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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงปจจัยการใชเทคโนโลยีการทํางานรวมกันผาน
สื่ออิเล็กทรอนิกสและสมรรถนะของทีมนักศึกษา ในสถาบันการศึกษา โดยผสมผสานกลุมปจจัยจาก
2 ทฤษฎีพื้นฐาน คือ ทฤษฎีรวมของการยอมรับและการใชเทคโนโลยี (UTAUT) และทฤษฏีความ
เหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี (TTF) ที่ประกอบดวยปจจัยสิ่งอํานวยความสะดวก อิทธิพลทาง
สังคม ความคาดหวังในประสิทธิภาพ ความคาดหวังในความพยายาม การรับรูถึงความเหมาะสมของ
เทคโนโลยีตอลักษณะของกิจกรรมที่ทํา (Co-creation) และการรับรูถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ตอลั กษณะของการสื่ อสาร (Asynchronous) โดยกลุ ม ตัว อย างที่ศึ กษาคือ นั กศึ กษาที่ ใชงาน
เทคโนโลยี ก ารทํ า งานร ว มกั น ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส โ ดยไม จํ า เป น ต อ งใช ง านในเวลาเดี ย วกั น
(Asynchronous) มาใชงานเพื่อรวมกันสรางแนวความคิด หรือเพื่อรวมกันตัดสินใจในการสราง
สารสนเทศ จํานวน 234 ชุด เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามออนไลน (Online Questionnaire) และ
แบบเอกสาร และนํ า มาตรวจสอบความน า เชื่ อ ถื อ โดยใช ค า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอน บาค
(Cronbach’s alpha) การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) ตรวจสอบความสัมพันธเชิงเสน การ
วิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) จัดกลุมความสัมพันธ ของปจจั ย และใชคาองคประกอบความ
แปรปรวน (Variance inflation factor : VIF) และคาการยอมรับ (Tolerance) ตรวจสอบภาวะ
ความสัมพันธรวมเชิงพหุเชิงเสน (Multicollinearity) จากนั้นจึงใชการวิเคราะหการถดถอย (Linear
& Multiple Regression Analysis) ในการทดสอบสมมติฐาน
ผลการวิจัยพบวาสมรรถนะของทีมนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นจะแปรผันตามปริมาณการใชงาน
เทคโนโลยีในการทํางานรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนผลมาจากการมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่

(2)
ดี อิทธิพลทางสังคม การรับรูถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีตอลักษณะของกิจกรรมที่ทํา (Cocreation) และการรับรูถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยีตอลักษณะของการสื่อสาร (Asynchronous)
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใหแนวทางที่เปนประโยชนแกผูบริหารสถาบันศึกษาใหไดทราบ
และตระหนั กถึงป จจั ยที่มีความสํ าคัญ อันไดแก การใชงานเทคโนโลยี การทํางานร ว มกัน ผ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกสซึ่งมีอิทธิพลตอสมรรถนะของทีมงานนักศึกษา เพื่อนํามาใชในการประยุกต พัฒนา หรือ
ปรับปรุง ในการกําหนดนโยบายหรือกลยุทธที่ชวยสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานและเครื่องมือที่เอื้อ
ประโยชนตอการประยุกตใชงานเทคโนโลยีการทํางานรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกสของนักศึกษาใน
การเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาตอไป
คําสําคัญ: สมรรถนะของทีมงาน เทคโนโลยีการทํางานรวมกันผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ทฤษฎีการ
ยอมรับเทคโนโลยี ทฤษฏีความเหมาะสมระหวางงานและเทคโนโลยี
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ABSTRACT
The objective of this study is to explore factors relating to ecollaboration 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 ecollaboration 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 ecollaboration uses and to improve academic performance of students.
Keywords: Group performance, E-Collaboration, Unified Theory of Acceptance and
Use of Technology, Task-Technology Fit

