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Abstract 

 

The purpose of this study was to empirically validate the causal relationship model of psychosocial 

factors that affect e-learning behavior. The sample consisted of 360 undergraduate students who 

studied in Bangkok. Proportion stratified random sampling was used. Questionnaires were used to 

collect data, with Cronbach’s Alpha coefficient between 0.90 - 0.95. Data were analyzed by 

structured equation modeling technique. The result showed that the proposed model fitted with the 

empirical data (chi-square=274.63, df= 85, p= 0.00, chi-square/df= 3.23, RMSEA= 0.07, GFI=0.92, 

CFI=0.98, NFI=0.97). The result of path analysis showed that 1) Intention, perceived behavioral control, 

social support and knowledge of e-learning had positive and direct effect on e-learning behavior 

(β = 0.53, 0.16, 0.30, 0.09, p < 0.05, respectively). 2) Perceived behavioral control, attitude toward 

e-learning and social support had positive and direct effects on intention (β = 0.46, 0.37, 0.18, p < 

0.05, respectively). 3) Achievement motivation had positive and direct effected on Attitude toward 

e-learning (β = 0.55, p < 0.05). 4) Perceived behavioral control, attitude toward e-learning and 

social support played a mediating role variable of the indirect effects between intention and e-

learning behavioral (β = 0.24, 0.20, 0.09, p < 0.05, respectively). 5) Achievement motivation 

played a mediating role variable of the indirect effects between attitude toward e-learning and 

Intention (β = 0.21, p < 0.05). 6) Subjective norm had no positive direct or indirect effect on e-

learning behavior.     
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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีในกรุงเทพมหานคร จ านวน 360 คน 
ท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ที่มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 
0.90 ถึง 0.95 และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัย พบว่า รูปแบบ
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ หลังจากการปรับโมเดล (chi-square = 274.63, 
df = 85, p= 0.00, chi-square/df = 3.23, RMSEA = 0.07, GFI = 0.92, CFI = 0.98, NFI = 0.97) ผลการ
ทดสอบเส้นทางอิทธิพล พบว่า 1) เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การสนับสนุนทางสังคม 
และความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(β = 0.53, 0.16, 0.30 และ 0.09, p < 0.05 ตามล าดับ) 2) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการเรียน

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม (β = 0.46, 0.37, 
0.18, p < 0.05 ตามล าดับ) 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

(β =  0.55, p < 0.05) 4) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการ
สนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม 

(β =0.24, 0.20, และ 0.09, p < 0.05 ตามล าดับ) และ5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนา 

เชิงพฤติกรรมโดยผ่านเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (β =0.21, p < 0.05) และ 6) การคล้อยตามกลุ่ม
อ้างอิงไม่มีอิทธิพลทางตรงและอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 ค ำส ำคัญ: พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนทางสังคม แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
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บทน า 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology: ICT) 
เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะที่ส าคัญในการเรียนรู้
และการศึกษายุคใหม่ที่เรียกว่า ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills, 2011) ดังนั้น   
การจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง จึงควรให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา สามารถเชื่อมโยงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั่วโลกผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้เกิดการเรียนได้อย่างไร้ขีดจ ากัดในเรื่องระยะทาง เวลา และสถานที่ด้วยตัวผู้เรียนเอง 
โดยไม่จ าเป็นต้องคอยรับความรู้จากผู้สอนแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ไปด้วยกัน        
การเรียนการสอนจึงไม่ได้เกิดเฉพาะในห้องเรียนแต่อย่างเดียว การเรียนการสอนยุคใหม่ บทบาทหน้าที่และ
กิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนและผู้สอนจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม จากห้องเรียนสู่โลกกว้าง การเรียนยุค
ใหม่จึงเน้นรูปแบบกิจกรรมเชิงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง (ไพฑูรย์ ศรีฟ้า , 2556) 
จากความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดังกล่าว ท าให้สถาบันการศึกษาโดยเฉพาะใน
ระดับอุดมศึกษาได้พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยน าเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาใช้
สนับสนุนการเรียนการสอน และการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนในหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งการเรียนการสอน
ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศที่เรียกว่า การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรืออีเลิร์นนิง (e-Learning) โดยมีระบบ
การบริหารจัดการ การเรียนผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ (Learning Management System: LMS) ที่มีช่องทาง 
การสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน เป็นการเรียนที่ไม่มีข้อจ ากัดในเรื่องเวลาและสถานที่ใน
การใช้งาน โดยน าเสนอผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มือถือ และ 
แท็บเล็ต เป็นต้น ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ผ่านระบบเครือข่ายในการช่วยสนับสนุนการเรียน
การสอนจากการเรียนปกติ โดยใช้ประโยชน์จากการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เติมช่องว่างการเรียนการสอน  
ในห้องเรียนและกระตุ้นการเรียนรู้ท าให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้อย่างรวดเร็วด้วยตนเอง แต่ในขณะเดียวกัน
ยังมีอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ค่านิยมและความมีวินัยของผู้เรียน ซึ่งความรู้สึกของผู้เรียนยังต้องการให้มีอาจารย์  
เป็นผู้สอน เพราะไม่คุ้นเคยกับการเรียนด้วยตนเอง ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังคงติดกับการเรียนการสอนที่ต้องมีอาจารย์
เป็นผู้หยิบยื่นข้อมูลให้ (ศรีศักดิ์  จามรมาน , 2551) นอกจากนั้น ปัญหาที่พบบ่อยจากการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ คือ ขาดแรงจูงใจในการเรียน การจัดการระบบการเรียนที่ดี ผู้เรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้
ระบบ รวมทั้งไม่เห็นความส าคัญของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และยังขาดการวางแผนการเรียน จึงท าให้
ผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน (วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล, 2550)  
 จากที่กล่าวข้างต้น การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องทราบถึงความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปส่งเสริมพัฒนา และปรับปรุงระบบการเรียน  
การสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนั้นการศึกษาถึงปัจจัยเชิงสาเหตุจะท าให้ทราบถึงตัว
แปรต่าง ๆ ที่น าไปสู่การก าหนดเนื้อหาและกิจกรรมในโปรแกรมการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ อ
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อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป รวมทั้งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ จะเป็นข้อมูล
สารสนเทศให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ทั้งผู้สอน สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ก ากับในเชิงนโยบาย 
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การประมวลเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการแสดงออกของผู้เรียนที่เกี่ยวกับการเรียนผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บและระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ เช่น ระบบ A-tutor, Moodle, 
Edmodo เป็นต้น โดยเนื้อหาของบทเรียนประกอบด้วย ข้อความ รูปภาพ เสียง วิดีโอและมัลติมีเดียอ่ืน ๆ จะถูก
ส่งไปยังผู้เรียนผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยผู้สอน ผู้เรียนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนทุกคนสามารถติดต่อแลกเปลี่ยน  
ความคิดเห็นและปรึกษากันได้ เช่นเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ เป็นการเรียนที่ไม่มีข้อจ ากั ดเรื่องเวลาและ
สถานที่ในการใช้งาน เพ่ือพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความสามารถในทักษะด้านต่าง  ๆ ตามจุดมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
แต่ละรายวิชา ส าหรับแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัย
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (The Theory of Planned Behavior) ของ Aizen (1991) ที่เชื่อว่า
พฤติกรรมมนุษย์ถูกก าหนดโดยเจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ขณะที่เจตนา 
เชิงพฤติกรรมได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจาก 3 ปัจจัย คือ เจตคติต่อการกระท าพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 
และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และจากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือก าหนดกลุ่มตัวแปร     
เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และก าหนดสมมติฐานการวิจัย ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน อธิบายว่าบุคคลจะแสดงพฤติกรรมหรื อไม่นั้นขึ้นอยู่กับเจตนา 
เชิงพฤติกรรม หรือเจตนาในการกระท าพฤติกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยชักจูงท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและจะเป็นตัวบ่งชี้ว่า
บุคคลได้ทุ่มเทความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และพยายาม
มากน้อยเพียงใด ความเป็นไปได้ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็มีมากเท่านั้น เจตนาเชิงพฤติกรรมที่มีความส าคัญกับ
การเรียนรู้และการกระท าอย่างมาก จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า บุคคลเมื่อมีเจตนาเชิงพฤติกรรม คือ 
บุคคลมีความต้องการ ความตั้งใจ ความพยายาม หรือการวางแผนที่จะแสวงหาความรู้ผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์มาก
ขึ้นเท่าใด จะส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่านั้น (กมลวรรณ ประภาศรีสุข , 2555; 
Moss, O’Connor, & White, 2010 ; Mohammadi, 2015)  ข้อค้นพบดั งกล่ าวแสดง ให้ เห็นว่ า  เจตนา 
เชิงพฤติกรรมเป็นปัจจัยสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และขึ้นอยู่กับการรับรู้การควบคุม
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พฤติกรรม ซึ่งหมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าเป็นความยากหรือง่ายที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น  ๆ และการที่บุคคล 
จะตัดสินใจกระท าพฤติกรรมใดต้องเชื่อว่าตนเองมีความสามารถที่จะควบคุมพฤติกรรมนั้นได้และมีโอกาสประสบ
ผลส าเร็จตามที่ Ajzen (1991) ได้อธิบายเหตุผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริง และการรับรู้  
การควบคุมพฤติกรรมไว้ว่า ถ้าความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมมีความคงที่การกระท าพฤติกรรมเป้าหมาย 
ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของบุคคล และความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมตามการรับรู้ของบุคคล เกี่ยวกับความ
พร้อม โอกาส และทรัพยากรที่สนับสนุนหรือขัดขวาง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมจึงเป็นตัวแทน ของ
ความสามารถในควบคุมพฤติกรรม สอดคล้องกับงานวิจัยหลายเรื่องที่แสดงให้เห็นว่า การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมเป็นปัจจัยสาเหตุ และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กมลวรรณ 
ประภาศรีสุข , 2555 ; Moss, O’Connor, & White, 2010 ; Chu, & Chen, 2015) นอกจากนั้น การรับรู้ 
การควบคุมพฤติกรรมยังเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่ส่งผลต่อเจตนาในการกระท าพฤติกรรม โดยที่ทฤษฎีพฤติกรรมตาม
แผนจะประเมินความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมจากการรับรู้ของบุคคล ดังนั้น การรับรู้การควบคุม
พฤติกรรม จึงเป็นตัวแทนของความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม และส่งผลต่อการเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรม 
สอดคล้องกับผลการศึกษาในอดีตที่แสดงถึงอิทธิพลทางตรงของการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมที่ส่งผลต่อเจตนา 
เชิงพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Chu & Chen, 2015; วสุพล ตรีโสภากุล, 2558)  

นอกจากอิทธิพลทางตรงของตัวแปรเจตนาเชิงพฤติกรรม และตัวแปรการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม        
ต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนยังได้อธิบายไว้ว่า ตัวแปรเจตนา      
เชิงพฤติกรรม จะได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจาก 3 ปัจจัย คือ การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการกระท า
พฤติกรรม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงในการกระท าพฤติกรรม ตัวแปรดังกล่าวนอกจากจะส่งอิทธิพลทางตรง
ต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมแล้ว ยังมี อิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเจตนา        
เชิงพฤติกรรมโดยเจตคติต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น หมายถึง การที่นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้านความคิดเชิงประเมินค่าต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีประโยชน์ มีข้อดีอย่างไร       
มากหรือน้อยเพียงใด หรือนักศึกษามีความเชื่อ ความรู้สึกชอบ พึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่ง
ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้ส่งผลต่อการเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมา       
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Lin (2011) พบว่า เจตคติต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรง
ต่อเจตนาในการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่องของนักศึกษาที่เรียนทาง Online ใน Cyber University และผล
การศึกษาของกมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) พบว่า เจตคติต่อการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อเจตนา
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเจตนา  
ในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ตามทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน หมายถึง การรับรู้  
ที่มีต่อบุคคลที่มีความส าคัญต่อตนเองว่าสมควรที่จะแสดงออกในพฤติกรรมต่าง ๆ ออกมาให้เหมาะสมกับ
มาตรฐานของคนในกลุ่มหรือไม่ (Ajzen, 1991) ประกอบกับผลการวิจัยในอดีตที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง กับเจตนาเชิงพฤติกรรม เช่น การวิจัยของ Lee (2010) ที่ท าการศึกษาตัวแปร
ท านายเจตนาในการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง พบว่า การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง เป็นหนึ่งในตัวแปร
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ที่ส่งผลต่อเจตนาในการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง และการวิจัยของธีระ กุลสวัสดิ์ (2556) ที่พบว่า 
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงส่งผลต่อความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง และส่งผลทางอ้อมต่อการใช้อีเลิร์นนิ่งผ่าน 
ความตั้งใจในการใช้อีเลิร์นนิ่ง  

นอกเหนือจากตัวแปรดังกล่าวข้างต้น Ajzen (2011) ยังค านึงถึงความส าคัญกับความเพียงพอที่จะอธิบาย
เจตนาเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้เสนอให้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงตัวแปรที่นอกเหนือจากกรอบ
แนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน นั่นคือ ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม โดยจากการศึกษาพบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพลทางตรงต่อหลาย ๆ พฤติกรรม รวมทั้งพฤติกรรม 
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ยิ่งนักศึกษาได้รับการสนับสนุนทางสังคม จากเพ่ือนในชั้นเรียนและ
อาจารย์ผู้สอน ทั้งได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์ ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร 
(Thoits, 1982; Jacobson, 1986) เพ่ือสนับสนุนการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่าใด ยิ่งส่งผลท าให้
นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากข้ึนเท่านั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mckinley และ 
Wright (2014) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร ส่งผลให้นักศึกษามีการค้นหาข้อมูลออนไลน์
เพ่ิมขึ้น และผลการศึกษาของ พราวนภา เวียงค า (2557) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์ และจากการศึกษา Integrated Behavior Model โดยเป็นการศึกษาต่อ
ยอดจากแนวคิดพฤติกรรมตามแผน พบว่า ความรู้ เป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรม ( Montano & 
Kasprzyk, 2008) ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นตัวแปรที่น่าสนใจในการศึกษา  
ครั้งนี้ ซึ่งเป็นตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจดจ า เข้าใจเนื้อหา เข้าใจถึงความหมายของการเรียน 
โดยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะองค์ประกอบ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน และหน้าที่การใช้งานในแต่ละ
ส่วนที่อยู่ภายในระบบ รวมทั้งความสามารถในการน าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(Bloom, 1956) ความสามารถในการจดจ าและเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนจะส่งผลท าให้บุคคลมีพฤติกรรม
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับผลการศึกษาของพนารัตน์ พรมมา (2555) พบว่า ความรู้ในการใช้
อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และการศึกษาของ Zhang (2007) พบว่า ความรู้ 
มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาเช่นกัน และจากการศึกษาถึงสภาพปัญหาในการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์พบว่าปัญหาที่ส าคัญอย่างหนึ่ง นั่นคือ ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียน (วุทธิศักดิ์ โภชนุกูล , 2550) 
ท าให้ผู้เรียนไม่ประสบความส าเร็จในการเรียน โดยจากการประมวลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ตัวแปร
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรที่ส าคัญตัวหนึ่งที่มีอิทธิพลในโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรม 
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวคิดของ Ajzen (2006) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นตัวแปรภายนอก ที่เป็น
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ตัวแปรดังกล่าวจะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม ก็ต่อเมื่อตัวแปรนั้นมีอิทธิพลต่อเจตคติต่อ
พฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม  หรืออิทธิพลต่อน้ าหนักความส าคัญ 
(ความเชื่อเด่นชัด) ของตัวแปรทั้งสามนี้ ซึ่งแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นลักษณะของบุคคลที่แสดงให้เห็นถึง  
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานโดยจะท างานได้ดีภายใต้สภาพที่เขารู้สึกพอใจ ความต้องการทราบข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือการน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา เพ่ือการบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานหรือผลที่คาดหวัง และเมื่อ
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บุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงบุคคลจะไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุสิ่งที่คาดหวัง มีความสุขพึงพอใจ
เมื่อประสบผลส าเร็จในการกระท า และจะส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย ดังข้อค้นพบจากการศึกษา  
ของมณีวรรณ ยังปลื้มจิตต์ (2547) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อการเรียนรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ และการศึกษาของวันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติ
ต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
 จากการประมวลเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดในการวิเคราะห์ปัจจัยสาเหตุ ที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ในกรอบแนวคิดการ
วิจัยครั้งนี้ ดังแสดงภาพประกอบ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานหลักของการวิจัย คือ รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่สร้างขึ้น มีความสอดคล้องกับข้อมูล      
เชิงประจักษ์ โดยมีสมมติฐานย่อยตามเส้นอิทธิพลของตัวแปรในรูปแบบความสัมพันธ์ ได้แก่ 1) เจตนา 
เชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การสนับสนุนทางสังคม และความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนทางสังคม และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลทางตรง
ต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์       

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
- มีความรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ต้องการข้อมูลย้อนกลับ 
- เป็นผู้เปลี่ยนแปลงพัฒนาอยู่

การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
- การรับรู้ความสามารถของตน 
- ความสามารถในการควบคุมตน 

เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ความรู้สึก 
- ความคิดเชิงประมาณค่า 

การสนับสนุนทางสังคม 
- ด้านอารมณ์ 
- ด้านข้อมูลข่าวสาร 
- ด้านทรัพยากร 

 
เจตนาเชงิพฤติกรรม 

 
พฤติกรรมการเรยีนผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ 
- การใช้ประโยชน ์
- การมีปฏิสัมพันธ ์
- ระยะเวลา/ความถี่ในการเรียน 

การคล้อยตามกลุม่อ้างอิง 
- การคล้อยตามอาจารย ์
- การคล้อยตามเพื่อน 

ความรู้เกี่ยวกบัการเรยีน 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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4) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนทางสังคมและ  
การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเจตนา 
เชิงพฤติกรรม  
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Causal Relationships) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่ก าลังศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ท าการก าหนดขนาดตัวอย่าง
ตามแนวคิดของ Kline (2005) โดยในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ขนาดตัวอย่างควรอยู่ระหว่าง 10-20 คน 
ต่อหนึ่งตัวแปรสังเกต ทั้งนี้ในโมเดลการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนตัวแปรสังเกต จ านวน 17 ตัวแปร ดังนั้น ขนาดตัวอย่าง
ที่เหมาะสมควรมีจ านวนมากกว่า 170 คน จึงท าการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วน โดยก าหนดให้กลุ่ม
สาขาวิชาเป็นหน่วยการสุ่ม จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และกลุ่มสาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สุ่มเลือกคณะภายในกลุ่มสาขา  ๆ ละ 3 คณะ และ
ค านวณหาขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนประชากรของคณะนั้น ๆ ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ด้วยแบบสอบถาม 
จ านวน 410 ฉบับ ซึ่งมากกว่าจ านวนตัวอย่างที่ต้องการ ร้อยละ 20 เพ่ือชดเชยกรณีที่อัตราการตอบกลับไม่ครบ 
และชดเชยกรณีค าตอบในแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ โดยได้ท าหนังสืออธิบายและขอความยินยอมในการเข้าร่วมการ
วิจัยและให้ข้อมูล ตามใบรับรองจริยธรรมการวิจัย หมายเลขรับรอง SWUEC/E-300/2559 ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลดังกล่าวได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมด 395 ฉบับ คิดเป็นอัตราการตอบกลับ ร้อยละ 96.34 
และเมื่อน ามาตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกต้องจากการตอบกลับ พบว่า จ านวนของแบบสอบถามที่ใช้ได้จริงในการ
วิจัยครั้งนี้ คือ 360 ฉบับ ซึ่งถือว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างมีความเพียงพอที่จะน ามาใช้ในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 
  
เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในงานวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วน
ที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุ
ของพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยแบบทดสอบและแบบสอบถามจ านวน 8 ฉบับ ท าการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน ตรวจสอบค่าความยากง่าย ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 
ตามประเภทของแบบวัด และตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
รายละเอียดดังนี้ 1) แบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบถูก
หรือผิด มีค่าความยากง่ายอยู่ ระหว่าง 0.52-0.88 และค่าความเชื่อมั่น KR-20 ทั้ งฉบับ เท่ากับ 0.43 
2) แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลักษณะข้อค าถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
ตั้งแต่ “ไม่เคยปฏิบัติเลย ถึง ปฏิบัติบ่อยครั้ง” 3) แบบสอบถามเจตนาเชิงพฤติกรรม 4) แบบสอบถามการรับรู้ 
การควบคุมพฤติกรรม 5) แบบสอบถามเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 6) แบบสอบถามการคล้อยตาม
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กลุ่มอ้างอิง 7) แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และ 8) แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ลักษณะข้อค าถาม
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 6 ระดับ ตั้งแต่ “ไม่จริงเลย ถึง จริงที่สุด” ทั้งนี้แบบสอบถามดังกล่าวมีค่าความเชื่อมั่น
ชนิดความสอดคล้องภายในแบบอัลฟาทั้งฉบับเท่ากับ 0.95, 0.87, 0.91, 0.92, 0.90, 0.91 และ 0.93 ตามล าดับ 
โดยแบบสอบถามมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบรายข้อค าถาม จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิ งยืนยัน อยู่ระหว่าง 
0.43-0.88, 0.36–0.78, 0.55-0.84, 0.63-0.87, 0.63-0.82, 0.59-0.82 และ 0.52-0.81 ตามล าดับ 
 
สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
วัดตัวแปร 2) การวิเคราะห์หาค่าสถิติพ้ืนฐาน 3) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบการวัดตัวแปรด้วย 
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และ 4) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุตาม
สมมติฐานการวิจัยกับข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยการวิเคราะห์อิทธิพล โดยพิจารณาจากค่าดัชนีตรวจสอบความ
กลมกลืนของรูปแบบ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ ( 2 ) ค่าสัดส่วนระหว่างไค-สแควร์กับองศาความอิสระ ( 2 /df) ค่า 
RMSEA ค่า CFI ค่า GFI และค่า NFI โดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้ ค่าไค-สแควร์ควรมีนัยส าคัญทางสถิติ ค่า 2 /df 
ควรมีสัดส่วนไม่เกิน 5 ค่า RMSEA ควรมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.08 ค่า CFI ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 GFI ต้องไม่ต่ า
กว่า 0.90 และค่า NFI ต้องไม่ต่ ากว่า 0.90 (Kline, 2005) 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง ร้อยละ 52.2 เพศชาย   
ร้อยละ 47.8 ก าลังเรียนอยู่ในกลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร้อยละ 37.50 ร้อยละ 35.50 และร้อยละ 27.0 ตามล าดับ โดยเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ระบบ A-tutor มากที่สุด ร้อยละ 39.7 รองลงมา คือ ระบบ Edmodo และระบบ Moodle ร้อยละ 
30.9 และ 29.4 ตามล าดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตทั้ง 17 ตัวแปร ในรูปแบบความสัมพันธ์
เชิ งสา เหตุภาพรวม พบว่ า  ค่ าสั มประสิทธิ์ สหสัม พันธ์  อยู่ ระหว่ า ง  0.01 ถึ ง  0.78 ซึ่ งถื อว่ า เป็นค่ า 
ที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง  
 ผลการตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมี
ค่าดัชนีตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ ภายหลังการปรับแก้อยู่ในแก้ที่ยอมรับได้ ได้แก่ ค่า  2  = 274.63, 
df = 85, p = 0.00,  2 /df = 3.23, RMSEA = 0.07, GFI = 0.92, CFI = 0.98, NFI = 0.97 ค่าสัมประสิทธิ์การ
พยากรณ์ของตัวแปร เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติกรรมการเรียนผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีค่าเท่ากับ 0.31, 0.68 และ 0.83 ตามล าดับ โดยตัวแปรเชิงสาเหตุภายในรูปแบบความสัมพันธ์
สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เจตนาเชิงพฤติกรรม และ
พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้ร้อยละ 31 ร้อยละ 68 และร้อยละ 83 ตามล าดับ ผลการประมาณค่า
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สัมประสิทธิ์อิทธิพลของตัวแปร พบว่า 1) เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม การสนับสนุนทาง
สังคม และความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.53, 0.16, 0.30 และ 0.09 
ตามล าดับ 2) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุน 
ทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.46, 0.37 และ 0.18 ตามล าดับ ส่วนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม 
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 3) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.55 4) การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.24, 0.20 และ 0.09 ตามล าดับ ส่วนการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง มีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ 5) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 
มีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม โดยผ่านเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญ  
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.21 รายละเอียดแสดงตามตาราง 1 และภาพประกอบ 2 
 

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล (β) ของตัวแปรสาเหตุไปยังตัวแปรผลภายในรูปความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ปรับแก้ 

ตัวแปร 

เจตคติต่อการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

(r2= 0.31) 

เจตนาเชิงพฤติกรรม  
(r2= 0.68) 

พฤติกรรมการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(r2= 0.83) 

DE IE TE DE IE TE DE IE TE 

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส ์       0.09* - 0.09* 

การสนับสนุนทางสังคม - - - 0.18* - 0.18* 0.30* 0.09* 0.39* 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ 0.55* - 0.55* - 0.21* 0.21* - 0.11* 0.11* 

เจตคตติ่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ - - - 0.37* - 0.37* - 0.20* 0.20* 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง - - - 0.01 - 0.01 - 0.00 0.00 

การรับรู้การควบคมุพฤติกรรม - - - 0.46* - 0.46* 0.16* 0.24* 0.40* 

เจตนาเชิงพฤติกรรม - - - - - - 0.53* - 0.53* 
2 =274.63, df= 85, p= 0.00, 2 /df= 3.23, RMSEA= 0.07, GFI=0.92, CFI=0.98, NFI=0.97 

DE หมายถึง อิทธิพลทางตรง (Direct effect) IE หมายถึง อิทธิพลทางอ้อม ( Indirect effect) TE หมายถึง 
อิทธิพลโดยรวม (Total effect) * หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ภาพประกอบ 2 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 จากการตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตสังคม ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้นมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
ภายหลังการปรับ ค่าดัชนีความกลมกลืนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลตาม
สมมติฐานย่อยของการวิจัย สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาพบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมความรู้เกี่ยวการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนทางสังคม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาเชิงพฤติกรรมการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
และพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อธิบายได้ด้วยทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ที่ได้
อธิบายว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกก าหนดโดยเจตนาเชิงพฤติกรรม และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยที่เจตนา  
ในการกระท าพฤติกรรม เป็นปัจจัยชักจูงที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมและจะเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลได้ทุ่ม เท 
ความพยายามมากน้อยเพียงใดที่จะกระท าพฤติกรรมนั้น ยิ่งบุคคลมีความตั้งใจแน่วแน่และพยายามมากน้อย
เพียงใด ความเป็นไปได้ที่บุคคลจะแสดงพฤติกรรมก็มีมากเท่านั้น ซึ่งเจตนาเชิงพฤติกรรมมีความส าคัญกับ  
การเรียนรู้และการกระท าอย่างมาก ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้เป็นการยืนยันแนวคิดดังกล่าวที่พบว่า ยิ่งนักศึกษา 
มีเจตนาเชิงพฤติกรรม คือ มีระดับความต้องการ ความตั้งใจ ความพยายาม หรือการวางแผนที่จะแสวงหาความรู้

0.43* 
0.94* 

0.75* 

0.98* 

0.89* 

0.84* 

0.87* 

0.80* 

0.83* 

0.93* 

0.79* 

0.80* 

0.78* 

0.75* 

0.55* 

0.37* 

0.01 

0.47* 

0.18* 

0.53* 

0.16* 

0.30* 
0.09* 

0.79* 

เป็นผู้เปลี่ยนแปลง
พัฒนาอยู่เสมอ 

พฤติกรรมการ
เรียนผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

ความรู้สึก 

ความรู้เกี่ยวกับ
การเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

 

การใช้ประโยชน์ 

 

การมปีฏิสัมพันธ์ 

ระยะเวลา/ความถ่ี
ในการเรียน 

เจตคติ 
ต่อการเรียนผ่าน
สื่ออเิล็กทรอนิกส์ 

 

การคล้อยตาม
กลุ่มอ้างอิง 

การรับรู้การ
ควบคุม

พฤติกรรม 

 

การสนับสนุน
ทางสังคม 

 

แรงจูงใจ 
ใฝ่สัมฤทธิ์ 

ความรู้เกี่ยวกับการเรียน
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

การคล้อยตามอาจารย์ 

การคล้อยตามเพื่อน 

เจตนาเชิงพฤติกรรม 

มีความรับผิดชอบต่อ
การปฏิบัติ 

ต้องการข้อมูลย้อนกลับ 

ด้านอารมณ ์

ด้านข้อมูลข่าวสาร 

ด้านทรัพยากร 

การรับรู้ความสามารถ
ของตน 

ความสามารถ 
ในการควบคุมตน 

ความคิด 

เชิงประเมินค่า 

เจตนา 
เชิงพฤติกรรม 

 
0.91* 

0.35* 



94 | JBS  รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ISSN 1686-1442 

วารสารพฤตกิรรมศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบบัที่ 1 มกราคม 2561 ลิขสิทธิ์โดย สถาบันวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีการบริหารจัดการการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่าใด ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรม
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่านั้น และสอดคล้องกับการศึกษาของ Mohammadi (2015) 
ท าการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการเรียนผ่านโมบายเลิร์นนิ่ง (m-Learning) พบว่า ตัวแปรเจตนา 
เชิงพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านโมบายเลิร์นนิ่ง อย่างมีนัยส าคัญท างสถิติ และ
การศึกษาของกมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) พบว่า เจตนาเชิงพฤติกรรมมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมใน  
การใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ขณะที่ตัวแปรการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม นอกจากจะส่งผลต่อพฤติกรรม  
ของบุคคลแล้วยังเป็นตัวแปรที่ส่งผลทางอ้อมต่อพฤติกรรมของบุคคลโดยผ่ านเจตนาเชิงพฤติกรรม ซึ่งการรับรู้ 
การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลนั้นเป็นการรับรู้ของบุคคลถึงความง่ายหรือความยากในการกระท าพฤติกรรม  
ที่สนใจ โดย Ajzen ได้อธิบายเหตุผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงและการรับรู้การควบคุม
พฤติกรรมไว้ 2  ประเด็น คือ 1) ถ้าความตั้งใจในการกระท าพฤติกรรมมีความคงที่ บุคคลจะมีความพยายาม 
มากหรือน้อยเพียงใดในการกระท าพฤติกรรมเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของบุคคลนั้น 2) ความเชื่อพ้ืนฐาน
ของทฤษฎีเกี่ยวกับความส าเร็จของการกระท าว่า ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุม ซึ่งการกระท า
พฤติกรรมของบุคคลจะเกิดขึ้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความพร้อม โอกาส และทรัพยากรที่สนับสนุนหรือขัดขวาง
การกระท า ดังที่การศึกษาครั้งนี้พบว่า นักศึกษามีการรับรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถของตนเองเกี่ยวกับ
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่งผลท าให้นักศึกษาเกิดพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับ
ข้อค้นพบในอดีตที่แสดงให้เห็นว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
เจตนาเชิงพฤติกรรมและมีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมของบุคคล ผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม เช่น 
การวิจัยของ Moss, O’Connor และ White (2010) ที่พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อ
การใช้สื่ออัพโหลดบนอินเทอร์เน็ต ของนักศึกษามหาวิทยาลัย และการศึกษาของกมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) 
พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม และพฤติ กรรมในการใช้วารสาร
อิเล็กทรอนิกส์  
 นอกจากนั้นผลการศึกษายังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุน  
ทางสังคม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ Ajzen (2011) ที่ให้ค านึงถึงความส าคัญกับความเพียงพอที่จะอธิบายเจตนา 
เชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมได้อย่างสมบูรณ์ โดยได้เสนอให้ศึกษาเพ่ิมเติมถึงตัวแปรที่นอกเหนือจากกรอบแนวคิด
ของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรดังกล่าว คือ ตัวแปรความรู้เกี่ยวการเรียนผ่ านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และตัวแปรการสนับสนุนทางสังคม โดยที่ตัวแปรความรู้นั้นเป็นตัวแปรที่แสดงให้เห็นถึง
ความสามารถในการจดจ า เข้าใจเนื้อหา เข้าใจถึงความหมายของการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับศัพท์เฉพาะ องค์ประกอบ ขั้นตอนการเข้าใช้งาน และหน้าที่การใช้งานในแต่ละส่วนที่อยู่
ภายในระบบ รวมทั้งความสามารถในการน าเอาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
(Bloom, 1956) ซึ่งความสามารถในการจดจ าและเข้าใจเนื้อหาที่เกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์นี้ ส่งผล
ท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับผลการศึกษาที่ผ่านมาของพนารัตน ์
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พรมมา (2555) พบว่า ความรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ตมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต และ
การศึกษาของ Zhang (2007) พบว่า ความรู้มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักศึกษาเช่นกัน ส่วนตัวแปร
การสนับสนุนทางสังคม นอกจากจะมีอิทธิพลทางตรงต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แล้ว ยังพบว่า  
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ยิ่งนักศึกษาได้รับการสนับสนุน  
ทางสังคมจากเพ่ือนในชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอน ทั้งได้รับการสนับสนุนด้านอารมณ์ ได้รับการสนับสนุนด้านข้อมูล 
ได้รับการสนับสนุนด้านทรัพยากร (Thoits, 1982 ; Jacobson, 1986) เ พ่ือสนับสนุนการเรียนผ่ านสื่ อ 
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่าใด ยิ่งส่งผลท าให้นักศึกษามีพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่านั้น 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Mckinley และ Wright (2014) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร ส่งผลให้นักศึกษามีการค้นหาข้อมูลออนไลน์เพ่ิมขึ้น และยังสอดคล้องกับการศึกษาของเนติมา กมลเลิศ 
(2549) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อไปยังพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการใช้
อินเทอร์เน็ต และผลการศึกษาของพราวนภา เวียงค า (2557) พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายออนไลน์   

ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์                  
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ของ Ajzen (1991) ที่ได้อธิบายว่า พฤติกรรมมนุษย์ถูกก าหนดโดยเจตนาเชิงพฤติกรรม 
และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ขณะที่เจตนาเชิงพฤติกรรมได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจาก 3 ปัจจัย คือ เจตคติต่อ
การกระท าพฤติกรรม การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม โดยที่ Ajzen ได้กล่าวถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมกับเจตนาเชิงพฤติกรรมว่า ถ้าความตั้งใจในการกระท า
พฤติกรรมมีความคงที่ บุคคลจะมีความพยายามมากหรือน้อยเพียงใดในการกระท าพฤติกรรมเป้าหมาย ขึ้นอยู่กับ
ความเชื่อมั่นของบุคคลนั้น ว่าเขาสามารถควบคุมการกระท าพฤติกรรมนั้นได้ ก็มีความเป็นไปได้ที่จะพยายาม
กระท าพฤติกรรมดังกล่าว มากกว่าบุคคลที่ขาดความเชื่อมั่นว่าเขาสามารถควบคุมการกระท าพฤติกรรมได้ ดังผล
การศึกษาครั้งนี้ที่พบว่า ยิ่งนักศึกษามีการรับรู้ถึงความสามารถของตนเองเกี่ยวกับการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
มากขึ้นเท่าใด ยิ่งส่งผลท าให้เกิด ระดับความต้องการ ความตั้งใจ ความพยายาม และการวางแผนที่จะแสวงหา
ความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเกิดเจตนาเชิงพฤติกรรมในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่านั้น 
การศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Liao, Chen และ Yen (2007) พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการใช้บริการออนไลน์  การศึกษาของ Lee (2010) พบว่า ตัวแปรการรับรู้ 
การควบคุมพฤติกรรมเป็นหนึ่งในตัวแปรที่ส่งผลต่อเจตนาในการเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง และ
การศึกษาของ Chu และ Chen (2015) ที่พบว่า การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาใน 
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

การศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า เจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อการเกิดเจตนา  
เชิงพฤติกรรม และยังมีอิทธิพลทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเจตนาเชิงพฤติกรรม 
กล่าวคือ การที่นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านความคิดเชิงประเมินค่าต่อการเรียน
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ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีประโยชน์ มีข้อดีอย่างไร มากหรือน้อยเพียงใด หรือนักศึกษามีความเชื่อ ความรู้สึกชอบ 
พึงพอใจต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิ่งที่ประโยชน์ต่อตนเอง ท าให้ส่งผลต่อการเกิดเจตนา  
เชิงพฤติกรรมในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามมา ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ Lin (2011) 
พบว่า เจตคติต่อการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาในการสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง 
ของนักศึกษาที่เรียนทาง Online ใน Cyber University และการศึกษาของกมลวรรณ ประภาศรีสุข (2555) ศึกษา
พบว่าเจตคติต่อการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีอิทธิพลต่อเจตนาในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และมีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อพฤติกรรมการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเจตนาในการใช้วารสารอิเล็กทรอนิกส์ และจากการวิจัยใน
ครั้งนี้พบว่า ตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มนั้น ไม่มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม อาจเนื่องมาจากการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยได้นิยามและแบ่งการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงออกเป็น 2 องค์ประกอบ คือ การคล้อยตามเพ่ือนและ 
การคล้อยตามอาจารย์ผู้สอน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักศึกษาที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น ย่อมมีเจตคติ 
ความเชื่อ หรือได้รับการจูงใจกระท าตามกลุ่มเพ่ือนวัยรุ่นที่อยู่ในวัยเดียวกันที่สนิทสนมมากกว่าบุคคลอ่ื น ๆ 
อย่างเช่น อาจารย์ผู้สอน จึงท าให้คะแนนการวัดตัวแปรการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงได้น้อย อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังมา
จากต่างคณะและต่างสาขาวิชา จึงท าให้อิทธิพลการคล้อยตามเกิดขึ้นไม่มากนัก ทั้งยังมีการกระจายของกลุ่มอ้างอิง
จากความหลากหลายของคณะ ซึ่งส่งผลต่อความคลุมเครือในการคล้อยตามพฤติกรรมของกลุ่มอ้างอิงด้วย ดังที่ 
สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546) ได้กล่าวว่า ปัจจัยสาเหตุที่ส่งผลต่อการคล้อยตามคือ กลุ่มอ้างอิงกับการคล้อยตาม 
ซึ่งกลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มที่บุคคลคนนั้นคิดว่าเหมือนกับตนเอง หรืออยากจะเป็นเหมือนเขาเหล่านั้นในคุณลักษณะ
บางประการ เช่น ค่านิยม เจตคติ ความเชื่อ หรือพฤติกรรมที่แสดงออกมา  

ผลการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และมีอิทธิพลทางอ้อมต่อเจตนาเชิงพฤติกรรม โดยผ่านเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า ยิ่งนักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มากขึ้นเท่าใด ย่อมท าให้
นักศึกษามีเจตคติต่อการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นเท่านั้น สอดคล้องกับการแนวคิดของ McClelland 
(1961) ที่กล่าวว่า บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีลักษณะบุคลิกภาพที่ส าคัญ คือ มีความรับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล โดยจะท างานได้ดีภายใต้สภาพที่เขารู้สึกพอใจ ต้องการทราบข้อมูลย้อนกลับ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนา เพ่ือการบรรลุผลส าเร็จตามมาตรฐานหรือผลที่คาดหวัง และเป็นผู้เปลี่ยนแปลง
พัฒนาจะกระท าในสิ่งที่แตกต่างและดีขึ้นจากเดิม แสวงหาวิธีการใหม่ที่ มีประสิทธิภาพเพ่ือเป้าหมายเสมอ 
เมื่อบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงบุคคลจะไม่ย่อท้อจากอุปสรรคต่าง  ๆ เพ่ือให้บรรลุตามสิ่งที่คาดหวังและมี
ความสุขพึงพอใจเมื่อประสบผลส าเร็จในการกระท า และส่งผลให้เกิดเจตคติที่ดีต่อสิ่งนั้นด้วย การศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของมณีวรรณ ยังปลื้มจิตต์ (2547) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อ
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และการศึกษาของวันวิสา สรีระศาสตร์ (2554) ที่พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  
มีอิทธิพลทางตรงต่อเจตคติต่อพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต 
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
1. ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรสาเหตุที่มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความรู้ เกี่ยวการเรียนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และการสนับสนุนทางสังคม ข้อค้นพบดังกล่าวเป็นแนวทางให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับคณะ ระดับภาควิชา ก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงอาจารย์ผู้สอน 
ควรน าข้อค้นพบที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางการสร้างโปรแกรมพัฒนา เพ่ือให้เกิดคุณลักษณะตามลักษณะ  
ของตัวแปรขึ้นในตัวบุคคลหรือตัวนักศึกษา เพ่ือให้การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เกิดประสิทธิภาพบรรลุ 
ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ต่อไป  

2. ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาได้รับอิทธิพลสูงจากตัวแปร
เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรม และการสนับสนุนทางสังคม เพ่ือให้การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอ
นิกส์ในนักศึกษาระดับปริญญาตรีมีประสิทธิภาพ ควรเสริมสร้างให้เกิดคุณลักษณะของตัวแปรทางจิตในตัวบุคคล 
เช่น เจตนาเชิงพฤติกรรม การรับรู้การควบคุมพฤติกรรมของตนเอง และสนับสนุนด้านสภาพแวดล้อมภายนอกตัว
บุคคล โดยการสนับสนุนทางสังคมแก่ผู้เรียน ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะระดับภาควิชา 
อาจารย์ ผู้ ส อน  ควรส่ ง เสริ ม ให้ นั กศึ กษามี เ จตนา เชิ งพฤติ กรรมการ เ รี ยนผ่ านสื่ อ อิ เ ล็ กท รอนิ กส์ 
ด้วยการส่งเสริมให้นักศึกษามีการรับรู้การควบคุมพฤติกรรมตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง 
ให้รับรู้ถึงความยากง่ายในการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือคอยเตือนและก ากับควบคุมตนเอง รวมทั้งผู้สอน  
ควรให้การสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการเรียนรู้ พร้อมทั้งคอยกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
บนสื่อเรียนออนไลน์ เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความตั้งใจ ความพยายาม ที่จะแสวงหาความรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งผลที่ตามมาท้ายสุด คือ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ท าให้การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บรรลุตามเป้าหมาย
ต่อไป    

3. ส าหรับการท าวิจัยในอนาคตควรมีการวิจัยในประเด็นดังนี้ 1) การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ
ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้องแบบจ าลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ซึ่งอาจจะเป็น
ข้อจ ากัดอธิบายได้เฉพาะอิทธิพล ความเป็นเหตุเป็นผลอย่างเดียว ขาดช่องว่างอธิบายวิธีการเสริมสร้างตัวแปร  
ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่พึงประสงค์ ดังนั้นแนวทางในการวิจัยครั้งต่อไป ควรจะ
ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลควบคู่กับการวิจัยเชิงคุณภาพหรือการวิจัย
เชิงอนาคต เพ่ือให้ได้แนวทางในการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2) การวิจัยครั้งต่อไปควร
ศึกษาถึงประสิทธิผลของโปรแกรมการเรียนการสอน ที่พัฒนาเนื้อหาของโปรแกรมมาจากตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ  
การเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากข้อค้นพบในงานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางจัดท าเป็นคู่มือหรือหลักสูตร  
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ และ 3) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฏี 
ในการศึกษาครั้งต่อไปหากใช้ทฤษฎีการกระท าตามแผนเป็นกรอบแนวคิดหลักของการวิจัย ควรศึกษาให้ครอบคลุม
ถึงตัวแปรความเชื่อเด่นชัด รวมถึงมีการวัดตัวแปรทางอ้อมโดยผ่านความเชื่อ (Belief Composites) โดยวัดในตัว
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