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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 2) เพือ่ เปรียบเทียบ
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาฯ โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 3) เพือ่ หาแนวทาง
ในการพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯ ประชากรที่ใช้
ในการวิจยั ครัง้ นีค้ อื นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึง่ ลงทะเบียนเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2558โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 360 คน จากประชากร
ทั้งสิ้น 2,408 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling)
ต่อจากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่
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Abstract
The purpose of this research was 1) to study achievement motivation
of students in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit
Rajabhat University 2) to compare achievement motivation of students
in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University
with their personal factors and 3) to study procedures for developing
quality and enhancing achievement motivation of students in Faculty
of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University. The
population in this research were students who registered in academic
years 2015. 360 samples were selected from all population 2,408 by
Multistage Sampling and by Simple Random Sampling Method. The
research instrument was the questionnaire about personal factors and
achievement motivation. The data received were analyzed by descriptive
statistics including percentage, mean, standard deviation and inferential
statistics of t-test, and F-test.
The result of the study was as follows :
1. The overall achievement motivation level of samples were at
good levels (X = 3.97, S.D. = 10.276)
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ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ของนักศึกษา สถิติที่ใช้ในงานวิจัยได้แก่ สถิติบรรยาย คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติอนุมาน ได้แก่ t-test, F-test
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 1. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาฯ ในภาพรวม อยู่
ในระดับดี (X= 3.97, S.D. = 0.276) 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ ตัวแปร :
หลักสูตร เพศ อายุ ชั้น ปี ภูมิล�ำเนา และความถี่ในการค้นคว้าในห้องสมุด พบว่า
ตัวแปรดังกล่าว ไม่มผี ลทีท่ ำ� ให้นกั ศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียนทีแ่ ตกต่างกัน
ค�ำส�ำคัญ : แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์; นักศึกษา; คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
		
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
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2. The results of hypothesis testing were as follows:
Students in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit
Rajabhat University with different programs and academic achievement
had difference achievement motivation with a statistical significance
level of 0.05
Students in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit
Rajabhat University with different gender, age , level of education , domicile
and frequency in studying in the library had no different achievement
motivation.
Keywords : Achievement Motivation; Students in Faculty of Humanities
		
and Sciences; Suan Dusit Rajabhat University
คำ�นำ�
การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์
จรรโลงใจ ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวติ (กรมอาชีวศึกษา, 2542 : 2) เพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ด้วยรูปแบบการจัดการศึกษาทีห่ ลากหลาย และมีการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสังคม
อย่างต่อเนือ่ ง จนน�ำไปสูก่ ารเป็นต้นแบบทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ส�ำหรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยจะเน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ใช้วธิ กี ารจัดการความรู้ (Knowledge Management) กระบวนการสร้างคุณค่า
(Value Creation Process) และสร้างวัฒนธรรมแห่งองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning
Organization) โดยเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริการวิชาการ
เพื่อการเรียนรูต้ ลอดชีวติ การเรียนการสอนทีม่ งุ่ ให้มกี ารพัฒนาผูเ้ รียนให้เกิดความรูค้ วาม
เข้าใจในบทเรียนสูงขึน้ มีการเรียนรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ดังนัน้ เมือ่ มีปญั หาในการเรียนการสอน
จึงมุง่ ทีจ่ ะค้นคว้าหาต้นตอปัญหา เพือ่ หาทางแก้ไขดังทีอ่ าจารย์หลายท่านกล่าวว่า ถึงแม้
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ได้มีการปรับวิธีการสอนหลายวิธี แต่นักศึกษายังขาดความสนใจในการเรียน และคุยกัน
ตลอดเวลาในระหว่างเรียน ท�ำให้ไม่ได้รับความรู้ตามเนื้อหา ไม่เข้าใจงานที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่สามารถส่งงานตามก�ำหนดเวลา ซึ่งส่งผลต่อสัมฤทธิ์ผลของการเรียน
(รติวัลย์ วัฒนสิน, นกุล ฤกษ์จริจุมพล และ สมธีราภ์ พรมศิริ, 2552 : 1)
การพัฒนาคุณลักษณะของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ ได้ถกู
ให้ความส�ำคัญมากขึน้ ในการศึกษาสมัยใหม่ นัน่ คือกระบวนการจัดการศึกษาทัง้ ทีเ่ ป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ถือเป็นกระบวนการขัดเกลาทางสังคมทีม่ งุ่ เน้นการพัฒนาผูเ้ รียน
ให้เป็นผูม้ พี ฤติกรรมและความคิดทีถ่ กู ต้องตามอุดมคติทสี่ งั คมพึงประสงค์ ดังนัน้ การจัด
การศึกษาจึงมิเพียงแต่ให้นักเรียนได้มีความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น แต่รวมไปถึง
ทัศนคติ ค่านิยม อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก คุณธรรม ยึดมั่นในศีลธรรม จริยธรรม
กฎ กติกา ระเบียบวินัยที่สังคมยอมรับ และผู้สอนก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ผู้เรียน
มีแรงจูงใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นด้วยเพื่อให้ผู้เรียนมีการพัฒนาตนไปสู่การเป็นบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ของสังคม
ปราณี หล�ำเบ็ญสะ และ ชิดชนก เชิงเชาว์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ส�ำหรับแรงจูงใจ
ทางการเรียน หรือแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นสิง่ ทีเ่ กิดจากการเรียนรูไ้ ม่ใช่เกิดตามกรรมพันธุ์
แต่เกิดการฝึกฝนอบรม ซึ่งสิ่งแวดล้อมจะมีผลโดยตรงต่อระดับแรงจูงใจของบุคคล
มีทฤษฎีการเรียนรูแ้ ละผลการวิจยั จ�ำนวนมากรายงานว่า แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิเ์ ป็นตัวแปร
ทีเ่ กีย่ วข้องกับผลสัมฤทธิท์ างการเรียนอย่างมาก ดังนัน้ จึงควรมีการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motive) หมายถึง แรงจูงใจที่เป็นแรงขับให้
บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความ
เป็นเลิศ (Standard of Excellence) ที่ตนตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะ
ไม่ท�ำงานเพราะหวังรางวัล แต่ท�ำเพื่อจะประสบความส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ผู้มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะมีลักษณะส�ำคัญดังต่อไปนี้ มุ่งหาความส�ำเร็จ (Hope of
Success) และกลัวความล้มเหลว (Fear of Failure) มีความทะเยอทะยานสูง
ตั้งเป้าหมายสูง มีความรับผิดชอบในการงานดี มีความอดทนในการท�ำงาน รู้ความ
สามารถที่แท้จริงของตนเอง เป็นผู้ที่ท�ำงานอย่างมีการวางแผน และเป็นผู้ที่ตั้งระดับ
ความคาดหวังไว้สูง
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เกษตรชัย และหีม (2550) กล่าวว่าแรงจูงใจมีบทบาทส�ำคัญต่อพฤติกรรม
การเรียนรู้ นักเรียนที่ตั้งใจเรียนสูงมักประสบความส�ำเร็จในการเรียนรู้ เป็นความ
ปรารถนาที่จะกระท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยายามเอาชนะอุปสรรค
มีความพยายามที่จะท�ำให้สัมฤทธิ์ผลได้มาตรฐานดีเยี่ยมกว่าคนอื่นๆ นักเรียนที่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง จะเป็นคนที่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะรับภาระหรือความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ไม่เกี่ยงงาน เป็นคนที่ตั้งเป้าหมายไว้สูงกว่าปกติและเป็น
คนที่มีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้อื่นประเมินหรือบอกสิ่งที่เขาท�ำ ทั้งนี้แรง
จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นเพราะผู้ที่
มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมีความต้องการที่จะกระท�ำสิ่งต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายและ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์มีความส�ำคัญในการกระตุ้นบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
โดยนักศึกษาทีม่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ย่อมมีความปรารถนาทีจ่ ะปรับปรุงตนเองให้เก่ง
และมีความรอบรูม้ ากกว่าคนอืน่ ๆ มีความพยายามและความทะเยอทะยานในการปรับปรุง
ตนเองให้ดีขึ้น ท�ำสิ่งที่ปรารถนาให้ประสบความส�ำเร็จตามที่คาดหวัง จึงมีโอกาสที่จะ
ประสบผลส�ำเร็จในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์ต�่ำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ด�ำเนิน
การจัดการเรียนการสอนโดยผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ตอบสนองแก่
ความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน และได้มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ และมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน
ซึ่งการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จึงเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นองค์ประกอบที่ผลักดัน
ให้บคุ คลต้องการความส�ำเร็จสูงขึน้ เป็นการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดการเรียนรู้ ความสนใจ
เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกชอบพอเป็นแรงผลักดันให้บุคคลกระท�ำกิจกรรมเพื่อ
ความส�ำเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายส�ำคัญประการหนึ่งของการจัดการศึกษา
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ ในการกระตุน้ ให้นกั ศึกษาเกิดแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อให้นักศึกษาประสบผลส�ำเร็จในการเรียนและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
สามารถพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
McClelland (1961 : 36) ได้อธิบายถึงแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิว์ า่ เป็นความปรารถนา
ที่จะกระท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�ำเร็จลุล่วง โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ
มีความสบายใจเมื่อประสบความส�ำเร็จ และมีความกังวลเมื่อพบความล้มเหลว ซึ่ง
ความส�ำเร็จนั้นไม่ใช่เพราะการเสี่ยงโชคหรือเพราะโชค
Murray (1964 : 80-81) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่า เป็นความ
ปรารถนาหรือแนวโน้มทีต่ อ้ งการจะกระท�ำสิง่ ใดๆ ให้สำ� เร็จโดยเร็ว และมีความเป็นอิสระ
ให้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ ต้องการเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายอันดีเลิศ ต้องการ
เป็นคนเก่ง มีความสามารถในการแข่งขันและเอาชนะคนอืน่ ๆ ต้องการเพิม่ การยอมรับ
ตนเอง
Alfred S. Alschuler (1973 : 23) กล่าวความหมายกว้างๆ ของแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
คือ การแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ เพราะแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อาศัยการวางแผนและ
ความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อความก้าวหน้าเพื่อการท�ำให้สิ่งที่ดีขึ้นรวดเร็วขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อการท�ำให้สิ่งที่มีเอกลักษณ์
รอหานี สาหวี (2553 : 24) แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาที่จะ
กระท�ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งความต้องการบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยความกระตือรือร้น ความพากเพียรทีฝ่ า่ ฟันอุปสรรคทัง้ ปวงโดยไม่ทอ้ แท้
มีความทะเยอทะยาน ความรับผิดชอบ การอุทิศตนอย่างเต็มก�ำลังความสามารถ
เท่าที่จะท�ำได้อย่างดีที่สุดเพื่อให้ความส�ำเร็จนั้นบรรลุมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศ
ที่แท้จริง
สรุป แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ หมายถึง ความปรารถนาที่จะกระท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้
ส�ำเร็จลุล่วง โดยพยายามแข่งขันกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความสบายใจเมื่อประสบ
ความส�ำเร็จ และมีความกังวลเมือ่ พบความล้มเหลว ทัง้ นีโ้ ดยอาศัยความกระตือรือร้น
ต้องอาศัยการวางแผนและความพยายามเพื่อความเป็นเลิศ เพื่อความก้าวหน้าเพื่อ
การท�ำให้สงิ่ ทีด่ ขี นึ้ รวดเร็วขึน้ มีประสิทธิภาพมากขึน้ ความพากเพียรทีฝ่ า่ ฟันอุปสรรค
ทัง้ ปวงโดยไม่ทอ้ แท้ มีความทะเยอทะยาน ความรับผิดชอบ การอุทศิ ตนอย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถเท่าที่จะท�ำได้อย่างดีที่สุดเพื่อให้ความส�ำเร็จนั้นบรรลุมาตรฐานแห่ง
ความเป็นเลิศที่แท้จริง
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ความสำ�คัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียน
สุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ และทัศนีย์นารถ ลิ้มสุทธิวันภูมิ (2552) สรุปไว้ถึงความ
ส�ำคัญของแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่อการเรียนว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักเป็นผู้ที่มี
ผลการเรียนดี
คุณลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง
แม็คเคลแลนด์ (McClelland อ้างถึงในสุจินต์ เพิ่มพิทักษ์ และทัศนีย์นารถ
ลิ้มสุทธิวันภูมิ, 2552) ได้สรุป ดังนี้
1. เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนและตั้งมาตรฐานความเป็น
เลิศในการท�ำงาน
2. เป็นผู้ตั้งวัตถุประสงค์ในการท�ำงาน
3. เป็นผู้ที่มีความพยายาม อดทนจนถึงจุดหมายปลายทาง
4. เป็นผู้ที่มีการวางแผนระยะยาว
5. เป็นผู้ที่ต้องการข้อมูลผลย้อนกลับของผลงานที่ท�ำ
6. เมือ่ ผูน้ นั้ ท�ำงานประสบผลส�ำเร็จมักจะอ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถ
และความพยายามของตนเอง
สรุป ผูท้ มี่ แี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู มักเป็นผูท้ มี่ ผี ลการเรียนดี โดยสามารถวัดแรงจูงใจ
ได้จากวัดจากอัตราการกระท�ำกิจกรรม วัดจากอัตราการเคลื่อนไหวทั่วไป วัดจากการ
เลือกตอบสนองเป้าหมายต่างๆ และวัดจากการเอาชนะอุปสรรค ซึ่งคุณลักษณะของ
ผู้ที่มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์สูง คือ ผู้ที่มีความรับผิดชอบในพฤติกรรมของตนและตั้ง
มาตรฐานความเป็นเลิศในการท�ำงาน เป็นผู้ตั้งวัตถุประสงค์ในการท�ำงาน เป็นผู้ที่มี
ความพยายาม อดทนจนถึงจุดหมายปลายทาง เป็นผู้ที่มีการวางแผนระยะยาว เป็น
ผู้ที่ต้องการข้อมูลผลย้อนกลับของผลงานที่ท�ำ และเมื่อผู้นั้นท�ำงานประสบผลส�ำเร็จ
มักจะอ้างสาเหตุภายใน เช่น ความสามารถและความพยายามของตนเอง
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ก�ำหนดขอบเขตด้านเนื้อหา โดยมุ่งเน้นการศึกษา
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในทุกหลักสูตรใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล
12 เดือน (ระหว่างเดือนสิงหาคม 2557 – เดือนกรกฎาคม 2558)
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งลงทะเบียนเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2558 จ�ำนวน 8 หลักสูตร
ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตร
รัฐศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษา
อังกฤษธุรกิจ หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 2,408 คน (ที่มา : ส�ำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, 2557)
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างค�ำนวณจากสูตรของ Taro Yamane โดยใช้ความ
คลาดเคลื่อนการก�ำหนดตัวอย่างที่ระดับร้อยละ 5 ค่าความน่าเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95
ซึ่งมีนักศึกษารวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 2,408 คน จึงได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน
(Multistage Sampling) ต่อจากนั้นจึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างง่าย (Simple Random
Sampling)
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 343.01 และเก็บข้อมูลจริงทั้งหมด 360 ชุด ตาม
สูตรดังนี้
		
n =
N
					 1 + Ne2
โดยที่ n = จ�ำนวนตัวอย่าง
N = จ�ำนวนประชากรที่ท�ำการศึกษาทั้งหมด
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง
ตามสูตรของ Yamane สามารถแทนค่าเพื่อหาขนาดกลุ่มตัวอย่างได้ดังนี้
		
2,408
		 1 + (2,408) x (0.05) 2
ดังนั้น กลุ่มตัวอย่าง = 343.01 และเก็บข้อมูลจริงทั้งหมด 360 ชุด
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หลักสูตร

หลักสูตรภาษาไทย
หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
หลักสูตรรัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรภาษาจีน
หลักสูตรนิติศาสตร์

จ�ำนวน
250
260
313
338
476
343
21
407

จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง
36
45
45
48
68
49
10
59

ขอบเขตด้านสถานที่ ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้ใช้พื้นที่ในการศึกษาครั้งนี้ คือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ขอบเขตด้านเวลา ท�ำการศึกษาตัง้ แต่ เดือน สิงหาคม 2557 ถึง กรกฎาคม 2558
ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ซึ่งก็คือปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี ภูมิล�ำเนา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความถีใ่ นการค้นคว้าในห้องสมุด ส่วนตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้
1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
2. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีอายุแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
3. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีม่ หี ลักสูตรแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
4. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีชั้นปีแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
5. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีภูมิล�ำเนาแตกต่างกันมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
6. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
7. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่มีความถี่ในการค้นคว้าใน
ห้องสมุดแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
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ผลการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ โดยใช้กลุม่ ตัวอย่าง

บทที่ 2

การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใช้
แบบสอบถามเพื่อใช้เป็นข้อมูลในเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาจ�ำนวน 360 คน
และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้แก่ หนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ
เว็บไซต์ และงานวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในการวิจัยในครั้งนี้ คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)
ปรับปรุงมาจากแบบสอบถามของ พระมหาธานินทร์ ฐิตวิ โี ร (อินทวี) (2545 : 76-79)
โดยส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาต่อศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยแบ่งออกเป็น
2 ส่วน ได้แก่ ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา จ�ำนวน 7 ข้อ ตอนที่ 2 ระดับ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา จ�ำนวน 20 ข้อ โดยแต่ละค�ำถามแบ่งระดับแรงจูงใจ
เป็น 5 ระดับ โดยการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ใช้การตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา โดยการทดสอบ Content Validity จากผู้เชี่ยวชาญ ด้วยวิธี Face validity
โดยคณะผูว้ จิ ยั น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้างขึน้ ตามนิยามศัพท์ แนวคิด ทฤษฎีและวัตถุประสงค์
การวิจัยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อท�ำการตรวจสอบเนื้อหาให้ตรงตามนิยามศัพท์ และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยและได้ท�ำการปรับปรุงข้อค�ำถามตามค�ำแนะน�ำ เพื่อให้ได้
แบบสอบถามที่มีความถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการทดสอบความ
เชื่อมั่น โดยหาค่า Reliability ในลักษณะของภาพรวมและรายข้อในแบบ Internal
Consistency โดยคณะผู้วิจัยน�ำข้อค�ำถาม ในตอนที่ 2 ที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว
น�ำไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษา จ�ำนวน 30 คน และน�ำข้อมูลที่ได้มาค�ำนวณ
หาความเชื่อมั่นโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์ แอลฟา ตามวิธีของ Cronbach’s Alpha
Coefficient พบว่าคะแนนค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุดเท่ากับ 0.91 ซึ่ง
หมายความว่า เครื่องมือมีระดับความเชื่อมั่นสูง
ในการศึกษาครั้งนี้ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสถิติอ้างอิง
ดังนี้ สถิติบรรยาย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ
อนุมาน ได้แก่ t-test, F-test
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ทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต ซึ่งลงทะเบียนเรียนประจ�ำปีการศึกษา 2558 8 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หลักสูตรรัฐศาสตร์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
หลักสูตรภาษาจีน และหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ โดยได้
กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 360 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 1 ชุด
ประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา โดยผล
การวิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีจ�ำนวนมากที่สุด
คือ เพศหญิง มีจ�ำนวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 53.60 ด้านอายุที่มีจ�ำนวนมากที่สุด
คือ 19 - 22 ปี มีจ�ำนวน 308 คน คิดเป็นร้อยละ 85.60 ด้านหลักสูตรที่มีจ�ำนวนมาก
ที่สุดคือ หลักสูตรภาษาอังกฤษมีจ�ำนวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 18.90 ด้านชั้นปีที่มี
จ�ำนวนมากที่สุดคือ ชั้นปีที่ 1 มีจ�ำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 30.80 ด้านภูมิล�ำเนา
ที่มีจ�ำนวนมากที่สุดคือ ผู้มีภูมิล�ำเนาอยู่กรุงเทพและปริมณฑล มีจ�ำนวน 210 คน
คิดเป็นร้อยละ 58.30 ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีจ�ำนวนมากที่สุด คือ ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 มีจ�ำนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00
และด้านความถี่ในการค้นคว้าในห้องสมุดที่มีจ�ำนวนมากที่สุด คือ จ�ำนวนความถี่ใน
การค้นคว้าในห้องสมุด 2 - 4 ครัง้ ต่อสัปดาห์ มีจำ� นวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 45.80
โดยมีผลการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้
1. การทดสอบสมมติฐานที่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 1.1 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 1.2 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
แตกต่างกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
2. การทดสอบสมมติฐานที่ไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 2.1 นักศึกษาทีม่ เี พศแตกต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิไ์ ม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่ตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 2.2 นักศึกษาทีม่ อี ายุแตกต่างกัน มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิไ์ ม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่ตรง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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อภิปรายผล
1. ระดับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในภาพรวมในระดับดี (X = 3.97, S.D. = 10.276)
แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษา ภาพรวมอยูใ่ นระดับดีนนั้ เนือ่ งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสติ ได้วางนโยบายในการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
ส่งผลให้อาจารย์ผู้สอนมีความสนใจ ใส่ใจกับนักศึกษา โดยอาจารย์ผู้สอนยึดหลักการ
จัดกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจของนักศึกษาอีกทั้งยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญจึงท�ำให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปด้วยดี ซึง่ ส่งผลท�ำให้เกิดความพึงพอใจในการเรียน
การสอน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชอบ สมบุญเพ็ญ (2550 อ้างถึงใน ธัชพงศ์ แยมเกษร,
2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการส�ำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา ปวส.1 กลุ่ม 1-2 สาขา
วิชาการก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาทฤษฎี
โครงสร้างภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้มากทั้ง 5 ด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านกิจกรรมการเรียน
รู้มากที่สุด รองลงไป คือ มีความพึงพอใจด้านครูผู้จัดการเรียนรู้ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านปัจจัยที่สนับสนุนการเรียนรู้ (การให้คะแนน) และด้านเนื้อหาวิชา
ดังนั้น อาจารย์ผู้สอนที่ให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน
เป็นส�ำคัญซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมที่มีความน่าสนใจ โดยเนื้อหาของ
กิจกรรมมีประโยชน์ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันของนักศึกษา ก็จะน�ำมา
ความพึงพอใจในการเรียนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งความพึงพอใจนี้เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้เรียนเกิด
ความสบายใจ เนื่องจากสามารถตองสนองความต้องการของนักศึกษาได้และท�ำให้
นักศึกษาเกิดความสุขในการเรียนและเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการกระตือรือร้น รู้จัก
การวางแผนและมีความพยายามเพื่อความเป็นเลิศอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

บทที่ 2

		 2.3 นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในชั้นปีที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตก
ต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 2.4 นักศึกษาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาทีแ่ ตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิไ์ ม่แตกต่างกัน
ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 2.5 นักศึกษาที่มีความถี่ในการค้นคว้าในห้องสมุดที่แตกต่างกัน มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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2. ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตโดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้
1. การทดสอบสมมติฐานที่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 1.1 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่า ค่า F = 2.674 และระดับ
นัยส�ำคัญ = .010 ซึง่ น้อยกว่า .05 เมือ่ น�ำมาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า นักศึกษาหลักสูตร
รัฐศาสตร์มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ แี่ ตกต่างกับนักศึกษาหลักสูตรนิตศิ าสตร์อย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่
แตกต่างกับนักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตร์มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกับนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาไทย นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05 ดังนั้น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีหลักสูตรแตกต่างกันมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 จึงสรุปผลได้ว่าใน
แต่หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนส�ำหรับการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตาม
คุณลักษณะบัณฑิตแต่ละสาขาแตกต่างกันออกไป จึงท�ำให้นักศึกษาแต่ละหลักสูตร
มีความมุมานะเพื่อที่จะประสบความส�ำเร็จในการเรียนในสาขาที่เรียนอยู่ ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรก็มีคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตไม่เหมือนกัน ส่งผลให้ความคาดหวังใน
การเรียนและแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักศึกษาเพือ่ ประกอบอาชีพในอนาคตให้ตรงกับ
สาขาที่ตนศึกษาอยู่แตกต่างกันออกไป
			 1.2 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกันมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่า ค่า F = 5.793 และ
ระดับนัยส�ำคัญ = .001 ซึ่งน้อยกว่า .05 เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ผู้มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันกับ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 2.01 - 3.00 มีแรงจูงใจ ใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกันกับ
ผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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และ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ย 3.01 - 4.00 มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่แตกต่างกัน
กับผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยน้อยกว่า 2.00 และผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เฉลีย่ 3.01 - 4.00 อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ดังนัน้ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
ที่แตกต่างกันของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิตมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ .05 จึง
สรุปผลได้วา่ นักศึกษาทีม่ ผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงเพราะมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิส์ งู ด้วย
กล่าวคือ นักศึกษาทีม่ คี วามตัง้ ใจเรียน ขยัน อดทน และมีความพยายามมุมานะส่งผลให้
นักศึกษาประสบความส�ำเร็จในการเรียนและมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีส่ งู ตามมาด้วย
อีกทัง้ การมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนทีด่ จี งึ เป็นเหมือนการเสริมแรงทางบวกให้นกั ศึกษา
มีก�ำลังใจในการเรียนไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคง่ายๆ แต่ในทางกลับกันหากนักศึกษาที่ไม่มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนอาจจะส่งผลให้นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่ไม่ดี ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนจึงควรให้ความส�ำคัญกับการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น มีการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษาสนใจศึกษา
หาความรูเ้ พิม่ เติมนอกห้องเรียน มีการจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศในห้องเรียน
เพื่อเพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
แตกต่างกันส่งผลให้แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แตกต่างกัน
		
2. การทดสอบสมมติฐานที่ไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
			 2.1 นักศึกษาที่มีเพศที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test พบว่า ระดับนัยส�ำคัญ = .130 ซึ่งมากกว่า .05
ดังนั้น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน จึงสรุปผลได้ว่า นักศึกษาที่ก�ำลัง
ศึกษาอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชาย
ต่างก็มีความมุมานะในการศึกษาไม่แตกต่างกันเนื่องจากเพศหญิงและเพศชายมี
ความต้องการในความส�ำเร็จในการเรียนและอยู่ในสภาพแวดล้อมทางการเรียน
เดียวกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้มีนโยบายในการจัดการเรียนการสอน
ที่มีมาตรฐานเดียวกันทุกคณะ ท�ำให้มกี ารบริการทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันทั้งเพศ
หญิงและเพศชาย ดังนั้นจึงท�ำให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จนสามารถประสบ
ความส�ำเร็จในการศึกษาได้ไม่แตกต่างกัน

49

บทที่ 2

50

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

		 2.2 นักศึกษาที่มีอายุที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่าง
กัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่า ค่า F =1.100 และระดับนัยส�ำคัญ
=.334 ซึ่งมากกว่า .05 ดังนั้น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีอายุ
แตกต่างกันไม่มแี รงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ แี่ ตกต่างกัน ซึง่ ไม่ตรงกับสมมติฐาน จึงสรุปผลได้วา่
นักศึกษาส่วนมากมีอายุใกล้เคียงกันคือ 19-22 ปี ซึง่ อยูใ่ นช่วงอายุทไี่ ม่แตกต่างกันมาก
จึงท�ำให้อายุไม่สง่ ผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ แี่ ตกต่างกันและอาจเป็นเพราะว่าอาจารย์
ผู้สอนในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความส�ำคัญกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นส�ำคัญซึ่งกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นกิจกรรมมีความ
น่าสนใจ โดยเนื้อหาของกิจกรรมมีประโยชน์ในการน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ของนักศึกษาโดยจะน�ำมาถึงแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนในรายวิชานัน้ ๆ ซึง่ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษานี้เป็นสิ่งที่ท�ำให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นในการศึกษา เนื่องจาก
สามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้ท�ำให้เกิดความสุขในการเรียน
โดยที่นักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดจึงมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ไม่แตกต่างกัน
		 2.3 นักศึกษาที่มีชั้นปีที่แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน
ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่า ค่า F =.408 และระดับนัยส�ำคัญ =.747
ซึ่งมากกว่า .05 ดังนั้น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีชั้นปี
แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ ไี่ ม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่ตรงกับสมมติฐาน จึงสรุปผลได้วา่
นักศึกษาไม่ว่าจะอยู่ชั้นปีใดก็ตามนักศึกษาจ�ำเป็นต้องมีความพยายาม มีวินัย ขยัน
อดทนในการเรียน และมีความมานะในการเรียนเหมือนๆ กันอีกทั้งนักศึกษาทุกชั้นปี
ต้องผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่แต่ละหลักสูตรจัดให้ซึ่งจะสามารถส่งเสริม
ให้นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนมากยิง่ ขึน้ สอดคล้องกับการวิจยั ของ นัยนา
ไชยคิรนิ ทร์ (2551) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้
กิจกรรมกลุม่ ของนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ผลการศึกษา
พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
มีคะแนนแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียนหลังเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ สูงกว่าก่อนเข้าร่วม
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างมีระดับนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ ระดับ .01 และมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
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			 2.4 นั ก ศึ ก ษาที่ มี ภู มิ ล� ำ เนาที่ แ ตกต่ า งกั น มี แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ไ ม่
แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test พบว่า ระดับนัยส�ำคัญ = .298
ซึ่งมากกว่า .05 จึงสรุปได้ว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีภูมิล�ำเนา
ต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐาน จึงสรุปผลได้ว่า
ถึงแม้นกั ศึกษาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาทีแ่ ตกต่างกันแต่นกั ศึกษามีความต้องการประสบความส�ำเร็จ
ในการศึกษาเหมือนกัน ซึง่ สอดคล้องกับทฤษฏีบคุ ลิกภาพการเรียนรูท้ างสังคม (Social
Learning Theory) ที่ได้ระบุไว้ว่าบุคคลจะเรียนรู้ตามสภาพแวดล้อมที่ตนเองอยู่และ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม พฤติกรรมของแต่ละบุคคลถูกจูงใจและควบคุมโดย
มาตรฐานภายในตัวบุคคล และบุคคลมีการตัดสินใจโดยการใช้ความสามารถของตนใน
การแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้นไม่ว่านักศึกษาจะมาจากภูมิล�ำเนาใดก็ตามเมื่อต้องมาศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเดียวกันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมและกฏระเบียบภายในมหาวิทยาลัย
เหมือนกัน อีกทั้งยังมีหน้าที่ในการศึกษาและการรับผิดชอบในการศึกษาที่มีลักษณะ
เหมือนกันจึงท�ำให้นกั ศึกษาทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนาทีแ่ ตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิไ์ ม่แตกต่างกัน
			 2.5 นักศึกษาที่มีความถี่ในการค้นคว้าในห้องสมุดที่แตกต่างกันมี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ไม่แตกต่างกัน ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่า ค่า F =
2.648 และระดับนัยส�ำคัญ =.072 ซึ่งมากกว่า .05 ดังนั้น นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ทมี่ คี วามถีใ่ นการค้นคว้าในห้องสมุดแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิ์
ไม่แตกต่างกัน จึงสรุปผลได้ว่า แม้ว่านักศึกษาจะมีความถี่ในการค้นคว้าในห้องสมุดที่
แตกต่างกันแต่นกั ศึกษามีความพยายามทีจ่ ะพัฒนาตนเองโดยการใฝ่หาความรูด้ ว้ ยตนเอง
อยู่เสมอ ซึ่งนักศึกษาจะมีการแสวงหาความรู้และเข้าถึงข้อมูลได้ทุกสถานที่โดยไม่มี
ข้อจ�ำกัดอยูแ่ ค่ในห้องเรียนหรือในห้องสมุด โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ สนับสนุน
ให้นกั ศึกษาได้คน้ คว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมได้ทสี่ ำ� นักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลวิชาการต่างๆ ในฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ อีกทัง้ การส่งเสริม
และสนับสนุนการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) โดยการศึกษาตามอัธยาศัย
จะกลายเป็นรากฐานส�ำคัญของการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) และเป็น
ปัจจัยที่สนับสนุนให้นักศึกษาประสบความส�ำเร็จในการเรียนได้ ดังนัน้ ความถีใ่ นการ
ค้นคว้าในห้องสมุดที่แตกต่างกันของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ มีแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิไ์ ม่แตกต่างกัน
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
		 1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลัก
การทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมการสอน เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษามีพฒ
ั นาการทางการเรียนทีด่ ี มีบรรยากาศการเรียนรูท้ เี่ อือ้ อ�ำนวยให้นกั ศึกษา
ได้ค้นพบความสามารถของตนเอง มีวินัยในการเรียนและอยากจะประสบผลส�ำเร็จ
ตามที่ตนเองตั้งเป้าหมายไว้
1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ผสู้ อนด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการเรียนรู้
เชิงรุก (Active Learning) คือ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท�ำ
และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท�ำลงไป (Bonwell, 1991) โดย
กระตุ้นให้นักศึกษามีความปรารถนาที่กระท�ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส�ำเร็จลุล่วงเพื่อให้เกิด
ความส�ำเร็จนั้นบรรลุมาตรฐานแห่งความเป็นเลิศที่แท้จริงท�ำให้นักศึกษาเกิดทักษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 (21St Century Learning) ส�ำหรับการด�ำรงชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 โดยทักษะที่ส�ำคัญ คือ ทักษะการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะของผู้ที่มีแรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธิ์สูงมักเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเป็นผู้ที่มี
ความพยายาม อดทนและต้องการความส�ำเร็จจากการกระท�ำของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
		 2.1 ควรเพิม่ ตัวแปรต้นต่างๆ ในการศึกษา เช่น ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6 ความคาดหวังในการประกอบอาชีพ ความพึงพอใจในการเรียน เป็นต้น
		 2.2 ผูส้ อนควรมีการศึกษาพฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหาอืน่ ๆ ของผูเ้ รียนในเบือ้ งต้น
ในแต่ละรายวิชาเพื่อจะได้พัฒนาให้ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง
		 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยในรูปแบบการทดลองเทคนิคการสอนที่สามารถ
เพิ่มแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

บทที่ 2 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
A Study of Achievement Motivation of Students in Faculty of Humanities and Social Sciences, Suan Dusit Rajabhat University

53

เอกสารอ้างอิง

บทที่ 2

กรมอาชีวศึกษา. (2542). พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542. กรุงเทพฯ
: พริกหวานกราฟฟิค.
เกษตรชัย และหีม. (2550). องค์ประกอบในการพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้.
วารสารสงขลานครินทร์, 13(3), 435-453.
พระมหาธานินทร์ ฐิตวิ โี ร (อินทวี). (2545). การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิข์ องนักเรียน
ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา : ศึกษา
เฉพาะกรณีโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, กรุงเทพฯ.
ธัชพงศ์ เอี้ยวสกุล. (2551). แรงจูงใจในการเลือกเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 โรงเรียน
พาณิชยการเพชรบุร.ี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.
นัยนา ไชยคิรนิ ทร์. (2551). การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียนโดยใช้กจิ กรรม
กลุ่มของนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. รายงาน
การวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนเชียงคาน, เลย.
ปราณี หล�ำเบ็ญสะ และ ชิดชนก เชิงเชาว์. (2553). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สมั ฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลามในจังหวัดปัตตานี. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี, ปัตตานี.
รติวัลย์ วัฒนสิน นกุล ฤกษ์จริจุมพล และ สมธีราภ์ พรมศิริ. (2552). การคุยกันใน
ชั้นเรียน. รายงานการวิจัยในชั้นเรียน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต, กรุงเทพฯ.
รอหานี สาหวี. (2553). ผลของวิธีสอนแบบ 4MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาสังคมศึกษาและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4.
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, ปัตตานี.
สุจนิ ต์ เพิม่ พิทกั ษ์ และคณะ. (2552). แรงจูงใจใฝ่สมั ฤทธิใ์ นการเรียนของนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1
คณะบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ. รายงายการวิจยั มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, กรุงเทพฯ.

บทที่ 2

54

วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2559

Active learning : Creating excitement in the classroom. (ASHE-ERIC
Higher Education Report No.1). (1991). Retrieved from http://
www.ed.gov/databases/ ERIC_ Digests/ ed340272.html
Alfred S. Alschuler. (1973). Developing Achievement Motivation in Adolescents.
Englewood Cliffs, NJ : Educational Technology Publication.
McClelland, David C. (1961). The Achievement Society. New York : The
Free Press.
Murrey, Henry H. (1964). Motivation and Emotion. Englewood Cliffs :
Prentice Hall.

