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แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
Learning Achievement Motivation of Kasetsart University Students, Kamphaeng Saen Campus
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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต และ (3) เปรี ยบเทียบแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต จําแนกตาม
ปั จจัยส่วนบุคคล ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคปลาย ปี การศึกษา 2554
จากคณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ คณะสัตว-แพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา จํานวน 5,428 คน ใช้ วิธีการสุม่ ตัวอย่าง
แบบแบ่งชันภู
้ มิตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ได้ กลุม่ ตัวอย่างจํานวน 373 คน เก็บ
รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้น สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานใช้ คา่ ที (t-test) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวน ทางเดียว โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิจยั พบว่า (1) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสนอยู่ในระดับสูง ( Χ =3.76) (2) แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนิสิต และ (3) นิสิตที่มีเพศ ภูมิลําเนา อายุ คณะที่ศกึ ษา และการศึกษาของบิดา มารดา ต่างกัน
มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกัน

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.
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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.
Keywords: achievement motivation, learning achievement motivation, undergraduate student
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คํานํา

แรงจู ง ใจใฝ่ สัม ฤทธิ์ เ ป็ นองค์ ป ระกอบสํ า คัญ ที่ จ ะส่ ง เสริ ม ให้ กิ จ กรรมต่ า งๆ ดํ า เนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล ไม่ว่าจะเป็ นกิจกรรมด้ านการทํางานหรื อการศึกษา มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกําแพงแสน ในฐานะที่เป็ นสถาบันอุดมศึกษา มีหน้ าที่สําคัญประการหนึ่ง คือการผลิตบัณฑิตซึง่ เป็ น
กําลังคนระดับสูงและเป็ นทรัพยากรบุคคลที่สําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หากสามารถ
พัฒนาและส่งเสริ มให้ นิสิตมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์สงู นอกจากจะส่งผลให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง และสามารถ
สําเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรได้ อย่ างมีประสิทธิ ภาพแล้ ว ยังเป็ นการเสริ มสร้ างศัก ยภาพในการเข้ าสู่ระบบ
แรงงานของบัณ ฑิ ต ซึ่ง จะส่ ง ผลโดยตรงต่ อผลิ ต ภาพทางเศรษฐกิ จ และสัง คมโดยรวมของประเทศอี ก ด้ ว ย
ประกอบกับในปี พ.ศ.2558 ประเทศในกลุ่มอาเซียนจะรวมตัวกันเป็ นหนึ่งเดียว โดยประเทศไทยเป็ นหนึ่งใน
ประเทศสมาชิกของกลุ่มอาเซียนดังกล่าว ดังนัน้ การพัฒนาและส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนสูง นอกจากจะส่งผลต่อศักยภาพในการทํางานของบัณฑิตในอนาคต รวมถึงผลิตภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทยไม่วา่ จะโดยทางตรงหรื อทางอ้ อมดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว ยังจะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันทางการศึกษาและเศรษฐกิจของประทศในกลุม่ อาเซียนในอนาคตอันใกล้ อีกด้ วย
จากความสําคัญของแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ข้างต้ น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ซึง่ ผลที่ได้ จากการศึกษาจะสามารถใช้
เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน รวมทังกิ
้ จกรรมการเรี ยนการ
สอนและกิจกรรมส่งเสริ มหลักสูตร ในอันที่จะส่งเสริ มและพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตต่อไป
วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
กําแพงแสน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต
3. เพื่อเปรี ยบเทียบแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตจําแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
ขอบเขตในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการศึก ษาวิ จัย ครั ง้ นี ้ คื อ นิ สิ ต ที่ กํ าลัง ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรึ ใ นคณะต่ า งๆ ของ
มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ได้ แก่ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กําแพงแสน คณะ
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ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
การกีฬา
นิยามศัพท์ เฉพาะ
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน หมายถึง ความปรารถนาหรื อความต้ องการที่จะศึกษาเล่าเรี ยนให้
สําเร็ จ มีความขยันหมัน่ เพียรโดยไม่ย่อท้ อต่ออุปสรรคที่ ขัดขวาง พยายามหาวิธีการต่างๆ ในการแก้ ปัญหาที่
เกิดขึ ้น มีความทะเยอทะยานสูงเพื่อนําตนไปสู่ความสําเร็ จ มุ่งมัน่ ที่จะทําให้ ดีเลิศ เพื่อให้ บรรลุมาตรฐานที่ตงไว้
ั้
อย่างสูง
นิสิต หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ที่กําลังศึกษาระดับปริ ญญาตรี ใน
คณะต่างๆ โดยลงทะเบียนเรี ยนในภาคปลาย ปี การศึกษา 2554
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1 . ทํ า ใ ห้ ท ร า บ ถึ ง ร ะ ดั บ แ ร ง จู ง ใ จ ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธิ์ ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
2. คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยสามารถนําข้ อมูลที่ได้ จากการศึกษาไปเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานประกอบการ
พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการเรี ยนการสอน ซึ่งรวมทัง้ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนและกิจกรรมเสริ ม
หลักสูตร เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตให้ สงู ขึ ้น อันจะส่งผลต่อศักยภาพใน
การทํางานของบัณฑิตในอนาคต รวมถึงส่งผลต่อผลิตภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยรวมต่อไป
สมมติฐานในการวิจัย
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน
มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต
2. นิ สิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิ ทยาเขตกํ าแพงแสน ที่ มีปัจจัยส่วนบุคคล อันได้ แก่ เพศ อายุ
ภูมิลําเนา คณะที่ศกึ ษา การศึกษาของบิดา และการศึกษาของมารดาต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
แตกต่างกัน
ระเบียบวิธีวิจัยและเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีประชากร กลุม่ ตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั การ
เก็บรวบรวมข้ อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี ้
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการศึกษาครั ง้ นี ้ คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรี ยนในภาคปลาย ปี การศึกษา 2554 ของคณะ
ต่างๆ ในวิทยาเขตกําแพงแสน ได้ แก่ คณะเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กํ าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์ และ
พัฒนศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ การกีฬา จํานวน
5,428 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
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ผู้วิจยั กําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ สตู รของ Taro Yamane (สุพตั รา จุณณะปิ ยะ, 2551 อ้ างถึง
Taro Yamane, 1967) ได้ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 373 คน และดําเนินการสุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชัน้
ตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling) ได้ จํานวนกลุม่ ตัวอย่าง ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
คณะ
1. เกษตร
2. วิศวกรรมศาสตร์
3. ศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์
4. ศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
5. สัตวแพทยศาสตร์
6. วิทยาศาสตร์ การกีฬา
รวม
ต่อไป

จํานวนประชากร
1,861
1,203
765
1,156
272
171
5,428

กลุ่มตัวอย่ าง
128
83
52
79
19
12
373

จากจํานวนกลุม่ ตัวอย่างข้ างต้ น ผู้วิจยั ดําเนินการสุม่ ตัวอย่างแบบง่ายก่อนดําเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล

เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ซึง่
ประกอบด้ วยเนื ้อหา 2 ส่วน ได้ แก่
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนิสิต เป็ นข้ อคําถามแบบเลือกตอบ (Check List)
ส่วนที่ 2 ข้ อคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต เป็ นข้ อคําถามแบบประมาณค่า 5
ระดับ จํานวน 30 ข้ อ โดยกําหนดค่าคะแนนเป็ นดังนี ้
5 หมายถึง ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับลักษณะของนิสิตมากที่สดุ
4 หมายถึง ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับลักษณะของนิสิตมาก
3 หมายถึง ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับลักษณะของนิสิตปานกลาง
2 หมายถึง ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับลักษณะของนิสิตน้ อย
1 หมายถึง ข้ อความนันสอดคล้
้
องกับลักษณะของนิสิตน้ อยที่สดุ
ทังนี
้ ้ ผู้วิจยั ได้ กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเป็ นดังนี ้
ค่ าเฉลี่ย
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
3.67 - 5.00
สูง
2.34 - 3.66
ปานกลาง
1.00 - 2.33
ตํ่า
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ในการพัฒนาเครื่ องมือ ผู้วิจยั ได้ นําแบบสอบถามที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทดลองใช้ กบั นิสิตจํานวน 30 คน เพื่อ
วิเคราะห์ความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Reliability Coefficient Alpha) ได้ คา่ ความ
เชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บเท่ากับ .913
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามตามจํานวนกลุม่ ตัวอย่างที่ได้ โดยให้ กระจาย
ตามคณะและชันปี
้ ที่ศกึ ษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็ จรู ป ค่าสถิติที่ใช้ ได้ แก่ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สําหรับสถิตทิ ี่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way
ANOVA) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สนั (Pearson’s Product Moment Correlation)
ทังนี
้ ้ ได้ กําหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ดงั กล่าว ดังนี ้ (สุพตั รา จุณณะปิ
ยะ, 2551: 134)
0.7 ขึ ้นไป
0.30 - 0.69
ตํ่ากว่า 0.30

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความสัมพันธ์ระดับสูง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
มีความสัมพันธ์ระดับตํ่า

ผลการศึกษาและข้ อวิจารณ์
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามตอนที่1 พบว่า นิสิตที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
(ร้ อยละ 56) และมีอายุระหว่าง 21-25 ปี (ร้ อยละ 57.4) ส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ในคณะเกษตร (ร้ อยละ 33.2)
และมีภมู ิลําเนาอยู่ตา่ งจังหวัด (ร้ อยละ 84.9) สําหรับรายได้ ของครอบครัว ส่วนใหญ่มีรายได้ 30,001 บาท ขึ ้นไป
(ร้ อยละ 30.7) ด้ านการประกอบอาชีพของบิดา มารดา พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีบิดาซึง่ ประกอบอาชีพรับราชการ
(ร้ อยละ 24.2) และมีมารดาซึง่ ประกอบอาชีพค้ าขาย และทํานา ทําไร่ (ร้ อยละ 22.8 และ 22.5 ตามลําดับ) ส่วน
ด้ านการศึกษาของบิดามารดา พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีบิดาและมารดาซึง่ สําเร็ จการศึกษาระดับประถมศึกษา
(ร้ อยละ 35.4 และ 46.3 ตามลําดับ)
ส่วนผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากตอนที่ 2 ของแบบสอบถาม พบว่า ในภาพรวม นิสิตมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน มีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในระดับสูง ( Χ =3.76) ประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยมากกว่าข้ ออื่น ๆ โดยอยู่ในระดับสูง คือ ประเด็นเกี่ยวกับ ข้ าพเจ้ ามีความตังใจอย่
้
างแน่วแน่ที่จะเรี ยนให้
จบหลักสูตร ( Χ =4.61) รองลงมา คือ ข้ าพเจ้ าเห็นด้ วยกับคํากล่าวที่วา่ “ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็ จอยู่
ที่นนั่ ” ( Χ =4.44) ส่วนประเด็นที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยกว่าข้ ออื่นๆ โดยอยู่ในระดับปานกลาง คือ ประเด็นเกี่ยวกับ เมื่อ
พบข้ อบกพร่ องในการเรี ยน ข้ าพเจ้ าจะปล่อยให้ ผ่านไป ( Χ =3.01) รองลงมาคือ เมื่อเรี ยนในวิชาที่ยาก ข้ าพเจ้ ามี
ความตังใจน้
้ อย และข้ าพเจ้ าใช้ เวลาว่างหลังเลิกเรี ยนสําหรับการทบทวนบทเรี ยนเสมอ ( Χ =3.11, 3.13
ตามลําดับ)
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ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนิสิต และ นิสติ ที่มีเพศ ภูมิลําเนา อายุ คณะที่ศกึ ษา และการศึกษาของบิดา มารดา ต่างกันมี
แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาดังกล่าว มีประเด็นที่นํามาอภิปรายได้ ดังนี ้
1. แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต
ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
้
างแน่ว
กําแพงแสน อยู่ในระดับสูง ( Χ =3.76) ประเด็นที่มีคา่ เฉลี่ยมากกว่าข้ ออื่นๆ คือ ข้ าพเจ้ ามีความตังใจอย่
แน่ที่จะเรี ยนให้ จบหลักสูตร มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.61 รองลงมา คือ ข้ าพเจ้ าเห็นด้ วยกับคํากล่าวที่วา่ “ความ
พยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็ จอยู่ที่นนั่ ” มีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 4.44 แสดงให้ เห็นถึงความคาดหวัง และความตังใจของ
้
นิสิตที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวไว้ ในระดับสูง แต่เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ปฏิบตั ิใน 3
ประเด็นต่อไปนี ้ ปรากฏว่าไม่มีความสอดคล้ องกัน กล่าวคือ เ เมื่อพบข้ อบกพร่ องในการเรี ยน ข้ าพเจ้ าจะปล่อยให้
ผ่านไป เมื่อเรี ยนในวิชาที่ยาก ข้ าพเจ้ ามีความตังใจน้
้ อย และข้ าพเจ้ าใช้ เวลาว่างหลังเลิกเรี ยนสําหรับการทบทวน
บทเรี ยนเสมอ ซึง่ พบว่านิสิตปฏิบตั ิในระดับปานกลาง โดยมีคา่ เฉลี่ยเท่ากับ 3.01, 3.11 และ 3.13 ตามลําดับ โดย
ที่พฤติกรรมดังกล่าวนี ้ ซึง่ แสดงให้ เห็นว่านิสิตไม่มีความมุง่ มัน่ หรื อความพยายามอย่างแท้ จริ งในอันที่จะไปสู่
เป้าหมาย คือ ความสําเร็ จในระดับสูงด้ านการเรี ยน
2. การทดสอบสมมติฐาน
2.1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต ซึง่ ไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของปั ญจา ชูช่วย (2551) ที่
ศึกษาเรื่ องปั จจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาปริ ญญาตรี มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิโรฒ ประสานมิตร วิทยาเขตปั ตตานี พบว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลเฉพาะทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
ได้ แก่ แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ อันดับที่ในการสอบเข้ า และวิธีการสอบคัดเลือก และไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ วิไล
วรรณ สิริสทุ ธ์ (2545) ซึง่ ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สถาบันราชภัฏในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ รับ
อิทธิพลโดยตรงจากแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน และความรู้ พื ้นฐานทางด้ านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา นอกจากนี ้ ยังไม่สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ ธัญกร คําแวง (2552) ซึง่ ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน วิชาแคลคูลสั 1 ของนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
การที่แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อาจเนื่องมาจาก มีตวั แปรอื่นที่ร่วมพยากรณ์หรื อมีอิทธิพล
สําคัญต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิตด้ วย ซึง่ จะต้ องมีการศึกษาวิจยั ต่อไป ทังนี
้ ้ จากการศึกษางานวิจยั ที่
เกี่ยวข้ องกับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ พบว่า มีนกั วิชาการที่ศกึ ษาเกี่ยวกับเรื่ องนี ้และ
ส่วนมากเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ หรื อแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์มีผลต่อการเพิ่มและพัฒนาตัวแปรอื่นด้ วย ได้ แก่ (1) การอบรมเลี ้ยงดูแบบอิสระ ควบคุมพอประมาณ (2)
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สภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัวระดับปานกลาง (3) ความรับผิดชอบ (4) การรับรู้ ความสามรถของตนเอง (5)
ความขยันหมัน่ เพียรในการเรี ยน และ (6) ลักษณะมุง่ อนาคต ซึง่ ทังหมดมี
้
ความสัมพันธ์กบั แรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ใน
เชิงบวก (ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ และคณะ, 2552)
2.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นิสิตที่มีเพศ ภูมิลําเนา และอายุ ต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ ซึง่ สอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สุจินต์ เพิ่ม
พิทกั ษ์ และทัศนีย์นารถ ลิ ้มสุทธิวนั ภูมิ (ม.ป.ป.) การที่ตวั แปรเพศ ภูมิลําเนา และอายุ ไม่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของนิสิต อาจเนื่องจาก การศึกษาระดับอุดมศึกษา ไม่วา่ เป็ นเพศหญิงหรื อชาย มีภมู ิลําเนาใน
ต่างจังหวัดหรื อกรุ งเทพฯ จะต้ องมีความมุง่ มัน่ และพยายามอย่างสูง จึงจะสามารถสําเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์ที่
กําหนดไว้ ในหลักสูตร ดังนัน้ ตัวแปรเพศ และภูมิลําเนาที่ตา่ งกันของนิสิต จึงไม่สง่ ผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน สําหรับตัวแปรอายุ เนื่องจากนิสิตที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างมีช่วงห่างระหว่างอายุไม่แตกต่างกันมาก และ
ไม่วา่ จะอยู่ในกลุม่ อายุใดจะต้ องมีความมุง่ มัน่ และพยายามเพื่อให้ สามารถสําเร็ จการศึกษา ดังนัน้ ตัวแปรอายุที่
ต่างกัน จึงไม่สง่ ผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานสําหรับตัวแปรอีก 3 ตัวแปร คือ คณะที่ศกึ ษา การศึกษาของบิดา และ
การศึกษาของมารดา พบว่า นิสิตที่ศกึ ษาในคณะที่ตา่ งกันมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติ อาจเป็ นเพราะว่านิสิตส่วนใหญ่ไม่วา่ จะศึกษาในคณะที่จดั การเรี ยนการสอนด้ าน
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หรื อด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ได้ ผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกเข้ า
มหาวิทยาลัยตามคณะที่ตนเลือก และตามความถนัดของตนเอง จึงมีความพยายามและความมุง่ มัน่ ทางการ
เรี ยนไม่แตกต่างกัน สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานตัวแปรการศึกษาของบิดา และมารดา พบว่านิสิตที่มบี ิดา
มารดาที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนไม่แตกต่างกัน อาจเป็ นเพราะว่า สถาบัน
ครอบครัว โดยเฉพาะบิดา มารดา ไม่วา่ จะสําเร็ จการศึกษาระดับใด จะสนับสนุนและส่งเสริ มให้ บตุ รได้ เล่าเรี ยน
มากที่สดุ เท่าที่จะสามารถทําได้ ประกอบกับข้ อมูลจากการตอบข้ อคําถามในประเด็น ใครคือต้ นแบบหรื อแรง
บันดาลใจด้ านการเรี ยนของนิสิตมากที่สดุ พบว่า นิสิตส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 62.21) เห็นว่า บิดา มารดา คือต้ นแบบ
หรื อแรงบันดาลใจด้ านการเรี ยนของนิสิตมากที่สดุ โดยนิสิตประสงค์จะศึกษาเล่าเรี ยนให้ สําเร็ จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาตามความคาดหวังของบิดา มารดา ดังนัน้ จึงอาจทําให้ ระดับการศึกษาที่ตา่ งกันของบิดา และ
ของมารดาไม่สง่ ผลต่อแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนิสิต
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