
Journal of Mass Communication Technology, RMUTP  Issue 2 Volume 1 January - June 201744
การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ 

ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม 

A Confirmatory Factor Analysis of the Computer Self-Efficacy  
of Operational Staff in Business Industrial 

รุ่งโรจน์ สุบรรณจุ้ย1 

Rungroj Subanjui1

1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
Business Computer Department, Faculty of Business Administration,  

King Mongkut’s University of Technology North Bangkok  
* Corresponding author e-mail: rungroj.s@fba.kmutnb.ac.th

บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม ตามแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของทอร์กซาเดท์และ 
คอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 2003) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบ
การรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์กับข้อมลูเชงิประจักษ์ กลุม่ตวัอย่างเป็นพนกังานระดบัปฏิบตักิารทีก่�าลงัปฏบิตังิาน
อยู่ ในธุรกิจอุตสาหกรรม จ�านวน 500 คน เครื่องมือที่ ใช้ ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเร่ืองการรับรู้ความสามารถของตนเอง          
ด้านคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ สกัดองค์ประกอบด้วยวิธีวิเคราะห ์         
องค์ประกอบหลัก และหมุนแกนองค์ประกอบด้วยวิธีแวร์ริแมกซ์ โดยใช้โปรแกรม SPSS และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
อันดับสอง เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร ์
โดยใช้โปรแกรม AMOS ผลการวิจัยท�าให้พนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรมทราบระดับความสามารถของตนเอง             
ในด้านคอมพิวเตอร์ทั้ง 4 ด้าน คือ ทักษะเบื้องต้น ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ ทักษะขั้นสูง และทักษะด้านอินเทอร์เน็ต 
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหรือส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจ
อุตสาหกรรม 

ค�าส�าคัญ: การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์

Abstract

 The purpose of this study was to develop and validate a model of the computer self-efficacy of operational 
staff in business industrial based on the concepts of Torkzadeh & Koufteros (2003) and related literatures.  
The sample used in the study consisted of 500 operational staffs in business industrial. The research instrument 
was a set of computer self-efficacy questionnaires. The data achieved were analyzed by means of exploratory 
factor analysis with principal component extraction and varimax rotation using SPSS. The model was validated by 
using second order confirmatory factor analysis through AMOS. The research results indicated that the computer 
self-efficacy of operational staffs in business industrial consisted of four factors according to priority of importance 
as following: file and software skills, beginning skills, internet skills, and advance skills.

Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Computer Self-efficacy



วารสารเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มทร.พระนคร   ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2560
45

1. บทน�า

 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทต่อระบบงานต่างๆ มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของภาครัฐหรือเอกชน ต่างก็เห็น
ความจ�าเป็นที่ต้องน�าคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถช่วยให้งานต่างๆ เกิดความคล่องตัว
และถกูต้องยิง่ขึน้ แม้ ในโรงงานอตุสาหกรรมหรอืบรษิทัห้างร้านต่างๆ กน็�าเอาคอมพวิเตอร์เข้ามาใช้งานกนัอย่างแพร่หลาย รวมท้ัง
ในแวดวงการศึกษา ก็น�าคอมพิวเตอร์ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน การค้นคว้า และการวิจัย

 ความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ได้ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และมีบทบาทส�าคญัในด้านการศกึษา เศรษฐกจิ 
และอุตสาหกรรมประเทศต่างๆ รวมท้ังประเทศไทย ได้มีการน�าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมาใช้ ในวงการธุรกิจอุตสาหกรรม  
นั่นคือการประยุกต์ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
ซึ่งแนวคิดการบริหารจัดการที่ ให้ความส�าคัญกับการเชื่อมโยงธุรกิจเข้าด้วยกัน ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้า (Upstream) ถึงปลายน�้า 
(Downstream) เริ่มจาก Supplier จนถึงผู้บริโภค กล่าวคือตั้งแต่ผู้จ�าหน่ายวัตถุดิบ ฝ่ายจัดซื้อ (เพื่อช่วยจัดหาการรับค�าสั่งซื้อ) 
ฝ่ายวางแผน ผู้ผลิต (เพื่อช่วยการวางตารางผลิต) การจัดการสินค้าคงคลัง ฝ่ายขายและการตลาด ผู้แทนจ�าหน่าย (เพ่ือช่วย             
ในการจัดการคลังสินค้า) รวมถึงการบริหารงานขนส่ง จนกระทั่งถึงผู้บริโภครายสุดท้าย และการบริการลูกค้า

 บุคคลจะกระท�าพฤติกรรมใดได้อย่างมีประสิทธิภาพ มิได้ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และทักษะที่มีอยู่เท่านั้น                    
หากยังขึ้นอยู่กับความคิดที่มีต่อตนเองว่ามีความสามารถที่จะกระท�ากิจกรรมนั้นๆ หรือไม่ กล่าวคือ บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ
อาจไม่ประสบความส�าเร็จในการกระท�า ถ้าหากบุคคลนั้นมีการรับรู้ความสามารถของตนเองไม่ถูกต้อง ดังน้ัน การท่ีบุคคล             
มีความสามารถอย่างไร อาจไม่ส�าคัญเท่ากับการที่บุคคลรับรู้ว่าเขามีความสามารถอย่างไร หมายความว่า การที่บุคคลจะกระท�า
พฤติกรรมได้ส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพหรือไม่นั้น นอกจากจะข้ึนอยู่กับความสามารถแล้วยังต้องข้ึนอยู่กับการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้วยอาจกล่าวได้ว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองมีความส�าคัญเท่ากับความสามารถที่มีอยู่หรืออาจจะมากกว่า           
ความสามารถที่มีอยู่ก็ได้

 การที่จะท�าให้ผู้ ใช้คอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นนั้น นักวิจัย         
ได้ศึกษาค้นคว้า พบว่า สิ่งที่มีผลต่อความสามารถของบุคคลในการใช้งานคอมพิวเตอร์ คือ การรับรู้ความสามารถของตนเอง           
ด้านคอมพิวเตอร์ (Doll & Torkazdeh, 1989, p. 1151)

 การรับรูค้วามสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) คือ การท่ีบคุคลตัดสนิเกีย่วกบัความสามารถของตนเองว่าตนเองสามารถ
ที่จะท�าพฤติกรรมบางอย่างในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงได้หรือไม่ ซึ่งสภาพการณ์นั้นบางครั้งอาจจะมีความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน 
มคีวามแปลกใหม่ ไม่สามารถจะท�านายสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ได้ และสภาพการณ์เหล่านีม้กัจะท�าให้บคุคลเกดิความเครยีดขึน้ได้ (Bandura, 
1986, p. 391) 

 ส่วนงานวจิยัท่ีเก่ียวกับการพัฒนาแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ เช่น งานวจัิยของ เมอฟ่ี คเูวอร์ 
และโอเวน (Murphy, Coover, & Owen, 1989 อ้างถึงใน ปณิตา นิรมล, 2546) ได้สร้างแบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเอง
ด้านคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยใช้พื้นฐานจากทฤษฎีการเรียนรู ้ปัญญาสังคมของ แบนดูรา (Bandura, 1986) และภาพแบบ 
การเรียนรู้ ในชั้นเรียนของ ชังค์ (Schunk, 1983) พบว่า แบบวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์สามารถใช้วัด
ความสามารถในการรับรู้ของบุคคลในปัจจัยด้านความรู้ และทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 3 ด้าน คือ 1) ทักษะเบื้องต้น 2) ทักษะขั้นสูง 
และ 3) ทักษะด้านเมนเฟรม ต่อมามีงานวิจัยของ แฮริสัน และไรเนอร์ (Harrison & Rainer, 1992) ได้น�าแบบวัดการรับรู ้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของเมอฟี่และคณะมาพัฒนา พบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย 3 ด้านเช่นเดียวกัน คือ ทักษะเบื้องต้น ทักษะขั้นสูง และทักษะด้านเมนเฟรม ทอร์กซาเดท์ (Torkzadeh, 2002)  
ได้ศกึษาผลของการอบรมเรือ่งการรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านอนิเทอร์เนต็และทศันคตต่ิอการใช้คอมพวิเตอร์ พบว่า หลงัจาก
ได้รบัการอบรมเร่ืองการรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านอนิเทอร์เนต็และทศันคติต่อการใช้คอมพวิเตอร์ ทัง้เพศชายและเพศหญงิ 
มีการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านอินเทอร์เน็ตสูงขึ้น และมีเจตคติต่อการใช้คอมพิวเตอร์ดีข้ึนด้วย ทอร์กซาเดท์ และ  
คอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 2003) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยฟลอริดา เมืองแอตแลนติก ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า 
การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ 1) ทักษะเบื้องต้น 2) ทักษะด้านแฟ้มข้อมูล
และซอฟต์แวร์ 3) ทักษะขั้นสูง และ 4) ทักษะด้านเมนเฟรม

 ในประเทศไทยปัจจุบันคอมพิวเตอร์เมนเฟรมไม่ค่อยมีผู้ ให้ความสนใจมากนัก จะมีเฉพาะบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ระบบเท่านั้น และใช้เฉพาะในองค์กรใหญ่ๆ เพราะมีราคาสูง การปฏิบัติงานซับซ้อน ดังนั้นผู้วิจัยจึงน�าเอาทักษะด้านอินเทอร์เน็ต 
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เข้ามาศึกษาแทนทักษะด้านเมนเฟรม เพราะเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเนื้อหา             
เกือบทุกบริบทของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน สังคมอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส�าคัญยิ่งในการผลักดันให้เข้าสู่ยุคแห่ง               
การเช่ือมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว และอินเทอร์เน็ตยังเอื้ออ�านวยให้ผู้ ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียน และใช้ข้อมูลข่าวสาร               
อย่างเท่าเทียมกันด้วย 

 จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยเล็งเห็นความส�าคัญของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ในวงการธุรกิจ
อุตสาหกรรม เพราะธุรกจิอตุสาหกรรมเป็นแรงขบัเคลือ่นส�าคญัในการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ จงึน�าแนวคดิของ ทอร์กซาเดท์ 
และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 2003) ซึ่งอยู่บนพื้นฐานทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคมของแบนดูรา (Bandura, 
1986) มาพัฒนาในประเทศไทย ดังนั้นผู้วิจัยจึงใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
เพือ่ตรวจสอบองค์ประกอบของการรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในธุรกจิอตุสาหกรรม 
ผลการศึกษาคร้ังนี้จะท�าให้ทราบองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ 
ในธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องได้ ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะส่งผลต่อการท�างาน และมีส่วนช่วยให้ธุรกิจประสบความส�าเร็จตามท่ี 
หน่วยงานวางเป้าหมายได้

2. ระเบียบวิธีวิจัย

 การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการ
ในธุรกิจอุตสาหกรรม ได้ก�าหนดขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 1. การสังเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์

 2. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

 3. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

ขั้นตอนการสังเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้สังเคราะห์ 
องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม ดังนี้

 1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของ          
ทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 2003)

 2. คัดเลือกตัวแปรและองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการรับรู ้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดของ 
ทอร์กซาเดท์ และคอฟเทอร์รอส ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะเบื้องต้น ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์  
ทักษะขั้นสูง และทักษะด้านเมนเฟรม แต่ผู้วิจัยน�ามาศึกษาเพียง 3 องค์ประกอบ เนื่องจากปัจจุบันในประเทศไทยคอมพิวเตอร์
เมนเฟรมมีราคาแพง ระบบปฏิบัติการยุ่งยากและมีผู้ ให้ความสนใจน้อย ผู้วิจัยจึงน�าทักษะด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามาศึกษาแทนทักษะ
ด้านเมนเฟรม ดังนั้นองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์จึงประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ ทักษะเบื้องต้น ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ ทักษะขั้นสูง และทักษะด้านอินเทอร์เน็ต พร้อมให้นิยามเชิงปฏิบัติการ          
ที่สามารถวัดค่าได้

 3. น�าแนวคิดการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอสมาเป็นกรอบแนวคิด 
ในการวิจัยโดยเสนอโมเดลเชิงสมมติฐานองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเป็นสมมติฐาน
ของการวิจัย 

 4. น�าผลการสังเคราะห์ไปสร้างแบบสอบถามการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ ในการวิจัยต่อไป

ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ มีขั้นตอนดังนี้

 1. สุ่มตัวอย่างจ�านวน 500 คน จากกลุ่มประชากรพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย 
แบ่งตามประเภทอุตสาหกรรม

 2. น�าข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างมาสกดัองค์ประกอบขัน้ต้น และหมนุแกนองค์ประกอบแบบตัง้ฉาก เพือ่ระบอุงค์ประกอบการรบัรู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม และพิจารณาคัดเลือกองค์ประกอบ 
ที่มีความเหมาะสมดังต่อไปนี้
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    2.1 องค์ประกอบต้องมีความแปรปรวนมากกว่า 1 ขึ้นไป

    2.2 ค่าของตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวในแต่ละองค์ประกอบต้องมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .30 ขึ้นไป

    2.3 องค์ประกอบแต่ละตัวจะต้องมีตัวแปรสังเกตได้อธิบายตั้งแต่สามตัวขึ้นไป

 3. น�าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจมาประกอบเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างโมเดลองค์ประกอบการรับรู้ 
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันต่อไป

ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน โดยน�าผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจมาประกอบเป็นกรอบแนวคิดใน 
การสร้างโมเดล มีขั้นตอนการวิเคราะห์ดังนี้

 1. น�าข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างมาวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลน�าเข้าใน
โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน และพิจารณาลักษณะของตัวแปรสังเกตได้ที่มีความเหมาะสมต่อการน�าไปวิเคราะห์องค์ประกอบ 
เชิงยืนยันการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ จากค่าสถิติดังต่อไปนี้

    1.1 Bartlett’s Test of Sphericty ต้องมีค่ามากๆ แตกต่างจาก 0 อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

    1.2 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ต้องมีค่าเข้าใกล้ 1

 2. น�าเมทรกิซ์สหสมัพันธ์ของข้อมูลมาวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงยนืยนัด้วยโปรแกรม Amos เพือ่ตรวจสอบความสอดคล้อง
ของโมเดลองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์

3. ผลการวิจัย

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับ              
ปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม และตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเอง            
ด้านคอมพิวเตอร์กับข้อมูลเชิงประจักษ์ ผู้วิจัยได้แบ่งการน�าเสนอผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐาน

 ผู้วิจัยน�าเสนอผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฎว่า จ�านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
500 คน เป็นเพศชาย จ�านวน 181 คน (ร้อยละ 36.20) และเพศหญิง 319 คน (ร้อยละ 63.80) ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง  
20-25 ปี จ�านวน 159 คน (ร้อยละ 31.8) รองลงมาอยู่ระหว่าง 31–35 ปี จ�านวน 102 คน (ร้อยละ 20.40) การศึกษาระดับ
ปรญิญาตร ีจ�านวน 139 คน (ร้อยละ 27.80) รองลงมา คอื ระดับ ม.6, ปวช. จ�านวน 131 คน (ร้อยละ 26.20) ประสบการณ์ท�างาน
มากกว่า 6 ปี จ�านวน 181 คน (ร้อยละ 36.20) รองลงมา 1–3 ปี จ�านวน 126 คน (ร้อยละ 25.20) ประเภทอุตสาหกรรมเป็น 
ชิ้นส่วน/อะไหล่ยานยนต์มากที่สุด จ�านวน 204 คน (ร้อยละ 40.80) รองลงมาคือ คอมพิวเตอร์/ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน  
140 คน (ร้อยละ 28.00) และสิ่งทอ/เครื่องนุ่งห่ม จ�านวน 83 คน (ร้อยละ 16.60)

 และปรากฎว่าค่าเฉล่ียของตัวแปรสังเกตได้ของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับ 
ปฏิบัติการในธุรกจิอตุสาหกรรม มีค่าอยูร่ะหว่าง 3.39–4.24 ซึง่มตีวัแปรทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคอื สามารถเข้าโปรแกรม Microsoft  
Word ได้ เท่ากับ 4.24 และตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ สามารถอธิบายหน้าที่ของฮาร์ดแวร์ได้ เท่ากับ 3.39 ขณะที่ตัวแปรที่มี 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุดคือ สามารถอธิบายขั้นตอนการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ได้ เท่ากับ 1.23 และตัวแปรที่มี 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานต�่าสุดคือ สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูลทีละหลายๆ แฟ้มข้อมูลได้ เท่ากับ 0.84 ส�าหรับค่าสัมประสิทธ์ิ 
การกระจายของตัวแปรพบว่า ตวัแปรสามารถอธิบายขัน้ตอนการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ได้ และตวัแปรสามารถอธิบายหน้าที่
ของฮาร์ดแวร์ได้มีค่าสูงสุดเท่ากับ 0.34 และตัวแปรสามารถเข้าโปรแกรม Microsoft Word ได้ ตัวแปรสามารถเข้าโปรแกรม 
Microsoft Excel ได้ ตัวแปรสามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูลทลีะหลายๆ แฟ้มข้อมูลได้ และตวัแปรสามารถคดัลอกแฟ้มข้อมลูทีละแฟ้มได้ 
มีค่าต�่าสุดเท่ากับ 0.21 และเมื่อพิจารณาจากความเบ้ของตัวแปรที่สังเกตได้ พบว่า มีการแจกแจงในลักษณะเบ้ซ้าย (ค่าความเบ้ 
มค่ีาเป็นลบ) แสดงว่ากลุ่มตวัอย่างมีคะแนนต�า่กว่าค่าเฉลีย่ และเมือ่พจิารณาจากค่าความโด่งของตัวแปรสงัเกตได้ พบว่า ค่าความโด่ง
มีทั้งน้อยกว่าโค้งปกติ (ความโด่งมีค่าเป็นลบ) และมากกว่าโค้งปกติ (ความโด่งมีค่าเป็นบวก) แสดงว่าข้อมูลของตัวแปรสังเกตได้               
มีการกระจายมากและกระจายน้อย
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจ

 การวเิคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจใช้ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามจ�านวน 60 ข้อ ใช้กลุม่ตวัอย่างแรกจ�านวน 500 คน 
โดยสกัดองค์ประกอบขั้นตอนด้วยวิธีวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principle Component Analysis) และหมุนแกนองค์ประกอบ
แบบมุมแหลมด้วยวิธีแวร์ริแม็ก (Varimax) ผลการวิเคราะห์พิจารณาค่าน�้าหนักองค์ประกอบ จ�านวนตัวแปรที่ร่วมชี้วัดและ 
ค่าความแปรปรวนของแต่ละองค์ประกอบตามเกณฑ์ที่ก�าหนดได้จ�านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะขั้นสูง ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต 
ทักษะเบื้องต้น และทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ เนื่องจากผู้วิจัยพิจารณาตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้คือ องค์ประกอบจะต้องมี
ค่าความแปรปรวนมากกว่า 1 ขึน้ไป ค่าของตัวแปรแต่ละตวัในองค์ประกอบจะต้องมนี�า้หนกัองค์ประกอบ (Factor Loading) มากกว่า 
0.3 ขึน้ไป และองค์ประกอบแต่ละตวัจะต้องมตีวัแปรนัน้ๆ บรรยายตัง้แต่ 3 ตัวขึน้ไป การพจิารณาตวัแปรมค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบ
ต�่ากว่า 0.3 และตัวแปรที่ ไม่สามารถชี้วัดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งถูกตัดออกไป ซึ่งท�าให้จ�านวนค่าตัวแปรในองค์ประกอบ
แต่ละด้านที่ ได้มคีวามแตกต่างไปบ้างจากกรอบแนวคดิเดมิ เนือ่งจากผูวิ้จยัได้น�าทกัษะด้านอนิเทอร์เนต็เข้ามาแทนทกัษะด้านเมนเฟรม 
แต่ยังครอบคลุมตามองค์ประกอบ ซึ่งองค์ประกอบแต่ละด้านเรียงล�าดับตามค่าผลรวมความแปรปรวนจากมากไปน้อย

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับ
ปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม ได้องค์ประกอบ 4 องค์ประกอบ และก�าหนดชื่อองค์ประกอบแต่ละด้าน โดยพิจารณาจากลักษณะ
ที่ตัวแปรเหล่านั้นมุ่งชี้ร่วมกันตามกรอบแนวคิด ทฤษฎี เพื่อให้ได้ชื่อองค์ประกอบส�าหรับบ่งชี้ด้านนั้นๆ ได้ดังตารางที่ 1

ตารางท่ี 1   สรุปผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจของตวัแปรการรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงาน 
           ระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม

ชื่อองค์ประกอบ ตัวแปร (ข้อ)

องค์ประกอบที่ 1 ทักษะเบื้องต้น 18

องค์ประกอบที่ 2 ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ 17

องค์ประกอบที่ 3 ทักษะขั้นสูง 12

องค์ประกอบที่ 4 ทักษะด้านอินเทอร์เน็ต 13

รวมทั้งหมด 60

 จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจของตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ คือ ทักษะเบื้องต้น จ�านวน 18 ตัวแปร ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ จ�านวน 17 ตัวแปร 
ทักษะขั้นสูง จ�านวน 12 ตัวแปร และทักษะด้านอินเทอร์เน็ต จ�านวน 13 ตัวแปร รวมจ�านวน 60 ตัวแปร

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

 ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส�ารวจ (Exploratory Factor Analysis – EFA) เพื่อใช้ ในการจัดหมวดหมู่ตัวแปรจ�านวนมากที่น�ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัย การวิเคราะห์ปัจจยัเชงิส�ารวจยงัเป็นเทคนคิหรือเครือ่งมอืทางสถติทิี่ ใช้ ในการลดตวัแปรหลายๆ ตวัแปรทีม่คีวามซบัซ้อน
และมีความสัมพันธ์กันให้อยู่ในรูปที่เข้าใจง่าย และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis – CFA) 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดตัวแปรสังเกตในการวิจัย

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดแบบทักษะเบื้องต้น หลังปรับ
แต่งองค์ประกอบแล้ว พบว่า ค่า p=.086, CMIN/DF=2.451, GFI=.995, RMSEA=.054 แสดงว่าตวัแบบการวัดตัวแปรทกัษะเบือ้งต้น
สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เม่ือพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรทักษะเบื้องต้น พบว่า มีตัวแปรที่มี 
น�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ตัวแปรทักษะเบื้องต้น ทั้งหมด 4 ตัวแปร เรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่                       
ท่านสามารถสั่งพิมพ์ข้อความหรือบทความออกทางเคร่ืองพิมพ์ได้ (1-12) ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือบทความได้ (1-11)              
ท่านสามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปมารอบๆ หน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ (1-13) และท่านสามารถเปลี่ยนภาษาในการพิมพ์ได้ (1-18)                
โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.93, 0.85, 0.80 และ 0.54 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 แสดงค่าการประเมินความสอดคล้องของโมเดลหลังปรับแต่งองค์ประกอบทักษะเบื้องต้น

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดแบบทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและ
ซอฟต์แวร์ หลังปรับแต่งองค์ประกอบแล้ว พบว่า ค่า p=.099, CMIN/DF=2.088, GFI=.995, RMSEA=.047 แสดงว่าตัวแบบ 
การวัดตัวแปรทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์สอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปร
ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ พบว่า มีตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ตัวแปรทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ 
ท้ังหมด 5 ตัวแปร เรียงล�าดับความส�าคัญจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านสามารถลบแฟ้มข้อมูลทีละแฟ้มข้อมูลได้ (2-12)  
ท่านสามารถลบแฟ้มข้อมูลทีละหลายๆ แฟ้มข้อมูลได้ (2-13) ท่านสามารถเรียกแฟ้มข้อมูลที่ลบทิ้งได้ (2-11) ท่านสามารถคัดลอก
แฟ้มข้อมลูจากไดรฟหน่ึงลงอีกไดรฟหนึง่ได้ (2-10) และท่านสามารถแทรกและลบเซลแถวหรือคอลมัน์ในโปรแกรม Microsoft Excel 
ได้ (2-16) โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.94, 0.82, 0.81, 0.72 และ 0.65 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงค่าการประเมินความสอดคล้องของโมเดลหลังปรับแต่งองค์ประกอบทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดแบบทักษะขั้นสูง หลังปรับแต่ง
องค์ประกอบแล้ว พบว่า ค่า p=.119, CMIN/DF=2.126, GFI=.996, RMSEA=.047 แสดงว่าตัวแบบการวัดตัวแปรทักษะขั้นสูง
สอดคล้องกลมกลนืกบัข้อมลูเชงิประจกัษ์ เมือ่พจิารณาองค์ประกอบของตวัแปรทกัษะข้ันสงู พบว่า มตัีวแปรทีม่นี�า้หนกัความส�าคญั
ในการบ่งชีต้วัแปรทกัษะขัน้สงู ทัง้หมด 4 ตวัแปร เรยีงล�าดบัความส�าคญัจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านสามารถอธบิายความหมาย
ของค�าว่าหน่วยรับข้อมูลได้ (3-3) ท่านสามารถอธิบายความหมายของค�าว่าหน่วยแสดงผลข้อมูลได้ (3-2) ท่านสามารถอธิบาย
หน้าที่ของหน่วยประมวลผลข้อมูลได้ (3-4) และท่านสามารถอธิบายข้ันตอนการท�างานของระบบคอมพิวเตอร์ได้ (3-12)                            
โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.97, 0.90, 0.89 และ 0.70 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงค่าการประเมินความสอดคล้องของโมเดลหลังปรับแต่งองค์ประกอบทักษะขั้นสูง

 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันเพื่อตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัดแบบทักษะด้านอินเทอร์เน็ต  
หลังปรับแต่งองค์ประกอบแล้ว พบว่า ค่า p=.156, CMIN/DF=1.744, GFI=.996, RMSEA=.039 แสดงว่าตัวแบบการวัดตัวแปร
ทักษะด้านอินเทอร์เน็ตสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เมื่อพิจารณาองค์ประกอบของตัวแปรทักษะด้านอินเทอร์เน็ต 
พบว่า มีตัวแปรที่มีน�้าหนักความส�าคัญในการบ่งชี้ตัวแปรทักษะด้านอินเทอร์เน็ต ทั้งหมด 5 ตัวแปร เรียงล�าดับความส�าคัญจาก
มากไปหาน้อย ได้แก่ ท่านสามารถสนทนากับบุคคลอื่นผ่านระบบเครือข่ายได้ (4-11) ท่านสามารถรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ได้ 
(ดาวน์ โหลด) (4-12) ท่านสามารถดาวน์ โหลดโปรแกรมจากระบบเครือข่ายได้ (4-5) ท่านสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการรับ-ส่ง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ได้ (4-4) และท่านสามารถบันทึกข้อมูล รูปภาพ จากเว็บไซต์ต่างๆ ได้ (4-9) โดยมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.95, 0.80, 0.76, 0.75 และ 0.58 ตามล�าดับ ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงค่าการประเมินความสอดคล้องของโมเดลหลังปรับแต่งองค์ประกอบทักษะด้านอินเทอร์เน็ต

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis - CFA)

 ผู ้วิจัยได้ท�าการปรับแต่งองค์ประกอบเลือกวิธีตัดตัวแปรบางตัวออกไป และวิธีเชื่อมเส้นลูกศร ผลการวิเคราะห์                 
องค์ประกอบเชิงยืนยัน เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตราวัดหลังปรับแต่งองค์ประกอบแล้ว พบว่า ค่า p=.099,                         
CMIN/DF= 2.280, GFI=.978, RMSEA=.051 แสดงว่าตัวแบบสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 5
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ภาพที่ 5 แสดงค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) หลังการปรับแต่ง

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (Second Order Confirmatory Factor Analysis : S-CFA)

 ผู้วิจัยได้ท�าการปรับแต่งองค์ประกอบเลือกวิธีเชื่อมเส้นลูกศร ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (S-CFA) 
เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของมาตรวัด หลังปรับแต่งองค์ประกอบแล้ว พบว่า ค่า p=.099, CMIN/DF=2.639,                    
GFI= 973, RMSEA=.057 แสดงว่าตัวแบบสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดังภาพที่ 6
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ภาพที่ 6 แสดงค่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (S-CFA) หลังปรับแต่งโมเดล

4. อภิปรายผลและสรุปผลการศึกษา

 ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม 
วัดได้จาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบทักษะเบื้องต้น องค์ประกอบทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ องค์ประกอบทักษะ
ขัน้สงู และองค์ประกอบทกัษะด้านอนิเทอร์เนต็ ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมตฐิานการรบัรูค้วามสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์
ของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในธรุกจิอุตสาหกรรมที่ ได้มานัน้ มคีวามสอดคล้องในบางส่วนกบัแนวคดิเกีย่วกับการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของนักวิจัย โดยประเด็นส�าคัญต่างๆ เหล่านี้ผู้วิจัยได้น�าเสนอดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ตัวแปรการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรมท่ี ได้จาก
การวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ เรียงตามล�าดับความส�าคัญโดยพิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบจากมากไปน้อย
ได้แก่ องค์ประกอบทักษะเบื้องต้น องค์ประกอบทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ องค์ประกอบทักษะขั้นสูง และองค์ประกอบ
ทกัษะด้านอินเทอร์เนต็ ซึง่องค์ประกอบโดยรวมสอดคล้องกับแนวคิดของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 2003) 
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และเป็นไปตามกรอบแนวคิด แต่มีบางองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากแนวคิดของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & 
Koufteros, 2003) ที่ศึกษาไว้ คือองค์ประกอบทักษะด้านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากผู้วิจัยได้น�าเข้ามาศึกษาแทนทักษะด้านเมนเฟรม

    1.1 องค์ประกอบทักษะเบื้องต้น จากผลการวิจัยปรากฏว่า ทักษะเบื้องต้น เป็นองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในธรุกิจอตุสาหกรรม ซ่ึงเป็นไปตามสมมตฐิาน โดยพจิารณาจากค่าน�า้หนกั
องค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ซึ่งประกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่าน�้าหนักองค์ประกอบสูงในอันดับแรกๆ ได้แก่ สามารถ
บันทึกข้อมูลโดยแยกเป็นแฟ้มๆ สามารถบันทึกแฟ้มข้อมูลลงในแฟลชไดรฟ สามารถเปิดเอกสารใช้งานได้หลายเอกสารพร้อมกัน 
สามารถใช้งานปุม่ฟังก์ชนับนคย์ีบอร์ด สามารถใช้ค�าสัง่ค้นหาและแทนทีข้่อความ เป็นต้น ตวัแปรเหล่านีบ่้งชีถ้งึการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ ในด้านทักษะเบื้องต้น เนื่องจากการที่บุคคลจะศึกษาหรือเรียนรู้คอมพิวเตอร์ได้ดีหรือประสบผลส�าเร็จ
ในขัน้ต่อไปจะต้องศกึษาพ้ืนฐานหรือจะต้องมีความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ ซ่ึงสอดคล้องกบัโอภาส เอีย่มสริิวงศ์ (2543, น. 3)  
ที่กล่าวว่า การมีความรู้พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเป็นก้าวแรกอันส�าคัญที่ท�าให้ผู้เริ่มศึกษาได้รับความรู้
ความเข้าใจ และสามารถเปิดโลกทศัน์ตนเอง เพ่ือปรบัตวัสูย่คุของคอมพวิเตอร์ในปัจจุบนัได้ และเพ่ือยกระดบัความรู้ตนเองให้ก้าวทนั
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ด้วย ในยุคไอทีหรือยุคดิจิทัล การเรียนรู้และเข้าใจคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นสถาบันการศึกษา
ระดับต่างๆ จึงได้เพิ่มหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ทั้งระดับพื้นฐานและระดับสูง ในระดับพื้นฐานนั้น ทฤษฎีเบื้องต้นหรือความรู้เบื้องต้น
ถือเป็นสิ่งส�าคัญและจ�าเป็น เพราะท�าให้ผู้เรียนได้มีรากฐานความรู้อย่างแท้จริงและสามารถจะต่อยอดเพื่อเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ใน
ระดบัสงูต่อไปได้อย่างเข้าใจและมัน่ใจ ประดจุกบัการสร้างตกึระฟ้าหากปราศจากรากฐานตกึทีม่ัน่คงทีร่องรบัตวัตกึไว้ ตกึกจ็ะพงัทลาย
ลงมาอย่างง่ายฉันใด ความรู้เก่ียวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็เป็นรากฐานที่ส�าคัญส�าหรับผู้ต้องการรู้อย่างแท้จริงทางวิชาการ
คอมพิวเตอร์ฉันนั้น (วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, 2543) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศมีบทบาทต่อการด�าเนินชีวิตของมนุษย์ 
ดงันัน้ การเรยีนรูก้ารใช้งานคอมพวิเตอร์ การค้นหาข้อมลูเพือ่มาช่วยในการตดัสนิใจการวเิคราะห์และการจดัเกบ็ข้อมลู จงึเป็นสิง่จ�าเป็น
พื้นฐานส�าหรับทุกคน (ศรีไพร ศักดิ์พงศากุล, 2544, น. 4) ดังที่วรรณวิภา จ�าเริญดารารัศมี (2539, น. 3) กล่าวว่า ในการศึกษา
ตามหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์นั้น วิชาแรกส�าหรับหลักสูตรเป็นสิ่งส�าคัญที่สุดที่จะปูพื้นฐานที่ดีให้แก่นักศึกษา ดังน้ันเพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่ดีและมีความเข้าใจในหลักการของคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระเบียบแบบแผน มีความพร้อมท่ีจะเรียนรู้               
ให้เป็นไปตามหลักสูตรคอมพิวเตอร์ ในข้ันต่อไป เบ้ืองต้นจึงต้องศึกษาคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานหรือต้องมีความรู้เบื้องต้นนั่นเอง 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 2003, p. 263–275) เมอรฟี่ คูเวอร์ และ
โอเวน (Murphy, Coover & Owen, 1983 อ้างถึงใน ปณิตา นิรมล, 2546) ชุงค์ (Schunk, 1983) ที่เสนอว่าทักษะเบื้องต้น               
เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์

    1.2 องค์ประกอบทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ จากผลการวิจัย พบว่า ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์เป็น
องค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็น            
ไปตามสมมติฐานโดยพิจารณาจากค่าน�้าหนักองค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ประกอบด้วยตัวแปรท่ีมีค่าน�้าหนัก 
องค์ประกอบสูงในอันดับแรกๆ ได้แก่ สามารถคัดลอกแฟ้มข้อมูลทีละหลายๆ แฟ้ม สามารถย้ายแฟ้มข้อมูลจากไดรฟหนึ่งไปลงอีก
ไดรฟหนึ่ง เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้บ่งชี้ถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองว่าตนเองมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ
แฟ้มข้อมลูและซอฟต์แวร์ ดงัทีว่รรณิภา จ�าเริญดารารัศมี (2539, น. 98–104) ได้กล่าวไว้ว่าในการประมวลผลด้วยคอมพวิเตอร์นัน้ 
ข้อมูลเป็นส่ิงส�าคัญที่จะต้องพิจารณา และจัดให้มีโครงสร้างที่ดีสอดคล้องกับซอฟต์แวร์ที่ ใช้เพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพ 
โครงสร้างข้อมลูทีส่�าคญัและเป็นทีรู่จ้กักนัอย่างแพร่หลายได้แก่แฟ้มข้อมลูนัน่เอง และในการท�างานด้วยเครือ่งคอมพวิเตอร์ไม่ว่าจะ
เป็นการจ�าแนกประเภท การค�านวณ การเรียงล�าดับ หรือการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ต้องอาศัยซอฟต์แวร์ทั้งสิ้น ซึ่งอุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์ภายในประเทศไทยจัดเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพในการเจริญเติบโตสูง (ธนัญชัย อัศวมงคล, 2544)              
ซึ่งรัฐบาลได้ ให้ความส�าคัญและมีนโยบายส่งเสริมอย่างจริงจัง การสร้างซอฟต์แวร์ที่ดีเป็นงานที่ส�าคัญมากที่สุดอย่างหนึ่งของ                  
การประยกุต์คอมพวิเตอร์ ไม่ว่าจะใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือท�าอะไร ก็ต้องใช้ซอฟต์แวร์เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 
(ครรชิต มาลัยวงศ์ และวิชิต บุณวัตร์, 2532, น. 3) สอดคล้องกับผลการวิจัยของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & 
Koufteros, 2003, p. 263–275) ที่พบว่าทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรับรู้ความสามารถ               
ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์
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    1.3 องค์ประกอบด้านทักษะขั้นสูง จากผลการวิจัยปรากฏว่า ทักษะขั้นสูงเป็นองค์ประกอบของการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้านคอมพวิเตอร์ของพนกังานระดบัปฏบิตักิารในธรุกจิอตุสาหกรรม ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิานโดยพจิารณาจากค่าน�า้หนัก
องค์ประกอบและค่าสัมประสิทธิ์การแปรผัน ประกอบด้วยตัวแปรที่มีค่าน�้าหนักองค์ประกอบในล�าดับแรกๆ คือ สามารถอธิบาย
หน้าที่ของหน่วยรับข้อมูล สามารถอธิบายหน้าที่ของหน่วยประมวลผลข้อมูล สามารถอธิบายหน้าที่ของหน่วยแสดงผลข้อมูล และ
สามารถอธิบายความหมายของค�าว่า หน่วยรับข้อมูล เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้บ่งชี้ถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษา
ด้านทกัษะขัน้สงู ดงัที ่กอบเกยีรต ิสระอบุล (2545, น. 3) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ระดบัเบือ้งต้น อาจไม่เพียงพอ
กับความต้องการในปัจจุบัน ดังน้ันความรู้และเนื้อหาคอมพิวเตอร์ระดับสูงหรือทักษะข้ันสูงจึงจ�าเป็นมากส�าหรับผู้ที่ต้องการศึกษา
ในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 2003, p. 263–275)  
เมอรฟี่ คูเวอร์ และโอเวน (Murphy, Coover & Owen, 1983 อ้างถึงใน ปณิตา นิรมล, 2546) ชุงค์ (Schunk, 1983) ที่พบว่า
ทักษะขั้นสูงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์

    1.4 องค์ประกอบทักษะด้านอินเทอร์เน็ต จากผลการวิจัยพบว่า ทักษะด้านอินเทอร์เน็ตเป็นองค์ประกอบของการรับรู้
ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐาน  
โดยพจิารณาจากค่าน�า้หนกัองค์ประกอบและค่าสมัประสทิธิก์ารแปรผนั ประกอบด้วยตวัแปรทีม่ค่ีาน�า้หนกัองค์ประกอบสูงในอนัดบั
แรกๆ ได้แก่ สามารถบันทึกข้อมูล รูปภาพ จากเว็บไซต์ต่างๆ สามารถดาวน์ โหลดโปรแกรมจากระบบเครือข่าย สามารถส่งการ์ด
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นการ์ดอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ในการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นต้น ตัวแปรเหล่านี้บ่งชี้ถึงการรับรู้ความสามารถของตนเองในทักษะด้านอินเทอร์เน็ต เนื่องจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่ง
ข้อมูลข่าวสารขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมเนื้อหาแทบทุกบริบทของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน สังคมอินเทอร์เน็ตมีบทบาท
ส�าคัญยิ่งในการผลักดันให้เข้าสู่ยุคแห่งการเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียว และอินเทอร์เน็ตยังเอื้ออ�านวยให้ผู้ ใช้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แลกเปลี่ยนและใช้ข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของพจนารถ ทองค�าเจริญ (2539) ที่พบว่าอาจารย์และ
นักศึกษาใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของเพ็ญนภา จวนชัยนาถ (2541) ที่พบว่า นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักวิจัยส่วนใหญ่มีความสนใจและมีความสามารถ
ในการใช้อนิเทอร์เนต็ในการสบืค้นข้อมูลสารสนเทศทางการศกึษา และงานวจิยัของอรพิน จริวฒันศริิ (2540) ทีพ่บว่า สือ่อนิเทอร์เนต็
มปีระโยชน์ต่อนกัศึกษาระดบัปริญญาโททัง้ในมหาวทิยาลยัของรฐัและมหาวิทยาลยัเอกชน และงานวจิยัของเดวาพอร์ท (Davaport, 
1995) ท่ีพบว่า อนิเทอร์เนต็หรอืระบบเครอืข่ายอินเทอร์เนต็มอิีทธพิลต่อการเรียนรู้ และการพฒันาการท�างาน และโรเบร์ิต (Roberts, 
1998 อ้างถงึใน ปณติา นริมล, 2546) ทีพ่บว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสือ่การสอนทีช่่วยเสริมสร้างและกระตุน้ให้ผูเ้รียนมคีวามสนใจบทเรยีน
มากขึ้น และมีทัศนคติต่อการเรียนดีขึ้นด้วย เช่นเดียวกับงานวิจัยของอมลยา ศิริชนะ (2542) ที่พบว่า การน�าอินเทอร์เน็ตมาใช้             
ในโรงเรียนเพือ่ช่วยยกระดบัการศกึษาของนกัเรยีนในด้านการด�าเนนิกจิกรรมเกีย่วกบัอนิเทอร์เนต็และได้บรรจกุารสอนอนิเทอร์เนต็
ไว้ ในชั่วโมงเรียนคอมพิวเตอร์และจัดกิจกรรมเสริมเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอีกด้วย และวิทยา เรืองพรวิสุทธิ์ (2539, น. 3) ที่พบว่า 
ปัจจบุนัการสือ่สารโดยคอมพวิเตอร์ผ่านระบบเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็เป็นระบบสือ่สารของโลกทีแ่สดงถงึความโดดเด่นอย่างเหน็ได้ชดั 
ดังนั้นระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จึงมีความส�าคัญในการเรียนรู้ของนักศึกษา

 2. ผลจากการวิจัยปรากฏว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจ
อุตสาหกรรม มี 4 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบทักษะเบื้องต้น องค์ประกอบทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ องค์ประกอบ
ทกัษะขัน้สงู และองค์ประกอบด้านอินเทอร์เนต็ ซึง่สอดคล้องกับแนวคดิของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส (Torkzadeh & Koufteros, 
2003, p. 263) จ�านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ทักษะเบื้องต้น ทักษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ และองค์ประกอบทกัษะขัน้สงู 
ซึง่ผู้วจิยัได้เพิม่องค์ประกอบทกัษะด้านอินเทอร์เนต็เข้ามาศกึษาแทนองค์ประกอบทักษะด้านเมนเฟรม เนือ่งจากในปัจจุบนัประเทศไทย
คอมพิวเตอร์เมนเฟรมมีราคาสูง ระบบปฏิบัติการยุ่งยาก ดูแลรักษาล�าบาก การใช้งานอยู่ในวงแคบ ท�าให้มีผู้สนใจน้อย ผู้วิจัยจึง
น�าเอาทักษะด้านอินเทอร์เน็ตเข้ามาศึกษาแทนทักษะด้านเมนเฟรม เพราะอินเทอร์เน็ตก�าลังเป็นที่นิยมในหน่วยงานต่างๆ  
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานด้านธุรกิจ ด้านการศึกษา ต่างก็น�าเอาระบบอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการด�าเนินงาน หรือการสื่อสาร 
เป็นต้น โดยองค์ประกอบทั้ง 4 องค์ประกอบ มีความส�าคัญเรียงล�าดับแตกต่างจากแนวคิดของทอร์กซาเดท์และคอฟเทอร์รอส 
(Torkzadeh & Koufteros, 2003, p. 263) ได้พบว่าทัง้ 4 องค์ประกอบ มคีวามส�าคญัเรียงล�าดบั ดงัน้ี องค์ประกอบทกัษะเบือ้งต้น 
องค์ประกอบทกัษะด้านแฟ้มข้อมูลและซอฟต์แวร์ องค์ประกอบทกัษะขัน้สงู และองค์ประกอบด้านอนิเทอร์เนต็ เนือ่งจากความแตกต่าง
ของล�าดับองค์ประกอบเกิดจากพ้ืนฐานความรู ้ความสามารถของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม มีความรู ้ 
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกัน ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถ             
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ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์กบัข้อมูลเชงิประจกัษ์ พบว่า โมเดลการรบัรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพวิเตอร์มคีวามสอดคล้อง
กับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี ตัวแปรแต่ละตัวมีน�้าหนักองค์ประกอบเป็นบวก .73-.97 มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกค่า 
โดยมีดัชนีวัดระดับความกลมกลืนระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ได้ค่าไค-สแควร์เท่ากับ 76.541 p=0.99 CMIN/DF=2.639 
GFI=0.973 RMSEA=0.57 แสดงว่าโมเดลองค์ประกอบการรับรู้ความสามารถของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับ
ปฏบิตักิารในธรุกิจอตุสาหกรรมมีความตรงเชงิโครงสร้าง และตวัแปรทัง้ 11 ตวัแปร เป็นตวัแปรทีส่�าคญัของการรบัรูค้วามสามารถ
ของตนเองด้านคอมพิวเตอร์ของพนักงานระดับปฏิบัติการในธุรกิจอุตสาหกรรม

 3. การวเิคราะห์ข้อมลูครัง้นี ้ผูวิ้จยัใช้เทคนคิการวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจและการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิยนืยนั
กับข้อมูลจ�านวน 500 คน เพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัย และผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส�ารวจ จึงท�าให้ผลการวิจัย 
เชือ่ถอืได้มากขึน้ เนือ่งจากผลการวเิคราะห์องค์ประกอบเชงิส�ารวจท�าให้ลดจ�านวนตวัแปรลงเหลือเฉพาะตวัแปรท่ีสามารถวดัแต่ละ
องค์ประกอบได้โดยตรง แล้วจึงน�าผลที่ ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส�ารวจไปประกอบกับสมมติฐานการวิจัย เพื่อเป็น            
กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่หนึ่ง และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สองอีกครั้งหนึ่ง 
ท�าให้ผลการวิเคราะห์ได้ โมเดลท่ีสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ ในเกณฑ์ดี จึงเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม               
ส�าหรับใช้วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแนวคิดหรือทฤษฎีที่มาจากต่างประเทศ
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