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สกลุ(2555) สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรังสิต ในฐำนะท่ีเป็น
สถำบนัอุดมศึกษำ มีหน้ำท่ีส ำคญัประกำรหนึ่งคือกำรผลิตบณัฑิต ซึ่งเป็นก ำลังคนระดบัสูงและเป็น
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ให้นกัศกึษำมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู นอกจำกจะส่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูและสำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลกัสูตรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพแล้ว ยงัเป็นกำรเสริมสร้ำงศกัยภำพในกำรเข้ำสู่ระบบ
แรงงำน ดงันัน้กำรพฒันำและส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในกำรเรียนให้สูงขึน้ นอกจำกจะ
ส่งผลต่อศกัยภำพในกำรท ำงำนของบณัฑิตในอนำคต รวมถึงผลิตภำพทำงเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศไทยไมว่ำ่จะโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ยงัจะสง่ผลตอ่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัทำงกำรศกึษำ
และเศรษฐกิจของประเทศในกลุม่อำเซียนด้วย 

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำต่ำงๆ ในสำขำวิชำกำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์           
คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรังสิตในยคุปัจจบุนั หน้ำท่ีส ำคญัท่ีอำจำรย์ต้องปฏิบตัิในฐำนะผู้สอนนัน้
มีอยู่มำก  นบัตัง้แต่ก ำหนดวตัถุประสงค์ กำรวำงแผนกำรสอน กำรด ำเนินกำรสอนเพ่ือประโยชน์ของ
นกัศึกษำและของสำขำวิชำ ตลอดจนต้องประพฤติปฏิบตัิตนเป็นตวัอย่ำงท่ีดีแก่นกัศึกษำแล้ว จะต้อง
ค ำนงึถึงกำรสร้ำงแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิให้เกิดขึน้ในกำรเรียนกำรสอน เพรำะท ำให้นกัศกึษำทกุคนเรียนได้
ส ำเร็จตำมเจตนำรมณ์ท่ีมีอยูร่่วมกนั เพ่ือประสิทธิภำพของกำรเรียนกำรสอนท่ีจะมุ่งสู่เป้ำหมำยท่ีวำงไว้  
ดงันัน้จึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีอำจำรย์ผู้ สอนจะต้องสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในกำรเรียนกำรสอน
ให้กับนักศึกษำผู้ เรียนในรำยวิชำนัน้ เพ่ือสร้ำงผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนท่ีมีคุณภำพและส ำเร็จตำม
เป้ำหมำยท่ีวำงไว้  บคุคลส ำคญัท่ีเป็นกลุ่มเป้ำหมำยของกำรจดักำรเรียนกำรสอนของรำยวิชำตำ่งๆ คือ 
นักศึกษำ  ถ้ำปัญหำต่ำงๆ ของนักศึกษำไม่ได้รับกำรแก้ไขท่ีถูกต้องแล้วย่อมจะเกิดผลกระทบ            
ตอ่คณุภำพกำรจดักำรศึกษำอย่ำงแน่นอน  ซึ่งกำรแก้ไขปัญหำให้กับนกัศึกษำก็คือกำรสร้ำงแรงจูงใจ  
ใฝ่สมัฤทธ์ิให้เกิดแก่ตวัของนกัศกึษำเอง 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นองค์ประกอบส ำคัญท่ีส่งเสริมให้กิจกรรมต่ำงๆ ด ำเนินไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพไม่ว่ำจะเป็นกิจกรรมด้ำนกำรท ำงำนหรือกำรศกึษำตำมทฤษฎีของแอคคินสนั( Atkinson 



 

  

3 

1966 : 51)   เกษตรชยัและทีม(2550) ได้กล่ำวว่ำ แรงจงูใจมีบทบำทส ำคญัต่อพฤติกรรมกำรเรียนรู้ 
นกัเรียนท่ีตัง้ใจเรียนสงูมกัประสบควำมส ำเร็จใน     กำรเรียน เป็นควำมปรำรถนำท่ีจะกระท ำสิ่งหนึ่งสิ่ง
ใดให้ส ำเร็จลลุว่งไปด้วยดี  พยำยำมเอำชนะอปุสรรค มีควำมพยำยำมท่ีจะท ำให้สมัฤทธ์ิผลได้มำตรฐำน
ดีเย่ียมกว่ำคนอ่ืนๆ  นกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะเป็นคนท่ีมีควำมปรำรถนำอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะ
รับภำระหรือควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำน ไม่ชอบเก่ียงงำน เป็นคนท่ีตัง้เป้ำหมำยไว้สูงกว่ำปกต ิ
และเป็นคนท่ีมีควำมต้องกำรอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะท ำให้ผู้ อ่ืนประเมินหรือบอกสิ่งท่ีเขำท ำ ทัง้นีแ้รงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกับผลสมัฤทธ์ิทำง  กำรเรียนซึ่งส่งผลให้ผู้ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูงมี
ควำมต้องกำรท่ีจะกระท ำสิ่งต่ำงๆ ให้บรรลุเป้ำหมำยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีควำมส ำคัญในกำร
กระตุ้นบคุคลให้มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ โดยนกัศกึษำท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูย่อมมีควำมปรำรถนำ
ท่ีจะปรับปรุงตนเองให้เก่งและมีควำมรอบรู้มำกกว่ำคนอ่ืนๆ มีควำมพยำยำมและควำมทะเยอทะยำน
ในกำรปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ ท ำสิ่งท่ีปรำรถนำให้ประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีคำดหวงั จึงมีโอกำสท่ีจะ
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูกว่ำผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ ซึ่ง
สอดคล้องกับงำนวิจัยของ ธัญกร ค ำแวง (2552) โดยผู้ วิจัยได้ศึกษำควำมต้องกำรสำนฝันมุ่งมั่นสู่
ควำมส ำเร็จแล้วพบว่ำต้องมีกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจและแรงจงูใจในกำรเรียนให้กับนกัศกึษำท่ีมีผลกำร
เรียนต ่ำกว่ำเกณฑ์ปกติและนักศึกษำทั่วไปท่ีมีผลกำรเรียนปกติให้มีแรงจูงใจ มีก ำลังใจตลอดจนมี
จุดมุ่งหมำยท่ีดีขึน้ พร้อมทัง้ร่วมกันวำงแผนกำรเรียนเพ่ือให้นักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำได้ภำยใน
ระยะเวลำของหลกัสตูรกำรเรียนในระดบัปริญญำตรี 

ดงันัน้ผู้ศึกษำจึงมีควำมสนใจท่ีจะศึกษำปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรเรียนวิชำ  
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ ของนกัศึกษำระดบัปริญญำตรี ท่ีบำงคณะสำมำรถเลือกเป็นวิชำโทหรือ
เลือกเป็นวิชำเสรี และเป็นวิชำบงัคบัพืน้ฐำนของคณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรังสิต เน่ืองจำกผู้ศกึษำ
เป็นผู้ รับผิดชอบในกำรสอนรำยวิชำนีแ้ต่ละภำคกำรศึกษำโดยผู้ ศึกษำเป็นผู้ เก็บข้อมูลในชัน้เรียนด้วย
ตนเอง โดยผู้ศึกษำพบว่ำนกัศึกษำส่วนใหญ่ขำดแรงจงูใจ ไม่มีควำมกระตือรือร้น ไม่มีกำรวำงแผนใน
กำรเรียน ดงัเห็นได้จำกพฤติกรรมตำ่งๆของนกัศึกษำ เช่น กำรเข้ำห้องเรียนสำย กำรขำดเรียน และไม่
ตดิตำมบทเรียนท่ีขำดเรียนเม่ือมีข้อสงสยัในบทเรียนท่ีเรียนแตล่ะวนัก็ไมซ่กัถำมอำจำรย์ทนัที ไม่มีควำม
ตัง้ใจเรียน นั่งคุยกันหรือเล่นโทรศัพท์มือถือในขณะท่ีอำจำรย์สอน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งนักศึกษำไม่
กลบัไปทบทวนบทเรียน ไม่มีกำรเตรียมตวัสอบล่วงหน้ำนำนๆ  ซึ่งส่งผลให้นกัศึกษำเพิกถอนวิชำหรือ
สอบไม่ผ่ำนรำยวิชำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำรเรียนของนกัศึกษำในรำยวิชำอ่ืนๆต่อไป ดงันัน้ผู้ศึกษำจึง
สนใจท่ีจะศึกษำว่ำมีปัจจยัด้ำนใดบ้ำงท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิในกำรเรียนของนกัศึกษำ เพรำะ
กำรทรำบถึงปัจจยัตำ่งๆท่ีส่งเสริมหรือเป็นอปุสรรคตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในกำรเรียนของนกัศกึษำ จะ
ท ำให้อำจำรย์ผู้สอนในรำยวิชำนีส้ำมำรถน ำไปวำงแผนปรับปรุงวิธีกำรเรียนกำรสอน เพ่ือช่วยเหลือและ
แนะน ำนักศึกษำให้สร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิให้เกิดขึน้ต่อตัวของนักศึกษำเองให้นักศึกษำใช้
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ควำมสำมำรถและศักยภำพของตนเองท่ีมีอยู่ให้มำกท่ีสุด ซึ่งจะน ำไปสู่กำรท ำให้นักศึกษำประสบ
ควำมส ำเร็จในกำรเรียน และวิชำชีพของตนเองในอนำคต และเพ่ือน ำผลวิจัยไปใช้เป็นแนวทำงให้
อำจำรย์ผู้ สอนสร้ำงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำต่ำงๆ ได้ด้วย  รวมทัง้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องกบักำรพฒันำหลกัสตูรวิชำเพ่ือน ำไปจดักำรเรียนกำรสอนและก ำหนดวตัถปุระสงค์ในกำรเรียน
ของนกัศกึษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลเป็นกำรพฒันำกำรเรียนรู้และกำรเพิ่มผลสมัฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของนกัศกึษำ กำรปรับปรุงพฤตกิรรมของนกัศกึษำ และทศันคตขิองนกัศกึษำ  ให้ดีขึน้  

ค าถามการวิจัย 

 ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศกึษำมหำวิทยำลยัรังสิต จะเป็น
ค ำถำมท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองตอ่ไปนี ้

1) ด้ำนควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน  หมำยถึง กำรพฒันำมุง่เน้นควำมอดทน 
หลำกหลำยควำมสำมำรถ กระตือ้รือร้นอยูเ่สมอ   

2) ควำมสมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือนร่วมชัน้เรียน หมำยถึงกำรปฏิบตัขิองนกัศกึษำกบัเพ่ือนท่ีมีตอ่
กนัในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนตลอดเวลำท่ีอยูใ่นมหำวิทยำลยั ได้แก่ กำรชว่ยเหลือซึง่กนั
และกนัด้ำนกำรเรียนและกำรท ำกิจกรรมร่วมกนั  

3) ด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่ลกัษณะกิจกรรมท่ีปฏิบตัใินกำรเรียน หมำยถึง กำรรับรู้คณุคำ่ใน
ตนเองตอ่กำรศกึษำเล่ำเรียน เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนือ้หำท่ีเรียน ทัง้ในระหวำ่ง
ชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน เชน่ ควำมมีวินยัในตนเอง ควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน และ
ควำมขยนัหมัน่เพียร 

4)   ด้ำนควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงนกัศกึษำกับอำจำรย์ หมำยถึง กำรปฏิบตัตินของนกัศกึษำท่ีมี
ตอ่อำจำรย์และกำรปฏิบตัตินของอำจำรย์ท่ีมีตอ่นกัศกึษำ เพ่ือให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 
5)   วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน  หมำยถึง กำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลกัสตูรไปพฒันำ
ผู้ เรียนให้บรรลมุำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมลูในกำรปรับปรุงแก้ไข
สง่เสริมและพฒันำกำรเรียนรู้ 

6) ด้ำนบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรเรียน   หมำยถึงบรรยำกำศในชัน้เรียนท่ีมีผลตอ่
กำรเรียนกำรสอน ชว่ยสง่เสริมให้กระบวนกำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนพฤตกิรรมกำรสอน  เชน่  เทคนิคและวิธีสอนท่ีอำจำรย์ใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
และกำรแสดงออกของอำจำรย์ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีควำมต่ืนตวัและเกิดกำรเรียนรู้ได้ 
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9.  วัตถุประสงค์ของโครงการ          
9.1)  เพ่ือศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนกับ

ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศกึษำท่ีเรียนในรำยวิชำ HRM201: กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ 
 9.2) เพ่ือศกึษำปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศกึษำท่ีเรียนในรำยวิชำ 

HRM201: กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ มหำวิทยำลยัรังสิต 
9.3)  เพ่ือสร้ำงสมกำรพยำกรณ์ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศกึษำท่ี

เรียนในรำยวิชำ HRM201: กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์กบัปัจจยัสว่นบคุคล 

10.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ         
10.1) ท ำให้ทรำบถึงระดบัแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำท่ีเรียนในรำยวิชำ 

HRM201: กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ 
10.2)  คณำจำรย์ และมหำวิทยำลยัสำมำรถน ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรศึกษำไปเป็นข้อมูลพืน้ฐำน

ประกอบกำรพิจำรณำแนวทำงในกำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน ตลอดจนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ
กิจกรรมเสริมหลกัสตูร 

10.3) เป็นกำรส่งเสริมและพัฒนำแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำท่ีเรียนใน
รำยวิชำ HRM201: กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ให้สูงขึน้ อันจะส่งผลต่อศกัยภำพในกำรท ำงำนของ
บณัฑิตในอนำคต รวมถึงสง่ผลตอ่ผลิตภำพทำงเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศโดยรวมตอ่ไป 

11.  ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง      
11.1) ทฤษฎีเก่ียวกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

แมคเคลแลน (McClelland, 1980, p.201 อ้ำงใน เอือ้มพร บวัสรวง, 2551, หน้ำ 17)             
ได้กลำ่วถึง แรงจงูใจพืน้ฐำนของบคุคล 3 ประกำร ได้แก่ 

1) แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Achievement Motive) คือควำมปรำรถนำท่ีจะท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง           
ให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยพยำยำมแข่งขนักับเกณฑ์มำตรฐำนอนัดีเลิศ จะมีควำมรู้สึกเป็น
ทกุข์ กงัวล ไมส่บำยใจเมื่อประสบควำมล้มเหลวหรืออปุสรรค 

2) แรงจงูใจใฝ่สมำคม (Affiliation Motive) คือควำมปรำรถนำท่ีจะเป็นท่ียอมรับของ
คนอ่ืน ต้องกำรเป็นท่ีนิยมชมชอบของคนอ่ืน ต้องกำรมีเกียรติยศช่ือเสียงในสงัคม สิ่งเหล่ำนี ้
เป็นแรงจงูใจ ท่ีจะท ำให้บคุคลแสดงพฤตกิรรมเพ่ือให้ได้มำซึง่กำรยอมรับจำกบคุคลอ่ืนๆ 

3) แรงจูงใจใฝ่อ ำนำจ (Power Motive) คือควำมปรำรถนำท่ีจะได้มำซึ่งอิทธิพล
เหนือกว่ำคนอ่ืนในสังคม ผู้ ท่ีมีควำมจูงใจใฝ่อ ำนำจสูงจะเป็นผู้ ท่ีพยำยำมควบคุมสิ่งต่ำงๆ 
เพ่ือให้ตนเองบรรลคุวำมต้องกำรท่ีจะมีอิทธิพลเหนือคนอ่ืนในองค์กร 
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จำกแรงจูงใจขัน้พืน้ฐำนของบุคคล 3 ประเภทดงักล่ำว แมคเคลแลนด์ ได้ให้ควำมส ำคญัใน
เร่ืองของแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมำกกว่ำแรงจงูใจในด้ำนอ่ืนๆ เพรำะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับควำมส ำเร็จ
มำกท่ีสดุ 

11.1.1. แมคเคลแลนด์ (Mcclelland, 1980, p.163-168 อ้ำงใน เอือ้มพร บวัสรวง, 
2551, หน้ำ 16) กลำ่วถึง พฤตกิรรมของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูไว้ 6 ลกัษณะดงันี ้

1) กล้ำเส่ียงพอสมควร (Moderate Risk-Taking) ในเหตุกำรณ์ท่ีต้องใช้
ควำมสำมำรถโดยไม่ขึน้อยู่กับโชคชะตำ จะมีกำรตัดสินใจอย่ำงเด็ดเด่ียว ไม่ลังเล 
บุคคลท่ีต้องกำรสัมฤทธ์ิผลสูง มักไม่พอใจท่ีจะท ำงำนง่ำยๆ แต่ต้องกำรท ำงำนท่ี
ยำกล ำบำกพอสมควร เพรำะมีควำมมั่นใจ ในควำมสำมำรถของตนเอง เพรำะกำร
ท ำงำนท่ียำกให้ลลุว่งไปได้นัน้จะน ำควำมพอใจมำสูต่น 

2)  ขยันขันแข็ง (Energetic) หรือ ชอบกำรกระท ำแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีจะท ำให้
บคุคลนัน้ เกิดควำมรู้สึกว่ำตนเองประสบควำมส ำเร็จ ผู้ มีควำมต้องกำรสมัฤทธ์ิสงูไม่
จ ำเป็นต้องเป็นคนขยันทุกกรณีไป แต่จะมำนะพำกเพียรต่อสิ่งท่ีท้ำทำย หรือยั่วยุ
ควำมสำมำรถของตนและท ำให้ตนเกิดควำมรู้สึกว่ำได้ท ำงำนส ำคญัลลุ่วงไปแล้ว ผู้ ท่ีมี
ควำมต้องกำรสมัฤทธ์ิผลสงูมกัจะไมข่ยนัขนัแข็ง ในงำนอนัเป็นกิจวตัรประจ ำวนั แตจ่ะ
ท ำงำนขยันขันแข็งเฉพำะงำนท่ีต้องใช้สมอง และเป็นงำน ท่ีไม่ซ ำ้ แบบใคร หรือ
สำมำรถจะค้นคว้ำหำวิธีกำรใหม่ๆ  ท่ีจะแก้ปัญหำให้ส ำเร็จลลุว่งไป 

3) รับผิดชอบต่อตนเอง (Individual Responsibility) ผู้ ท่ีมีควำมต้องกำร
สมัฤทธ์ิผลสูงมกัจะพยำยำมท ำงำนให้ส ำเร็จเพ่ือควำมพึงพอใจในตนเอง มิใช่หวงัให้
คนอ่ืนยกย่อง มีควำมต้องกำรเสรีภำพในกำรคิดและกำรกระท ำไม่ชอบให้ผู้ อ่ืนมำบง
กำร 

4)  ต้องกำรทรำบแน่ชดัถึงผลของกำรตดัสินใจของตนเอง (Knowledge of 
Result of Decision)  โดยไม่ใช่เพียงกำรคำดคะเนเอำเองว่ำจะต้องเป็นลกัษณะอย่ำง
นัน้อย่ำงนี ้นอกจำกนี ้ผู้ ท่ีต้องกำรควำมสมัฤทธ์ิสงู ยงัพยำยำมท่ีจะท ำตวัให้ดีกว่ำเดิม
อีก เพ่ือทรำบว่ำผลกำรกระท ำของตวัเองว่ำเป็นอย่ำงไรก็จะพยำยำมปรับปรุง รวมถึง
ด้ำนของพฤตกิรรม 

5) มีกำรท ำนำยหรือคำดกำรณ์ไว้ล่วงหน้ำ (Anticipation of Future 
Possibilities) ผู้ ท่ีมีควำมต้องกำรสมัฤทธ์ิผลสงู มกัเป็นบคุคลท่ีมีแผนระยะยำว เพรำะ
เล็งเห็นผลคำดกำรณ์ไกลกวำ่ผู้ ท่ีมีควำมต้องกำรสมัฤทธ์ิผลต ่ำ 
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6)  มีทกัษะในกำรจดักำรระบบงำน (Organizational Skills) เป็นสิ่งท่ีแมคเคล
แลนด์เห็นว่ำ  ควรจะมี แต่ยังมีหลักฐำนกำรค้นคว้ำมำสนับสนุนได้ไม่เพียงพอ 
(McClelland, 1980, p.201 อ้ำงใน      เอือ้มพร  บวัสรวง, 2551, หน้ำ 17) 

 นอกจำกนี ้แมคเคลแลนด์ ได้สรุปว่ำลกัษณะของคนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยู่ในระดบัสงู จะมี
ลกัษณะ ดงันี ้
 1)  พยำยำมท่ีจะท ำงำนอยำ่งไมท้่อถอยจนถึงจดุหมำย 
 2)  เป็นผู้ตัง้วตัถปุระสงค์ท่ีมีโอกำสจะท ำได้ส ำเร็จ 50-50 หรือมีควำมเส่ียงปำนกลำง 
 3)  เป็นผู้ รับผิดชอบพฤติกรรมของตนและตัง้มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ (Standard of 
Excellence) ในกำรท ำงำน 
 4)  เป็นผู้ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนในระยะยำว 
 5)  ต้องกำรข้อมลูผลย้อนกลบัของผลงำนท่ีท ำ 
 6)  เม่ือประสบควำมส ำเร็จมกัอ้ำงสำเหตภุำยใน เชน่ ควำมสำมำรถและควำมพยำยำม 
 แมคเคลแลนด์ ไ ด้ท ำกำรทดลองโดยใช้แบบทดสอบกำรรับ รู้ของบุคคล (Thematic 
Apperception Test (TAT))  เพ่ือวัดควำมต้องกำรของมนุษย์ ซึ่งแบบทดสอบดงักล่ำว เป็นเทคนิค    
กำรน ำเสนอภำพต่ำงๆ แล้วให้บุคคลเขียนเร่ืองรำวในสิ่ง ท่ีตนสนใจและจำกกำรศึกษำครัง้นัน้           
แมคเคลแลนด์ได้ข้อสรุปถึงคุณลักษณะของคนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในระดับสูง มีควำมต้องกำร         
3 ประกำร ซึง่เช่ือวำ่เป็นสิ่งท่ีส ำคญัในกำรท ำควำมเข้ำใจพฤตกิรรมของบคุคล ได้แก่ 
 1) ควำมต้องกำรควำมส ำเร็จ (Need for Achievement (naAch)) เป็นควำมต้องกำรท่ีจะท ำ 
สิ่งตำ่งๆ ให้เตม็ท่ีและดีท่ีสดุเพ่ือควำมส ำเร็จ จำกกำรทดลองของ แมคเคลแลนด์ พบว่ำ บคุคลท่ีต้องกำร
ควำมส ำเร็จสูงจะมีลกัษณะชอบกำรแข่งขนั ชอบงำนท่ีท้ำทำยและต้องกำรได้รับข้อมูลป้อนกลบัเพ่ือ
ประเมินผลงำนของตนเอง มีควำมช ำนำญในกำรวำงแผน มีควำมรับผิดชอบสงูและกล้ำท่ีจะเผชิญกับ
ควำมล้มเหลว 
 2)  ควำมต้องกำรควำมผูกพนั (Need for Affiliation (naAff)) เป็นควำมต้องกำรกำรยอมรับ
จำกบุคคลอ่ืน ต้องกำรเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีควำมต้องกำรสมัพนัธภำพท่ีดีต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งบุคคล
ลักษณะนีต้้องกำรควำมผูกพันสูง ชอบสถำนกำรณ์กำรร่วมมือมำกกว่ำสถำนกำรณ์กำรแข่งขันโดย
พยำยำมสร้ำงและรักษำควำมสมัพนัธ์อนัดีกบัผู้ อ่ืน 
 3)  ควำมต้องกำรอ ำนำจ (Need for Power (nPower)) เป็นควำมต้องกำรอ ำนำจเพ่ือมีอิทธิพล
เหนือผู้ อ่ืน ซึง่บคุคลท่ีมีควำมต้องกำรด้ำนนีส้งู จะพยำยำมท ำให้ตนมีอิทธิพลเหนือผู้ อ่ืน ต้องกำรให้ผู้ อ่ืน
ยอมรับหรือยกยอ่ง ต้องกำรควำมเป็นผู้น ำ กงัวลเร่ืองอ ำนำจมำกกวำ่กำรท ำงำนให้เกิดประสิทธิภำพ 
 จำกกำรทดลองโดยใช้แบบทดสอบ TAT พบว่ำ พนกังำนหรือบุคลำกรขององค์กรต่ำงๆ ท่ีมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู มกัต้องกำรท ำงำนใน 3 ลกัษณะได้แก่ 
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 -งำนท่ีเปิดโอกำสให้รับผิดชอบเฉพำะส่วนงำนของเขำและเขำมีอิสระท่ีจะตัดสินใจและ
แก้ปัญหำด้วยตนเอง 
 -ต้องกำรงำนท่ีมีระดบัยำกง่ำยพอดี ไมง่่ำยหรือยำกเกินไปกวำ่ควำมสำมำรถของเขำ 
 -ต้องกำรงำนท่ีมีควำมแน่นอนและตอ่เน่ืองซึ่งสร้ำงผลงำนได้และท ำให้ เขำมีควำมก้ำวหน้ำใน
งำนเพื่อจะพิสจูน์ตนเองถึงควำมสำมำรถของเขำได้ 
 Cassidy and Lynn (1989, p.173 อ้ำงใน เอือ้มพร บัวสรวง, 2551, หน้ำ19) ได้กล่ำวว่ำ 
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นสิ่งท่ีจะบอกถึงลักษณะส่วนบุคคล หรือสำมำรถบรรยำยถึงควำมพยำยำม
สว่นตวัของแตล่ะบคุคลกบักำรท่ีจะท ำสิ่งนัน้ๆ ให้บรรลเุป้ำหมำยตำมสภำพแวดล้อมทำงสงัคมของพวก
เขำท่ีเป็นอยู ่

เฮอร์แมน ( Herman. 1970 : 343-454 ) ได้รวบรวมลกัษณะของผู้  ท่ีมีแรงจงูใฝ่สมัฤทธ์ิ และ
พฤตกิรรมของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิดงัตอ่ไปนี ้

1) บคุคลท่ีมีระดบัควำมทะเยอทะยำนสงู  
2) ต้องเป็นผู้ มีควำมหวงัอย่ำงมำกวำ่ตนเองจะประสบผลส ำเร็จ ถึงแม้กำรกระท ำนัน้

จะ ขึน้อยู่กบัโอกำสก็ตำม  
3) มีควำมพยำยำมไปท่ีจะมุ่งสูส่ถำนะท่ีสงูขึน้ไปเป็นล ำดบั  
4) มีควำมอดทนท ำงำนท่ียำกได้เป็นเวลำนำน  
5) ถึงแม้งำนท่ีท ำถกูขดัจงัหวะ หรือถกูรบกวนจะพยำยำมท ำตอ่ไปให้ส ำเร็จ  
6) รู้สกึวำ่เวลำเป็นสิ่งท่ีไมห่ยดุนิ่งและสิ่งตำ่ง ๆ เกิดขึน้อย่ำงรวดเร็ว  
7) คดิค ำนงึถึงเหตกุำรณ์ในอนำคตมำกกวำ่อดีตและปัจจบุนั  
8) มีควำมคิดพิจำรณำเลือกเพ่ือนร่วมงำนท่ีมีควำมสำมำรถเป็นอนัดบัแรก  
9) ต้องกำรให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ผู้ อ่ืน โดยพยำยำมปรับปรุงงำนของตนเองให้ดีขึน้  
10) พยำยำมปฏิบตัสิิ่งตำ่ง ๆ ของตนเองให้ดีเสมอ 

11.1.2) ปัจจยัท่ีน ำสู่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

ทฤษฎีแอคคินสนั ( Atkinson. 1966 : 51 ) ได้อธิบำยแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิวำ่ เป็น 
แรงผลกัดนัท่ีเกิดขึน้เม่ือบคุคลรู้ตวัว่ำกำรกระท ำของตนจะต้องได้รับกำรประเมินผลจำกตวัเอง
หรือ บคุคลอ่ืนโดยเทียบเคียงกบัมำตรฐำนอนัดีเย่ียม ผลจำกกำรประเมินอำจเป็นท่ีพอใจเมื่อ
กระท ำจน เสร็จ หรือไมน่ำ่พอใจเม่ือกระท ำไมส่ ำเร็จก็ได้  แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต้องค ำนึงถึง
ประเดน็ตำ่ง ๆ 3 ประเด็น คือ  

1) กำรจงูใจท่ีจะบรรลคุวำมส ำเร็จ ( Motive to Achieve Success ) บคุคลแต่
ละคนมีแรงจงูใจ ท่ีจะไปสูค่วำมส ำเร็จ รวมทัง้จงูใจท่ีจะหลีกเล่ียงควำมล้มเหลว
แตกตำ่งกนั ขึน้อยูก่บัประสบกำรณ์ เดมิของแตล่ะบคุคล ถ้ำเขำประสบควำมส ำเร็จ 
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เขำจะมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมำกกวำ่บคุคลท่ีเคย ประสบควำมล้มเหลวมำก่อน ซึง่จะมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่ำ  

2) กำรมีโอกำสของควำมส ำเร็จ ( Probability of Success ) ถ้ำงำนท่ีไมย่ำก
หรือง่ำยเกินไป บคุคลจะมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมำกแตถ้่ำงำนท่ีท ำง่ำยหรือยำกเกินไป 
ไมว่ำ่คน ๆ นัน้จะมีแรงจงูใจ ใฝ่สมัฤทธ์ิมำกหรือน้อย เขำก็จะไมรู้่สกึวำ่ เขำจะมีโอกำส
ประสบควำมส ำเร็จหรือควำมล้มเหลว  

3) คณุคำ่ของควำมส ำเร็จ ( Incentive Value of Success ) เม่ือบคุคลมี
ควำมพงึพอใจใน ควำมส ำเร็จของตนมำกขึน้ ก็จะท ำให้เขำไมเ่กิดควำมพงึพอใจใน
ควำมส ำเร็จนัน้มำกเท่ำไหร่  

11.1.3) กำรเปรียบเทียบลกัษณะเดน่ของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่ำ 
ไวเนอร์ (Weiner, 1972: 203-215) ได้สรุปลกัษณะเดน่ของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู 

เปรียบเทียบกบัผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่ำ ดงันี ้
1) ผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู ตัง้ใจท ำงำนดีกวำ่ อดทนตอ่ควำมล้มเหลว ชอบ

เลือกงำนสลบัซบัซ้อนมำกกวำ่ผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่ำ 
2) ผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู ชอบริเร่ิมกระท ำสิ่งตำ่งๆ ด้วยควำมคิดของ

ตนเองมำกกวำ่ผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่ำ 
วนัทนีย์ ตระกลู (2553 : 103) ได้กลำ่วถึงพฤติกรรมผู้ เรียนท่ีมีแรงจงูใจต ่ำ ซึง่ได้จำกท ำ

กำรวิจยัและสรุปผล พบวำ่พฤตกิรรมผู้ เรียนท่ีมีแรงจงูใจในตนเองต ่ำ จะมีลกัษณะท่ีแสดงออก
ดงัตอ่ไปนี ้

1) มำสำยโดยไมมี่เหตผุลสมควร 
2) ออกจำกห้องเรียนทนัทีท่ีมีโอกำส (เข้ำชัน้เรียน เพ่ือต้องกำรได้เวลำมำเรียน

เทำ่นัน้) 
3) ท ำงำนท่ีมอบหมำยไมส่ ำเร็จ หรือสง่งำนช้ำเป็นสว่นใหญ่ 
4) ไมร่่วมกิจกรรมขณะเรียน ไมส่นใจกำรสอน ไมจ่ดงำน 
5) ลอกงำนจำกเพ่ือนเม่ือถกูบงัคบัให้สง่งำน 
6) เข้ำท ำงำนในห้องทดลองไมส่ม ่ำเสมอ ไมใ่ห้ควำมร่วมมือขณะทดลอง หรือ

ท ำงำนอยำ่งขอไปที ท ำงำนทดลองหรือปฏิบตัิอยำ่งไมเ่ป็นระเบียบ 
7) อำ่นหนงัสืออำ่นเลน่ นิตยสำร หรือวำดรูป หรือเลน่เกมส์ เม่ือถกูบงัคบัให้

อยูใ่นห้องเรียน 
8) ถำมค ำถำมน้อยมำก 
9) ไมต้่องกำรเรียนพิเศษ หรือเข้ำโปรแกรมกำรซ่อมเสริม 
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10) ท ำงำน ท ำกำรบ้ำน ท ำข้อสอบทัง้สอบยอ่ยและสอบไล่ ไมถ่กูต้อง 
11) สนใจกิจกรรมท่ีสนกุสนำนมำกกวำ่กำรเรียน 
12) ใช้เวลำวำ่งไมมี่ระบบ 
13) มีทศันคตแิละคำ่นิยมในกำรเรียนท่ีไมแ่นน่อน 
14) คณุภำพของงำนวิชำกำรอยูใ่นระดบัต ่ำ 

11.1.3.1) ตวัอยำ่งของผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 
ผู้ เรียนท่ีมีแรงจงูใจในตนเองสงู มีลกัษณะท่ีแสดงออกดงัตวัอยำ่ง เชน่ 

1) เป็นผู้ ท่ีมีเป้ำประสงค์ และเป้ำประสงค์ท่ีก ำหนดไว้ แสดงออกให้
เห็นวำ่มีกำรประเมินควำมสำมำรถของตนเอง 

2) ระดบัของควำมทะเยอทะยำน (Level of Aspiration) มี
ควำมสมัพนัธ์ (ตรงกนั) กบัอตัมโนทศัน์ (Self-Concept) 

3) ตัง้ใจในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จตำมเป้ำประสงค์ท่ีวำงไว้ด้วย
ควำมรู้สกึท่ีท้ำทำย 

4) แสดงควำมวิตกกงัวลท่ีจะท ำให้ได้ตำมมำตรฐำน และกระตือรือร้น
ในทกุอยำ่งท่ีจะน ำไปสูเ่ป้ำประสงค์ท่ีวำงไว้ 

5) สิ่งท่ีจดัวำ่เป็นรำงวลั มิใชส่ิ่งของ แตเ่ป็นกำรท่ีท ำได้ตำมมำตรฐำน
ท่ีตนได้วำงไว้ 

6) แสดงออกให้เห็นวำ่มีแผนงำนและตัง้ใจท่ีจะด ำเนินไปสูแ่ผนงำน
นัน้อย่ำงแนว่แนจ่ำกควำมหมำย ท่ีมำ ทฤษฎี และลกัษณะของบคุคลท่ีมี
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู จะเห็นได้วำ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นปัจจยัท่ีส ำคญัของ
กำรเรียนรู้ เพรำะแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิจะเป็นแรงจงูใจท่ีท ำให้บคุคลมีควำม
มุง่มัน่ มำนะพยำยำม อดทน ท่ีจะท ำงำนให้ส ำเร็จ โดยบคุคลจะมีเป้ำหมำย 
และมกัจะเป็นเป้ำหมำยท่ีมีมำตรฐำนสงู มีควำมทะเยอทะยำน และแผนกำร
ท ำงำนของตนเองอยำ่งเป็นระบบเพ่ือให้บรรลตุำมเป้ำหมำยท่ีตัง้ไว้ และแม้วำ่
บคุคลจะพบปัญหำอปุสรรค บคุคลจะไมย่อ่ท้อ แตก่ลบัมีควำมมุง่มัน่ท่ีจะ
เอำชนะอปุสรรคตำ่งๆ เพ่ือให้งำนส ำเร็จลลุว่งไปได้  

11.1.4) การรับรู้คุณค่าในตนเอง 
11.1.4.1) ความหมายของการรับรู้คุณค่าในตนเอง 

นกัจิตวิทยำและนกักำรศกึษำ ได้ให้ควำมหมำยของกำรรับรู้คณุคำ่ในตนเอง 
หรือ Selfesteem ในควำมหมำยท่ีคล้ำยคลงึกนัวำ่ กำรรับรู้คณุคำ่ในตนเอง เป็น
ควำมรู้สกึนกึคดิท่ีบคุคลมีตอ่ตนเอง บคุคลจะมีควำมเคำรพตนเอง มองเห็นตนเองเป็น
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คนมีคำ่ มีควำมสำมำรถ และมีสมรรถภำพท่ีจะท ำสิ่งตำ่งๆ ให้ส ำเร็จ ( Maslow.1970 ) 
จำกนัน้มำสโลว์(Maslow. 1970)  ยงัได้กลำ่วกำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองท่ีครอบคลมุถึง
กำรยอมรับ กำรเข้ำใจและตระหนกัในข้อจ ำกดัของตนเอง ทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ 
โดยไมไ่ด้มองวำ่เป็นปมด้อย แตส่ำมำรถคำดหวงัได้วำ่จะปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ได้
อยำ่งไรบ้ำง   และบคุคลรับรู้คณุคำ่ในตนเองได้โดยท่ีไมจ่ ำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกบั
บคุคลอ่ืนวำ่ดีหรือเลวกวำ่กนั และกำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองจะเป็นผลมำจำกกำร
ประเมินตนเองตำมควำมรู้สึกและทศันคตท่ีิบคุคลมีตอ่ตนเอง เป็นกำรประเมินโดย
อำศยัประสบกำรณ์ท่ีผำ่นมำ รวมทัง้เป็นกำรตดัสินจำกคนอ่ืนท่ีตนให้ควำมส ำคญัด้วย 
(Coopersmith. 1981 อ้ำงใน นชุจิรำ สมุณฑำ, 2549 : 11) 
11.1.4.2) องค์ประกอบของการรับรู้คุณค่าในตนเอง   

เกทส์ (Gates. 1978 อ้ำงใน เสำวภำ วิชิตวำที. 2534: 43) ได้แบง่ควำมรู้สกึ
เห็นคณุคำ่ในตนเองเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 

1) ควำมรู้สกึเห็นคณุคำ่ตอ่ร่ำงกำยตนเอง (The body self) หมำยถึง 
บคุคลคิดและรู้สกึตอ่รูปร่ำงและหน้ำท่ีของร่ำงกำย ตลอดจนควำมสำมำรถ
ของหน้ำท่ีพืน้ฐำนของร่ำงกำย 

2) ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งตนเองกบับคุคลอ่ืน (The interpersonal 
self) เป็นสว่นหนึง่ของควำมรู้สกึเห็นคณุคำ่ในตนเองท่ีบคุคลคดิกบับคุคล
อ่ืนๆ ไมว่ำ่จะเป็นคนสนิทสนมคุ้นเคยหรือบคุคลท่ีพบโดยบงัเอิญ 

3) ควำมส ำเร็จของตนเอง (The achieving self) หมำยถึง สิ่งท่ีบคุคล
คดิและรู้สึกเก่ียวกบัควำมสำมำรถของตนท่ีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จในชีวิต
ครอบครัว กำรท ำงำนและสิ่งแวดล้อม 

4) ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของตน (The identification) เป็นควำมรู้สึก
ทำงนำมธรรมและพฤติกรรมท่ีแสดงควำมสนใจทำงศีลธรรมและจิตวิญญำณ 

กำรรับรู้คณุคำ่ในตนเอง ประกอบด้วย ควำมตระหนกัถึงคณุคำ่ตนเอง (Self-respect) 
และ ควำมเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถตนเอง (Self-efficacy) จนกลำยเป็น ภำพแหง่ตน (Self-
image) โดยสำมำรถอธิบำยรำยละเอียดเพิ่มเตมิดงันี ้

1) กำรตระหนกัถึงคณุคำ่ตนเอง เป็นควำมเช่ือวำ่ ตนเองมีคณุคำ่ มี
ควำมหมำย มีศกัดิ์ศรีเทำ่เทียมผู้ อ่ืน มีสิทธิ มีโอกำสท่ีจะส ำเร็จ ได้รับสิ่งท่ีมุง่หวงั มีสขุ
ได้ เชน่เดียวกบัผู้ อ่ืน ชีวิตมีคำ่สมควรได้รับกำรดแูลปกป้องให้ดี กำรได้รับกำรยอมรับ
จำกคนอ่ืน 
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2) ควำมเช่ือมัน่ในควำมสำมำรถของตนเอง เป็นควำมเช่ือวำ่ ตนเองสำมำรถ
คดิ เข้ำใจเรียนรู้ ตดัสินใจในกำรแก้ปัญหำ กำรเผชิญหน้ำกบัควำมท้ำทำย หรือ
อปุสรรคตำ่งๆ ในชีวิตได้ ไว้วำงใจตนเอง วำ่มีควำมสำมำรถ มีพลงั มีประสิทธิภำพ 
และพึง่พำตนเองได้ 
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11.1.4.3) ลักษณะของบุคคลท่ีมีการรับรู้คุณค่าในตนเอง  
Novabizz (2011 : 278) ได้สรุปลกัษณะของบคุคลคนท่ีมีกำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองสงู

และต ่ำโดยจ ำแนกตำมลกัษณะพฤตกิรรมควำมส ำเร็จ ดงันี ้
 

พฤตกิรรมความส าเร็จ Self-Esteem สูง Self-Esteem ต ่า 
แรงจงูใจและควำมกระตือรือ้ร้น กระตือรือร้น ต้อนรับควำมท้ำ

ทำย แสวง โอกำส ใช้โอกำส มี
แรงจงูใจ มีพลงั มีเป้ำหมำย 

หลีกเล่ียง ไมม่ัน่ใจ อยูจ่ ำเจ ไม่
กล้ำเปล่ียนแปลงไมก่ล้ำก้ำวไป
ข้ำงหน้ำ ไมรู้่จะเรียนไปท ำไม 
ขำดควำมรับผิดชอบ เฉ่ือยชำ 
ขออยูไ่ปวนัๆ 

ควำมอยำกเรียนรู้ อยำกเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  ใจกว้ำง รับ
ฟัง รู้สกึดีท่ีได้เรียนรู้ 

ไมอ่ยำกเรียนรู้ 

ควำมพยำยำม พยำยำมสงู เช่ือวำ่ตนเองท ำได้ แล้วแตเ่หตกุำรณ์จะพำไป ดถูกู
ตนเอง ไมเ่ช่ือตวัเองวำ่จะท ำได้ 

ควำมกล้ำหำญ กล้ำ ไมก่ลวัควำมล้มเหลว 
ยืนยนัควำมคดิตนเอง แม้วำ่จะ
แตกตำ่งจำกคนอ่ืน ใช้ศกัยภำพ
ตนเองเตม็ท่ี ประสบควำมส ำเร็จ 
ได้ง่ำย 

ขีก้ลวั หลีกเล่ียงสิ่งแปลกใหม ่
กลวัสิ่งท่ีไมรู้่จกั ไมก่ล้ำคดิ
แตกตำ่งไปจำกคนอ่ืน ปรำศจำก
ควำมคดิสร้ำงสรรค์ 

ควำมคำดหวงัในตนเอง คดิเชิงบวกคำดวำ่ประสบ
ควำมส ำเร็จสร้ำงสรรสิ่งใหม่ มี
แรงผลกัดนั มีควำมสขุ 
กระตือรือ้ร้น 

ไมค่ำดหวงั เฉ่ือยชำ ล้มเหลว 
บำงคนคำดหวงัเกินตวัจนเป็นไป
ไมไ่ด้ บำงทีก็ต ่ำเกินไป เส่ียงตอ่ 
ควำมล้มเหลว 

ล้มแล้วลกุได้เร็ว ปรับตวัได้เร็ว มีพลงัท่ีจะชนะ
ควำมยำกล ำบำกได้ ล้มแล้วลกุ
ได้เร็ว 

ล้มเหลวนิดเดียวก็ล้มเหลวไปทัง้
ชีวิต ซมึเศร้ำพลำดวิชำเดียว ก็
พงัไปทกุวิชำ 

ควำมอดทน อดทนสงู พยำยำมท ำงำนให้
ส ำเร็จ ไมว่ำ่จะยำกแคไ่หน 

ล้มเลิกง่ำย ยอมแพ้ง่ำย โอกำส
ส ำเร็จน้อย 
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จำกองค์ประกอบของกำรรับรู้คณุคำ่ในตนเอง ผู้ศกึษำได้สรุปและจดัเป็นองค์ประกอบ
ของกำรรับรู้คณุคำ่ในตนเอง โดยยดึตำมองค์ประกอบของ เกทส์ (Gates. 1978 อ้ำงใน เสำวภำ 
วิชิตวำที.2534 : 43) และปรับองค์ประกอบให้สอดคล้องกบัคณุลกัษณะของบคุคลท่ีมีกำรรับรู้
คณุคำ่ในตนเองสงูลกัษณะของพฤตกิรรมนกัศกึษำและกำรเรียนรู้ของนกัศกึษำ โดยแบง่ได้เป็น 
5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) กำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองด้ำนสงัคม เป็นควำมคิด ควำมรู้สกึของนกัศกึษำท่ี
มีตอ่ตนเองในฐำนะเพ่ือนของผู้ อ่ืน กำรมีปฏิสมัพนัธ์ตอ่กลุม่เพ่ือน กำรเป็นท่ีต้องกำร
ของกลุม่เพ่ือน 

2) กำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองด้ำนกำรศกึษำ เป็นควำมคิด ควำมรู้สกึท่ีนกัศกึษำ
มีตอ่ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ ควำมส ำเร็จทำงกำรเรียนของตนเอง 

3) กำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองด้ำนครอบครัว เป็นควำมคดิ ควำมรู้สกึท่ีนกัศกึษำ
มีตอ่ตนเองว่ำมีคณุคำ่ตอ่ครอบครัว กำรได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกในครอบครัว 

4) กำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองด้ำนภำพลกัษณ์เก่ียวกบัตนเอง เป็นควำมคิด 
ควำมรู้สกึท่ีนกัศกึษำมีตอ่ลกัษณะทำงกำยภำพและศกัยภำพท่ีตนเองสำมำรถแสดง
ออกมำ 

5) กำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองโดยรวม เป็นควำมคดิ ควำมรู้สกึท่ีนกัศกึษำมีตอ่
ตนเองโดยภำพรวม ท่ีแสดงให้เห็นถึงควำมคิดควำมรู้สกึในทำงบวกหรือลบท่ีมีตอ่
ตนเอง 

11.1.5) ทัศนคตต่ิอการเรียน  
11.1.5.1) ความหมายและองค์ประกอบของทัศนคติ 

นกัจิตวิทยำและนกักำรศกึษำ ได้ให้ควำมหมำยของทศันคตไิว้อยำ่ง
หลำกหลำย และสอดคล้องคล้ำยคลงึกนั โดยสรุปได้วำ่ ทศันคตเิป็น ควำมรู้สกึ 
ควำมคดิหรือควำมเช่ือ และแนวโน้มท่ีจะแสดงออกซึง่พฤตกิรรมของบคุคล เป็น
ปฏิกิริยำโต้ตอบ โดยกำรประมำณคำ่ว่ำชอบหรือไมช่อบ ท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่กำร
ตอบสนองของบคุคลในเชิงบวกหรือเชิงลบตอ่บคุคล สิ่งของ และสถำนกำรณ์ ใน 
สภำวะแวดล้อมของบคุคลนัน้ๆ โดยท่ีทศันคตินี ้สำมำรถเรียนรู้ หรือจดักำรได้โดยใช้
ประสบกำรณ์และทศันคตนิัน้สำมำรถท่ีจะรู้ หรือถกูตีควำมได้จำกสิ่งท่ีคนพดูออกมำ
อยำ่งไมเ่ป็นทำงกำร หรือจำกกำรส ำรวจท่ีเป็นทำงกำร หรือจำกพฤตกิรรมของบคุคล
เหลำ่นัน้ (แพรภทัร ยอดแก้ว. 2554 :112) 

ทศันคติประกอบด้วยองค์ประกอบหลำยสว่น ซึง่จำกกำรตรวจเอกสำร
เก่ียวกบัองค์ประกอบของทศันคติ พบวำ่ มีผู้ เสนอควำมคิดไว้ 3 แบบ คือ ทศันคตแิบบ 



 

  

15 

3 องค์ประกอบทศันคตแิบบ 2 องคป์ระกอบ และ ทศันคติแบบ 1 องค์ประกอบ (ธีระ
พร, 2528: 162 – 163 อ้ำงในแพรภทัร ยอดแก้ว. 2554) ดงันี ้

1) ทศันคตมีิ 3 องค์ประกอบ แนวคิดนีจ้ะระบวุำ่ ทศันคติมี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่1) องค์ประกอบด้ำนปัญญำ (Cognitive Component) 
ประกอบด้วยควำมเช่ือ ควำมรู้ ควำมคิดและควำมคิดเห็น 2) องค์ประกอบ
ด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สึก (Affective Component) หมำยถึงควำมรู้สึก 
ชอบ - ไมช่อบ หรือทำ่ทำงท่ีดี – ไมดี่ 3) องค์ประกอบด้ำนพฤตกิรรม 
(Behavioral Component)หมำยถึง แนวโน้มหรือควำมพร้อมท่ีบคุคลจะ
ปฏิบตัิ มีนกัจิตวิทยำท่ีสนบัสนนุกำรแบง่ทศันคตอิอกเป็น3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ Kretch, Crutchfield , Pallachey (1962 : 332) และ Triandis (1971 : 
248) 

2) ทศันคตมีิ 2 องค์ประกอบ แนวคิดนีจ้ะระบวุำ่ ทศันคติมี 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้ำนปัญญำ (Cognitive Component) 2) 
องค์ประกอบด้ำนอำรมณ์ ควำมรู้สกึ(Affective Component) มีนกัจิตวิทยำท่ี
สนบัสนนุกำรแบง่ทศันคติออกเป็น 2 องค์ประกอบ ได้แก่ Katz (1950 :185) 
และ Rosenberg (1965 : 313) 

3) ทศันคตมีิองค์ประกอบเดียว แนวคิดนีจ้ะระบวุ่ำ ทศันคตมีิ
องค์ประกอบเดียว คืออำรมณ์ควำมรู้สึกในทำงชอบหรือไมช่อบท่ีบคุคลมีตอ่
สิ่งหนึง่สิ่งใด นกัจิตวิทยำท่ีสนบัสนนุแนวคิดนีไ้ด้แก่ Bem (1970 : 225) 
Fishbein และ Ajzen (1975 : 245) Insko (1976 : 288) 

11.1.5.2) ทัศนคตต่ิอการเรียน 
ทศันคติตอ่กำรเรียน เป็นควำมรู้สกึ และควำมคิดของบคุคลเก่ียวกบักำรเรียนรู้ 

และทศันคติตอ่กำรเรียนรู้ก็จะมีผลตอ่กำรแสดงออกของบคุคล (Hamilton. 2011 : 
320) ทศันคติตอ่กำรเรียนก็เป็นสิ่งส ำคญัท่ีจะน ำมำซึง่กำรพฒันำของประเทศชำติ 
ทศันคตมีิควำมส ำคญัตอ่ควำมส ำเร็จ กำรท่ีคนเรำจะท ำเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ให้ดี หรือ
ประสบควำมส ำเร็จนัน้ สว่นใหญ่มกัจะมำจำกควำมชอบ ควำมอยำกท ำในเร่ืองของ
กำรเรียนก็เชน่เดียวกนั กำรสร้ำงทศันคติตอ่กำรเรียน ก็นบัเป็นกำรวำงรำกฐำนท่ี
ส ำคญัของกำรเรียนท่ีประสบควำมส ำเร็จ หรือกลำ่วได้วำ่ทศันคติตอ่กำรเรียน เป็นสว่น
หนึง่ของกระบวนกำรเรียนรู้ของทกุคน และเป็นสว่นท่ีมีควำมส ำคญัตอ่กำรเรียนรู้ กำร
มีทศันคตท่ีิดีตอ่กำรเรียนจะน ำไปสูก่ำรตัง้เป้ำหมำยในกำรเรียนรู้ (Smith. 2001 : 210) 
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11.1.6) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 
นกักำรศกึษำหลำยทำ่นได้ให้ควำมคดิเห็นและควำมส ำคญัของสมัพนัธภำพระหวำ่ง

นกัศกึษำกบัเพ่ือน ดงันี ้
ประเมศว์ วฒันโอภำส นภำพร วฒันโอภำส และนิทรำ ปัญจมำศ (2548 : 20) สรุป 

สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัเพ่ือนได้วำ่ กำรมีสมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัเพ่ือน พบ
เห็นได้ชดัเจนจำกกำรรวมกลุ่มอยูใ่นสถำบนักำรศกึษำ ซึง่กลุม่นกัศกึษำสว่นใหญ่จะมีลกัษณะ
ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั มีบรรยำกำศเป็นกนัเอง มีควำมเข้ำใจซึง่กนัและกนั มีกำรยอมรับควำม
คดิเห็น มีกำรแสดงกิริยำท่ียิม้แย้มแจม่ใส วำงตวัอยำ่งเหมำะสม จะพบวำ่ในกลุม่เพ่ือนจะมี
อิทธิพลตอ่นกัศกึษำทัง้ในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ และพฤติกรรมด้ำนสงัคม อีกทัง้นกัศกึษำสว่น
ใหญ่จะมีกำรปรับตวัเข้ำกบัเพ่ือน เพ่ือรักษำสมัพนัธภำพท่ีดีตอ่กนั 

สมพร พรหมจรรย์ (2540 : 9) กลำ่ววำ่สมัพนัธภำพระหว่ำงนกัเรียนกบัเพ่ือน หมำยถึง 
พฤตกิรรมท่ีนกัเรียนกบัเพ่ือนปฏิบตัิตอ่กนัด้ำนกำรเรียน ทัง้ในและนอกห้องเรียน ได้แก่กำร
ชว่ยเหลือพึง่พำกนั ด้ำนกำรเรียน กำรแลกเปล่ียนควำมคิดเห็นกนัทำงกำรเรียน ควำมหว่งใย
ใกล้ชิด สนิทสนมซึง่กนัและกนั กำรกระท ำกิจกรรมตำ่งๆ ร่วมกนัในกลุม่เพ่ือนเพ่ือให้เกิด
ควำมส ำเร็จด้ำนกำรเรียน 

อำภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 237) กลำ่ววำ่ ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งนกัเรียนกบัเพ่ือน คือกำร
สร้ำงควำมรู้สึกท่ีดีตอ่กนั มีควำมสมคัรสมำนสำมคัคีกนั ชว่ยเหลือซึง่กนัและกนั มีน ำ้ใจ
เอือ้เฟือ้เผ่ือแผซ่ึง่กนัและกนัชว่ยกนัสร้ำงเสริมบรรยำกำศในกำรเรียนท่ีพงึปรำรถนำในห้องเรียน 

11.1.7) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 
ประเมศว์ วฒันโอภำส นภำพร วฒันโอภำส และนิทรำ ปัญจมำศ (2548: 21) 

กลำ่ววำ่สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัอำจำรย์จะมีผลตอ่สถำนกำรณ์ท่ีเอือ้อ ำนวย
ตอ่กำรเรียนกำรสอน เพรำะถ้ำผู้สอนมีบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอนอยำ่งมีคณุภำพ 
มีบรรยำกำศแหง่ควำมเป็นมิตร มีกำรรับฟังควำมคิดเห็นของนกัศกึษำ เปิดโอกำสให้
นกัศกึษำมีโอกำสซกัถำม ตอบค ำถำม และร่วมกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน มีกิจกรรม
กลุม่และกำรอภิปรำย สร้ำงบรรยำกำศในกำรเรียนให้สนกุ ให้นกัศกึษำมีควำมอยำกรู้
อยำกเห็น และมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน จะท ำให้มีผลสมัฤทธ์ิในกำรเรียนของ
นกัศกึษำเพิ่มขึน้ได้ 

อำภรณ์ ใจเท่ียง (2546 : 237) ปฏิสมัพนัธ์ระหวำ่งครูกบันกัเรียนเป็นไปด้วยดี 
ทัง้ครูและนกัเรียนตำ่งมีควำมสมัพนัธ์อนัดีตอ่กนั ครูเปิดโอกำสให้นกัเรียนได้ซกัถำม 
ครูให้ควำมเป็นกนัเองกบันกัเรียน ให้นกัเรียนมีอิสระและมีควำมสบำยใจในกำรท ำ
กิจกรรม จะสง่เสริมให้นกัเรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี 
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11.1.8) บรรยากาศในการเรียนรู้ 
นกักำรศกึษำได้ให้ควำมหมำยและควำมส ำคญัของบรรยำกำศกำรเรียนรู้หรือ

สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้ ในแง่มมุท่ีหลำกหลำยดงันี ้
สกุญัญำ สวุรรณำคินทร์ (2553 อ้ำงในกนกวรรณ ทองฉวี. 2545 : 77) กลำ่ว

วำ่สภำพแวดล้อมสถำบนัอดุมศกึษำ หมำยถึงทกุสิ่งทกุอยำ่งท่ีอยูภ่ำยในสถำบนั ทัง้ท่ี
เป็นรูปธรรม นำมธรรม รวมถึงหลกัสตูร กำรเรียนกำรสอน ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง
อำจำรย์กบันกัศกึษำ และบรรยำกำศทำงกำรเรียนกำรสอน อนัเป็นสิ่งเร้ำท่ีทรง
ศกัยภำพและมีอิทธิพลตอ่ชีวิตและควำมเป็นอยู่ ตลอดจนสง่ผลตอ่กำรพฒันำในทกุๆ 
ด้ำนของสมำชิกในสถำนศกึษำ 

สภำพแวดล้อมในกำรเรียนรู้และบรรยำกำศกำรเรียนรู้มีผลตอ่กำรเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน กลำ่วคือสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอนท่ีดี มีสว่นพฒันำ
นกัศกึษำและสำมำรถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของนกัศกึษำในด้ำนตำ่งๆ เชน่ในด้ำน
บคุลิกภำพ ควำมสมัพนัธ์กบัเพ่ือน ด้ำนกิจกรรมกลุม่ด้ำนควำมรับผิดชอบ สร้ำงควำม
พงึพอใจกบักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในชัน้เรียน เกิดควำมร่วมมือร่วมใจในกำรเรียน
กำรสอนตรงตำมจดุประสงค์กำรเรียนรู้ (ประเมศว์ วฒันโอภำส. 2548: 21) หำกผู้ เรียน
ได้อยูใ่นสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้อ ำนวย หรือสนบัสนนุ กำรเรียนรู้ก็จะเกิดขึน้ ในทำง
ตรงกนัข้ำมหำกสภำพแวดล้อมไมเ่อือ้อ ำนวยตอ่กำรเรียนรู้ สิ่งเหลำ่นีก็้จะเป็นอปุสรรค
หรือขดัขวำงมิให้กำรเรียนรู้เกิดขึน้ได้ (สมคดิ อิสระวฒัน์. 2543 : 35) 

สมคดิ อิสระวฒัน์ (2543 : 40) กลำ่วถึงสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้ของ
ผู้ ใหญ่ อำจแบง่เป็น 2 ประเภท คือ สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ และสภำพแวดล้อม
ทำงจิตใจ ซึ่งสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพประกอบด้วยขนำดห้องเรียน  แสงภำยใน
ห้องเรียนท่ีพอเหมำะ สมเสียงของผู้สอน กลิ่นในห้องเรียนตลอดจนอุณหภูมิท่ี
เหมำะสมในห้องเรียนจะท ำให้ผู้ เรียนรู้สกึเย็นสบำย ท ำให้ผู้ เรียนตัง้ใจ มีสมำธิ ไม่กงัวล
กบัอำกำศ และ สภำพแวดล้อมทำงจิตใจ เช่น เป็นสภำพท่ีผู้ เรียนรู้สึกไม่ถกูบีบคัน้ทำง
จิตใจ ได้รับกำรยกย่องยอมรับจำกผู้ อ่ืน ผู้สอนให้อิสระ ให้อภยัและให้โอกำสผู้ เรียน 
ตลอดจนสภำพกำรเรียนท่ีสนกุสนำน ยืดหยุน่ ไมเ่ครียด 

 จำกท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ แมคเคลแลนด์ ได้ให้ควำมส ำคัญในเร่ืองของ
แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมำกกว่ำแรงจูงใจในด้ำนอ่ืนๆ เพรำะเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัควำมส ำเร็จมำกท่ีสุด 
โดยได้สรุปวำ่ลกัษณะของคนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยู่ในระดบัสงู จะมีลกัษณะดงันี ้ 1)กำรพยำยำมท่ี
จะท ำงำนอยำ่งไมท้่อถอยจนถึงจดุหมำย 2)เป็นผู้ตัง้วตัถปุระสงค์ท่ีมีโอกำสจะท ำได้ส ำเร็จ 50-50 หรือมี
ควำมเส่ียงปำนกลำง 3)เป็นผู้ รับผิดชอบพฤตกิรรมของตนและตัง้มำตรฐำนควำมเป็นเลิศ (Standard of 
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Excellence) ในกำรท ำงำน  4)เป็นผู้ มีควำมสำมำรถในกำรวำงแผนในระยะยำว  5)ต้องกำรข้อมลูผล
ย้อนกลบัของผลงำนท่ีท ำ  6)เม่ือประสบควำมส ำเร็จมกัอ้ำงสำเหตภุำยใน เช่น ควำมสำมำรถและควำม
พยำยำม  และนกัวิชำกำรท่ีช่ือ Cassidy and Lynn (1998, p.173 อ้ำงใน เอือ้มพร บวัสรวง, 2551, 
หน้ำ 19) ได้กลำ่ววำ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นสิ่งท่ีจะบอกถึงลกัษณะส่วนบคุคลกบักำรท่ีจะท ำสิ่งนัน้ๆ ให้
บรรลเุป้ำหมำยซึ่งสอดคล้องกบันกัวิชำกำรท่ีช่ือ เฮอร์แมน (Herman. 1970 : 53) ท่ีได้รวบรวมลกัษณะ
ของผู้ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และระบุถึงพฤติกรรมของผู้ มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ ซึ่งสอดคล้องกับ
นกัวิชำกำรท่ีช่ือ แอคคินสนั (Atkinson. 1966 : 51) ได้อธิบำยแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิว่ำเป็นแรงผลกัดนัท่ี
เกิดขึน้เม่ือบุคคลรู้ตวัว่ำกำรกระท ำของตนจะต้องได้รับกำรประเมินผลจำกตวัเองหรือบุคคลอ่ืนโดย
เทียบเคียงกบัมำตรฐำนอนัดีเย่ียมซึ่งสอดคล้องกบันกัวิชำกำรท่ีช่ือ ไวเนอร์ (Weiner, 1972: 203-215) 
ได้สรุปลกัษณะเดน่ของผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูเปรียบเทียบกบัผู้ มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิต ่ำ โดย เขียน 
วนัทนียตระกูล (2553 : 103) ได้กล่ำวถึงพฤติกรรมผู้ เรียนท่ีมีแรงจูงใจต ่ำจะมีลกัษณ์ท่ีแสดงออก
แตกต่ำงกันกับพฤติกรรมผู้ เรียนท่ีมีแรงจูงใจในตนเองสูง  ในเร่ืองกำรรับรู้คุณค่ำในตนเอง มำสโลว์ 
(Maslow. 1970) และ โรสแซมเบอร์ก (Rosemberg. 1967) ได้กล่ำวถึงกำรรับรู้คุณค่ำในตนเองท่ี
ครอบคลุมถึงกำรยอมรับ กำรเข้ำใจและตระหนกัในข้อจ ำกัดของตนเอง ทัง้ด้ำนบวกและด้ำนลบ โดย
ไม่ได้มองว่ำเป็นปมด้อย แต่สำมำรถคำดหวงัได้ว่ำจะปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ได้อย่ำงไรบ้ำง และบคุคล
รับรู้คณุค่ำในตนเองได้โดยไม่จ ำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับบคุคลอ่ืนว่ำดีหรือเลวกว่ำกนั และกำรรับรู้
คณุคำ่ในตนเองจะเป็นผลมำจำกกำรประเมินตนเองตำมควำมรู้สกึและทศันคติท่ีบคุคลมีตอ่ตนเอง เป็น
กำรประเมินโดยอำศยัประสบกำรณ์ท่ีผ่ำนมำ รวมทัง้เป็นกำรตดัสินใจจำกคนอ่ืนท่ีตนให้ควำมส ำคญั
ด้วย โดย เกทส์ (Gates. 1978 อ้ำงใน เสำวภำ วิชิตวำที. 2534:43) ได้แบ่งควำมรู้สึกเห็นคณุค่ำใน
ตนเองเป็น 4 องค์ประกอบ คือ1)ควำมรู้สกึเห็นคณุคำ่ตอ่ร่ำงกำยตนเอง  2)ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตนเอง
กบับคุคลอ่ืน  3)ควำมส ำเร็จของตนเอง  4)ควำมเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกบั  Novabizz 
(2011 : 278) ได้สรุปลกัษณะของบคุคลท่ีมีกำรรับรู้คณุคำ่ในตนเองสงูและต ่ำโดยจ ำแนกตำมลกัษณะ
พฤติกรรมควำมส ำเร็จ ส่วนในเร่ืองทศันคติตอ่กำรเรียนเป็นควำมรู้สึก และควำมคิดของบคุคลเก่ียวกับ
กำรเรียนรู้ และทศันคตติอ่กำรเรียนรู้ก็จะมีผลตอ่กำรแสดงออกของบคุคล (Hamilton. 2011 : 320) โดย
จะต้องให้ควำมส ำคญักับควำมสมัพนัธภำพระหว่ำงนกัศึกษำกบัเพ่ือนซึ่ง ประเมศว์ วฒันโอภำส นภำ
พร วฒันโอภำส และนิทรำ ปัญจมำศ (2548 : 20) ได้สรุปว่ำกำรมีสมัพนัธภำพระหว่ำงนกัศกึษำกับ
เพ่ือนจะมีลกัษณะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีบรรยำกำศเป็นกันเอง มีควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน มีกำร
ยอมรับควำมคิดเห็น มีกำรแสดงกิริยำท่ียิม้แย้มแจ่มใส วำงตวัอย่ำงเหมำะสม ซึ่งสอดคล้องกับ สมพร 
พรหมจรรย์ (2540 : 9) และอำภรณ์ ใจเท่ียง (2546: 237) เช่นเดียวกนัและยงัให้ควำมส ำคญักับ
สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัอำจำรย์วำ่เป็นเร่ืองปฏิสมัพนัธ์ระหว่ำงครูกบันกัเรียนต้องเป็นไปด้วยดี 
ทัง้ครูและนกัเรียนต่ำงมีควำมสมัพันธ์อนัดีต่อกัน ครูเปิดโอกำสให้นักเรียนได้ซกัถำม ครูให้ควำมเป็น
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กันเองกับนกัเรียนให้นกัเรียนมีอิสระและมีควำมสบำยใจในกำรท ำกิจกรรมจะส่งเสริมให้นกั เรียนเกิด
กำรเรียนรู้ได้ดี ตลอดจนบรรยำกำศในกำรเรียนรู้ สกุัญำ สวุรรณำคินทร์ (2553 อ้ำงในกนกวรรณ ทอง
ฉวี. 2545:77) และประเมศว์ วฒันโอภำส (2548:21) โดยเน้นว่ำหำกผู้ เรียนได้อยู่ในสภำพแวดล้อมท่ี
เอือ้อ ำนวยหรือสนบัสนนุ กำรเรียนรู้ก็จะเกิดขึน้ในทำงตรงกนัข้ำมหำกสภำพแวดล้อมไม่เอือ้อ ำนวยต่อ
กำรเรียนรู้สิ่งเหลำ่นีก็้จะเป็นอปุสรรคหรือขดัขวำงมิให้กำรเรียนรู้เกิดขึน้ได้ ซึง่สอดคล้องกบั สมคิด อิสระ
วฒัน์ (2543 : 35) ท่ีกล่ำวถึงสภำพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่กำรเรียนรู้แบง่เป็น 2 ประเภท คือ สภำพแวดล้อม
ทำงกำยภำพ และสภำพแวดล้อมทำงจิตใจ ซึ่ งสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพประกอบด้วยขนำด
ห้องเรียน แสงภำยในห้องเรียนท่ีพอเหมำะสม เสียงของผู้สอน กลิ่นในห้องเรียน ตลอดจนอุณหภูมิท่ี
เหมำะสมในห้องเรียน จะท ำให้ผู้ เรียนรู้สึกเย็นสบำย ท ำให้ผู้ เรียนตัง้ใจ มีสมำธิ ไม่กงัวลกบัอำกำศ และ
สภำพแวดล้อมทำงจิตใจ เชน่ เป็นสภำพท่ีผู้ เรียนรู้สกึไมถ่กูบีบคัน้ทำงจิตใจได้รับกำรยกย่องยอมรับจำก
ผู้ อ่ืน ผู้ สอนให้อิสระ ให้อภัยและให้โอกำสผู้ เรียน ตลอดจนสภำพกำรเรียนท่ีสนุกสนำน ยืดหยุ่น ไม่
เครียด 
 11.2) ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง     
  11.2.1) งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

จำกกำรศึกษำผลกำรวิจยัของนกัวิจัยหลำยท่ำน อำทิเช่น วันทนำ กิติทรัพย์
กำญจนำ (2546)    ท่ีกล่ำวถึงทฤษฏีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของ McCelland ท่ีกล่ำวไว้ใน
ปี ค.ศ.1961  วำ่ควรเน้นควำมส ำคญัในเร่ืองแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมำกกว่ำแรงจงูใจด้ำน
อ่ืนๆ เพรำะนกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูจะตัง้ใจเรียน และประสบควำมส ำเร็จใน   
กำรเรียนสูงกว่ำ ในทำงตรงข้ำมกับนักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิต ่ำจะขำดควำม
สนใจ ไม่มีควำมตัง้ใจเรียนและจะประสบควำมล้มเหลวในกำรเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจยัของนกัวิจยัท่ีท ำกำรศกึษำเก่ียวกบั ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนและแรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิของ     สรำยุทธ มำลำ (2545) พบว่ำ ควำมรู้ในวิชำท่ีสอนมีอิทธิพลทำงอ้อม
ตอ่ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนผ่ำนทำงแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ สอดคล้องกับ โกศล มิตรช่ืน 
(2547) พบว่ำ ผลของกำรใช้โปรแกรมพฒันำแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่
สมัฤทธ์ิมีควำมแตกต่ำงกันของแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของกลุ่มทดลองระหว่ำงก่อนและ
หลังกำรทดลอง รวมทัง้มีควำมแตกต่ำงกันของผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนในวิชำ
คณิตศำสตร์หลงักำรทดลอง ระหว่ำงกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคมุ และแรงจงูใจ   ใฝ่
สมัฤทธ์ิมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกในระดบัปำนกลำง กบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนในวิชำ
คณิตศำสตร์ สอดคล้องกับ สุณี ครุตบุตร (2547) พบว่ำ พฤติกรรมด้ำนแรงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิเป็นด้ำนหนึ่งท่ีสำมำรถพยำกรณ์ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัเรียนในระดบั
มธัยมศกึษำตอนปลำยได้ท่ีระดบันยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั 0.05 สอดคล้องกบั กมล
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ธรรม เพ็ชรำลตำคุณ (2548) พบว่ำคะแนนวัดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิกับคะแนนวัดผล
สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนมีควำมสัมพันธ์กันในทำงบวก สอดคล้องกับ สุพัตรำ วะยะลุน 
(2548) พบว่ำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสำมำรถพยำกรณ์ผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรเรียนของนกัศกึษำ สอดคล้องกบั ระวิวรรณ ภำโสดำ (2549) พบว่ำ แรงจูงใจ
ใฝ่สัมฤทธ์ิ เป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนักศึกษำ
สอดคล้องกับ สุคนทำ โหสิริ (2549) พบว่ำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ มีควำมสัมพันธ์กับ
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ เป็นหนึ่งในปัจจยัท่ีสำมำรถพยำกรณ์
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศกึษำได้ สอดคล้องกับ เกษตรชยั และทีม (2550) ได้
กล่ำวว่ำ แรงจงูใจมีบทบำทส ำคญัตอ่พฤติกรรมกำรเรียนรู้ นกัเรียนท่ีตัง้ใจเรียนสงูมกั
ประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ เป็นควำมปรำรถนำท่ีจะกระท ำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ส ำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี พยำยำมเอำชนะอุปสรรค มีควำมพยำยำมท่ีจะท ำให้สัมฤทธ์ิผลได้
มำตรฐำนเย่ียมกว่ำคนอ่ืนๆ นักเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิสูง จะเป็นคนท่ีมีควำม
ปรำรถนำแรงกล้ำท่ีจะรับภำระหรือควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำน ไม่ชอบเก่ียงงำน 
เป็นคนท่ีตัง้เป้ำหมำยไว้สงูกว่ำปกติและเป็นคนท่ีมีควำมต้องกำรอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะให้
ผู้ อ่ืนประเมินหรือบอกสิ่งท่ีเขำท ำ ทัง้นีแ้รงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกับ
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนซึ่งเป็นเพรำะผู้ ท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงูมีควำมต้องกำรท่ีจะ
กระท ำสิ่งตำ่งๆ ให้บรรลเุป้ำหมำยและแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีควำมส ำคญัในกำรกระตุ้น
บคุคลให้มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้ โดยนกัศกึษำท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู ย่อมมีควำม
ปรำรถนำท่ีจะปรับปรุงตนเองให้เก่งและมีควำมรอบรู้มำกกวำ่คนอ่ืนๆ มีควำมพยำยำม
และควำมทะเยอทะยำนในกำรปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ ท ำสิ่งท่ีปรำรถนำให้ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมท่ีคำดหวัง จึงมีโอกำสท่ีจะประสบผลส ำเร็จในกำรเรียนและมี
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนสูงกว่ำผู้ ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ ซึ่งสอดคล้องกับ
งำนวิจยัของ ธัญกร ค ำแวง (2552) ท่ีได้พบว่ำกำรสร้ำงขวญัก ำลงัใจและแรงจูงใจใน
กำรเรียนให้กับนกัศึกษำท่ีมีผลกำรเรียนต ่ำกว่ำเกณฑ์ปกติและนกัศึกษำทัว่ไปท่ีมีผล
กำรเรียนปกติจ ำเป็นต้องมี  เพ่ือน ำไปสู่จุดมุ่งหมำยท่ีดีขึน้ พร้อมทัง้ต้องมีกำรร่วมกัน
วำงแผนกำรเรียนเพ่ือให้นกัศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำได้ภำยในระยะเวลำของหลักสูตร
กำรเรียนในระดบัปริญญำตรี และสอดคล้องกับ รุจิพชัญ์ อรุณีวฒันำนนท์ (2553) ท่ี
พบว่ำ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ
นกัเรียน เป็นต้น 
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11.2.2) งำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 
ประเมศว์ วฒันโอภำส นภำพร วฒันโอภำส และนิทรำ ปัญจมำศ (2548 : 50) 

ได้ศกึษำปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำช
มงคลสวุรรณภูมิ วิทยำเขตพระนครศรีอยธุยำ วำสุกรี โดยปัจจยัท่ีศกึษำแบง่เป็น 3 
ด้ำน คือ ปัจจยัด้ำนสว่นตวั ได้แก่ เพศ อำยรุะดบัชัน้ สำขำวิชำ มโนภำพแห่งตน ปัจจยั
ด้ำนครอบครัว ได้แก่ อำชีพของผู้ปกครอง ฐำนะทำงเศรฐกิจของครอบครัว ควำม
คำดหวงัของผู้ปกครองตอ่ตวันกัศกึษำ สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัผู้ปกคอรง 
ปัจจยัด้ำนสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลยั ได้แก่ สมัพนัธภำพระหว่ำงนกัศกึษำกบัเพ่ือน 
สมัพนัธภำพระหว่ำงนกัศึกษำกับอำจำรย์ และบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน กลุ่ม
ตัวอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำจำกนักศึกษำระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชัน้สูงและ
นกัศกึษำระดบัปริญญำตรี มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยำเขต
พระนครศรีอยุธยำ ปีกำรศกึษำ 2548 จ ำนวน 350 คน เป็นนกัศกึษำชำย 72 คน 
นกัศกึษำหญิง 278 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ศกึษำค้นคว้ำ ได้แก่ แบบสอบถำมปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
วิทยำเขตพระนครศรีอยธุยำ วำสกุรี ผลกำรศกึษำพบวำ่ 

1) ปัจจยัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภมูิ วิทยำเขตพระนครศรีอยธุยำ วำสกุรี 
อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติท่ีระดบั .01 มี 7 ปัจจยั ได้แก่ ฐำนะทำงเศรษฐกิจของ
ครอบครัว (X5) มโนภำพแหง่ตน (X7) สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัผู้ปกครอง (X8) 
ควำมคำดหวงัของผู้ปกครองท่ีมีตอ่ตวันกัศกึษำ (X9) สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบั
เพ่ือน (X10) สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัอำจำรย์ (X11) และบรรยำกำศกำรเรียน
กำรสอน (X5) 

2) ปัจจยัท่ีไมมี่ควำมสมัพนัธ์กบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษำ
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภมูิ วิทยำเขตพระนครศรีอยธุยำ วำสกุรี มี 5 
ปัจจยั ได้แก่ เพศ (X1) อำย(ุX2) ระดบัชัน้ (X-3) สำขำวิชำ (X4) และอำชีพผู้ปกครอง 
(X6) 

3) ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ (Y) ของนกัศกึษำมหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำชมงคลสวุรรณภมูิ วิทยำเขตนครศรีอยธุยำ วำสกุรี อยำ่งมีนยัส ำคญัทำง
สถิตท่ีิระดบั .01 มี 3 ปัจจยัเรียงล ำดบัจำกปัจจยัท่ีสง่ผลมำกท่ีสดุไปยงัปัจจยัท่ีสง่ผล
น้อยท่ีสดุ ดงันี ้สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัศกึษำกบัเพ่ือน (X10) มโนภำพแหง่ตน (X7) 
และบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน (X12) โดยปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยั 
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สำมำรถพยำกรณ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยีรำชมงคล
สวุรรณภมูิ วิทยำเขตพระนครศรีอยธุยำ วำสกุรี ได้ร้อยละ 34.50 

4) สมกำรพยำกรณ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษำมหำวิทยำลยัเทคโนโลยี
รำชมงคลสวุรรณภมูิ วิทยำเขตพระนครศรีอยธุยำ วำสกุรี ได้อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ
ท่ีระดบั .01 โดยน ำคำ่สมัประสิทธ์ิกำรถดถอยของปัจจยัพยำกรณ์มำเขียนสมกำรได้
ดงันี ้

4.1) สมกำรพยำกรณ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษำในรูปคะแนน
ดบิ ดงันี ้

Y = 22.008 + .926 (X10) + .537 (X7) + .317 (X12) 
4.2) สมกำรพยำกรณ์แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนกัศกึษำในรูปคะแนน

มำตรฐำนดงันี ้
Z = .407 (X10) + .386 (X7) + .211 (X12) 

 
สพุตัรำ ผลรัตนไพบลูย์ วิไลลกัษณ์ พงษ์โสภำ และเวธนี กรีทอง (2550 : 60) ได้ศกึษำ

ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 โรงเรียนสรุำษฎร์
พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี โดยมีจดุมุง่หมำยเพ่ือศกึษำปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมกำรเรียน
วิชำคณิตศำสตร์ของนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ปัจจยัท่ี
ศกึษำแบง่เป็น 3 ปัจจยั คือปัจจยัสว่นตวั ได้แก่ เพศ ระดบัชัน้ ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนวิชำ
คณิตศำสตร์ บคุลิกภำพ และทศันคติตอ่กำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ปัจจยัด้ำนครอบครัว ได้แก่ 
ฐำนะทำงเศรษฐกิจของครอบครัว และสมัพนัธภำพระหวำ่งนกัเรียนกบัผู้ปกครอง และปัจจยั
ด้ำนสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ได้แก่ ลกัษณะทำงกำยภำพทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
สมัพนัธภำพระหวำ่งนกัเรียนกบัครู และสมัพนัธภำพระหวำ่งนกัเรียนกบัเพ่ือน กลุม่ตวัอยำ่ง
เป็นนกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ปีกำรศกึษำ 2549 จ ำนวน 
337 คน เป็นนกัเรียนชำย 125 คน และนกัเรียนหญิง 212 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรศกึษำ
ค้นคว้ำ ได้แก่แบบสอบถำมปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกำรเรียนคณิตศำสตร์ ผลกำรศกึษำ
พบวำ่ 

1) ปัจจยัท่ีมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัพฤติกรรมกำรเรียนคณิตศำสตร์ของ 
นกัเรียนชว่งชัน้ท่ี 3 โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิ
ระดบั .01 มี5 ปัจจยั ได้แก่ บคุลิกภำพ ทศันคติตอ่กำรเรียนคณิตศำสตร์ สมัพนัธภำพระหวำ่ง
นกัเรียนกบัผู้ปกครองลกัษณะทำงกำยภำพทำงกำรเรียนคณิตศำสตร์ และสมัพนัธภำพระหวำ่ง
นกัเรียนกบัครู 
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2) ปัจจยัท่ีไมมี่ควำมสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนกัเรียน 
ชว่งชัน้ท่ี 3 โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี มี 8 ปัจจยั ได้แก่ เพศ ระดบัชัน้ 
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน ฐำนะทำงเศรษฐกิจ และสมัพนัธภำพกบัเพ่ือน 

3) ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 
โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิตท่ีิระดบั .01 มี 5 ปัจจยั 
โดยเรียงล ำดบัจำกปัจจยัท่ีส่งผลมำกท่ีสดุ ไปหำปัจจยัท่ีส่งผลน้อยท่ีสดุ ได้แก่ ทศันคติตอ่กำร
เรียนวิชำคณิตศำสตร์ ลกัษณะทำงกำยภำพในโรงเรียน บคุลิกภำพ สมัพนัธภำพระหวำ่ง
นกัเรียนกบัเพ่ือน และผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน ซึง่ทัง้ 5 ปัจจยัสำมำรถร่วมกนัอธิบำยควำม
แปรปรวนพฤติกรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ ได้ร้อยละ 47.90 

4) สมกำรพยำกรณ์ พฤตกิรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนกัเรียนช่วงชัน้ท่ี 3 
โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ดงันี ้

4.1) สมกำรพยำกรณ์พฤตกิรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนกัเรียนชว่งชัน้
ท่ี 3โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ในรูปคะแนนดิบ ได้แก่ 

   Y = -.183 + .699 (X9) + .310 (X11) + .238 (X8) - .160 (X13) - .089 (X6) 
4.2) สมกำรพยำกรณ์พฤตกิรรมกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ของนกัเรียนชว่ง 

ชัน้ท่ี 3 โรงเรียนสรุำษฎร์พิทยำ จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี ในรูปคะแนนมำตรฐำน ดงันี ้
   Z = .512 (X9) + .237 (X11) + .193 (X8) - .147 (X13) - .091 (X6) 
   X9 = ทศันคติตอ่ตอ่กำรเรียวิชำคณิตศำสตร์ 
   X11= ลกัษณะทำงกำยภำพทำงกำรเรียนวิชำคณิตศำสตร์ 
   X8 = บคุลิกภำพ 
   X13= สมัพนัธภำพระหวำ่งเพื่อนกบัเพ่ือน 
   X6 = ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

 
ทำมำจินี (Tamagini. 1969 อ้ำงใน ประเมศว์ วฒันโอภำส นภำพร วฒันโอภำส และ

นิทรำ 
ปัญจมำศ. 2548 : 57) ได้ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งควำมต้องกำรสมัฤทธ์ิกบัมโน

ภำพแหง่ตน และระดบัควำมมุง่หวงัในกำรเรียน จำกกลุม่ตวัอยำ่งซึง่เป็นนกัเรียนในโรงเรียนนิว
ตนั เมืองนิวตนั จ ำนวน 60 คนพบวำ่ ตวัแปรทัง้สองมีควำมสมัพนัธ์กนัในเชิงนิมำน คือ ผู้ มี
ควำมต้องกำรสมัฤทธ์ิผลสงูจะมโนภำพแหง่ตนสงูด้วย 

เปอร์กีย์ (Purkey. 1970 อ้ำงใน ประเมศว์ วฒันโอภำส นภำพร วฒันโอภำส และนิทรำ 
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  ปัญจมำศ. 2548 : 48) ศกึษำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนภำพแหง่ตนและผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียน พบวำ่ มีควำมสมัพนัธ์อยำ่งมีนยัส ำคญัทำงสถิติ นัน่คือ ผู้ มีมโนภำพแหง่ตนเป็นไปในทำงท่ีดี จะมี
ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู และผู้ มีมโนภำพแหง่ตนไมดี่ จะมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำ  
 จำกกำรศกึษำผลกำรวิจยัของนกัวิจยัหลำยท่ำนท่ีได้กล่ำวมำข้ำงต้นสำมำรถสรุปได้ว่ำควรเน้น
ควำมส ำคญัในเร่ืองแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมำกกวำ่แรงจงูใจด้ำนอ่ืนๆ เพรำะนกัเรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ
สงูจะตัง้ใจเรียน และประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนสูงกว่ำในทำงตรงข้ำมกับนกัเรียนท่ีมีแรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธ์ิต ่ำจะขำดควำมสนใจ ไม่มีควำมตัง้ใจเรียนและจะประสบควำมล้มเหลวในกำรเรียนและได้
พบวำ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีควำมสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน และแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิเป็นหนึ่งใน
ปัจจยัท่ีสำมำรถพยำกรณ์ผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนได้กล่ำวคือ แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิมีบทบำทส ำคญัต่อ
กำรเรียนรู้ ผู้ เรียนท่ีตัง้ใจเรียนสงูมกัประสบควำมส ำเร็จในกำรเรียนรู้ เป็นควำปรำรถนำท่ีจะกระท ำสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พยำยำมเอำชนะอุปสรรค มีควำมพยำยำมท่ีจะท ำให้สมัฤทธ์ิผลได้
มำตรฐำนเย่ียมกว่ำคนอ่ืนๆ ผู้ เรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู จะเป็นคนท่ีมีควำมปรำรถนำแรงกล้ำท่ีจะ
รับภำระหรือควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบตัิงำน ไม่ชอบเก่ียงงำน เป็นคนท่ีตัง้เป้ำหมำยไว้สูงกว่ำปกติ
และเป็นคนท่ีมีควำมต้องกำรอย่ำงแรงกล้ำท่ีจะให้ผู้ อ่ืนประเมินหรือบอกสิ่งท่ีเขำท ำ ทัง้นีแ้รงจูงใจใฝ่
สมัฤทธ์ิมีควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกับผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนซึ่งเป็นเพรำะผู้ ท่ีมีแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิสูง     
มีควำมต้องกำรท่ีจะกระท ำสิ่งต่ำงๆ ให้บรรลุเป้ำหมำยและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิมีควำมส ำคญัในกำร
กระตุ้นบุคคลให้มีกำรเปล่ียนแปลงท่ีดีขึน้โดยผู้ เรียนท่ีมีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิสงู ย่อมมีควำมปรำรถนำท่ี
จะปรับปรุงตนเองให้เก่งและมีควำมรอบรู้มำกกว่ำคนอ่ืนๆ มีควำมพยำยำมและควำมทะเยอทะยำนใน
กำรปรับปรุงตนเองให้ดีขึน้ท ำสิ่งท่ีปรำรถนำให้ประสบควำมส ำเร็จตำมท่ีคำดหวัง จึงมีโอกำสท่ีจะ
ประสบส ำเร็จในกำรเรียนและมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงูกว่ำผู้ ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนต ่ำและได้มี
กำรศึกษำปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิของนักศึกษำ ได้แก่ สัมพนัธภำพระหว่ำงนกัศึกษำกับ
เพ่ือน สัมพันธภำพระหว่ำงนักศึกษำกับอำจำรย์ และบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอนแล้วพบว่ำปัจจัย
เหลำ่นีมี้ควำมสมัพนัธ์ทำงบวกกบัแรงจงูใฝ่สมัฤทธ์ิทัง้ยงัได้พบอีกว่ำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงมโนภำพแห่ง
ตนและผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน มีควำมสมัพนัธ์อย่ำงมีนยัส ำคญัทำงสถิติ นัน่คือ ผู้ มีมโนภำพแห่งตน
เป็นไปในทำงท่ีดี จะมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนสงู และผู้ มีมโนภำพแห่งตนไม่ดี จะมีผลสมัฤทธ์ิทำงกำร
เรียนต ่ำ 

12.  ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุรายละเอียดต่อไปนี ้

ระเบียบวิธีวิจยั 
12.1) กำรศกึษำครัง้นีเ้ป็นกำรศกึษำเชิงบรรยำย(Descriptive Research) โดยมีวิธีกำรศกึษำ

แบง่ออกเป็น  3 ลกัษณะ คือ 
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12.1.1)  ศกึษำข้อมลูจำกเอกสำร (Documentary Study) โดยศกึษำข้อมลูจำก
เอกสำรวิชำกำร หนงัสือวิทยำนิพนธ์ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพื่อน ำมำอ้ำงอิงประกอบกำร
ศกึษำวิจยัให้สมบรูณ์ 

12.1.2) ศกึษำภำคสนำม (Field Study) เป็นกำรศกึษำรวบรวมจำกภำคสนำม โดยใช้
แบบสอบถำมเป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกลุม่ประชำกรท่ีก ำหนด แล้วน ำมำ
วิเครำะห์ทำงสถิติ 

12.1.3) กำรวิเครำะห์ข้อมลู โดยใช้สถิตเิพ่ือกำรวิจยัทำงสงัคมศำสตร์คือ กำรแจกแจง
ควำมถ่ี (Frequency) คำ่ร้อยละ  (Percentage) คำ่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) คำ่เบี่ยงเบน
มำตรฐำน (Standard deviation)  คำ่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั(Pearson’s 
Corelation) และกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) 
12.2)  ประชำกร (Population) และกลุม่ตวัอยำ่ง (Sample) กลุม่ตวัอยำ่งท่ีใช้ในกำรศกึษำครัง้

นี ้คือ นกัศกึษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ HRM201 : กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ ในภำคเรียนท่ี 1 และ 
ภำรเรียนท่ี 2 ปีกำรศกึษำ 2561 ตวัอยำ่งมำจำกกำรสุม่อยำ่งง่ำย( Simple Random Sampling ) ของ
นกัศกึษำในแตล่ะกลุม่ท่ีลงทะเบียน จ ำนวนภำคละ 300 คน รวม 600 คน เน่ืองจำกผู้ศกึษำเป็น
ผู้ รับผิดชอบในกำรสอนรำยวิชำนีใ้นแตล่ะภำคกำรศกึษำโดยผู้ศกึษำเป็นผู้ เก็บข้อมลูในชัน้เรียนด้วย
ตนเอง ทัง้นีร้ำยวิชำ HRM201 : กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์เป็นวิชำพืน้ฐำนท่ีนกัศกึษำสำมำรถลงเรียน
ได้หลำยคณะ 

12.3)  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
ในกำรวิจยัครัง้นีผู้้ศกึษำใช้แบบสอบถำมท่ีพฒันำขึน้เป็นเคร่ืองมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมลู ซึง่

ประกอบด้วย 2 สว่น ได้แก่ 
สว่นท่ี 1 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของนกัศกึษำได้แก่ เพศ อำย ุผลกำรศกึษำ ปี

กำรศกึษำ สำขำท่ีศกึษำ และคณะท่ีศกึษำ เป็นค ำถำมแบบเลือกตอบ (Check List)  
สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของ

นกัศกึษำ แบง่ออกเป็น 6 ด้ำน ประกอบด้วย 1) ด้ำนควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน  2) 
ควำมสมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือนร่วมชัน้เรียน  3) ด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่ลกัษณะกิจกรรมท่ีปฏิบตัใินกำร
เรียน  4) ด้ำนควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งนกัศกึษำกบัอำจำรย์  5) วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน และ 6) ด้ำน
บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรเรียน  เป็นค ำถำมแบบประมำณคำ่ 5 ระดบั  จ ำนวนประมำณ 35 
ข้อ โดยก ำหนดคำ่คะแนนเป็นดงันี ้

5 หมำยถึง ข้อควำมนัน้สอดคล้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ 
4 หมำยถึง ข้อควำมนัน้สอดคล้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมำก 
3 หมำยถึง ข้อควำมนัน้สอดคล้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
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2 หมำยถึง ข้อควำมนัน้สอดคล้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัน้อย 
1 หมำยถึง ข้อควำมนัน้สอดคล้องกบัแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 

ทัง้นีผู้้ศกึษำใช้เกณฑ์กำรแปลผลจำกคะแนนเฉล่ีย ดงันี ้

 คะแนนเฉล่ีย   
คะแนนสงูสดุ คะแนนต ่ำสดุ

จ ำนวนระดบั
 

 

                   
    

 
        

                  =   0.80 
 ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.00 -1.80  หมำยถึง มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 
 ระดบัคะแนนเฉล่ีย  1.81- 2.61  หมำยถึง มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัน้อย 

ระดบัคะแนนเฉล่ีย  2.62 - 3.42  หมำยถึง มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัปำนกลำง 
ระดบัคะแนนเฉล่ีย  3.43 – 4.23  หมำยถึง มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมำก 

 ระดบัคะแนนเฉล่ีย  4.24 - 5.00  หมำยถึง มีแรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิอยูใ่นระดบัมำกท่ีสดุ 
 

วิธีกำรสร้ำงเคร่ืองมือ 
กำรสร้ำงแบบสอบถำมวัดปัจจัยท่ีมีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิในกำรเรียนวิชำ HRM201:      

กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ มีขัน้ตอนดงันี ้
1) ศกึษำค้นคว้ำ เอกสำรต ำรำ ผลงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิ

ทำงกำรเรียน 
2) ส ำรวจปัญหำทำงกำรเรียนเบือ้งต้นท่ีสง่ผลตอ่กำรเรียนของนกัศกึษำ 
3) ศกึษำวิธีกำรสร้ำงแบบสอบถำมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิในกำรเรียน 
4)  สร้ำงแบบสอบถำมโดยยึดข้อมลูจำกข้อ 1, 2 และ 3 มำเป็นแนวทำงดดัแปลงรูปแบบกำร

สร้ำงเคร่ืองมือ จะมีกำรทดสอบเคร่ืองมือโดย 
  4.1) น ำแบบสอบถำมท่ีสร้ำงเสร็จแล้ว เสนอและปรึกษำผู้ เช่ียวชำญในกำรท ำงำนวิจยั

แล้วท ำกำรแก้ไขปรับปรุงให้มีควำมเหมำะสมและเท่ียงตรงตำมโครงสร้ำงของเนือ้หำ (Content 

Validity) พร้อมทัง้ปรับปรุงให้มีควำมชดัเจน 

  4.2)  น ำแบบสอบถำมไปทดสอบ (Pre-test) กบักลุ่มประชำกรท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง

กบัประชำกรท่ีจะท ำกำรศกึษำคือ นกัศกึษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ HRM201 : กำรจดักำรทรัพยำกร

มนษุย์ ในภำคเรียนท่ี 1 ปีกำรศกึษำ 2561 จ ำนวน 30 ชดุ  
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  4.3)  น ำข้อมูลท่ีได้จำกกำรทดสอบมำตรวจหำควำมน่ำเช่ือถือ (Reliability) แล้ว

ด ำเนินกำรสร้ำงแบบสอบถำมฉบบัสมบรูณ์เพ่ือใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป 

12.4) วิธีกำรด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมลู ผู้ศกึษำท ำกำรเก็บรวบรวมข้อมลูจำกกลุ่มตวัอย่ำงท่ี
ใช้ในกำรศกึษำครัง้นี ้คือ นกัศกึษำท่ีลงทะเบียนเรียนรำยวิชำ HRM201 : กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ 
ในภำคเรียนท่ี 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2561 ท่ีถูกเลือกมำจำกกำรสุ่มอย่ำงง่ำย( Simple Random 
Sampling ) ของนกัศกึษำในแตล่ะกลุ่มท่ีลงทะเบียน จ ำนวนภำคละ 300 คน รวม 600 คน  เน่ืองจำกผู้
ศกึษำเป็นผู้ รับผิดชอบในกำรสอนรำยวิชำนีแ้ตล่ะภำคกำรศกึษำโดยผู้ ศกึษำเป็นผู้ เก็บข้อมลูในชัน้เรียน
ด้วยตนเอง โดยใช้ระยะเวลำในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูในภำคเรียนท่ี 1         ปีกำรศกึษำ 2561 และภำค
เรียนท่ี 2 ปีกำรศกึษำ 2561 

12.5) กำรด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูล ใช้สถิติเพ่ือกำรวิจัยทำงสงัคมศำสตร์ คือ กำรแจกแจง
ควำมถ่ี (Frequency) ค่ำร้อยละ (Percentage) คำ่เฉล่ียเลขคณิต (Mean) และคำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน 
(Standard deviation) กำรหำคำ่ทำงสถิติเพ่ือทดสอบควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงตวัแปรต่ำงๆ โดยกำรใช้
ค่ำสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน(Pearson‘s Corelation) และกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพหุ
(Multiple Regression Analysis) 

13 ขอบเขตของการวิจัย   
13.1) ประชำกรและตวัอย่ำงท่ีใช้ในกำรศึกษำครัง้นีเ้ป็นกลุ่มเดียวกัน คือ นกัศึกษำท่ีเรียนใน

รำยวิชำ HRM201 กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในภำคเรียนท่ี 1,2 ปีกำรศึกษำ 2561  โดยสำขำวิชำ    
กำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์ คณะบริหำรธุรกิจ มหำวิทยำลยัรังสิต  ได้จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนวิ ชำ 
HRM201: กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ทัง้ในภำคเรียนท่ี 1 และภำคเรียนท่ี 2 ปีกำรศึกษำ 2561         
เป็นนกัศกึษำระดบัปริญญำตรี สำขำวิชำกำรจดักำรทรัพยำกรมนุษย์และนกัศึกษำจำกสำขำวิชำอ่ืนๆ 
ในคณะบริหำรธุรกิจ ตลอดจนนกัศกึษำจำกคณะอ่ืนๆ ท่ีมำเลือกเรียนเป็นวิชำชีพเลือก   

13.2) ระยะเวลำท่ีใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมลูใช้เวลำตัง้แตม่ิถนุำยน 2561 ถึง มกรำคม 2562 

นิยามศัพท์ 
แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียน หมำยถึง ควำมปรำรถนำหรือควำมต้องกำรท่ีจะศึกษำเล่ำ

เรียนให้ส ำเร็จ มีควำมขยนัหมัน่เพียรโดยไมย่อ่ท้อตอ่อปุสรรคท่ีขดัขวำง พยำยำมหำวิธีกำรตำ่งๆ ในกำร
แก้ปัญหำท่ีเกิดขึน้ มีควำมทะเยอทะยำนสูงเพ่ือน ำตนไปสู่ควำมส ำเร็จ มุ่งมัน่ท่ีจะท ำให้ดีเลิศ เพ่ือให้
บรรลมุำตรฐำนท่ีตัง้ไว้สงู 

นกัศกึษำ หมำยถึง นกัศกึษำท่ีเรียนในรำยวิชำ HRM201 กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์ 
ผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน  หมำยถึง ผลท่ีเกิดจำกกำรสอนหรือกระบวนกำรเปล่ียนแปลง

พฤตกิรรมซึง่แสดงออกมำหลงัจำกได้รับกำรอบรมสัง่สอนและฝึกฝนโดยตรง 
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ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจงูใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศกึษำ แบง่ออกเป็น 6 ด้ำน 
ประกอบด้วย 1) ด้ำนควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน  2) ควำมสมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือนร่วมชัน้
เรียน  3) ด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่ลกัษณะกิจกรรมท่ีปฏิบตัใินกำรเรียน  4) ด้ำนควำมสมัพนัธ์ระหวำ่ง
นกัศกึษำกบัอำจำรย์  5) วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน และ 6) ด้ำนบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำร
เรียน  เป็นค ำถำมแบบประมำณคำ่ 5 ระดบั โดยมีรำยละเอียดเพิ่มเตมิดงันี ้

4) ด้ำนควำมส ำเร็จและควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียน  หมำยถึง กำรพฒันำมุง่เน้นควำมอดทน 
หลำกหลำยควำมสำมำรถ กระตือ้รือร้นอยูเ่สมอ  

5) ควำมสมัพนัธ์กบักลุม่เพ่ือนร่วมชัน้เรียน หมำยถึงกำรปฏิบตัขิองนกัศกึษำกบัเพ่ือนท่ีมีตอ่
กนัในชัน้เรียนและนอกชัน้เรียนตลอดเวลำท่ีอยูใ่นมหำวิทยำลยั ได้แก่ กำรชว่ยเหลือซึง่กนั
และกนัด้ำนกำรเรียนและกำรท ำกิจกรรมร่วมกนั  

6) ด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่ลกัษณะกิจกรรมท่ีปฏิบตัใินกำรเรียน หมำยถึง กำรรับรู้คณุคำ่ใน
ตนเองตอ่กำรศกึษำเล่ำเรียน เพ่ือให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนือ้หำท่ีเรียน ทัง้ในระหวำ่ง
ชัน้เรียนและนอกชัน้เรียน เชน่ ควำมมีวินยัในตนเอง ควำมกระตือรือร้นในกำรเรียน และ
ควำมขยนัหมัน่เพียร 

4)   ด้ำนควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงนกัศกึษำกบัอำจำรย์ หมำยถึง กำรปฏิบตัตินของนกัศกึษำท่ีมี
ตอ่อำจำรย์และกำรปฏิบตัตินของอำจำรย์ท่ีมีตอ่นกัศกึษำ เพ่ือให้เกิดควำมสมัพนัธ์ท่ีดีตอ่กนั 
5)   วิธีกำรประเมินผลกำรเรียน หมำยถึง กำรประเมินผลกำรเรียนตำมหลกัสตูรไปพฒันำ
ผู้ เรียนให้บรรลมุำตรฐำนกำรเรียนรู้ โดยน ำผลกำรประเมินไปใช้เป็นข้อมลูในกำรปรับปรุงแก้ไข
สง่เสริมและพฒันำกำรเรียนรู้ 
6) ด้ำนบรรยำกำศและสภำพแวดล้อมในกำรเรียน   หมำยถึงบรรยำกำศในชัน้เรียนท่ีมีผลตอ่
กำรเรียนกำรสอน ชว่ยสง่เสริมให้กระบวนกำรเรียนกำรสอนด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตลอดจนพฤตกิรรมกำรสอน  เชน่  เทคนิคและวิธีสอนท่ีอำจำรย์ใช้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอน 
และกำรแสดงออกของอำจำรย์ท่ีสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีควำมต่ืนตวัและเกิดกำรเรียนรู้ได้ดี  

สมมุตฐิานในการวิจัย 
1.  ปัจจยัท่ีมีผลตอ่แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศึกษำท่ีเรียนในรำยวิชำ HRM201: 

กำรจดักำรทรัพยำกรมนษุย์มีควำมสมัพนัธ์เชิงบวกกบัผลสมัฤทธ์ิทำงกำรเรียนของนกัศกึษำ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
จำกกำรทบทวนแนวคดิ ทฤษฎี และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้อง น ำมำประมวลเป็นแนวคิดเพ่ือเป็น

กรอบในกำรศกึษำดงันี ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ  

กิจกรรมขัน้ตอนและวิธีกำรในกำรด ำเนินกำรวิจยั 
1) ศกึษำเอกสำร ต ำรำ และงำนวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงแบบสอบถำม เพ่ือ

ใช้เป็นข้อมลูเขียนโครงกำรวิจยัในบทท่ี 1-3 
2) น ำข้อมลูท่ีได้มำสร้ำงแบบสอบถำม 
3) ตรวจสอบควำมถกูต้องของข้อมลูโดยกำรน ำไปตรวจสอบกบัผู้ เช่ียวชำญทำงกำรวิจยัและท ำ

กำรปรับปรุงแก้ไขในกรณีมีข้อผิดพลำด จำกนัน้น ำแบบสอบถำมท่ีได้แก้ไขปรับปรุงไปใช้กบัประชำกรท่ี
เป็นกลุม่ตวัอยำ่งเดียวกนั 

4) รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสำรท่ีได้รับอีกครัง้ก่อนเข้ำสู่กระบวนกำรเข้ำรหสัและจัด
กลุ่มสำระส ำคญัของปัญหำ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือท่ีจะได้ท ำกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้อย่ำง
ถกูต้อง 

 
ตัวแปรอสิระ 
ปัจจัยที่มีผล 

 

1) ด้านความส าเร็จและความก้าวหน้าในการเรียน 
 

2) ความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อนร่วมชัน้เรียน 

 

3) ด้านความรับผิดชอบต่อลักษณะกิจกรรมที่  
   ปฏิบัตใินการเรียน 

 

4) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

 

5) วิธีการประเมินผลการเรียน 

 

6) ด้านบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในการเรียน 

 

 
ตัวแปรตาม 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักศึกษา 
 

1) การจูงใจท่ีจะบรรลุความส าเร็จ 
 

2) การมีโอกาสของความส าเร็จ 
 

3) คุณค่าของความส าเร็จ 
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5)  เตรียมข้อมลูท่ีได้จำกแบบสอบถำมมำท ำกำรวิเครำะห์ข้อมลูโดยใช้คำ่สถิติ ร้อยละ คำ่เฉล่ีย
เลขคณิต ( ̅ ) และคำ่เบี่ยงเบนมำตรฐำน (SD.) ค่ำสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั(Pearson’s 
Corelation) และกำรวิเครำะห์ถดถอยเชิงพห(ุMultiple Regression Analysis) 

6) แปลผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล วิเครำะห์ผลกำรวิจัย เขียนรำยงำนวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ
ตรวจสอบควำมถกูต้องก่อนจดัท ำรูปเลม่ 

7) จดัท ำรูปเลม่ท่ีสมบรูณ์และน ำเสนอผลงำนวิจยัท่ีสมบรูณ์ 
 
แผนกำรด ำเนินงำนตลอดโครงกำร (แผนปฏิบัติกำร/กิจกรรมในแต่ละช่วงระยะเวลำของ

โครงกำร) ระบใุนรำยละเอียดดงัตำรำงแผนงำนวิจยั 
กิจกรรมและผลงำนท่ีคำดวำ่

จะส ำเร็จ 
งวดที่ 1 

(เดือนที1่-3) 
งวดที่ 2 

(เดือนที่ 4-6) 
งวดที ่3 

(เดือนที่ 7-9) 
งวดที่ 4 

(เดือนที่ 10-12) 
ผู้ รับผิดชอบ 

1. เค้ำโครงกำรวิจยับทท่ี 1-3     นกัวิจยั 
2. กำรจดัท ำแบบสอบถำม     นกัวิจยั 
3. กำรเก็บข้อมลูโดยกำรให้
กรอกในแบบสอบถำม 

    นกัวิจยั 

4. วิเครำะห์ข้อมลูสรุปผล
ข้อมลูและเขียนรำยงำน 

    นกัวิจยั 

5.  ตรวจสอบและสง่ผล
งำนวจิยัฉบบัสมบรูณ์ 

    นกัวิจยั 

 
 
ตำรำงผลงำนในแตล่ะชว่งเวลำ 

งวดท่ี ผลงำนท่ีคำดวำ่จะส ำเร็จ 
งวดท่ี 1 ร่ำงโครงกำรวิจยั บทน ำ ทบทวนวรรณกรรม 
งวดท่ี 2 เสนอร่ำงแบบสอบถำม และระเบียบวิธีวิจยั 
งวดท่ี 3 ด ำเนินกำรเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถำมและรำยงำนผล 
งวดท่ี 4 วิเครำะห์ข้อมลูและสรุปผลงำนวิจยั พร้อมทัง้จดัรูปเลม่รำยงำนฉบบัเตม็และ

น ำเสนอผลงำนวิจยัท่ีสมบรูณ์ 
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งบประมาณ  
รำยกำร รำคำ(บำท) 

1)หมวดคำ่ตอบแทน 
-คำ่ตอบแทนท่ีปรึกษำโครงกำร 1 คน (บคุคลภำยในมหำวิทยำลยั) 
2)หมวดคำ่ใช้สอย 
-คำ่จดัท ำแบบสอบถำมและวิเครำะห์ข้อมลูชดุละ 20 บำท จ ำนวน 600 ชดุ 
-คำ่จ้ำงพิมพ์งำน ส ำเนำเนือ้หำ และเข้ำเลม่เหมำจำ่ย 
-คำ่พฒันำเคร่ืองมือ (เหมำจ่ำย) 
-คำ่ใช้จำ่ยเบ็ดเตล็ด 

 
1,000.00 

 
12,000.00 

5,000.00 
5,000.00 
1,000.00 

รวมเป็นเงินทีห่วัหนา้โครงการไดร้ับ 24,000.00 
3)อ่ืนๆ(จำ่ยในนำม ศสพ.) 
-คำ่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิตรวจประเมินบทควำมวิจยั 2 ทำ่น 
(เฉพำะกรณีท่ีตีพิมพ์บทควำมในวำรสำรพฒันำกำรเรียนกำรสอน มหำวิทยำลยัรังสิต 
-คำ่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิตรวจประเมินข้อเสนอโครงกำรวิจยั 
-คำ่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุิตรวจประเมินบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 
-คำ่สมนำคณุโครงกำรวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์(จำ่ยหวัหน้ำโครงกำร) 
-คำ่ใช้จำ่ยในกำรเผยแพร่และน ำเสนอผลงำนวิจยั(จำ่ยให้หวัหน้ำโครงกำร) 

 
2,000.00 

 
500.00 
200.00 

3,000.00 
10,000.00 

รวมเป็นเงินทีจ่่ายในนาม ศสพ. 15,700.00 
รวมทัง้สิน้ 39,700.00 
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E-mail Address  prapaisri.t@rsu.ac.th       

ประวตัิกำรศกึษำ(เรียงจำกคณุวฒุิสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

พบ.ม. (รัฐ
ประศำสนศำสตร์) 

กำรบริหำรงำน
บคุคล 

รัฐประศำสน
ศำสตร์ 

สถำบนับณัฑิตพฒัน  
บริหำรศำสตร์ 

2527 

ศ.บ. กำรเงินกำร
ธนำคำร 

เศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 2523 
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ผลงานวิจัย 

ช่ือโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานใน

โครงการของ
ท่าน (%) 

1) เร่ืองกำรศกึษำควำมพร้อมของผู้ประกนัตน
ตอ่กำรประกนัสงัคมกรณีวำ่งงำน ศกึษำเฉพำะ
กรณีผู้ประกนัตน(ขึน้ทะเบียนกบัส ำนกังำน
จดัหำงำนจงัหวดัปทมุธำนี 

สถำบนัวิจยั 
มหำวิทยำลยั
รังสิต 

1 ปี 
(2548) 

ร้อยละ 80 

2) เร่ืองแนวทำงกำรพฒันำกระบวนกำรขอรับ
ประโยชน์ทดแทนของผู้ประกนัตนเก่ียวกบักำร
ประกนักำรวำ่งงำน : กรณีศกึษำเฉพำะกรณี
ผู้ประกนัตนท่ีมำตดิตอ่งำนกบัส ำนกังำนจดัหำ
งำนจงัหวดัปทมุธำนีและส ำนกังำนประกนัสงัคม
จงัหวดัปทมุธำนี 

สถำบนัวิจยั 
มหำวิทยำลยั
รังสิต 

1 ปี 
(2549) 

ร้อยละ 80 

3) เร่ืองควำมคิดเห็นตอ่กำรขยำยอำยกุำรรับ
ประโยชน์ทดแทนกรณีชรำภำพจำกอำย ุ55 ปี
เป็น 60 ปีของผู้ประกนัตน : กรณีศกึษำ
ผู้ประกนัตนท่ีมำตดิตอ่งำนกบัส ำนกังำน
ประกนัสงัคมจงัหวดัปทมุธำนี 

สถำบนัวิจยั 
มหำวิทยำลยั
รังสิต 

1 ปี 
(2556) 

ร้อยละ 80 

4) ควำมคดิเห็นตอ่กำรคงอยู่ของผู้ประกนัตน
โดยสมคัรใจตำมมำตรำ 40 ของส ำนกังำน
ประกนัสงัคมจงัหวดัปทมุธำนี 

สถำบนัวิจยั 
มหำวิทยำลยั
รังสิต 

1 ปี 
(2558) 

ร้อยละ 80 

ทำ่นมีเวลำในกำรท ำวิจยั  ประมำณสปัดำห์ละ  12  ชัว่โมง 
        

ลงช่ือ      
(              ) 

       วนัท่ี      


