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The purposes of research were to examine the causal relationship model and
to study the effectiveness of the psychological characteristics promotion program on the
e-learning behavioral of undergraduate students. The sample size consisted of undergraduate
students at Srinakarinwirot University. The research was divided into two phases; the first
phase aimed to study a causal model, the second phase was a quasi-experimental research.
The questionnaires with a six-scales rating and the right-wrong variety were used to collect
data, the coefficient was between 0.63 and 0.95 The data was analyzed by a computer
program.
The results of first phase showed that the proposed model fit with the empirical data.
The results of the path analysis revealed the following: 1) intention, social support, self-control,
perceived behavioral control and knowledge of e-learning had a direct effect on e-learning
behavior; 2) social support, attitudes toward e-learning, self-control and perceived behavioral
control had a direct effect on intentions; 3) achievement motivation had a direct effect on
attitudes toward e-learning; 4) perceived behavioral control and attitudes toward e-learning
had an indirect effect on e-learning behavior through intention; and 5) subjective norms had
no direct and indirect effect on e-learning behavior through intention. The results of second
phase revealed the following: that 1) in the post-test experiment period, the students in the
experimental group, who also attended the psychosocial characteristics promotion program
and had a higher mean score on intention and e-learning behavior than the control group;
2) during the post-test experiment period to the four week follow-up, the experimental group
had more persistence in terms of attitudes towards e-learning, perceived behavioral control
and self-control than the control group; and 3) during the post-test experiment period to a four
week follow-up, while the experimental group had more persistence in terms of intention and
e-learning behavior than the control group.
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การวิ จั ย ครั งE นี E มี จุ ด มุ่ งหมายเพื+ อ ทดสอบรู ป แบบความสัม พั น ธ์ เชิ ง สาเหตุ และศึ ก ษา
ประสิทธิ ผลของโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิตที+มีต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์
ของนิสิตระดับปริ ญ ญาตรี กลุ่มตัวอย่างคือ นิ สิตระดับปริ ญ ญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
โดยแบ่งการวิจัยออกเป็ น 2 ระยะ ได้ แก่ ระยะที+ 1 เป็ นการศึกษาความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุ ระยะที+ 2
เป็ นการวิจัยกึ+งทดลอง เครื+ อ งมื อ ในการรวบรวมข้ อมูล คือ แบบสอบถามมาตรประมาณค่า 6 ระดับ
และแบบทดสอบถูก -ผิ ด ที+ มีค่าความเชื+ อ มั+น อยู่ระหว่าง 0.63 ถึง 0.95 ทํา การวิเคราะห์ ข้อมูลด้ ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป
ผลการวิจัย ระยะที+ 1 พบว่า รู ปแบบความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุ มี ความกลมกลืน กับ ข้ อมูล
เชิงประจักษ์ หลังจากการปรับโมเดล ผลการทดสอบเส้ นทางอิทธิ พล พบว่า 1) เจตนาเชิ งพฤติกรรม
การสนับสนุนทางสังคม การควบคุมตน การรับรู้ การควบคุมพฤติกรรม และความรู้ เกี+ยวกับการเรี ยน
ผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การสนับสนุน
ทางสังคม เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ+ อิเล็กทรอนิกส์ การควบคุมตน และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม
มีอิ ทธิ พลทางตรงต่อ เจตนาเชิ งพฤติกรรม 3) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิQ มี อิ ทธิ พลทางตรงต่อเจตคติต่อการ
เรี ยนผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์ 4) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติตอ่ การเรี ยนผ่านสือ+ อิเล็กทรอนิกส์
มี อิ ทธิ พ ลทางอ้ อมต่อ พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื+ออิ เล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิ งพฤติกรรม และ
5) การคล้ อยตามกลุม่ อ้ างอิง ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมและไม่มีอิทธิพลทางอ้ อมต่อ
พฤติ ก รรมการเรี ย นผ่า นสื+อ อิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ผ่า นเจตนาเชิ งพฤติ ก รรม ผลการวิจัย ระยะที+ 2 พบว่า
1) นิสติ ในกลุม่ ทดลองที+ได้ รับโปรแกรมส่งเสริ มคุณลักษณะทางจิต มีคะแนนเฉลีย+ เจตนาเชิงพฤติกรรม
และพฤติ กรรมการเรี ยนผ่านสื+อ อิ เล็ก ทรอนิก ส์ สูงกว่ากลุ่ม ควบคุม ในระยะวัดผลหลังทดลองทัน ที
2) นิสิตในกลุม่ ทดลองมี ความคงทนของเจตคติต่อการเรี ยนผ่านสือ+ อิเล็กทรอนิกส์ การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม และการควบคุมตน มากกว่ากลุม่ ควบคุมระหว่างช่วงการวัดผลหลังการทดลองทันทีจนถึง
วัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์ และ3) นิสิตในกลุม่ ทดลองมีความคงทนของเจตนาเชิงพฤติกรรมและ
พฤติกรรมการเรี ยนผ่านสื+ออิเล็กทรอนิกส์ มากกว่ากลุม่ ควบคุมระหว่างช่วงการวัดผลหลังการทดลอง
ทันทีจนถึงวัดผลหลังการทดลอง 4 สัปดาห์

