยความสะดวก อทิธพิลทางสงัคม ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายาม 
การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ าแบบร่วมกนัสรา้ง และการรบัรูถ้งึความเหมาะสม
ของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา โดยศกึษาจากนักศกึษาทีใ่ชง้านเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิล็กทรอนิกส์ เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามออนไลน์และแบบสอบถามกระดาษ ผลการวจิยัพบว่า 
สมรรถนะของทีมนักศึกษาจะแปรผันเพิ่มขึ้นตามปริมาณการใช้งานเทคโนโลยีในการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ซึ่งเป็นผลมาจากการมีสิง่อ านวยความสะดวกที่ดี อทิธพิลทางสงัคม การรบัรู้ถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ าแบบร่วมกนัสรา้ง และการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของ
การสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา งานวจิยันี้ยงัน าเสนอแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิารสถาบนัศกึษาในการก าหนด
นโยบายหรอืกลยุทธ์ที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสข์องนักศกึษาเพื่อ
เพิม่ประสทิธภิาพทางการศกึษาต่อไป  
 
ค ำส ำคญั: สมรรถนะของทมีงาน เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ทฤษฎรีวมของการยอมรบัและ

การใชเ้ทคโนโลย ีทฤษฏคีวามเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลย ี 
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Abstract 

The objective of this study is to explore factors relating to e-collaboration use and group performance in 
academic institutions, by combining two theories: Unified theory of acceptance and use of technology and 
Task-technology fit. Six factors consist of facilitating conditions, social influence, performance expectancy, 
effort expectancy, perceived fit to nature of activity (Co-creation) and perceived fit to nature of interaction 
(Asynchronous). Samples were students using asynchronous e-collaboration tool to support their team tasks. 
Data were collected using online questionnaire and paper-based questionnaires. Results show that e-
collaboration uses in academic institutions were affected by facilitating conditions, social influence, perceived 
fit to nature of activity (Co-creation) and perceived fit to nature of interaction (Asynchronous). This study also 
provides suggestions to the management team of academic institutions to develop strategic plans to support 
e-collaboration uses and to improve academic performance of students. 
 
Keywords: Group performance, E-collaboration, Unified theory of acceptance and use of technology, Task-

technology fit 
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1. บทน ำ 
1.1 ควำมส ำคญัและท่ีมำของปัญหำ 

ปัจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยัง้ รวมทัง้เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-collaboration) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินกิจกรรมขององค์กร เพื่อ
ติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ในกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรธุรกจิ เช่นเดียวกบั
ภาครฐัทีเ่ลง็เหน็ความส าคญัของเทคโนโลยกีารสือ่สาร ดงัจะเหน็ไดจ้ากแผนแมบ่ทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพื่อการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิาร พ.ศ. 2554-2556 ทีส่นับสนุนใหม้กีารเพิม่โอกาสทางการศกึษาใหป้ระชาชนทุกคน
มีโอกาสเข้าถึงบรกิารการศึกษาและการเรียนรู้ โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการหรอืทุพพลภาพ ยากจน ซึ่งอยู่ใน
ทอ้งถิ่นห่างไกลทุรกนัดาร นอกจากนี้การพฒันาของเทคโนโลยไีปสู่ Web 2.0 ท าให้เครื่องมอืที่สนับสนุนการท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Google Docs, Zoho Writer, SubEthaEdit, ISorm เป็นต้น ไดร้บัความนิยมเพิม่ขึน้
โดยเฉพาะในวงการการศกึษา  

การศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยใีนอดตีพบว่า เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์คีวามแตกต่าง
ไปจากเทคโนโลยีอื่นๆ ในบรบิทของการศึกษา ผลการศึกษาของ Subhasish et al. (2002) พบว่า ปัจจยัการรบัรู้
ประโยชน์ส่งผลเชงิลบต่อการใชง้านเทคโนโลย ีซึง่ขดัแยง้กบัทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ี(Technology Acceptance 
Model หรอื TAM) ซึง่เป็นทฤษฎพีืน้ฐานทีไ่ดร้บัความนิยมและน ามาใช ้ขณะทีเ่ทคโนโลย ีGCSS ท าใหผู้ใ้ชง้านใชเ้วลา
ในการตดัสนิใจมากขึน้ จงึลดความพงึพอใจของผูใ้ชล้งท าใหเ้หน็ว่าเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์
ที่มี ลกัษณะของภารกิจ และลกัษณะของการสื่อสารที่แตกต่างกนั อาจส่งผลต่อการใช้งานที่ต่างกนั ท าให้บุคลากร
ทางการศึกษาสามารถสนับสนุนให้มีการน าเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ ใน
สถาบนัการศกึษาไดอ้ย่างเหมาะสม และก่อใหเ้กดิประสทิธภิาพเพิม่มากขึน้  
1.2 วตัถปุระสงคข์องกำรวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาและเปรยีบเทยีบอทิธพิลของปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อการใชเ้ทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และการยอมรบัเทคโนโลยนีัน้ ต่อสมรรถนะของทมีงานนักศกึษา โดยเน้นลกัษณะของ
ภารกจิ และลกัษณะของการสือ่สารทีส่อดคลอ้งกบัเครื่องมอื 
 

2. ทฤษฎีและงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
ทฤษฎีรวมของกำรยอมรบัและกำรใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  

หรือ UTAUT) เป็นทฤษฎทีี่ไดร้บัการศกึษาต่อยอดจากทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลยใีห้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ โดยการ
น ามาบูรณาการกับทฤษฎีพื้นฐานอีก 7 ทฤษฎี หลกัการของทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยีคือ 
พฤติกรรมการใช้เทคโนโลยไีด้รบัอทิธพิลจากความตัง้ใจใช้งาน ซึ่งเกดิจากแรงผลกัดนัของปัจจยัหลกั ได้แก่ ความ
คาดหวงัในประสิทธิภาพ (Performance expectancy) ความคาดหวงัเกี่ยวกบัความพยายามในการใช้งาน (Effort 
expectancy) อิทธิพลทางสังคม (Social influence) และสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilitating conditions) ซึ่งมี
ความสมัพนัธต่์อการใชง้านโดยตรง นอกจากนี้ยงัม ีตวัแปรทีเ่ป็นตวักลาง (Moderator variables) อกี 4 ตวัแปร ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ ประสบการณ์ และความสมคัรใจใชง้าน (Viswanath et al., 2003) 

ทฤษฏีควำมเหมำะสมระหว่ำงภำรกิจและเทคโนโลยี (Task-Technology Fit หรือ TTF) เป็นทฤษฎีที ่
Goodhue and Thompson (1995) ได้กล่าวว่า ประสทิธภิาพส่วนบุคคลจะเกดิขึน้ได้จากการที่ผู้ใช้งานเทคโนโลยใีช้
เทคโนโลยใีหเ้กดิประโยชน์ ซึง่เกดิจากทัง้ 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ความเหมาะสมระหว่างงานทีผู่ใ้ชต้้องปฏบิตัิ และเทคโนโลยี
ที่จะมาสนับสนุนการท างาน ช่วยสนับสนุนให้ประสทิธภิาพส่วนบุคคลในการปฏบิตัิงานของผู้ใช้งานดขีึน้ โดยความ
เหมาะสมระหว่างงานทีผู่ใ้ชต้อ้งปฏบิตักิบัเทคโนโลยทีีส่นบัสนุนจะเกดิจากคุณลกัษณะของงาน (Task characteristics) 
และคุณลกัษณะของเทคโนโลย ี(Technology characteristics) 
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เทคโนโลยีกำรท ำงำนร่วมกนัผ่ำนส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสค์ือ 
นวตักรรมการท างานร่วมกนัที่แกไ้ขขอ้จ ากดัของการท างานร่วมกนัแบบดัง้เดมิ ทัง้ในเรื่องของเวลาและสถานที ่ดว้ย
การท างานผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์และเทคโนโลยเีครอืข่าย เช่น อนิเทอรเ์น็ต อนิทราเน็ต เอกซท์ราเน็ต เป็นต้น ท าให้
การท างานร่วมกนัมคีวามยดืหยุ่นมากขึน้ Scale ได้ให้นิยามการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการ
ท างานร่วมกนัโดยใชเ้ครื่องมอืหรอืบรกิารผ่านเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต เพื่อใหง้านบรรลุตามวตัถุประสงคท์ีต่ัง้ไว้ (Scale, 
2010) 
    นอกจากนี้ยงัมงีานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์มดีงันี้  

Sclater et al. (2001) ไดศ้กึษาการออกแบบเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อใช้กบัการเรยีน
การสอนในมหาวทิยาลยั และพบว่า ปัจจยัการอ านวยความสะดวกทางเทคโนโลยี การอ านวยความสะดวกทางสงัคม 
ความแตกต่างทางความคดิ ความไม่เขา้ใจ และความสบัสนในการท างานร่วมกนั เป็นปัจจยัทีส่ าคญัต่อการสื่อสารใน
การท างานร่วมกนั Chan et al. (2002) ได้ศกึษาการยอมรบัและแพร่กระจายการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนั
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสข์องวสิาหากิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยศึกษาจ าแนกเป็นระดบัขัน้ เริม่ตัง้แต่การเริ่มมี
ความคดิจะใชง้าน การตดัสนิใจใชง้าน และการแพร่กระจายไปยงัสมาชกิพบว่า ปัจจยัความพรอ้มของสิง่อ านวยความ
สะดวกในองคก์ร อ านาจของเพื่อนร่วมงานหรอืบรษิทัคู่คา้ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ และความคาดหวงัเกีย่วกบั
ความพยายาม มอีทิธพิลต่อการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ัง้ 3 ระดบัขัน้ นอกจากนี้ 
Tung and Chang (2008) ได้ศกึษาถงึปัจจยัความเขา้กนัได้ (Compatibility) ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการยอมรบัการใช้
งานหลกัสตูรการเรยีนรูอ้อนไลน์ของนกัเรยีนพยาบาล ความเขา้กนัไดห้มายถงึ ระดบัความสอดคลอ้งของเทคโนโลยทีี่
จะใชก้บัวถิชีวีติ และรปูแบบการเรยีนเดมิของนกัเรยีนพยาบาล ผลการศกึษาพบว่า หากเทคโนโลยมีคีวามเขา้กนัไดก้บั
วถิชีวีติและรปูแบบการเรยีนเดมิของผูใ้ชจ้ะสง่ผลใหผู้ใ้ชร้บัรูป้ระโยชน์ และท าใหผู้ใ้ชม้คีวามตัง้ใจใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ 

ด้านการศึกษางานวิจยัในอดีตเกี่ยวกบัประเภทของภารกิจหรืองาน (Tasks) พบว่า มีการจ าแนกประเภทของ
ภารกจิไวห้ลายรปูแบบ Brown และคณะ ไดจ้ าแนกภารกจิหรอืงานตามลกัษณะการใชง้านระบบเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เพื่ อการสื่อสารสร้างแนวความคิด ( Idea Generation/ 
Conferencing) และเพื่อการตดัสนิใจ (Decision making) (Brown et al., 2010) Subhasish et al. (2002) ท าการขยาย
การศกึษาทฤษฎีการยอมรบัเทคโนโลยใีห้ครอบคลุมมายงัเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสภ์ายใต้
บรบิททางการศกึษา ผลการวจิยัพบว่า เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในบรบิททางการศกึษามี
ลกัษณะเฉพาะทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารยอมรบัเทคโนโลย ีและชีใ้ห้เหน็ถงึปัจจยัทีค่วรใหค้วามส าคญั และขยายผล
เพื่อท าความเขา้ใจคอื ลกัษณะของงานและลกัษณะการสื่อสารหากจ าแนกตามลกัษณะการสื่อสารในดา้นความสมัพนัธ์
ของสถานทีแ่ละเวลาจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ การท างานร่วมกนัแบบประสานเวลา (Synchronous Collaboration) 
คอื การที่ผู้ใช้งานจ าเป็นต้องใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ในเวลาเดียวกนัเพื่อท างาน
ร่วมกัน คล้ายการสนทนา และการท างานร่วมกันแบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Collaboration) คือ การที่
ผูใ้ชง้านใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสท์ างานร่วมกนัได้โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชง้านในเวลาเดยีวกนั 
Schrier et al. (2010) ซึ่งศกึษาการยอมรบัเทคโนโลยีและความเหมาะสมของเทคโนโลยีกบัภารกิจจากผู้ใช้บรกิาร
หอ้งพกั พบว่า เมื่อผูใ้ชบ้รกิารรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยใีนหอ้งพกักบักจิกรรมทีอ่ยากท า จะท าใหค้วามเชื่อ
ของผูใ้ชง้านเหล่านัน้ทีเ่ชื่อว่า เทคโนโลยดีา้นความบนัเทงิง่ายทีจ่ะใชจ้ะเพิม่ขึน้ และเชื่อว่าเทคโนโลยดีา้นความบนัเทงิ
นัน้มคี่ากบัพวกเขาเพิม่ขึน้ดว้ย ส่วน Bos and Zimmerman (2007) ไดแ้บ่งมติขิองการท าแบบร่วมกนัสรา้งออกเป็น 3 
มิติได้แก่ ร่วมกันสร้างเครื่องมือ  (Tools) ร่วมกันสร้างสารสนเทศ  (Information) และร่วมกันสร้างความรู้หรือ
แนวความคดิ (Knowledge) นอกจากนี้ Lin (2012) ศกึษาอทิธพิลของการใชง้านเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องของการใช้
ระบบจ าลองการเรยีนการสอนเสมอืนทีม่ต่ีอสมรรถนะรายบุคคล โดยรวบรวมข้อมูลการใชง้านระบบจากการสรา้ง และ
แลกเปลีย่นองคค์วามรูข้องอาจารยแ์ละนักศกึษา พบว่าถ้า ผูใ้ชง้านรบัรูถ้งึความเหมาะสมของระบบกบัการปฏบิตังิาน
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จะท าใหผู้ใ้ชใ้ชง้านระบบอย่างต่อเนื่อง และส่งผลดต่ีอประสทิธภิาพสว่นบุคคล Hidayanto and Setyady (2014) ศกึษา
ปัจจยัที่มีผลต่อการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อสมรรถนะของทีมงาน พบว่า 
สมรรถนะของทมีงานจะดขีึน้ หากเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสส์ามารถช่วยอ านวยความสะดวก
ในการวางแผน การจดัการนดัหมาย การตดิตามความคบืหน้า การประเมนิสมรรถนะ และการสื่อสารแลกเปลีย่นขอ้มูล
ได้ นอกจากนี้ Gaan (2012) ได้ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างการเลือกใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกส ์ความแตกต่างทางประชากร และประสทิธผิลของทมีงานเสมอืน (Virtual team) และไดอ้ธบิายถงึปัจจยัที่
สง่ผลต่อประสทิธผิลของทมีงานเสมอืนประกอบดว้ย จติวทิยาทางสงัคม ความเป็นผูน้ า วฒันธรรมต่างสงัคม และการ
สือ่สาร 
 

3. กรอบแนวคิดกำรวิจยัและสมมติฐำนกำรวิจยั 
จากทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งสามารถน ามาจดัท ากรอบแนวคดิของการศกึษาอทิธพิลของการใชเ้ทคโนโลยี

การท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์อสมรรถนะของทมีงาน ดงัแสดงในภาพที ่1 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิของการศกึษาอทิธพิลของการใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์อ

สมรรถนะของทมีงาน 
 

การศกึษาของ Brown และคณะ พบว่า สิง่อ านวยความสะดวกทางด้านเทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยิ่งมีความส าคัญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  (Brown et al., 2010) 
เช่นเดยีวกบั Attuquayefio and Addo (2014) ที่ได้ศกึษาทฤษฎีรวมของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยใีห้มคีวาม
เจาะจงมากยิง่ขึน้ ในแง่ของการยอมรบัการใช้งานเทคโนโลยขีองนักศกึษาในมหาวทิยาลยั พบว่า  สิง่อ านวยความ
สะดวกทางดา้นเทคโนโลยจีะสง่ผลต่อการใชง้านเทคโนโลย ีจากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H1: การมสีิง่อ านวยความสะดวกทางดา้นเทคโนโลยทีีค่รบถ้วนจะส่งผลเชงิบวกต่อระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีาร

ท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
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Sclater et al. (2001) พบว่า อุปสรรคหนึ่งในการสื่อสารของการท างานร่วมกนัคอื ปัจจยัทางสงัคม หากทมีงานมี
ทศันคตทิีด่ต่ีอกนัจะท าใหท้มีงานมแีนวโน้มจะใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นการท างานมาก
ยิง่ขึน้ Rongbutsri et al. (2011) ท าการศกึษาเพื่อพฒันาเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นการ
ท างานกลุ่มของนักศกึษา โดยจดัเตรยีมและแนะน าเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสห์ลากหลายชนิด
แก่นักศกึษา เมื่อสงัเกตการท างานของนกัศกึษาพบว่า นกัศกึษาบางกลุ่มมกีารน าเครื่องมอืใหม่อื่นๆ เขา้มาร่วมในการ
ท างานด้วยจากการแนะน าของเพื่อนร่วมชัน้เรียนกลุ่มอื่นๆ เช่นเดียวกับการศึกษาของ Brown et al. (2010) ที่
สนับสนุนว่า อิทธิพลทางสงัคมมีความสมัพันธ์ทางบวกต่อความตัง้ใจแสดงพฤติกรรม  จากความสมัพนัธ์ดงักล่าว
สามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H2: หากเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสถ์ูกสนับสนุนจากทมีงานแลว้จะสง่ผลเชงิบวกต่อระดบั

การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
เมื่อผูใ้ชง้านใชร้ะบบเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้พบว่า ท าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ 

จะท าให้ผู้ใช้รู้สกึอยากใช้งานระบบต่อ การรบัรู้ว่าเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถเพิ่ม
ผลติผลของงานและเพิม่ประสทิธผิลของกระบวนการท างานไดจ้ะท าใหท้มีงานเตม็ใจทีจ่ะใชง้านเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์มากขึน้ (Hidayanto & Setyady, 2014) จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิาน
ได ้ดงันี้ 

 
H3: หากทมีงานรบัรูถ้งึประสทิธภิาพของเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จะส่งผลเชงิบวก

ต่อระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
เมื่อทมีงานคาดหวงัที่จะใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์แลว้พบว่าทมีงานสามารถใช้

เครื่องมือดังกล่าวท างานได้ง่าย ไม่เกินกว่าความพยายาม จะท าให้ทีมงานเต็มใจที่จะใช้งานเครื่องมือดังกล่าว  
(Hidayanto & Setyady, 2014) สอดคลอ้งกบัอกีงานวจิยั ทีก่ล่าวว่า เมื่อผูใ้ชรู้ส้กึสามารถเรยีนรู ้เขา้ใจไดง้่าย ใชง้านได้
สะดวกไม่ซบัซอ้น ไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากในการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์แลว้ จะ
ท าใหผู้ใ้ชแ้สดงพฤตกิรรมการใชร้ะบบ (Chan et al., 2002) จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H4: หากทมีงานรบัรูใ้นความง่ายของการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จะสง่ผลเชงิ

บวกต่อระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์
 
การศกึษาของ Tung and Chang (2008) พบว่า เทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและรูปแบบงานทีน่ักศกึษาท า

อยู่ก่อนนัน้ จะท าใหผู้ใ้ชม้คีวามตัง้ใจในการแสดงพฤตกิรรมการใชเ้ทคโนโลย ีส่วนการศกึษาของ Schrier et al. (2010) 
พบว่า เมื่อเทคโนโลยดี้านความบนัเทงิประเภทต่างๆ ทีโ่รงแรมจดัเตรยีมไวใ้ห้ในหอ้งพกัสอดคลอ้งกบักจิกรรมความ
บนัเทงิที่ลูกค้าต้องการเมื่อเขา้พกั เทคโนโลยีดา้นความบนัเทงิเหล่านัน้จะถูกน ามาใชง้าน จากความสมัพนัธด์งักล่าว
สามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H5: เมือ่ผูใ้ชร้บัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสต่์อลกัษณะของกจิกรรม

ทีท่ า (Co-creation) แล้วจะส่งผลเชิงบวกต่อระดับการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์
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Subhasish et al. (2002) พบว่า ลักษณะของการสื่อสารระหว่างเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ที่ใช้และผู้ใช้งานที่แตกต่างกนัจะมีผลต่อการใช้งานที่ต่างกนั การเลือกใช้เทคโนโลยีที่มีความความ
เหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารจะช่วยเพิม่การใชง้านของผูใ้ช้ได ้Ishtaiwa and Abulibdeh (2012) 
ไดศ้กึษาผลกระทบงานการใชง้านอเีลริน์นิง (E-learning) แบบไม่ประสานเวลาในการเรยีนการสอน โดยเน้นรปูแบบใน
การสื่อสาร 3 ประเภทคอื ระหว่างนักเรยีนกบันักเรยีน นักเรยีนกบัอาจารย ์และนักเรยีนกบัเนื้อหาวชิา ผลการศกึษาชี้
ว่า นักศกึษามแีนวโน้มทีจ่ะใชง้านอเีลริน์นิงเพื่อตดิต่อกบัอาจารย ์และสบืคน้เนื้อหา มากกว่าใช้งานกบัเพื่อนนักเรยีน
ดว้ยกนั เนื่องมาจากการรบัรูว้่า อเีลริน์นิงแบบไม่ประสานเวลาจะช่วยลดความกดดนัในการสื่อสารกบัอาจารยไ์ด ้เช่น 
ท าใหม้เีวลาคดิทบทวนความถูกตอ้งของเน้ือหาทีจ่ะใชส้ือ่สาร ขณะทีก่ารสือ่สารกบัเพื่อนนกัเรยีนดว้ยกนัมแีนวโน้มทีจ่ะ
ใช้อเีลริ์นนิงแบบไม่ประสานเวลาน้อย เพราะรบัรูว้่าจะได้รบัการตอบสนองที่ช้ากว่าช่องทางอื่น  แต่จากการทดสอบ
เบือ้งต้น (Pretest) พบว่า นักศกึษานิยมใชล้กัษณะการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลามากกว่า เน่ืองจากสามารถช่วยให้
ทมีงานท างานร่วมกนัไดใ้นกรณีทีเ่วลาว่างไม่ตรงกนั จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H6: เมือ่ผู้ใช้รบัรู้ถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกสต่์อลกัษณะของการ

สือ่สาร (Asynchronous) แล้วจะส่งผลเชิงบวกต่อระดับการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์

 
สมรรถนะของทมีงานจะเพิม่มากขึน้หากกลุ่มใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส์เพื่อการวาง

แผนการท างานก่อนท างานจรงิ ตรวจสอบความคบืหน้าของงาน แลกเปลีย่นขอ้มลูเพื่อสนับสนุนการตดัสนิใจ ร่วมการ
สร้างองค์ความรู้และสารสนเทศ และทบทวนงานให้มีคุณภาพ (Hidayanto & Setyady, 2014) เช่นเดยีวกบังานวจิยั
ของ Lin (2012) ทีพ่บว่า การใชง้านเทคโนโลยทีีม่คีวามเหมาะสมกบัภารกจิจะสง่ผลดต่ีอประสทิธภิาพส่วนบุคคลของ
ทมีงาน จากความสมัพนัธด์งักล่าวสามารถตัง้สมมตฐิานได ้ดงันี้ 

 
H7: เมือ่ผูใ้ชใ้ชง้านระบบเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้จะสง่ผลเชงิบวกต่อสมรรถนะของ

ทมีงาน 
 

4. วิธีกำรวิจยั 
ประชากรที่ศึกษาคือ นักศึกษาระดบัปริญญาตรี โท และเอก ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นผู้ที่เคยใช้งาน

เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Line Group, Facebook Group, Dropbox, Google Doc หรอื 
trello เพื่อร่วมกนักบัทมีงานในการไดม้าซึง่แนวความคดิทีม่ากขึน้ หรอืใชเ้พื่อร่วมกนัตดัสนิใจสรา้งสารสนเทศเพื่อตอบ
โจทยห์รอืแกปั้ญหาทีท่มีไดร้บัมอบหมายแบบร่วมกนัสร้าง (Co-Creation) โดยที่การท างานของสมาชกิในทมีงานไม่
จ าเป็นต้องรอท าพร้อมกันแบบประสานเวลา (Asynchronous) งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยใช้แบบสอบถาม ทัง้ดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ด้วยการน าไปวางบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
และในรปูแบบกระดาษ 

แบบสอบถามในการด าเนินงานวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 เกี่ยวกบัการใช้ระบบเทคโนโลยกีาร
ร่วมมอืกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ส่วนที ่2 เกีย่วกบัปัจจยัทีค่าดว่าจะส่งผลต่อสมรรถนะของทมีงานในการใช้งานระบบ
เทคโนโลยกีารร่วมมอืกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ค าถามจะใชม้าตรวดัแบบ Likert Scale โดยจะแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
ไดแ้ก่ ระดบั 5 เหน็ดว้ยอย่างยิง่ ระดบั 4 เหน็ดว้ย ระดบั 3 ไม่มคีวามคดิเหน็ ระดบั 2 ค่อนขา้งไม่เหน็ดว้ย และระดบั 1 
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ตัวอย่างค าถามของปัจจยัสิง่อ านวยความสะดวก เช่น สถาบันการศึกษาของฉันมีเครือข่าย
อนิเทอรเ์น็ตทีม่คีวามเรว็เพยีงพอเพื่อรองรบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสเ์พื่อท างาน
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กลุ่มได ้(Chan et al., 2002) ปัจจยัอทิธพิลทางสงัคม เช่น เพื่อนของฉันคดิว่าฉันควรใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนั
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท างานกลุ่ม  (Chan et al., 2002; Brown et al., 2010) ปัจจัยความคาดหวังใน
ประสทิธภิาพ เช่น เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสช์่วยใหก้ารท างานร่วมกนัมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
(Chan et al., 2002) ปัจจยัคาดหวงัเกี่ยวกบัความพยายาม เช่น ฉันสามารถใช้เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ในการท างานกลุ่มได้อย่างคล่องแคล่ว  (Chan et al., 2002) ปัจจัยการรบัรู้ถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีต่อลกัษณะของกิจกรรมที่ท าแบบร่วมกนัสร้าง เช่น  ฉันมกัเลอืกใช้เทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสเ์หล่านัน้เมื่อฉันตอ้งการไดค้วามคดิเหน็จากเพื่อนในกลุ่ม (ดดัแปลงจาก Tung and Chang (2008) และ 
Lin (2012)) ปัจจยัการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา เช่น  เมื่อ
กลุ่มไม่สะดวกในการท างานพรอ้มกนั ฉันมกัใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสใ์นการท างานกลุ่ม 
เพราะท าเมื่อไร ทีไ่หนกไ็ด ้(ดดัแปลงจาก Tung and Chang (2008) และ Lin (2012)) ปัจจยัการใชง้านเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์เช่น โดยเฉลีย่แลว้คุณใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นการ
ท างานกลุ่มกีช่ ัว่โมงต่อวนั (Brown et al., 2010) ปัจจยัสมรรถนะของทมีงาน เช่น การใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนั
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ช่วยให้ทีมรวบรวมและจัดการงานได้ง่ายขึ้น  (Hidayanto & Setyady, 2014) และส่วนที่ 3 
เกีย่วกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  

 
5. ผลกำรวิจยั 
5.1 กำรทดสอบข้อตกลงเบือ้งต้นทำงสถิติ 

งานวิจยันี้สอบทานความครบถ้วนของข้อมูล ข้อมูลขาดหาย (Missing data) ภาวะความสมัพันธ์ร่วมเชิงพหุ     
เชงิเสน้ (Multicollinearity) และตรวจสอบการกระจายตวัของขอ้มลู พบว่าขอ้มลูไม่ขาดหายและมกีารกระจายแบบปกต ิ
ดงันัน้ผูว้จิยัจงึน าขอ้มลูไปวเิคราะหผ์ลการวจิยัต่อไป 
5.2 กำรประเมินควำมเท่ียงและควำมตรงของแบบสอบถำม 

งานวิจัยนี้ได้ตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถามด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ  (Factor 
analysis) เพื่อท าการจดักลุ่มองคป์ระกอบ และลดจ านวนตวัแปร ดว้ยวธิกีาร Principle component analysis หมุนแกน
ในลกัษณะของ Varimax และใช้เกณฑ์การตัดสนิใจด้วยค่าไอเกน (Eigen value) ที่สูงกว่า 1 และคดัเลอืกเฉพาะข้อ
ค าถามทีม่นี ้าหนกัองคป์ระกอบ (Factor loading) ทีเ่หมาะสม พบว่า ทุกขอ้ค าถามมคี่าน ้าหนกัองคป์ระกอบสงูกว่า 0.5 
ทัง้หมด จากนัน้น าขอ้ค าถามของแต่ละองคป์ระกอบหรอืปัจจยัมาหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค (Cronbach’s 
alpha) เพื่อทดสอบความเชื่อถอืไดข้องเครื่องมอืทีใ่ช้ โดยใชเ้กณฑ ์0.7 ซึง่ถอืว่าเป็นเกณฑท์ีเ่หมาะสมส าหรบังานวจิยั
พืน้ฐานทัว่ไป (ศรเีพญ็ ทรพัยม์นชยั และคณะ, 2555) ผลการทดสอบพบว่า ค่าสมัประสทิธิข์องครอนบาคของเกอืบทุก
ปัจจยัมคี่าเกนิเกณฑท์ีก่ าหนด ยกเวน้ปัจจยัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ (ECU) ซึ่ง
ผู้วจิยัพิจารณาตดัขอ้ค าถาม ECU3 ออกจะ ท าให้ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั 0.650 ซึ่งจากการ
สบืคน้งานวจิยัทีม่คีวามใกลเ้คยีงกนัพบว่า อยู่ในเกณฑ์ทีย่อมรบัได ้โดยงานวจิยัของ สุชาดา เกยุระ (2553) ใชเ้กณฑ์
ความน่าเชื่อถอืที ่0.6 

หลงัจากจดักลุ่มความสมัพนัธข์องขอ้ค าถามแลว้ งานวจิยันี้วเิคราะหผ์ลการวจิยัดว้ยการวเิคราะหก์ารถดถอยทัง้ที่
เป็นการถดถอยเชิงเส้นตรงและการถดถอยเชิงพหุ (Linear & Multiple regression analysis) ในการตรวจสอบ
ความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม 
5.3 ลกัษณะประชำกรศำสตรข์องกลุ่มตวัอย่ำง 

แบบสอบถามทีเ่กบ็รวบรวมไดม้จี านวน 242 ชุด หลงัจากพจิารณาคดัแยกแบบสอบถามทีม่คี่าผดิปกตแิลว้ เหลอื
แบบสอบถามทีส่ามารถน ามาวเิคราะห์ไดท้ัง้สิน้จ านวน 234 ชุด เมื่อน าแบบสอบถามทีร่วบรวมได้มาค านวณค่าสถิติ
เบื้องต้นพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 68.8 มอีายุในช่วง 18-25 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 
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64.5 รองลงมาคอื ช่วงอายุ 26-33 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31.6 ระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ี
และปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 67.9 และ 31.6 ตามล าดับ ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะในกลุ่มบริหารธุรกิจ/
วทิยาการจดัการ และคณะในกลุ่มวทิยาศาสตร์ คดิเป็นรอ้ยละ 26.5 และ 20.5 ตามล าดบั มกีารใช้งาน Line Group, 
Facebook Group, Dropbox, Google Doc หรอื trello ในการท างานกลุ่ม ส่วนใหญ่เคยใชง้านมานานประมาณ 1-2 ปี 
คดิเป็นร้อยละ 36.8 โดยมวีตัถุประสงค์การใช้งานเพื่อสนทนา สื่อสารกบัเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม และเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และร่วมกันสร้างสรรค์ความคิดกับเพื่อนร่วมงานในกลุ่ม เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิล็กทรอนิกส์ที่กลุ่มตัวอย่างนิยมใช้มากที่สุด ได้แก่ Line Group และ Facebook Group คิดเป็นร้อยละ 50.4 และ 
32.9 ตามล าดบั มคี่าเฉลีย่รอ้ยละของวชิาทีม่กีารใชง้าน Line Group, Facebook Group, Dropbox, Google Doc หรอื 
trello เมื่อเทยีบกบัวชิาทัง้หมดใน 1 ภาคเรยีนเท่ากบัรอ้ยละ 65.01 มคี่าเฉลีย่ปรมิาณการใช้งานนับเป็นชัว่โมงต่อวนั 
โดยเฉลีย่เท่ากบั 4.01 ชัว่โมงต่อวนั ค่าเฉลีย่ของปรมิาณวนัต่อสปัดาห์ทีใ่ช้งานเท่ากบั 4.31 วนัต่อสปัดาห์ และอตัรา
การใชง้านในหนึ่งวชิาเพื่อท างานกลุ่มคดิเป็นรอ้ยละ 61.62  
5.4 กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจยั 

การวเิคราะห์การถดถอยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 คือ อิทธพิลของกลุ่มของปัจจยัที่ส่งผลต่อการใช้งาน
เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการใช้งาน ผลการวจิยัพบว่า สิง่อ านวยความสะดวก 
อิทธิพลทางสงัคม การรบัรู้ถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีต่อลักษณะของกิจกรรมที่ท า และการรบัรู้ถึงความ
เหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสือ่สารมคีวามสมัพนัธก์บั การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญัทีร่ะดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 หรอืค่า p< 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้ขณะที่
ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ (p=0.945) และความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายาม (p=0.466) ไม่มคีวามสมัพนัธก์บั
การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั (p > 0.05)  โดยมคี่า R = 0.495 และ 
R2 = 0.226 แสดงให้เหน็ว่า ตวัแปรอสิระสามารถอธบิายความเปลีย่นแปลงของตวัแปรตามไดร้อ้ยละ 22.6 สนับสนุน
สมมตฐิานที ่1 2 5 6 โดยมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐาน (β) ดงันี้ 0.175, 0.165, 0.170 และ 0.170 ตามล าดบั 
และปฏิเสธสมมติฐาน 3 และ 4 ส่วนที่ 2 คือ ความสมัพนัธ์ระหว่างการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และสมรรถนะของทีมงาน  ผลการวิจัยพบว่า การใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่อ
อเิลก็ทรอนิกสม์คีวามสมัพนัธก์บัสมรรถนะของทมีงาน ณ ระดบัความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 โดยมคี่า R = 0.211 และ R2 = 
0.04 สนบัสนุนสมมตฐิานที ่7 โดยมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยมาตรฐานเท่ากบั 0.211 

สิง่อ านวยความสะดวกมคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์อย่างมี
นัยส าคญั สอดคล้องกบังานวจิยัในอดีตของ Sclater et al. (2001) และ Chan et al. (2002) พบว่า สิง่อ านวยความ
สะดวกทางดา้นเทคโนโลยเีป็นปัจจยัพืน้ฐานทีส่ าคญัทีจ่ าเป็น และหากเพยีงพอจะสง่เสรมิใหผู้ใ้ชง้านใชง้านเทคโนโลยี
การท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ อทิธพิลทางสงัคมมคีวามสมัพนัธก์บัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั สอดคลอ้งกบั Brown et al. (2010) ทีก่ล่าวว่า หากบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อ
ผูใ้ชง้าน มแีนวโน้มทีจ่ะส่งเสรมิเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์ลว้ จะท าใหผู้ใ้ชใ้ชเ้ทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์มากขึน้ และภาณุวฒัน์ กองราช (2554) ที่สนับสนุนว่า ในสงัคมไทยโดยเฉพาะ
วยัรุ่นหญงิทีม่อีายุระหว่าง 19-24 ปี ทีศ่กึษาในระดบัปรญิญาตร ีจะมีการใชง้านเฟซบุ๊กมากกว่ากลุ่มอื่นๆ ซึง่มกัไดร้บั
การชกัจงูจากครอบครวั เพื่อน หรอืคนใกลช้ดิ ความคาดหวงัในประสทิธภิาพไม่มคีวามสมัพนัธอ์ย่างมนียัส าคญักบัการ
ใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์Ashraf et al. (2014) ไดเ้ปรยีบเทยีบความแตกต่างในบรบิท
ทางวฒันธรรมต่อการยอมรบัการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างชาวแคนาดาและปากีสถาน พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างทีเ่ป็นชาวปากสีถานซึง่มลีกัษณะทางวฒันธรรมแบบปัจเจกนิยมต ่ากว่าชาวแคนาดา เช่นเดยีวกบัประเทศไทย
ทีม่ลีกัษณะทางวฒันธรรมเป็นแบบคตริวมหมู่นัน้ ปัจจยัความคาดหวงัในประสทิธภิาพไม่มอีทิธพิลต่อการซือ้สนิคา้ผ่าน
รา้นคา้ออนไลน์ ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่า วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัเป็นปัจจยัแฝงทีม่อีทิธพิลต่อความสมัพนัธค์วามคาดหวงัใน
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ประสทิธภิาพกบัการใชง้านเทคโนโลยี ความคาดหวงัเกีย่วกบัความพยายามมคีวามสมัพนัธก์บัการใช้งานเทคโนโลยี
การท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีนัยส าคัญ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้อธิบายถึง
ลกัษณะของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วาย (Gen-Y) หรอือาจเรยีก Net Generation หรอื Digital Natives ทีม่อีายุช่วง 19-33 
ปี ใกลเ้คยีงกบักลุ่มตวัอย่างว่า เป็นกลุ่มคนที่เกดิมาพร้อมกบัเทคโนโลยจีงึสามารถใชเ้ทคโนโลยไีด้อย่างคล่องแคล่ว 
โดยเฉพาะกลุ่มผูห้ญงิทีม่กัชอบอพัเดทขอ้มูลและไลฟ์สไตลจ์ากบล๊อก หรอืเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ (ส านักงานบรหิาร
และพฒันาองค์ความรู้, 2557) ความไม่แตกต่างกนัของความพยายามที่ต้องใช้ในการใช้งานเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่เกดิจากความคุน้เคยทีม่อียู่แลว้กบัเทคโนโลยสีารสนเทศจงึอาจท าใหป้ฏเิสธสมมตฐิาน 
การรบัรู้ถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมที่ท ามคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั สอดคล้องกบังานวจิยัในอดตีของ Tung และ Chang ที่ระบุว่า 
เทคโนโลยทีีส่อดคลอ้งกบัวถิชีวีติและรูปแบบงานที่นักศกึษาท าอยู่ก่อน จะท าใหผู้ใ้ชม้ีความตัง้ใจในการใช้เทคโนโลย ี
(Tung & Chang, 2008) การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารมคีวามสมัพนัธก์บัการใช้
งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ย่างมนีัยส าคญั สอดคลอ้งกบังานวจิยัในอดตีของ Subhasish 
et al. (2002) และการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีความสมัพันธ์กับสมรรถนะของ
ทมีงานอย่างมนียัส าคญั  
 

6. สรปุผลกำรวิจยั 
6.1 อภิปรำยผลกำรวิจยั 

งานวจิยันี้ไดศ้กึษาปัจจยัทีจ่ะส่งผลต่อการใชเ้ทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ของกลุ่มตวัอย่าง
คอื นกัศกึษาทีม่ปีระสบการณ์การใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสใ์นการท างานร่วมกนั ปัจจยั
ทีศ่กึษา ไดแ้ก่ สิง่อ านวยความสะดวก อทิธพิลทางสงัคม ความคาดหวงัในประสทิธภิาพ ความคาดหวงัเกีย่วกบัความ
พยายาม การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมที่ท าแบบร่วมกนัสรา้ง และการรบัรูถ้งึความ
เหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารแบบไม่ประสานเวลา ว่ามผีลต่อการใช้งานเทคโนโลยกีารท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสห์รอืไม่ และการใช้งานเทคโนโลยีนัน้มผีลต่อสมรรถนะของทีมงานหรอืไม่ ผลการวจิยั
พบว่า สิง่อ านวยความสะดวก อทิธพิลทางสงัคม การรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ า 
และการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการสื่อสารมคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์โดยสิง่อ านวยความสะดวกเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัทีส่ดุ รองลงมาคอื ปัจจยัการ
รบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมทีท่ า และปัจจยัการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ต่อลกัษณะของการสื่อสาร และอทิธพิลทางสงัคมตามล าดบั ส่วนความคาดหวงัในประสทิธภิาพ และความคาดหวงั
เกี่ยวกบัความพยายามไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ ซึ่งอาจมี
สาเหตุมาจากความแตกต่างกนัทางด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง  และจากการทบทวน
วรรณกรรมทีม่พีืน้ฐานการส ารวจจากกลุ่มตวัอย่างในต่างประเทศซึง่มวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนันัน้ ย่อมส่งผลต่อความ
คดิเหน็ ปฏกิริยิาโตต้อบ หรอืความคาดหวงัทีแ่ตกต่างกนัไปดว้ย 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

ผลจากการวจิยัท าใหเ้กดิการสรา้งตวัแบบทีใ่ชอ้ธบิายความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัการยอมรบัการใชง้านและปัจจยั
ความเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลยทีีส่่งผลต่อการใช้งานเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
และน าไปสูส่มรรถนะของทมีงานนกัศกึษาทีส่ามารถน าไปประยุกตใ์นเชงิทฤษฎไีด ้ผูว้จิยัไดศ้กึษาเชงิลกึลงไปในความ
เหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลยดีว้ยการเพิม่เตมิปัจจยัการรบัรูถ้งึความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของ
กจิกรรมที่ท า (Perceived fit to nature of activity) และการรบัรูถ้ึงความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของการ
สื่อสาร (Perceived fit to nature of interaction) เพื่ออธบิายมิติที่เกี่ยวขอ้งของความเหมาะสมด้านลกัษณะของการ
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สือ่สารในการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์นอกจากนี้ผลการวจิยัยงัท าใหท้ราบว่า ปัจจยัที่
สิง่อ านวยความสะดวกจากทฤษฎรีวมของการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยมีอีทิธพิลต่อการใชง้านมากกว่าปัจจยัจาก
ทฤษฎคีวามเหมาะสมระหว่างภารกจิและเทคโนโลย ี

 การประยุกต์ในเชิงปฏิบัติ ผลการวิจัยท าให้ทราบว่า สิง่อ านวยความสะดวกเป็นปัจจยัที่ส าคัญที่สุด ดังนัน้
สถาบนัการศกึษาควรมกีารวางโครงสรา้งพืน้ฐานด้านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตใหค้รอบคลุมและมคีวามเรว็เพยีงพอเพื่อ
รองรบัจ านวนนักศึกษารวมถึงควรจัดเตรียมคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ส าหรบัให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และ
ทรพัยากรต่างๆ เพื่อรองรบัการใช้งานเทคโนโลยีการท างานร่วมกนัผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการท างานกลุ่มของ
นกัศกึษา ซึง่จะช่วยใหน้ักศกึษาใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสไ์ดส้ะดวกยิง่ขึน้ การรบัรูถ้งึ
ความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะของกจิกรรมที่ท าและการรับรูถ้ึงความเหมาะสมของเทคโนโลยต่ีอลกัษณะ
ของการสือ่สารเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัในล าดบัรองลงมา ดงันัน้สถาบนัการศกึษาหรอือาจารยป์ระจ าวชิาควรแนะน า
เครื่องมอืที่เหมาะสมในการท างานแก่นักศกึษา เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดส าหรบัการท างานกลุ่มที่ต้องการรวบรวม
ความคดิเหน็ แนวความคดิ หรอืต้องการระดมสมองเพื่อแกปั้ญหา ซึง่เครื่องมอืควรจะสามารถใชง้านไดทุ้กที ่เมื่อใดก็
ได้ เช่น Line หรือ Facebook Group ส าหรบัด้านปัจจัยทางสงัคม นักศึกษาจะมีการใช้งานเทคโนโลยีการท างาน
ร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสม์ากขึน้ได้จากบุคคลรอบขา้งหรอืคนใกล้ชดิ เช่น เพื่อนร่วมสถาบนัหรอือาจารย์ผู้สอน 
ดงันัน้อาจารยค์วรวางแผนการเรยีนการสอนทีป่ระยุกต์ สนับสนุน หรอืกระตุ้นใหน้ักศกึษามกีารใชง้านเทคโนโลยกีาร
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์และในส่วนของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาควรพจิารณาน าเทคโนโลยี
การท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาก าหนดนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อให้
สถาบันการศึกษาต่างๆตระหนักว่า เทคโนโลยีการท างานร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เพิ่ม
ประสทิธิภาพทางการศึกษาของผู้เรยีนได้ ในแง่ของผู้พัฒนาเครื่องมือ หากผู้พัฒนาต้องการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสท์ีเ่น้นใหน้ักศกึษาใชง้านส าหรบัการท างานกลุ่ม ผูพ้ฒันาควรออกแบบฟังกช์นัการ
ใช้งานของเครื่องมือให้สอดคล้องกับการท างานของนักศึกษา เช่น ฟังก์ชนัเกี่ยวกบัการรวบรวมความคิดเห็นของ
ทมีงาน และการระดมสมองหรอืตดัสนิใจเกีย่วกบังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย นอกจากนี้ควรออกแบบเทคโนโลยใีหส้ามารถ
ใชง้านไดโ้ดยทมีงานไม่จ าเป็นตอ้งรอใชพ้รอ้มกนั เพื่อเพิม่ความยดืหยุ่นในการท างานของทมีงาน 
6.3 ข้อเสนอแนะส ำหรบังำนวิจยัต่อเน่ือง 

เนื่องจากงานวจิยันี้ได้ท าการศึกษากบันักศึกษาของสถาบนัศึกษาในประเทศไทยซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในคณะกลุ่ม
บรหิารธุรกิจ/วิทยาการจดัการ และวศิวกรรมศาสตร์ และก าลงัศึกษาในระดบัปรญิญาตรีและปริญญาโท มีการน า
เทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกสแ์บบไม่จ าเป็นต้องใชง้านในเวลาเดยีวกนัซึง่การน าผลจากการวจิยั
ไปใชใ้นการอา้งองิอาจต้องท าดว้ยความระมดัระวงั ดว้ยการค านึงถงึขอ้จ ากดัด้านรูปแบบการเรยีนการสอนของแต่ละ
คณะทีแ่ตกต่างกนั ซึง่อาจมลีกัษณะการท างานแบบกลุ่ม และปรมิาณงานกลุ่มมากน้อยต่างกนั งานวจิยัในอนาคตจงึ
ควรท าการศกึษาปัจจยัแวดลอ้มทีส่่งผลต่อการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกสต่์อสมรรถนะ
ของทีมนักศึกษา โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจากคณะที่มีรูปแบบการเรียนการสอนที่มีความใกล้เคียงกัน  หรือศึกษา
เปรยีบเทยีบความแตกต่างในแต่ละกลุ่มการศกึษาหรอืระดบัการศกึษาได้ นอกจากนี้งานวจิยัในอนาคตอาจใชก้ารวดั
ระดบัการใชง้านเทคโนโลยกีารท างานร่วมกนัผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์ทีส่ะทอ้นถงึการใชง้านจรงิใหม้ากขึน้ เช่น ปรมิาณ
ขอ้มลูจากการใชง้าน เช่นเดยีวกบัปัจจยัสมรรถนะของทมีงานซึง่อาจวดัจากผลการเรยีนจรงิของทมีงานของนกัศกึษาได ้
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