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บทคัดย่อ  
 

การวิจยัครัง้นี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือ (1) ศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต มหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (2) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนกบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต และ (3) เปรียบเทียบแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต จําแนกตาม

ปัจจยัสว่นบคุคล ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้ คือ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย  ปีการศกึษา 2554 

จากคณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ คณะสตัว-แพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 5,428 คน ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง

แบบแบ่งชัน้ภมิูตามสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ได้กลุม่ตวัอย่างจํานวน 373 คน เก็บ

รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสอบถามท่ีพฒันาขึน้ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่น

เบ่ียงเบนมาตรฐาน       ในการทดสอบสมมติฐานใช้คา่ที (t-test) คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั และการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว โดยกําหนดคา่นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 ผลการวิจยัพบวา่ (1) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์      วิทยาเขต

กําแพงแสนอยู่ในระดบัสงู (Χ =3.76) (2) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมมี่ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิต และ (3) นิสิตท่ีมีเพศ ภมิูลําเนา อาย ุคณะท่ีศกึษา และการศกึษาของบิดา มารดา ตา่งกนั

มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั 

 

ABSTRACT 

  The purposes of this research were (1) to study learning achievement motivation of Kasetsart 

University Students, Kamphaeng Saen Campus (2) to study the relationship between students’ 

learning achievement motivation and students’ learning achievement and (3) to compare students’ 

learning achievement motivation by personal factors. The samples used in this study were 373 

students studying in the faculty of Agriculture, Engineering, Education and Development Science, 

Liberal Arts and Science, Sports Science and Veterinary Medicine during the second semester of 

2011 academic year. The data were collected by a questionnaire developed by the researcher. The 

statistics used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, t-test, Person’s product 

moment correlation coefficient and One-Way ANOVA with statistical level of significance at .05.  

____________________________ 
1อาจารย์ประจําคณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน  
1Lecturer, Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng  Saeng Campus.  



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

885 

 The results revealed that (1) the learning achievement motivation of Kasetsart University 

students, Kamphaeng Saen Campus was at a high level (Χ =3.76) (2) students’ learning 

achievement motivation was not related to students’ learning achievement, and (3) personal factors; 

gender, residential area, faculties, parents’ education did not affect students’ learning achievement 

motivation. 
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คาํนํา 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นองค์ประกอบสําคัญท่ีจะส่งเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ดําเนินไปได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการทํางานหรือการศึกษา มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกําแพงแสน ในฐานะท่ีเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีหน้าท่ีสําคญัประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิตซึง่เป็น

กําลงัคนระดบัสงูและเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคญัในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ หากสามารถ

พฒันาและสง่เสริมให้นิสิตมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู นอกจากจะส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู และสามารถ

สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ระบบ

แรงงานของบัณฑิต ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศอีกด้วย  

ประกอบกับในปี พ.ศ.2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียว โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งใน

ประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียนดงักล่าว ดงันัน้ การพฒันาและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสงู นอกจากจะส่งผลต่อศกัยภาพในการทํางานของบัณฑิตในอนาคต รวมถึงผลิตภาพทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของประเทศไทยไมว่า่จะโดยทางตรงหรือทางอ้อมดงักล่าวข้างต้นแล้ว ยงัจะส่งผลต่อความสามารถในการ

แข่งขนัทางการศกึษาและเศรษฐกิจของประทศในกลุม่อาเซียนในอนาคตอนัใกล้อีกด้วย 

 จากความสําคญัของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึง่ผลท่ีได้จากการศกึษาจะสามารถใช้

เป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการพิจารณาหาแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอน  รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการ

สอนและกิจกรรมสง่เสริมหลกัสตูร  ในอนัท่ีจะสง่เสริมและพฒันาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน 

 2. เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนกบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตจําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  
 

 

ขอบเขตในการวิจัย 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้คือ นิสิตท่ีกําลังศึกษาระดับปริญญาตรึในคณะต่างๆ ของ

มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน  ได้แก่ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะ
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ศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

การกีฬา 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความปรารถนาหรือความต้องการท่ีจะศกึษาเล่าเรียนให้

สําเร็จ มีความขยันหมัน่เพียรโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคท่ีขัดขวาง พยายามหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ปัญหาท่ี

เกิดขึน้ มีความทะเยอทะยานสงูเพ่ือนําตนไปสู่ความสําเร็จ มุ่งมัน่ท่ีจะทําให้ดีเลิศ เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานท่ีตัง้ไว้

อย่างสงู 

 นิสิต หมายถงึ นิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีกําลงัศกึษาระดบัปริญญาตรีใน

คณะตา่งๆ โดยลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1 .  ทํ า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ร ะ ดับ แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ่ สัม ฤ ท ธ์ิ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดับ ป ริ ญ ญ า ต รี

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

 2. คณาจารย์ และมหาวิทยาลยัสามารถนําข้อมลูท่ีได้จากการศกึษาไปเป็นข้อมลูพืน้ฐานประกอบการ

พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  ซึ่งรวมทัง้กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม

หลกัสตูร  เพ่ือส่งเสริมและพฒันาแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตให้สงูขึน้ อนัจะส่งผลต่อศกัยภาพใน

การทํางานของบณัฑิตในอนาคต รวมถงึสง่ผลตอ่ผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศโดยรวมตอ่ไป 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 

1. แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน        มี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

 2. นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล อันได้แก่ เพศ อาย ุ

ภมิูลําเนา คณะท่ีศกึษา การศกึษาของบิดา และการศกึษาของมารดาต่างกนั มีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน

แตกตา่งกนั 
  

ระเบียบวิธีวิจัยและเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีประชากร กลุม่ตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การ

เก็บรวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู ดงันี ้

ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ นิสิตท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคปลาย ปีการศกึษา 2554 ของคณะ

ต่างๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน ได้แก่ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และ   

พฒันศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะสตัวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จํานวน 

5,428 คน 

 

กลุ่มตัวอย่าง 
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 ผู้ วิจยักําหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สตูรของ Taro Yamane (สพุตัรา  จุณณะปิยะ, 2551 อ้างถึง 

Taro Yamane, 1967) ได้กลุ่มตวัอย่างจํานวน 373 คน และดําเนินการสุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้

ตามสดัสว่น (Proportional Stratified Random Sampling) ได้จํานวนกลุม่ตวัอย่าง ดงัแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 

 

คณะ จาํนวนประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

1. เกษตร 1,861 128 

2. วิศวกรรมศาสตร์ 1,203 83 

3. ศกึษาศาสตร์และพฒันศาสตร์ 765 52 

4. ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 1,156 79 

5. สตัวแพทยศาสตร์ 272 19 

6. วิทยาศาสตร์การกีฬา 171 12 

รวม 5,428 373 
 

จากจํานวนกลุม่ตวัอย่างข้างต้น ผู้ วิจยัดําเนินการสุม่ตวัอย่างแบบง่ายก่อนดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู

ตอ่ไป 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัใช้แบบสอบถามท่ีพฒันาขึน้เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลู  ซึง่

ประกอบด้วยเนือ้หา 2 สว่น ได้แก่ 

 สว่นท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไปของนิสิต เป็นข้อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

 สว่นท่ี 2 ข้อคําถามเก่ียวกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต เป็นข้อคําถามแบบประมาณคา่ 5 

ระดบั จํานวน 30 ข้อ โดยกําหนดคา่คะแนนเป็นดงันี ้

 

 5  หมายถงึ  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัลกัษณะของนิสิตมากท่ีสดุ 

 4  หมายถงึ  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัลกัษณะของนิสิตมาก 

 3  หมายถงึ  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัลกัษณะของนิสิตปานกลาง 

 2  หมายถงึ  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัลกัษณะของนิสิตน้อย 

 1  หมายถงึ  ข้อความนัน้สอดคล้องกบัลกัษณะของนิสิตน้อยท่ีสดุ 

ทัง้นี ้ผู้ วิจยัได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายคา่คะแนนเป็นดงันี ้

ค่าเฉล่ีย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียน 

3.67 - 5.00 สงู 

2.34 - 3.66 ปานกลาง 

1.00 - 2.33 ต่ํา 
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 ในการพฒันาเคร่ืองมือ ผู้ วิจยัได้นําแบบสอบถามท่ีพฒันาขึน้ไปทดลองใช้กบันิสิตจํานวน 30 คน เพ่ือ

วิเคราะห์ความเช่ือมัน่ ด้วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ได้คา่ความ

เช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั .913 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ผู้ วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง  โดยแจกแบบสอบถามตามจํานวนกลุม่ตวัอย่างท่ีได้โดยให้กระจาย

ตามคณะและชัน้ปีท่ีศกึษา 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป คา่สถิติท่ีใช้ ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สําหรับสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way 

ANOVA) และคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation) 

 ทัง้นี ้ได้กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ดงักลา่ว ดงันี ้(สพุตัรา  จณุณะปิ

ยะ, 2551: 134)  

  

 0.7 ขึน้ไป หมายถงึ  มีความสมัพนัธ์ระดบัสงู 

 0.30 - 0.69 หมายถงึ  มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

 ต่ํากวา่ 0.30 หมายถงึ  มีความสมัพนัธ์ระดบัต่ํา 
 

ผลการศึกษาและข้อวิจารณ์ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามตอนท่ี1 พบวา่ นิสิตท่ีตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง 

(ร้อยละ 56) และมีอายรุะหวา่ง 21-25 ปี (ร้อยละ 57.4) สว่นใหญ่กําลงัศกึษาอยู่ในคณะเกษตร     (ร้อยละ 33.2) 

และมีภมิูลําเนาอยู่ตา่งจงัหวดั (ร้อยละ 84.9)  สําหรับรายได้ของครอบครัว สว่นใหญ่มีรายได้ 30,001 บาท ขึน้ไป 

(ร้อยละ 30.7)  ด้านการประกอบอาชีพของบิดา มารดา พบวา่ นิสิตสว่นใหญ่มีบิดาซึง่ประกอบอาชีพรับราชการ 

(ร้อยละ 24.2) และมีมารดาซึง่ประกอบอาชีพค้าขาย  และทํานา ทําไร่ (ร้อยละ 22.8 และ 22.5 ตามลําดบั) สว่น

ด้านการศกึษาของบิดามารดา พบวา่ นิสิตสว่นใหญ่มีบิดาและมารดาซึง่สําเร็จการศกึษาระดบัประถมศกึษา 

(ร้อยละ 35.4 และ 46.3 ตามลําดบั)  

สว่นผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากตอนท่ี 2 ของแบบสอบถาม พบวา่ ในภาพรวม นิสิตมหาวิทยาลยั 

เกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัสงู (Χ =3.76) ประเดน็ท่ีมี

คา่เฉลี่ยมากกวา่ข้ออ่ืน ๆ โดยอยู่ในระดบัสงู คือ ประเดน็เก่ียวกบั ข้าพเจ้ามีความตัง้ใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะเรียนให้

จบหลกัสตูร (Χ =4.61) รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกบัคํากลา่วท่ีวา่ “ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความสําเร็จอยู่

ท่ีนัน่” (Χ =4.44) สว่นประเดน็ท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยกวา่ข้ออ่ืนๆ โดยอยู่ในระดบัปานกลาง คือ ประเดน็เก่ียวกบั เม่ือ

พบข้อบกพร่องในการเรียน ข้าพเจ้าจะปลอ่ยให้ผ่านไป (Χ =3.01) รองลงมาคือ เม่ือเรียนในวิชาท่ียาก ข้าพเจ้ามี

ความตัง้ใจน้อย  และข้าพเจ้าใช้เวลาวา่งหลงัเลิกเรียนสําหรับการทบทวนบทเรียนเสมอ (Χ =3.11, 3.13 

ตามลําดบั) 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมมี่ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิต และ นิสติท่ีมีเพศ ภมิูลําเนา อาย ุคณะท่ีศกึษา และการศกึษาของบิดา มารดา ตา่งกนัมี

แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ 

จากผลการศกึษาดงักลา่ว มีประเดน็ท่ีนํามาอภิปรายได้ ดงันี ้
 

 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

 ผลการศกึษาพบวา่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต

กําแพงแสน อยู่ในระดบัสงู (Χ =3.76) ประเดน็ท่ีมีคา่เฉลี่ยมากกวา่ข้ออ่ืนๆ คือ ข้าพเจ้ามีความตัง้ใจอย่างแน่ว

แน่ท่ีจะเรียนให้จบหลกัสตูร มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.61 รองลงมา คือ ข้าพเจ้าเห็นด้วยกบัคํากลา่วท่ีวา่ “ความ

พยายามอยู่ท่ีไหน ความสําเร็จอยู่ท่ีนัน่” มีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 4.44 แสดงให้เห็นถงึความคาดหวงั และความตัง้ใจของ

นิสิตท่ีตัง้เป้าหมายเก่ียวกบัประเดน็ดงักลา่วไว้ในระดบัสงู แตเ่ม่ือพิจารณาเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีปฏิบติัใน 3 

ประเดน็ตอ่ไปนี ้ปรากฏวา่ไมมี่ความสอดคล้องกนั กลา่วคือ เ เม่ือพบข้อบกพร่องในการเรียน ข้าพเจ้าจะปลอ่ยให้

ผ่านไป เม่ือเรียนในวิชาท่ียาก ข้าพเจ้ามีความตัง้ใจน้อย และข้าพเจ้าใช้เวลาวา่งหลงัเลิกเรียนสําหรับการทบทวน

บทเรียนเสมอ ซึง่พบวา่นิสิตปฏิบติัในระดบัปานกลาง โดยมีคา่เฉลี่ยเท่ากบั 3.01, 3.11 และ 3.13 ตามลําดบั โดย

ท่ีพฤติกรรมดงักลา่วนี ้ซึง่แสดงให้เห็นวา่นิสิตไมมี่ความมุง่มัน่หรือความพยายามอย่างแท้จริงในอนัท่ีจะไปสู่

เป้าหมาย คือ ความสําเร็จในระดบัสงูด้านการเรียน 

 2. การทดสอบสมมตฐิาน 

  2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตไมมี่

ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต ซึง่ไมส่อดคล้องกบัผลการศกึษาของปัญจา ชชู่วย (2551) ท่ี

ศกึษาเร่ืองปัจจยัเชิงสาเหตท่ีุมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนคริ

นทรวิโรฒ ประสานมิตร วิทยาเขตปัตตานี พบวา่ ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลเฉพาะทางตรงตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

ได้แก่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ อนัดบัท่ีในการสอบเข้า และวิธีการสอบคดัเลือก และไมส่อดคล้องกบังานวิจยัของ วิไล

วรรณ  สริิสทุธ์ (2545) ซึง่ศกึษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีและนวตักรรมการศกึษา สถาบนัราชภฏัในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้รับ

อิทธิพลโดยตรงจากแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน และความรู้พืน้ฐานทางด้านเทคโนโลยีและนวตักรรม

การศกึษา นอกจากนี ้ยงัไมส่อดคล้องกบัผลการศกึษาของ ธญักร  คําแวง (2552) ซึง่ศกึษาเก่ียวกบัองค์ประกอบ

ท่ีมีอิทธิพลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาแคลคลูสั 1 ของนกัศกึษาหลกัสตูรวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  การท่ีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมมี่ความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสติ

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อาจเน่ืองมาจาก มีตวัแปรอ่ืนท่ีร่วมพยากรณ์หรือมีอิทธิพล

สําคญัตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตด้วย ซึง่จะต้องมีการศกึษาวิจยัตอ่ไป ทัง้นี ้จากการศกึษางานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ พบวา่ มีนกัวิชาการท่ีศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองนีแ้ละ

สว่นมากเป็นไปในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ หรือแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธ์ิมีผลตอ่การเพ่ิมและพฒันาตวัแปรอ่ืนด้วย ได้แก่ (1) การอบรมเลีย้งดแูบบอิสระ ควบคมุพอประมาณ (2) 

http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1527
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1527
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1527
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สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวระดบัปานกลาง (3) ความรับผิดชอบ (4) การรับรู้ความสามรถของตนเอง (5) 

ความขยนัหมัน่เพียรในการเรียน และ (6) ลกัษณะมุง่อนาคต  ซึง่ทัง้หมดมีความสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิใน

เชิงบวก (ภทรพร  ยทุธาภรณ์พินิจ และคณะ, 2552) 

 2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ นิสิตท่ีมีเพศ ภมิูลําเนา และอาย ุตา่งกนั มีแรงจงูใจใฝ่

สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ ซึง่สอดคล้องกบัผลการศกึษาของ สจิุนต์    เพ่ิม

พิทกัษ์ และทศันีย์นารถ  ลิม้สทุธิวนัภมิู (ม.ป.ป.) การท่ีตวัแปรเพศ ภมิูลําเนา และอาย ุไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนิสิต อาจเน่ืองจาก การศกึษาระดบัอดุมศกึษา ไมว่า่เป็นเพศหญิงหรือชาย       มีภมิูลําเนาใน

ตา่งจงัหวดัหรือกรุงเทพฯ จะต้องมีความมุง่มัน่และพยายามอย่างสงู จงึจะสามารถสําเร็จการศกึษาตามเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ในหลกัสตูร ดงันัน้ ตวัแปรเพศ และภมิูลําเนาท่ีตา่งกนัของนิสิต จงึไมส่ง่ผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

ทางการเรียน สําหรับตวัแปรอาย ุ เน่ืองจากนิสิตท่ีเป็นกลุม่ตวัอย่างมีช่วงห่างระหวา่งอายไุมแ่ตกตา่งกนัมาก และ

ไมว่า่จะอยู่ในกลุม่อายใุดจะต้องมีความมุง่มัน่และพยายามเพ่ือให้สามารถสําเร็จการศกึษา ดงันัน้ ตวัแปรอายท่ีุ

ตา่งกนั จงึไมส่ง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

สว่นผลการทดสอบสมมติฐานสําหรับตวัแปรอีก 3 ตวัแปร คือ คณะท่ีศกึษา การศกึษาของบิดา และ

การศกึษาของมารดา พบวา่ นิสิตท่ีศกึษาในคณะท่ีตา่งกนัมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนัอย่าง

มีนยัสําคญัทางสถิติ อาจเป็นเพราะวา่นิสิตสว่นใหญ่ไมว่า่จะศกึษาในคณะท่ีจดัการเรียนการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์ ได้ผ่านกระบวนการสอบคดัเลือกเข้า

มหาวิทยาลยัตามคณะท่ีตนเลือก และตามความถนดัของตนเอง จงึมีความพยายามและความมุง่มัน่ทางการ

เรียนไมแ่ตกตา่งกนั  สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานตวัแปรการศกึษาของบิดา และมารดา พบวา่นิสิตท่ีมีบิดา 

มารดาท่ีมีระดบัการศกึษาตา่งกนัมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนไมแ่ตกตา่งกนั   อาจเป็นเพราะวา่ สถาบนั

ครอบครัว โดยเฉพาะบิดา มารดา ไมว่า่จะสําเร็จการศกึษาระดบัใด จะสนบัสนนุและสง่เสริมให้บตุรได้เลา่เรียน

มากท่ีสดุเท่าท่ีจะสามารถทําได้ ประกอบกบัข้อมลูจากการตอบข้อคําถามในประเดน็ ใครคือต้นแบบหรือแรง

บนัดาลใจด้านการเรียนของนิสิตมากท่ีสดุ พบวา่ นิสิตสว่นใหญ่ (ร้อยละ 62.21) เห็นวา่ บิดา มารดา คือต้นแบบ

หรือแรงบนัดาลใจด้านการเรียนของนิสิตมากท่ีสดุ โดยนิสิตประสงค์จะศกึษาเลา่เรียนให้สําเร็จการศกึษา

ระดบัอดุมศกึษาตามความคาดหวงัของบิดา มารดา  ดงันัน้ จงึอาจทําให้ระดบัการศกึษาท่ีตา่งกนัของบิดา และ

ของมารดาไมส่ง่ผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารและสิ่งอ้างอิง 

 



การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

891 

กนิษฐา  ฐิติวฒันา.  2542.  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และความต้องการพัฒนาตนเองของช่างเทคนิค สังกัด

กรมทางหลวง.  (Online).  http://www.stkc.go.th/library.php?app=library Database 

Detail.php&id=29047&pubid=11, 20 สิงหาคม 2555. 

ธญักร  คําแวง.  2552. องค์ประกอบที่มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน วิชาแคลคูลัส 1 ของ

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร.  

(Online).  http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1527, 1 สิงหาคม 2555. 

ปัญจา ชชู่วย. 2551. ปัจจัยเชงิสาเหตุที่มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

พระมหาธานินทร์  ฐิติวีโร (อินทวี). 2545. การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอน

ปลายในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรี

สะเกษ.  (Online). http://202.28.52.4/En/thesiscontent_desc.php?ct=1&t_id=78,          

            1 สิงหาคม 2555. 

ภทรพร  ยทุธาภรณ์พินิจ และคณะ. 2552.  รายงานวิจัย เร่ือง การพัฒนาแรงจูงใจในสัมฤทธ์ิตามแนวคดิ

ของ ป.อ.ปยุตโต. (เอกสารอดัสําเนา) 

รุ้งโสฬส  สิทธิเวทย์.  2534.  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกับการปฏบิัตตินอย่างมี

พรหมวิหารส่ี ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

วิทยานิพนธ์ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

วิไลวรรณ  สิริสทุธ์.  2545. ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาโปรแกรมวิชา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สถาบันราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาครุศาสตรเทคโนโลยี. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ.  

(Online).  htt:www.lib.kmutt.ac.th/, 5 กนัยายน 2555. 

สจิุนต์  เพ่ิมพิทกัษ์ และทศันีย์นารถ  ลิม้สทุธิวนัภมิู. (ม.ป.ป.) (รายงานการวิจัย เร่ือง แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ. 

สเุนตร์  หสัขนั.  2544.  การศกึษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในการปฏบิัตงิานกับ

ความสําเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษา จังหวัดสกลนคร.  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สถาบนัราชภฏัสกลนคร. 

สพุตัรา  จณุณะปิยะ.  2551.  คู่มือการวิจัยทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์. พิมพ์ครัง้ท่ี 2.  กรุงเทพฯ: 

ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จํากดั. 

สรีุย์พร  กมุภคาม.  2554.  ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ สภาพแวดล้อมในการทาํงาน ความ

เหน่ือยหน่าย และความตัง้ใจลาออกของพยาบาล โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี.  วิทยานิพนธ์

ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวิทยาอตุสาหกรรม บณัฑิตวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Elias, H., & Rahman, W.R.A.  1995.  “Achievement Motivation of University Students.” Pertanika J. 

Soc. Sci. & Hum., 3(1): 1-10. 

Green, H.M. 1955. “Influences of job type, job status, and gender  on achievement motivation.” 

http://www.stkc.go.th/library.php?app=library
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1527
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/1527


การประชมุวิชาการแหง่ชาต ิมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

892 

  Current Psychology, 14(2): 159-165. 

Tarabadkar, A.S. 1978.  Achievement motivation and sources of job satisfaction/dissatisfaction in 

professional and non-professional working men and women. (Online).  

http://www.library.iitb.ac.in/~mnj/gsdl/cgi-bin/library?, August 10, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                


