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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การ

รับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
Zoom 2) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
เรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ของนิสิตคณะครุศาสตร์ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 
3) เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์โดยใช้
แอปพลิเคชัน Zoom ตัวอย่างวิจัย คือ นิสิตคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
จำนวน 152 คน โดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลโดย
ใช้แบบสอบถามจำนวน 20 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิตบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และวิเคราะห์อิทธิพลโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้ โปรแกรม LISREL 8.72  

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีค่าเฉลี ่ยมากที่สุด (M = 4.04,      

S.D. = .651) รองลงมาคือ การรับรู้ประโยชน์ (M = 3.51, S.D. = .737) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้งาน (M = 3.41, S.D.  = 2.172) และทัศนคติ (M = 3.34, S.D.  = .611) ตามลำดับ 

2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งาน มีความสอดคล้องกับ
ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ป ร ะ จ ั กษ์  (χ2 ( 23, N=150) = 31.978, df=23, P = .100, GFI = .962, AGFI = .909,      
RMSEA =.058) 

3) อิทธิพลของตัวแปรที่มีผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งาน พบว่า การรับรู้ประโยชน์
และทัศนคติมีอิทธิพลทางตรงต่อความตั ้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ             
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(DE = .569, .092) ตามลำดับ นอกจากน้ี การรับรู้ประโยชน์มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
การใช้งาน โดยส่งผ่านตัวแปรทัศนคติ (IE = .090) และความง่ายในการใช้งาน (EASE) มีอิทธิพลทางอ้อม
ต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งาน (IE = .487) 
 
คำสำคัญ : ความตั้งใจเชิงพฤติกรรม  แอปพลิเคชัน Zoom  โมเดลเชิงสาเหตุ 
 
Abstract 

The objective of this research were: 1) to analyze the perceived ease of use, the 
perceived of usefulness in use, attitude toward using, and the behavioral intention to use 
the Zoom application, 2) to develop and validate the coherence of the causal model, 
behavioral intention to use the Zoom application for university students’ online class from 
faculty of Education, Chulalongkorn university, and 3) to analyze the influence of causal 
variables affecting the level of behavioral intention to use the Zoom application. The 
samples were 152 university students’ online class from faculty of Education, 
Chulalongkorn university by using accidental sampling. Data collected by using a 
questionnaire with 20 items and then analyzed with descriptive statistics consist of mean 
and standard deviation, then the influence of the causal relationship model was analyzed 
by LISREL 8.72. The research findings were as followed: 

 1. The perceived ease of use is the highest mean (Mean = 4.04, S.D. = .651), 
followed by perceived usefulness (Mean = 3.51, S.D. = .737), perceived the behavioral 
intention to use (Mean = 3.41, S.D. = 2.172) and the attitude (Mean = 3.34, S.D. = .611) 
respectively. 

2. The coherence examination of the causal relationship model of the behavioral 
intention to use the Zoom application. It was found that the model fit the empirical data                 
(χ2 (23, N=150) = 31.978, df=23, P = .100, GFI = .962, AGFI = .909, RMSEA =.058) 
 3. The influence of causal variables affecting behavioral intention to use the 
Zoom application was found that the perceived usefulness and attitude directly 
influenced the behavioral intention to use the Zoom application at a .05 level of 
significance (DE = .569, .092) respectively. Moreover, the perceived usefulness in use 
indirectly influenced the behavioral intention to use the Zoom application through 
attitude (IE = .090) and the perceived of ease of use indirectly influenced the behavioral 
intention to use the Zoom application (IE = .487). 
 
Keywords : Behavioral intention, Zoom application, A causal model 
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บทนำ 
ปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของเรา เพื่ออำนวยความ

สะดวกสบายในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงเป็นกลไกสำคัญใน                      
การเปลี่ยนแปลงชีวิตและการทำงาน (วาเลน, 2560) สำหรับด้านการศึกษาได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียิ ่งขึ ้น ซึ ่งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารมีประโยชน์อย่างยิ่งที่ช่วยพัฒนาการเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ เช่น การ
ค้นคว้าหาความรู้ การจัดการช้ันเรียน การจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อมัลติมีเดีย (Carle et al., 2009) 
รวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชัน (Schweppe et al., 2015)  

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นได้
จากหลายปัจจัย ซึ่งความสามารถในการใช้งานและการยอมรับเทคโนโลยี เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งเสริม
การใช้งานเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งในแต่ละบุคคลจะมีระดับการเข้าใจและการยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ที ่แตกต่างกัน (Harryanto et al., 2018) สอดคล้องกับ The technology acceptance model 
(TAM) ที่ได้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของการยอมรับเทคโนโลยี แบ่งออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ   
การรับรู้และเช่ือว่าได้รับประโยชน์จากการใช้งาน (Perceived usefulness) และการรับรู้ถึงความง่ายของ
การใช้งาน (Perceived ease of use) (Davis, 1989) ถ้าผู้ใช้งานไม่รับรู้ถึงประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยี
นั้น แนวโน้มการใช้งานก็จะลดลง (Alavi & Henderson, 1981) นอกจากนี้การรับรู้ความสามารถของ
ตนเองในการใช้เทคโนโลยียังส่งผลต่อการรับรู้ถึงความง่ายของการใช้งานด้วย (Bandura, 1982) 

การเรียนออนไลน์ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนโดยมีการเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต                  
ซึ่งแตกต่างจากการเรียนตามปกติในช้ันเรียนที่ต้องเข้าห้องเรียน เพื่อเรียนตามเวลา และสถานที่ที่กำหนด
ไว้ ผู้สอนจะเป็นคนกำหนดกระบวนการเรียนการสอน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนด โดยเตรียมเนื้อหาสาระ แล้วบรรยาย สำหรับการเรียนออนไลน์ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ด้วย
ตนเองและเข้าถึงแหล่งข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วผ่านโลกอินเทอร์เน็ต (วิชุดา รัตนเพียร , 2542) 
เพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้เช่นเดียวกับการ
เรียนในชั้นเรียนแบบปกติ โดยใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย เช่น E-mail Web-board Chat และ 
Social network เป็นต้น (ปัทมา นพรัตน์, 2548 อ้างถึงใน ชนินทร์ ตั้งพานทอง, 2560) ด้วยสถานการณ์
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้โปรแกรมและแอปพลิเคชันออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับแอปพลิเคชัน Zoom เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ผู้สอนนิยมเลือกใช้ในการเรียนออนไลน์ โดยจุดเด่นที่
ทำให้ แอปพลิเคชัน Zoom ได้เปรียบในตลาดแอปพลิเคชันวิดีโอแชต คือ ง่ายต่อการใช้งาน จึงทำให้มี
ผู้ใช้รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเกือบ 20 ล้านคน (Novet, 2020) 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์ พบว่า พฤติกรรมของผู้เลือกใช้
งานเทคโนโลยีจะพิจารณาประโยชน์ในการใช้งานและประเมินความง่ายในการใช้งานเป็นสำคัญ โดยไม่ได้
คำนึงถึงความเชื่อและทัศนคติที่มีต่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงอย่างเดียว นอกจากนี้ การที่ผู้ใช้งานจะ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีจะต้องมีการยอมรับเทคโนโลยีนั้น ๆ  ก่อน หากผู้ใช้ยอมรับเทคโนโลยี
นั้นแล้วก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมและใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Shih & Chen, 2011; Sivo et al., 2018; Yang & Zhou, 2011)  

การวิจัยครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน 
Zoom และทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom ของนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อ
เป็นข้อมูลที่จะช่วยพัฒนารูปแบบการเรียนเรียนสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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วัตถุประสงค ์
1. เพื่อวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ทัศนคติ

ต่อการใช้งาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom  
2. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมใน

การเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ของนิสิตคณะครุศาสตร์ที่สร้างขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
3. เพื ่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียน

ออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ตัวอย่างวิจัย คือ นิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563                       

การกำหนดขนาดตัวอย่างโดยอาศัยแนวคิดของ Hair et al. (2010) เสนอว่าเกณฑ์ขั้นต่ำในการกำหนด
ขนาดตัวอย่างในการวิเคราะห์โมเดลโครงสร้างเชิงเส้น (SEM) ที่เหมาะสมควรจะเป็น 5-20 คนต่อ          
1 พารามิเตอร์ เนื ่องจากโมเดลของงานวิจัยนี้มีจำนวนพารามิเตอร์ที ่ต้องประมาณในโมเดลจำนวน         
30 พารามิเตอร์ ผู้วิจัยจึงกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 5 คน ต่อ 1 พารามิเตอร์ (Hair et al., 2010) 
จึงต้องการจำนวนตัวอย่างวิจัยขั ้นต่ำจำนวน 150 คน และเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (accidental 
Sampling) จนครบจำนวนตามที่ต้องการ  

 
การเก็บและรวบรวมข้อมูล  
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยมีการดำเนินการดังนี้ ขอความร่วมมือ

จากนิสิตคณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 ในการทำแบบวัดความ
ตั้งใจเชิงพฤติกรรม การใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย
ครั้งนี้ได้จำนวนตัวอย่างวิจัยทั้งสิ้น 152 คน 

 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 

Zoom ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
ทัศนคติต่อการใช้งาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom มีลักษณะเป็นมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 20 ข้อ และมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือโดยพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน พบว่า แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับ
ลักษณะที่มุ ่งวัด (IOC) ทุกข้อคำถามมีค่าเท่ากับ 1.00 และพิจารณาความเที่ยง (Reliability) ด้วยค่า
สัมประสิทธ์ิอัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach's alpha Coefficient) พบว่า แบบสอบถามที่ใช้วัดแต่ละตัว
แปรมีค่าความเที่ยงอยู่ระหว่าง 0.540 ถึง 0.806 

 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

 ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 1) การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความง่ายในการ
ใช้งาน การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอป
พลิเคชัน Zoom ด้วยสถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 2) การตรวจสอบ
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ความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุและวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิง
พฤติกรรม ด้วยการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling :SEM)  
 
ผลการวิจัย 

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวอย่างวิจัย 
ผลการวิเคราะห์สภาพทั่วไปของตัวอย่างวิจัยที่เป็นนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จำนวน 152 คน จำแนกตามตัวแปรเพศ พบว่า เพศชาย จำนวน 62 คน (ร้อยละ 40.8) และเพศหญิง 
จำนวน 90 คน (ร้อยละ 59.2) ตัวแปรระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษามากที่สุด คือ ระดับปริญญา
ตรี จำนวน 98 คน (ร้อยละ 64.5) รองลงมา คือ ปริญญาโท จำนวน 47 คน (ร้อยละ 30.9) และปริญญาเอก 
จำนวน 7 คน (ร้อยละ 4.6) และตัวแปรอายุ พบว่า ช่วงอายุที่มากที่สุด คือ อายุ 18-22 ปี จำนวน 63 คน 
(ร้อยละ 41.4) รองลงมา คือ ช่วงอายุ 23-27 ปี จำนวน 54 คน (ร้อยละ 35.5) ช่วงอายุ 28-32 ปี จำนวน 
29 คน (ร้อยละ 19.1) และช่วงอายุมากกว่า 32 ปี จำนวน 6 คน (ร้อยละ 3.9) ตามลำดับ 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ระดับการรับรู้ประโยชน์ใน
การใช้งาน ระดับทัศนคติต่อการใช้งาน และระดับความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom 

การนำเสนอผลการวิเคราะห์ในตอนที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพื่อวิเคราะห์ระดับ
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ระดับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน ระดับทัศนคติต่อการใช้งาน และ
ระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom มีรายละเอียด ดังน้ี 

ผลการวิเคราะห์การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (Ease of use) การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(Usefulness) ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude toward using) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใชง้าน                    
แอปพล ิเคช ัน  Zoom (Behavioral invention to use) ของต ัวอย ่างว ิจ ัยท ี ่ เป ็นน ิส ิตคร ุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 152 คน พบว่า ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
(M = 4.04, S.D. = .651) รองลงมาคือ การรับรู ้ประโยชน์ (M = 3.51, S.D. = .737) ความตั ้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งาน (M = 3.41, S.D. = 2.172) และทัศนคติ (M = 3.34, S.D. = .611) ตามลำดับ 
แสดงดังตารางที่ 1 

 ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน  ระดับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน  
ระดับทัศนคติต่อการใช้งาน และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom 

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(usefulness) 

3.509 .737 .544 -.809 1.204 

1) ประสบการณ์การเรยีนรู้ (EXP) 3.358 .838 .703 -.781 .539 
2) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ACT) 3.661 .829 .687 -.491 .156 

ตัวแปร (N = 152) Mean S.D. Variance Sk Ku 
การรับรู้ความง่ายในการใช้งาน (ease 
of use) 

4.041 .651 .424 -1.192 3.443 

1) สิ่งอำนวยความสะดวก (FAC) 4.065 .696 .486 -.803 2.161 
2) การให้คำแนะนำ (GUIDE) 4.039 .812 .661 -.898 1.524 
 3) รูปแบบแอปพลิเคชัน (PATT) 4.085 .982 .966 .590 4.499 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) การวิเคราะห์ระดับการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ระดับการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน
ระดับทัศนคติต่อการใช้งาน และระดับความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
Zoom 

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของการรับรู้ความง่ายในการใช้งานการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลเิคชัน  
Zoom 

ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันของตัวแปรการรับรู้ความง่ายในการใช้
งาน (Ease of use) การรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งาน (Usefulness) ทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude 
toward using) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (Behavioral invention 
to use) ของตัวอย่างวิจัยที่เป็นนิสิตครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 152 คน ซึ่งคิดเป็น
ความสัมพันธ์ของตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมด 10 คู่ พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูงท่ีสุด คือ การใช้งาน
ต่อในอนาคต (FUTURE) การแนะนำให้คนอ่ืนใช้งาน (RECOM) มีความสัมพันธ์กันทางบวกเท่ากับ 0.680 
อยู่ในระดับปานกลาง มีความแปรผันร่วมร้อยละ 46.24 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันต่ำที่สุด คือ รูปแบบ
แอปพลิเคชัน (PATT) กับความรู้สึกในการใช้งาน (EMO) มีความสัมพันธ์กันทางลบเท่ากับ 0.061 อยู่ใน
ระดับต่ำ มีความแปรผันร่วมร้อยละ 0.37 แสดงดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวแปร (N = 152) Mean S.D. Variance Sk Ku 
ทัศนคติต่อการใช้งาน (attitude 
toward using) 

3.337 .611 .374 -.476 2.670 

1) ความรู้สึกในการใช้งาน (EMO) 3.078 0.668 0.447 0.195 1.195 
2) ความพึงพอใจในการใช้งาน (SATIS) 3.815 0.784 0.615 -1.166 2.941 
ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการใช้งาน     
(behavioral invention to use) 

3.409 2.172 4.718 -.148 1.703 

 1) ความถี่ในการใช้งาน (FREQ) 3.642 1.270 1.615 2.160 10.791 
2) การใช้งานต่อในอนาคต (FUTURE) 3.388 0.687 0.473 -.551 1.759 
3) การแนะนำให้คนอ่ืนใช้งาน (RECOM) 3.199 0.687 0.473 -081 0.709 
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ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน การรับรู้ประโยชน
ในการใช้งาน ทัศนคติต่อการใช้งาน และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom 

ตอนที ่ 4 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของความตั ้งใจเชิง
พฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom 

การวิเคราะห์ในส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที่ส่งผลต่อระดับ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ดังแสดงในภาพที่ 1 ตามโมเดล
กรอบแนวคิดที ่พัฒนาจากโมเดลการยอมรับเทคโนโลยี (Technology acceptance model: TAM 
model) ของ Davis (1989)  โดยโมเดลกรอบแนวคิดดังกล่าวประกอบด้วยปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลต่อ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ที่เป็นตัวแปรภายนอก จำนวน 
1 ตัว ได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน (ease of use) และตัวแปรภายในที่เป็นตัวแปรส่งผ่าน จำนวน 2 ตัว 
ได้แก่ ประโยชน์ในการใช้งาน (Usefulness) และทัศนคติต่อการใช้งาน (Attitude toward using) 
สำหรับตัวแปรภายในที่เป็นตัวแปรตาม ได้แก่ ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน  Zoom 
(Behavioral invention to use) 

ผลการวิเคราะห์โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์
โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom โดยใช้การวิเคราะห์โมเดลลิสเรลหรือโมเดลสมการโครงสร้าง (Structural 
equation modeling: SEM) ด้วยโปรแกรมลิสเรล พบว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้ งใจ
เชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
โดยผ่อนคลายข้อตกลงเบื้องต้น (Relax Assumption) ให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดตัวแปรสังเกตไดม้ี
ความสัมพันธ์กัน ดังแสดงในตารางที่ 3 ตารางที่ 4 และภาพที่ 1 

ตัวแปร EMO SATIS EXP ACT FREQ FUTURE RECOM FAC GUIDE PATT 
EMO 1.000          
SATIS .489 1.000         
EXP .492 .579 1.000        
ACT .422 .581 .564 1.000       
FREQ .036 .290 .142 .240 1.000      
FUTURE .514 .431 .402 .417 .487 1.000     
RECOM .474 .408 .361 .410 .380 .680 1.000    
FAC .245 .543 .367 .411 .366 .361 .281 1.000   
GUIDE .073 .313 .149 .408 .373 .295 .219 .451 1.000  
PATT -.061 .356 .244 .364 .670 .254 .298 .485 .584 1.000 
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ภาพที่ 1 โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom 

ตารางที ่ 3  ค่าประมาณค่าพารามิเตอร์และค่าสถิต ิที ่ เก ี ่ยวข้องในการตรวจสอบความตรงขอ ง                
โมความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom 

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล 
ค่าประมาณพารามิเตอร์ 

SE t 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 

โมเดลการวัด 
Matrix LX (น้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภายนอก) 
EASE 
   FAC 
   GUIDE 
   PATT 

 
1.000 
1.222 
1.259 

 
0.656 
0.689 
0.618 

 
<--> 
0.185 
0.191 

 
<--> 

6.591*** 
6.583*** 

Matrix LY (น้ำหนักองค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ภายใน) 
USE 
   EXP 
   ACT 
ATT 
   EMO 
   SATIS 
INT 
   FREQ 
   FUTURE 
   RECOM 

 
1.000 
1.061 

 
1.000 
1.528 

 
1.000 
1.094 
1.020 

 
0.730 
0.780 

 
0.622 
0.840 

 
0.424 
0.855 
0.797 

 
<--> 
0.124 

 
<--> 
0.215 

 
<--> 
0.186 
0.217 

 
<--> 

8.563*** 
 

<--> 
7.101*** 

 
<--> 

5.874*** 
4.710*** 

 

 
0.47 0.39 

         

    

      

         

      

       

          
          

          
          

          
          

    

          
             

         
          

         
     
      

   
        
          

          

             

              

        

                    

   

                       

0.69 

0.66 

0.62 

0.76 

-0.13 

0.98 

0.09 

0.57 

0.62 0.84 

0.73 0.78 

0.86 

0.42 

0.80 

0.57 

0.53 

0.62 

0.82 

0.27 

0.36 

0.61 0.29 
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ตารางที่ 3 (ต่อ)  ค่าประมาณค่าพารามิเตอร์และค่าสถิติที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบความตรงของ     
โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom  

ตัวแปรเหตุ ตัวแปรผล 
ค่าประมาณพารามิเตอร์ 

SE t 
คะแนนดิบ คะแนนมาตรฐาน 

โมเดลสมการโครงสร้าง 
Matrix GA (Gamma) 
   EASE -> USE 
   EASE -> ATT 
   EASE -> INT 

 
 

1.013 
-0.124 
------ 

 
 

0.758 
-0.132 
------ 

 
 

0.172 
0.171 
------ 

 
 

5.882*** 
-0.724 
------ 

Matrix BE (Beta) 
   USE -> ATT 
   USE -> INT 
   ATT -> INT 

 
0.689 
0.504 
0.115 

 
0.980 
0.569 
0.092 

 
0.153 
0.244 
0.315 

 
4.512*** 
2.067*** 
0.366*** 

ค่าสถิติ 
χ2= 31.978     df=23       P=0.100       GFI=0.962       AGFI=0.909       RMSEA=0.058 

หมายเหตุ: *** p<.001, <--> ไม่รายงานค่า SE และ t เนื่องจากเป็นค่าพารามิเตอร์บังคับ  
       (constrained parameter)  
----- หมายถึง ไม่มีเส้นทางอิทธิพล 

จากตารางที่ 4 แสดงว่า โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียน
ออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พิจารณาได้จาก
ค่าไค-สแควร์ ( χ2(23, n = 152) = 31.978, P = .100) ซึ่งมีค่าความน่าจะเป็นมากกว่า .05 แสดงว่า ไม่
ปฏิเสธสมมติฐานหลักที่ว่า โมเดลสมมติฐานตามทฤษฎีที่พัฒนาขึ้นสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัชนี
วัดระดับความสอดคล้องกลมกลืน (goodness of fit index: GFI) เท่ากับ .962 ดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแก้ (Adjusted goodness of fit index: AGFI) เท่ากับ .909 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 ค่าดัชนี
รากของกำล ังสองเฉล ี ่ยของเศษเหลือมาตรฐาน (Root mean square error of approximation: 
RMSEA) เท่ากับ .058 ซึ่งมีค่าเข้าใกล้ศูนย์ ค่าสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ
ของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom ตามกรอบแนวคิดของการ
วิจัยที่พัฒนาขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

ตารางที่ 4 ค่าสถิติวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งาน          
แอปพลิเคชัน Zoom 

ตัวแปรผล USE ATT INT 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
EASE 1.013 - 1.013 0.574 0.698 -0.124 0.577 0.577 - 

(0.172) - (0.172) (0.117) (0.194) (-
0.077) 

(0.162) (0.162) - 

0.758 - 0.758 0.610 0.742 -0.132 0.487 0.487 - 
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ตารางที่ 4 (ต่อ) ค่าสถิติวิเคราะห์อิทธิพลของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการ          
ใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom  

ตัวแปรผล USE ATT INT 
ตัวแปรเหตุ TE IE DE TE IE DE TE IE DE 
USE - - - 0.689 - 0.689 0.583 0.079 0.504 

- - - (0.153) - (0.153) (0.139) (0.217) (-0.078) 
- - - 0.980 - 0.980 0.659 0.090 0.569 

ATT - - - - - - 0.115 - 0.115 
- - - - - - (0.315) - (0.315) 
- - - - - - 0.092 - 0.092 

ค่าสถิต ิ
χ2= 31.978     df=23       p=0.100       GFI=0.962       AGFI=0.909       RMSEA=0.058 
ตัวแปร FAC GUIDE PATT EXP ACT 
ความเที่ยง 0.430 0.475 0.382 0.533 0.608 
ตัวแปร EMO SATIS FREQ FUTURE RECOM 
ความเที่ยง 0.387 0.705 0.179 0.732 0.636 
สมการโครงสร้างของตัวแปร       USE ATT INT 
R SQUARE  0.574 0.782 0.424  
เมทริกซส์หสมัพันธ์ระหว่างตัวแปร       ATT USE INT EASE 
ATT   1.000    
USE  0.880 1.000   
INT  0.592 0.650 1.000  
EASE  0.610 0.758 0.487 1.000 
หมายเหตุ :  อิทธิพลรวม (TE) อิทธิพลทางอ้อม (IE) อิทธิพลทางตรง (DE) มีนัยสำคัญที่ระดับสถิติ .001 (P<.001) 

  ทุกค่าตัวเลขทึบ คือ ค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐาน ตัวเลขในวงเล็บ คือ ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 
 
ตอนที่ 5  ผลการว ิ เคราะห์ค ่าอ ิทธ ิพลของความตั ้งใจเช ิงพฤติกรรมในการใช้งาน                

แอปพลิเคชัน Zoom  
ผลการประมาณค่าพารามิเตอร์ พร้อมทั้งวิเคราะห์แยกค่าสหสัมพันธ์เป็นอิทธิพลทางตรงและ

อิทธิพลทางอ้อม และค่าสถิติอื่น ๆ ดังแสดงตารางที่ 4 
เมื่อพิจารณาค่าความเที่ยงในการวัดตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวพบว่าตัวแปรสังเกตได้ที่มีค่าความ

เที่ยงอยู่ในเกณฑ์ดี คือมีค่าอยู่ระหว่าง 0.533 ถึง 0.732 ได้แก่ ความพึงพอใจในการใช้งาน (SATIS) 
ประสบการณ์การเรียนรู้ (EXP) ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (ACT) การใช้งานต่อในอนาคต (FUTURE) และการ
แนะนำให้คนอ่ืนใช้งาน (RECOM) ส่วนค่าความเที่ยงในการวัดตัวแปรที่มีค่าค่อนข้างต่ำ ซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 
0.179 ถึง 0.475 ได้แก่ สิ่งอำนวยความสะดวก (FAC) การให้คำแนะนำ (GUIDE) รูปแบบแอปพลิเคชัน 
(PATT) ความรู้สึกในการใช้งาน (EMO) และความถี่ในการใช้งาน (FREQ)  

เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์พยาการณ์ (R-square) ของสมการโครงสร้างของตัวแปรภายในที่
เป็นตัวแปรตามและตัวแปรส่งผ่าน ซึ่งได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) (R2 = 0.574) ทัศนคติ
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ต่อการใช้งาน (ATT) (R2 = 0.782) และความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) 
(R2 = 0.424) พบว่า ตัวแปรทำนายหรือปัจจัยเชิงสาเหตุด้านความง่ายในการใช้งาน (EASE) อธิบายความ
แปรปรวนของตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) ได้ถึงร้อยละ 57.4 ตัวแปรทำนายหรือปัจจัย
เชิงสาเหตุด้านความง่ายในการใช้งาน (EASE) และตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) ร่วมกัน
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) และร้อยละ 78.2 ตามลำดับ ตัวแปร
ทำนายหรือปัจจัยเชิงสาเหตุด้านความง่ายในการใช้งาน (EASE) ตัวแปรการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน 
(USE) และตัวแปรทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความตั้งใจ   
เชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) ได้ถึงร้อยละ 42.4 ผู้วิจัยขอแยกนำเสนอตามลำดับ
ตัวแปร โดยเริ่มจากตัวแปรตามของการวิจัยดังนี้ 

ความต้ังใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) 
 เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็นตัวแปรทำนายหรือ
ปัจจัย เชิงสาเหตุของความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) พบว่า ตัวแปรที่มี
อิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) สูงที่สุด ได้แก่ การรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.569 แสดงว่า หากผู้ใช้
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันอาจจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอป
พลิเคชันได้ ในขณะที่ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอป
พลิเคชัน Zoom (INT) มีค่าเท่ากับ 0.092 นอกจากนี้การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) ยังมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) มีค่าเท่ากับ 0.090 โดยส่งผ่าน
ตัวแปรทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) และความง่ายในการใช้งาน (EASE) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจ
เชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) มีค่าเท่ากับ 0.487  

เมื ่อพิจารณาอิทธิพลรวม (Total effect = TE) อิทธิพลทางตรง (Direct effect: DE) และ
อิทธิพลทางอ้อม (Indirect effect: IE) ของตัวแปรความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
Zoom (INT) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมสูงที่สุดต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน  
Zoom (INT) ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE; TE = 0.659) รองลงมาคือ ความง่ายในการใช้
งาน (EASE; TE = 0.487) 
 ทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) 

เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็นตัวแปรทำนายหรือ
ปัจจัยเชิงสาเหตุของทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้
งาน (ATT) สูงที่สุด ได้แก่ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) โดยมีค่าอิทธิพลทางตรงเท่ากับ 0.980 
ในขณะที่ความง่ายในการใช้งาน (EASE) มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) โดยมีค่า
อิทธิพลเท่ากับ -0.132 และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) โดยส่งผ่านตัวแปรการรับรู้
ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) มีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.742 แสดงว่า หากผู้ใช้รับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน
แอปพลิเคชันจะส่งผลให้เกิดทัศนคติต่อการใช้งาน ทั้งความรู้สึกและความพึ่งพอใจท่ีได้จากการใช้งานแอป
พลิเคชัน 
 

การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) 
เมื่อพิจารณาค่าอิทธิพลในรูปคะแนนมาตรฐานของตัวแปรในโมเดลที่เป็นตัวแปรทำนายหรือ

ปัจจัยเชิงสาเหตุของการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรู้
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ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) ได้แก่ ความง่ายในการใช้งาน (EASE) โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.758 แสดง
ว่า การรับรู้ประโยชน์ใน การใช้งานแอปพลิเคชันจะเกิดขึ้นได้นั้นจะต้องเกิดจากความง่ายในการใช้งาน ทั้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก การแนะนำในการใช้งาน รวมถึงรูปแบบของแอปพลิเคชันท่ีเข้าใจได้ง่าย 
 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาและวิเคราะห์ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการเรียนออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชัน 
Zoom สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการรับรู ้ความง่ายในการใช้งานมีค่าเฉลี่ยมากที ่สุด (M = 4.04,      
S.D. = .651) รองลงมาคือ การรับรู้ประโยชน์ (M = 3.51, S.D. = .737) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการ
ใช้งาน (M = 3.41, S.D. = 2.172) และทัศนคติ (M = 3.34, S.D. = .611) ตามลำดับ 

2. ผลการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลของ
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM ที่มีทัศนคติต่อการใช้งานเป็นตัวแปรส่งผ่าน 
พบว่า โมเดล มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (χ2(23, N=150) = 31.978, df=23, P = .100, 
GFI = .962,  AGFI = .909, RMSEA =.058) 

3. อิทธิพลของตัวแปรสาเหตุที ่ส่งผลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ZOOM พบว่า การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) มีอิทธิพลทางตรงต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชัน ZOOM สูงที่สุดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่าอิทธิพลเท่ากับ 0.569 ทัศนคติต่อ 
การใช้งาน (ATT) มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT) มีค่าเท่ากับ 
0.092 นอกจากน้ีการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งาน (USE) ยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรม
การใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom (INT)  มีค่าเท่ากับ 0.090 โดยส่งผ่านตัวแปรทัศนคติต่อการใช้งาน (ATT) 
และความง่ายในการใช้งาน (EASE) มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน 
Zoom (INT) มีค่าเท่ากับ 0.487 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ในปัจจุบันการใช้งานแอปพลิเคชันในการเรียนออนไลน์มีหลากหลายแอปพลิเคชันให้เลือกใช้  
อาทิ Ciscowebex หรือ Google meet ซึ่งลักษณะแบบฟอร์มการใช้งานจะมีลักษณะคล้ายกัน การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้งานแอปพลิเคชัน Zoom 
ในการเรียนออนไลน์ของนิสิตคณะครุศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งผลการวิจัยที่นำเสนอข้างต้นนี้
แสดงให้เห็นว่า โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ 
การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันจะเกิดขึ้นได้นั้นอาจเกิดจากความง่ายในการใช้งาน ในแง่ของ
สิ่งอำนวยความสะดวก การแนะนำในการใช้งาน รวมถึงรูปแบบของแอปพลิเคชันที่เข้าใจได้ง่าย และ     
ถ้าผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันอาจจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการใช้
งานแอปพลิเคชันได้รวมถึงหากผู้ใช้งานรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันแล้วจะส่งผลให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการใช้งานในแง่ความรู้สึกและความพึ่งพอใจที่ได้จากการใช้งานแอปพลิเคชัน ทำให้ผู้ใช้งาน
มีความต้องการที่จะใช้ซ้ำหรือเปิดใจยอมรับในการเรียนรู้สิ่งใหม่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนั้น จะเห็นได้ว่า
ข้อค้นพบดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี  เมื่อ
ผู ้ใช้งานเทคโนโลยีมีทัศนคติที ่ดีต่อการใช้งาน  (Attitude toward using) จะส่งผลให้เกิดความตั้งใจ     
เชิงพฤติกรรมในการใช้งานเทคโนโลยีนั้น (Behavior intention) ซึ่งการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน
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เทคโนโลยี   (Ease of use) และการรับรู้ถึงประโยชน์การใช้งานเทคโนโลยี (Usefulness) เป็นส่วนหน่ึงที่
ทำให้เกิดทัศนคติที่ต่อการใช้งานเทคโนโลยีนั้น  

นอกจากนี้ ภูมิหลังของผู้ใช้งานย่อมส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งานเทคโนโลยีและความตั้งใจ   
เชิงพฤติกรรมในการใช้งานเทคโนโลยีด้วย(David et al., 1989; Venkatesh, 2003) ดังเช่นโมเดลการ
ยอมรัยเทคโนโลยีของ Venkatesh (2003) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยี ใน The unified theory of acceptance and use of technology: UTAUT ประกอบด้วย 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ ความคาดหวังด้านการใช้งาน (Performance expectancy) ความพยายามในการ
ใช้งาน (Effort expectancy) อ ิทธ ิพลทางสังคม (Social influence) และสิ ่งอำนวยความสะดวก 
(Facilitating conditions) นอกจากน้ี เพศ (Gender) อาย ุ(Age) ประสบการณ์ (Experience) และความ
สมัครใจในการใช้เทคโนโลยี (Voluntaries of use) ยังมีอิทธิพลที่ส่งผลต่อทัศนคติที ่มีต่อการใช้งาน
เทคโนโลยีด้วย  

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 
1) ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM ในแง่ของความรู้สึกและ                  

ความพึงพอใจที่ได้จากการใช้งานแอปพลิเคชัน คือ การรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชัน ดังนั้น 
อาจารย์ผู้สอนจะต้องทำให้นิสิตเห็นว่าการใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM มีประโยชน์อย่างไร เช่น การใช้
แอปพลิเคชัน ZOOM ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะในช่วง
สถานการณ์ที่มีการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเรียนในห้องเรียนได้ปกติ   
การใช้แอปพลิเคชัน ZOOM สามารถรองรับผู้ใช้งานได้มกกว่า 100 คน ซึ่งเพียงพอสำหรับการเรียนการ
สอน หรือการใช้แอปพลิเคชัน ZOOM มีฟังก์ช่ันการใช้งานให้เลือกใช้ที่หลากหลาย อาทิ การแชร์หน้าจอ    
การปรับแสงของภาพวิดีโอ การใส่ภาพพ้ืนหลังเพื่อปกปิดสิ่งที่ผู้ใช้งานไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น และที่สำคัญ
คือ อาจารย์ผู้สอนต้องทำให้นิสิตเห็นถึงความง่ายต่อการใช้งานของแอปพลิเคชัน ZOOM  

2) ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM มีอิทธิพลทางตรงต่อทัศนคติต่อ
การใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM และเป็นตัวแปรส่งผ่านจากตัวแปรการรับรู ้ประโยชน์ในการใช้งาน    
แอปพลิเคชันไปยังทัศนคติต่อการใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนจะต้องทำให้นิสิตเกิด
ความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน ZOOM ให้ได้ โดยการให้นิสิตได้ใช้แอปพลิเคชัน 
ZOOM บ่อย ๆ และให้นิสิตเห็นว่าอาจต้องมีการแอปพลิเคชัน ZOOM ในอนาคต รวมถึงให้นิสิตแนะนำ
แอปพลิเคชัน ZOOM แก่ผู้อื่น ซึ่งการที่นิสิตจะเกิดความตั้งใจเชิงพฤติกรรมในการใช้งานแอปพลิเคชัน 
ZOOM นั้น จะต้องทำให้นิสิตรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันให้ได้ก่อน  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเก็บรวบรวมเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ที่ศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2562 การวิจัยครั ้งต่อไปควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก        
กลุ่มตัวอย่างที่หลากหลาย เช่น ผู้ใช้งานในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่มี
คณะและมหาวิทยาลัยที่มีบริบทแตกต่างกัน เพื่อให้ได้สารสนเทศที่มากขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ต่อไปในอนาคต 
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