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บทคัดย่อ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว และสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว โดยศึกษา 8 ตัวแปร จากปัจจัย 3 ด้าน คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้าน

ครอบครัว และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ปีการศึกษา 2557 

ชั้นปีที่ 1-4 ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการแบบแบ่งชั้น ตามชั้นปีของนักศึกษา ได้จำนวน 229 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนัก

ศึกษา เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (α–coefficient) ของแบบสอบถามทั้ง 9 ด้านอยู่ระหว่าง 

0.778-0.916 วิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ด้วยวิธีเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ (Stepwise) ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน (X6) การรับรู้คุณค่าในตนเอง (X1) 

ทัศนคติต่อการเรียน (X2) บรรยากาศการเรียนรู้ (X8) สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง (X4) 
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และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ (X7) โดยสามารถทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ร้อยละ 47.2 

 2. สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ในรูป

คะแนนดิบ (Y) และรูปคะแนนมาตรฐาน (Z) ได้ดังนี้ 

 Y = -0.009+0.284X6 + 0.208X1 + 0.153X8 + 0.130X4 + 0.116X2 + 0.093X7 

 Z = 0.236X6 + 0.225X1 + 0.170X8 +0.149X4 + 0.118X2 + 0.116X7 

 

คำสำคัญ: แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this study was to examine the factors affecting achievement motivation and 

formulatepredictive equations of achievement motivation in Hospitality and Tourism students at the 

Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Srivijaya. The factors included eight 

variables which were divided into three dimensions. The first was personal factors. The second 

dimension was family factors. The final dimension was the college environment factors. The samples 

were 229 first to fourth year Hospitality and Tourism students at the Faculty of Liberal Arts, 

Rajamangala University of Technology Srivijaya. Survey research was done during the academic 

year 2014. The research tool was a questionnaire of factors affecting achievement motivation of the 

Hospitality and Tourism students. The reliability of each part was computed, using α–coefficient. 

They ranged from 0.778 to 0.916. Data were analyzed by using descriptive statistics such as means, 

standard deviations, Pearson Product Moment Correlation Coefficient and a Stepwise Multiple 

Regression Analysis. The results were as follows: 

 1. There were six factors that could significantly predict achievement motivation of 

Hospitality and Tourism students by ranking them from the most to the least predictive coefficients. 

These factors included student-friend relationships (X6), perception of self-esteem (X1), attitudes 

toward learning (X2), learning atmosphere (X8), parent-student relationships (X4), and 

student-instructor relationships (X7). All of them couldpredict achievement motivation at 

approximately 47.2 %. 

 2. The results of formulating prediction equations of achievement motivation in the forms of 

rawscores (Y) and standard scores (Z) were as follows: 

 Y = -0.009+0.284X6 + 0.208X1 + 0.153X8 + 0.130X4 + 0.116X2 + 0.093X7 

 Z = 0.236X6 + 0.225X1 + 0.170X8 +0.149X4 + 0.118X2 + 0.116X7 

 

Key words: achievement motivation, hospitality and tourism students 
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บทนำ 
 การท่องเที่ยวภายในประเทศไทยนับเป็น

อุตสาหกรรมที่สำคัญสาขาหนึ่ง ซึ่งทำรายได้เข้า

ประเทศเป็นมูลค่ามหาศาลติดต่อกันมาเป็นเวลา

นานหลายปีและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่ าง

ต่อเนื่องสะท้อนได้จากการเพิ่มขึน้ของรายได้ในปี 

2545 จาก 323.5 พันล้านบาท เป็น 547.8 พันล้าน

บาท และ 592.8 พันล้านบาทในปี 2550 และ 

2553 ตามลำดับและยังส่งผลให้ธุรกิจการผลิต

สิ น ค้ า แ ล ะ บ ริ ก า ร ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร

ท่องเที่ยวขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับนัก

ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งได้แก่ 

ธุรกิจโรงแรมและเกสต์เฮาส์ ที่พักอาหารและ

เครื่องดื่มการผลิตและค้าขายของที่ระลึกบริการ

รถเช่าและสถานที่จอดรถเป็นต้นซึ่งธุรกิจต่างๆ 

เหล่านี้ยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและ

มีการแข่งขันกันสูงจึงก่อให้เกิดการจ้างงานตาม

มาและถือเป็นกลไกที่สำคัญในการกระจายรายได้

และความเจริญสู่ภูมิภาคอีกด้วย (มาลินี, 2552) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการ

ท่องเที่ยว จึงเปิดการเรียนการสอนในสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว ผลิตบัณฑิตด้านการ

จัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวให้สามารถ

ตอบสนองการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการ

บริการและการท่องเที่ยว เพื่อปลูกฝังให้บัณฑิต

เป็นผู้มีเหตุผล มีระเบียบแบบแผน มีความตั้งใจ 

ความอดทน ความพากเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต 

และมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพให้สำเร็จ

ลุล่วงไปได้ดี ตลอดจนสามารถคิดและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

แวดล้อมภายนอกได้ นำความรู้ที่ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ

ประกอบอาชีพได้ (คณะศิลปศาสตร์, 2550) 

 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นแรงผลักดันภายใน

ตัวบุคคลที่แสดงถึงความต้องการประสบความ

สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งนักจิตวิทยา

และนักการศึกษาต่างให้ความหมายของแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ไว้ในแนวทางเดียวกัน แมคแคลแลนด์ 

McClelland (1953) ได้นิยามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ว่า เป็นความปรารถนาของบุคคลหรือเป็นแรงขับ

ภายในบุคคลที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จลุล่วง

ตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่กำหนดไว้ และ 

Rabideau (2005) ได้ให้ความหมายไว้ในทำนอง

เดียวกันว่า บุคคล แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นความ

ต้องการที่จะบรรลุความสำเร็จ หรือให้ได้ผลดีเลิศ 

แต่ละบุคคลจะบรรลุความต้องการของตนเองใน

หลากหลายวิธี และขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จด้วย

เหตุผลที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจจะเป็นเหตุผลภายใน

ตัวบุคคลหรือเป็นเหตุผลจากความต้องการ

ภายนอกก็ได้ จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

เป็นแรงผลักดันให้บุคคลแสดงพฤตกรรมอัน

มุ่งมั่นที่จะไปถึงเป้าหมาย ซึ่ง สุรางค์ (2541) 

กล่าวถึงแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ว่าเป็นแรงขับให้

บุคคลพยายามที่จะประกอบพฤติกรรมที่จะ

ประสบสัมฤทธิผลตามมาตรฐานความเป็นเลิศที่

ตนเองได้ตั้งไว้ บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์จะ

ไม่ทำงานเพราะหวังรางวัลแต่ทำเพื่อจะประสบ

ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

 แรงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นปัจจัยสำคัญ

ประการหนึ่งที่ทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จ

ในการเรียนและยังมีส่วนในการผลักดันให้เกิด

การพัฒนาตนเองให้ เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ 

เนื่องจากแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เป็นแรงขับที่อยู่

ภายในตัวมนุษย์ที่ทำหน้าที่กระตุ้นให้เกิดความ

มุ่งมั่นในการทำงาน (วิภาพร, 2542) คนที่มีแรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความพยายามในการกระ
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ทำไปสู่ เป้าหมายโดยไม่ลดละและพร้อมที่จะ

ทำงานด้วยความเต็มใจ (โยธิน, 2533) และแสดง

พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาเพื่อนำไปสู่

ความสำเร็จในเป้าหมายที่ตั้งไว้ ผลงานที่ออกมามี

คุณภาพและงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและรวดเร็ว 

(วิไลวรรณ และคณะ, 2549) 

 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาว่ามี

ปัจจัยใดบ้างที่มีอิทธิพลและส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผลจากการศึกษาจะ

เป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับผู้ บริหารรวมถึ ง

บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องในการนำไปใช้ประโยชน์

สำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดสิ่ง

สนับสนุนต่างๆ ในการส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับนักศึกษาให้เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนมี

การใฝรู่พ้ฒันาตนเองอยา่งสมำ่เสมอ กระตอืรอืรน้

มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งส่ง

ผลให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์และมีคุณภาพมาก

ขึ้นต่อไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 2. สร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. การรับรู้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อ

การเรียน ทัศนคติต่อวิชาชีพ สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครอง ความคาดหวังของผู้

ปกครองต่อตัวนักศึกษา สัมพันธภาพระหว่างนัก

ศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ และบรรยากาศในการเรียนรู้ มีความ

สัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 2. การรับรู้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อ

การเรียน ทัศนคติต่อวิชาชีพ สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครอง ความคาดหวังของผู้

ปกครองต่อตัวนักศึกษา สัมพันธภาพระหว่างนัก

ศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ และบรรยากาศในการเรียนรู้ ส่งผลต่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 1. ได้ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการเรียน

การสอน การจัดสิ่งสนับสนุน และการจัด

กิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ในการเรียนสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ใน

การประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ผู้ปกครองหรือครอบครัวนักศึกษา ใช้

เป็นแนวทางในการดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้

นักศึกษามีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียน เพื่อ

เป็นแนวทางในการส่งเสริมให้นักศึกษาประสบ

ความสำเร็จในชีวิต 

 

ขอบเขตการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นัก

ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ
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ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย ปีการศึกษา 2557 ชั้นปีที่ 1-4 รวม จำนวน 

540 คน (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน, 

2557) 

 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง

แบบแบ่งชั้น ตามชั้นปีของนักศึกษา ได้จำนวน 

229 คน ตามหลักการคำนวณขนาดตัวอย่างของ 

Krejcie and Morganได้รับการตอบกลับจำนวน 

208 คน คิดเป็นร้อยละ 90 

 การวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปร

อิสระ คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ การรับรู้คุณค่า

ในตนเองทัศนคติต่อการเรียน และทัศนคติต่อ

วิชาชีพปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่สัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง และความคาดหวัง

ของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อม ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา

กับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ และบรรยากาศในการเรียนรู้ตัวแปรตาม 

คือ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 การวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาระหว่างเดือน 

ตุลาคม - ธันวาคม 2557 สถานที่เก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย 

 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครือ่งมอืในการวจิยัครัง้นี ้เปน็แบบสอบถาม 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาการโรงแรมและการทอ่งเทีย่ว คณะศลิปศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็น

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating 

Scale) ประกอบด้วย 5 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  

 ตอนที่ 2 ปัจจัยส่วนบุคคล แบ่งเป็น 3 

ส่วน ได้แก่ การรับรู้คุณค่าในตนเอง ทัศนคติต่อ

การเรียน และทัศนคติต่อวิชาชีพ 

 ตอนที่ 3 ปัจจัยด้านครอบครัว แบ่งเป็น 2 

ส่วน ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้

ปกครอง และความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อ

นักศึกษา  

 ตอนที่ 4 ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ สัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับครู และบรรยากาศในการเรียนรู้  

 ตอนที่ 5 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์  

 ความเที่ยงตรง (Validity) ตรวจสอบความ

ตรงตามเนื้อหา โดยนำแบบสอบถามไปให้ผู้ทรง

คุณวุฒิ จำนวน 3 ท่านตรวจสอบ ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประกอบด้วย อาจารย์การโรงแรมและการ

ตารางที่ 1 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ชั้นปีที่ จำนวนประชากร จำนวนตัวอย่าง 

1 172 73 

2 135 57 

3 127 54 

4 106 45 
รวม 540 229 



วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 7(2) : 27-40 (2558)32

ท่องเที่ยว 1 ท่าน อาจารย์ด้านการวิจัย 1 ท่าน 

และนักจิตวิทยาทางการศึกษา 1 ท่าน ทำการ

ตรวจสอบ ในด้านความครอบคลุมตามเนื้อหา 

ความชัดเจนของภาษา และพิจารณาความ

สอดคล้องของข้อคำถามกับวัตถุประสงค์การวัด   

(Item-objectivecongruence Index: IOC) และหา

ค่า IOC ผลการพิจารณาความสอดคล้องของข้อ

คำถามกับวัตถุประสงค์การวัด ได้ค่าระหว่าง 0.65

-1.00 จากนั้นปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม

หลังจากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบแล้ว 

 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม หาค่า

โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค 

(α–coefficient) ของแบบสอบถามแต่ละด้าน โดย

มีค่าความเชื่อมั่น ปรากฏดังในตารางที่ 2 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่กรอก

สมบูรณ์จาก นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้วิจัยได้รวบรวม

แบบสอบถามที่ได้รับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง นำมา

ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 

 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิ เคราะห์ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา 

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ปัจจัยด้านส่วนบุคคล 

ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยของนัก

ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยโดยใช้สถิติพรรณนา หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่า

เฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรง

จู ง ใ จ ใ ฝ่ สั ม ฤ ท ธิ์ กั บ ปั จ จั ย ด้ า น ส่ ว น บุ ค ค ล 

ครอบครัวและสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย โดยใช้

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson 

Product Moment Correlation Coefficient) 

 3. วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ตารางที่ 2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

แบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น 

แบบสอบถามปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์  

     1. ด้านการรับรู้คุณค่าในตนเอง  .815 

     2. ด้านทัศนคติต่อการเรียน  .810 

     3. ด้านทัศนคติต่อวิชาชีพ .897 

     4. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง  .890 

     5. ด้านความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักศึกษา  .778 

     6. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน  .854 

     7. ด้านสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับครู  .780 

     8. ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้  .778 

แบบสอบถามแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ .916 
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ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยทำการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 

วิธีเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ (Stepwise)  

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

ปัจจัยส่วนบุคคล ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัยกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้งปัจจัยด้านส่วน

บุคคล ครอบครัว และสิ่งแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งหมด 8 ปัจจัย ได้แก่ 1. การ

รับรู้คุณค่าในตนเอง 2. ทัศนคติต่อการเรียน 3. 

ทัศนคติต่อวิชาชีพ 4. สัมพันธภาพระหว่างนัก

ศึกษากับผู้ปกครอง 5. ความคาดหวังของผู้

ปกครองต่อตัวนักศึกษา 6. สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับเพื่อน 7. สัมพันธภาพระหว่างนัก

ศึกษากับอาจารย์ และ 8. บรรยากาศในการเรียนรู้ 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ของตัวแปรอิสระ 

คือกลุ่มปัจจัยต่างๆ ทั้ง 8 ตัวแปรข้างต้นกับ

ตัวแปรตาม คือแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัยผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรดัง

กล่าว แสดงดังตารางที่ 3 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ตัวแปรทุกตัวมีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนัก

ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.01 โดยสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา

กับเพื่อน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์สูงที่สุด รองลงมาคือ การรับรู้คุณค่าใน

ตนเอง ทัศนคติต่อการเรียน สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครอง ความคาดหวังของผู้

ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ตัวแปร ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 

การรับรู้คุณค่าในตนเอง  .478** 

ทัศนคติต่อการเรียน  .473** 

ทัศนคติต่อวิชาชีพ .360** 

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง  .430** 

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา .411** 

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน  .524** 

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์  .379** 

บรรยากาศการเรียนรู้  .371** 
** p < 0.01 
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ปกครอง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ บรรยากาศการเรียนรู้ และทัศนคติต่อ

วิชาชีพ ตามลำดับ 

 2. ผลการวิ เคราะห์การถดถอยพหุคูณ 

เพื่อสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลศรีวิชัย ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ (Stepwise Multiple 

Regression Analysis) ระหวา่งกลุม่ปจัจยัดา้นตา่งๆ 

กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยเพื่อหา

ว่าตัวแปรที่นำมาศึกษา ทั้ง 8 ตัวแปร ตัวแปรใด

เป็นตัวพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะ

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี

วิชัย ได้ดีที่สุด ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 4 

 จากตารางที่ 4 พบว่า สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับเพื่อน X6 เป็นตัวแปรตัวแรกที่

สามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนัก

ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต่อมา

เป็นการรับรู้คุณค่าในตนเอง X1 ทัศนคติต่อการ

เรียน X2 บรรยากาศการเรียนรู้ X8 สัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง X4 และ 

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ X7 โดย

ตัวแปรทั้ง 6 ตัวสามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว ได้ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ใช้เป็น

ตัวพยากรณ์ที่มีประสิทธิภาพทั้ง 6 ตัวแปรนี้ ส่ง

ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ R ค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย R2 ค่าสัมประสิทธิ์การ

ตัดสินใจ R2
change ค่าทดสอบเอฟ F และค่าทดสอบเอฟของสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ F2

change 

ของตวัแปรดา้นตา่งๆ ทีม่ปีระสทิธภิาพในการพยากรณแ์รงจงูใจใฝส่มัฤทธิข์องนกัศกึษาสาขา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจาก

การคำนวณตามวิธีแบบเพิ่มหรือลดตัวแปรเป็นขั้นๆ Stepwise 

ตัวแปรอิสระ R R2 F R2change F2change 

X6 .524 .275  .85.520  .096  73.541** 

X6, X1 .600  .362   62.446  .088  30.358** 

X6, X1, X2 .633   .400   49.075  .040  14.654** 

X6, X1, X2, X8  .657   .434   42.261  .035  13.495** 

X6, X1, X2, X8, X4 .670   .448   35.542  .013  5.334** 

X6, X1, X2, X8, X4, X7 .677   .459   30.691  .010  4.002** 
**p < 0 .01 

 เมื่อ X1 หมายถึง การรับรู้คุณค่าในตนเอง 

  X2 หมายถึง ทัศนคติต่อการเรียน 

  X4 หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง 

  X6 หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 

  X7 หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

  X8 หมายถึง บรรยากาศการเรียนรู ้
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ผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

ในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานดัง

แสดงในตารางที่ 5 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยของตัวพยากรณ์ ตัวแปรสัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อนสามารถพยากรณ์แรง

จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรม

และการท่องเที่ยวได้สูงสุด และอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0 .01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยในรูปคะแนนดิบ และค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน B, β เป็น .284 

และ .236 ตามลำดับ รองลงมาเป็นตัวแปรการรับ

รู้คุณค่าในตนเอง สามารถพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

โดยมีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ

และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน

มาตรฐานเป็น .208 และ .225 ตามลำดับ และมี

ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์ 

เท่ากับ +.284 สามารถนำไปเขียนเป็นสมการ

พยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบและคะแนน

มาตรฐานได้ดังนี้ 

 สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แสดงในรูปคะแนนดิบ ได้ดังนี้ 

 Ý = -0.009+0.284X6 + 0.208X1 + 

0.153X8+ 0.130X4 + 0.116X2 + 0.093X7 

 สมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

แสดงในรูปคะแนนมาตรฐานได้ดังนี้ 

 Z = 0.236X6 + 0.225X1 + 0.170X8 +

0.149X4 + 0.118X2 + 0.116X7 

 ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรข้างต้น สามารถ

ทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว ได้ ร้อยละ 47.2 

 

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ในรูปของคะแนนดิบ B ค่าคงที่ a ค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ SEb ค่าสัมประสิทธ์ิของตัวพยากรณ์ในรูปของ

คะแนนมาตรฐาน β ค่าทีในการทดสอบสัมประสิทธิ์ของตัวพยากรณ์ t ค่าสัมประสิทธิ์สห

สัมพันธ์พหุคูณ R ค่าสัมประสิทธิ์การทำนาย R2 ค่าทดสอบเอฟ F และค่าความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการพยากรณ์ SEest ของตัวพยากรณ์ที่ดี 

ตัวพยากรณ์ B β SEb t

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน X6 .284 .236 .057 4.122**

การรับรู้คุณค่าในตนเอง X1 .208 .225 .062 3.588**

ทัศนคติต่อการเรียน X2 .116 .118 .068 2.001*

บรรยากาศการเรียนรู้ X8 .153 .170 .052 2.962**

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้ปกครอง X4 .130 .149 .053 2.479*

สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ X7 .093 .116 .047 1.809*

ค่าคงที่ a -.009 - - -
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วิจารณ์ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวก

กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยว อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 มี 8 ปัจจัยโดยเรียงจากความ

สัมพันธ์มากที่สุด ได้แก่ 1. สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับเพื่อน 2. การรับรู้คุณค่าในตนเอง 3. 

ทัศนคติต่อการเรียน 4. สัมพันธภาพระหว่างนัก

ศึกษากับผู้ปกครอง 5. ความคาดหวังของผู้

ปกครองต่อตัวนักศึกษา 6. สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับอาจารย์ 7. บรรยากาศในการเรียนรู้

และ 8. ทัศนคติต่อวิชาชีพ และเมื่อนำตัวแปร

ปัจจัยทั้ง 8 ปัจจัยวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ด้วย

วิธีการเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ Stepwise เพื่อหาว่ามี

ตัวแปรใดบ้างที่สามารถเป็นตัวพยากรณ์แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว พบว่าปัจจัยหรือตัวแปรที่สามารถ

พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว มี 6 ปัจจัย โดยที่

ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 

เป็นตัวแปรพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนัก

ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้

สูงสุด รองลงมาเป็นตัวแปรการรับรู้คุณค่าใน

ตนเอง ทัศนคติต่อการเรียน บรรยากาศในการ

เรยีนรู ้สมัพนัธภาพระหวา่งนกัศกึษากบัผูป้กครอง 

และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ 

นอกจากนี้ตัวแปรทั้ง 6 ปัจจัยข้างต้น สามารถ

ทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการท่องเที่ยวได้ถึงร้อยละ 47.2 

 ผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่า แรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยวนั้น มีผลเกี่ยวเนื่องและส่งผลมาจาก

ปัจจัยต่างๆ ทั้งที่เป็นปัจจัยภายใน และปัจจัย

ภายนอกตัวบุคคล โดยปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ

ภายในได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าภายในของ

บุคคลนั้น ส่วนปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจภายนอกจะ

ได้รับอิทธิพลมาจากสิ่งเร้าจากภายนอกซึ่งในการ

ศึกษาครั้งนี้พบว่าปัจจัยภายในที่เป็นปัจจัยส่วน

บุคคลที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ได้แก่ การรับ

รู้คุณค่าในตนเอง และทัศนคติต่อการเรียน ส่วน

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

สำหรับการศึกษาครั้งนี้มี 2 ด้าน คือ ด้าน

ครอบครัว ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา

กับผู้ปกครอง และด้านสิ่งแวดล้อมในวิทยาลัย 

ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 

บรรยากาศในการเรียนรู้ และสัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ผลการศึกษา

สอดคล้องกับการศึกษาของ ฤทัยรัตน์ และเปรม

ฤดี (2555) ที่ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี อุดรธานีพบว่า ปัจจัยที่สามารถ

พยากรณ์แรงจู งใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี 

ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ด้านสัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน การรับรู้คุณค่าใน

ตนเอง บรรยากาศในการเรียนรู้ ความคาดหวัง

ของผู้ปกครองต่อตัวนักศึกษา ทัศนคติต่อการ

เรียน และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ ตามลำดับ ตัวแปรทั้ง 6 ด้านสามารถ

ทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาพยาบาล

ได้ร้อยละ 45.8 และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

ประเมศว์ และคณะ (2548) ที่ศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างปัจจัยด้านส่วนตัว ครอบครัว และ

สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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สุวรรณภูมิ วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่า สัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับเพื่อน มโนภาพแห่งตน และ

บรรยากาศในการเรียนรู้ เป็นปัจจัยที่ร่วมกัน

ทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาได้ ร้อย

ละ 34.5 

 จากผลการวิจัยพบว่ามีปัจจัยภายนอกด้าน

สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยจำนวน 3 ปัจจัยจาก

ทั้งหมด 6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ซึ่งประกอบด้วยสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

เพื่อน บรรยากาศในการเรียนรู้และสัมพันธภาพ

ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก

การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยเน้นการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย

ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กัน

ระหว่างเพื่อน ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้า

เป็นกลุ่ม และขณะเดียวกันในการฝึกภาคปฏิบัติ 

นักศึกษายังต้องฝึกปฏิบัติงานร่วมกันเป็นกลุ่มกับ

เพื่อนๆ ด้วยเหตุนี้สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา

กับเพื่อนจึงเป็นปัจจัยที่มีบทบาทอย่างมากในการ

ทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการ

โรงแรมและการทอ่งเทีย่ว สอดคลอ้งกบั ประจวบ 

(2546) ซึ่งได้ศึกษา 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจ

ใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาปริญญาตรี 

คือ (1) สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน (2) 

สภาพแวดลอ้มดา้นการบรหิาร (3) สภาพแวดลอ้ม

ดา้นกลุม่เพือ่น และ (4) สภาพแวดลอ้มดา้นอาคาร

สถานที่ พบว่า สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการ

สอนและสภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อนในกรณี

ของการคุยกันในชั้นเรียน โดยเพื่อนเป็นปัจจัยที่

สำคัญมากที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในชั้นเรียน 

 ส่วนบรรยากาศในการเรียนรู้ของนักศึกษา

ที่มีการจัดสภาพให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพ

และทางจิตใจจะก่อให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ที่

อบอุ่น ทำให้นักศึกษารู้สึกผ่อนคลายไม่เครียด ก่อ

ให้เกิดการรับรู้และเรียนรู้ที่ดีขึ้น จึงนำไปสู่ความ

สำเร็จในการเรียนของนักศึกษามากขึ้นดังนั้น

บรรยากาศในการเรียนการสอนจึงเป็นปัจจัย

สำคัญประการหนึ่งในการผลักดันให้นักศึกษาเกิด

แรงจูงใจในการเรียนและเกิดความสำเร็จในการ

เรียนสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ยุคลธร (2544) 

ซึ่งพบว่า บรรยากาศในการเรียนรู้ มีความสัมพันธ์

กับการใฝ่รู้ของนักศึกษาพยาบาล นอกจากนี้

สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ก็มีผลต่อการ

เกิดแรงจูงใจในการเรียนเช่นกัน เช่นมีขนาดห้อง

เรียนที่เหมาะสม มีแสงสว่างเพียงพอ มีเสียงและ

กลิ่นที่ไม่รบกวนต่อการเรียน และรวมถึงการมี

เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนต่างๆ พร้อมเพรียงและ

เพียงพอ ผลการวิจัยสอดคล้องกับการศึกษาของ 

กนกวรรณ (2545) ซึ่งพบว่า สภาพแวดล้อมใน

สถาบัน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพร้อม

ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 

 สั ม พั น ธ ภ า พ ร ะ ห ว่ า ง นั ก ศึ ก ษ า กั บ ผู้

ปกครองซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกด้านครอบครัวเป็น

ปัจจัยอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ผู้ปกครองจะ

พยายามกระตุ้น ช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมและ

ให้กำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองที่เป็นพ่อ

แม่ พ่อแม่ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูง ก็จะตั้ง

มาตรฐานความเป็นเลิศในการทำงาน จะบอกให้

ลู ก ท ร า บ ถึ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ มุ่ ง ห วั ง ใ น

สัมฤทธิผลของลูก ด้วยเหตุนี้สัมพันธภาพระหว่าง

นักศึกษากับผู้ปกครองจึงเป็นปัจจัยภายนอกที่

ผลักดันให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 ส่วนปัจจัยภายในของตัวนักศึกษาที่ส่งผล
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ต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ การรับรู้คุณค่าใน

ตนเองและทัศนคติต่อการเรียน ซึ่งเป็นปัจจัย

ภายใน 2 ปัจจัยที่สามารถทำนายแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการรับ

รู้คุณค่าในตนเอง ทำให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่น 

มั่นใจในการปฏิบัติงานของตนเอง บุคคลจะมี

ความเคารพในตนเองมองเห็นตนเองเป็นคนมีค่า 

มีความสามารถ และมีสมรรถภาพที่จะทำสิ่งต่างๆ 

ให้สำเร็จ นอกจากนั้นบุคคลที่รับรู้คุณค่าใน

ตนเองสูง จะมีแรงจูงใจและกระตือรือร้นในการ

ทำงาน มีพลังและมีเป้าหมายในการทำงาน บุคคล

จึงมีแรงจูงใจที่จะทำงานต่างๆ ให้สำเร็จตามความ

เชื่อมั่น หรือมั่นใจในคุณค่าและความสามารถของ

ตน ดังนั้นผู้ที่มีนโนภาพแห่งตนเป็นไปในทางที่ดี 

จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง สอดคล้องกับผล

การศึกษาของ ปัญจา (2551) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัย

เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พบว่า ตัวแปรที่มี

อิทธิพลเฉพาะทางตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อันดับที่ในการสอบ

เข้า และวิธีการสอบคัดเลือก ขณะที่ผู้ที่มีมโนภาพ

แห่งตนไม่ดี จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ส่วน

ทัศนคติต่อการเรียนซึ่งเป็นความรู้สึกและความ

คิดของบุคคลเกี่ยวกับการเรียนรู้ การที่คนเราจะ

ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีหรือประสบความสำเร็จ

นั้น ส่วนใหญ่มักจะมาจากความชอบ ความอยาก

ทำ หรือมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งที่ทำ ดังนั้นหากบุคคล

มีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่

ทำให้บุคคลนั้นเห็นประโยชน์ของสิ่งที่เรียน ซึ่ง

จะนำไปสู่การประสบความสำเร็จต่อไปหรือกล่าว

ได้ว่าทัศนคติต่อการเรียน เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้

เรียนมองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียน จึงเกิดการใส่ใจ

และจดจ่อกับการเรียน มีความพยายามที่จะเรียนรู้

ในสิ่งนั้นๆ อันเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการ

เรียนรู้ของทุกคน ดังนั้นการมีทัศนคติที่ดีต่อการ

เรียนจึงทำให้บุคคลมีการวางแผนและมีการ

ตั้งเป้าหมายในการเรียนรู้ให้กับตนเอง 

 

สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจใฝ่

สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขาการโรงแรมและการ

ท่องเที่ยวพบว่า ปัจจัยหรือตัวแปรที่สามารถ

พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาสาขา

การโรงแรมและการท่องเที่ยว มี 6 ปัจจัย โดยที่

ตัวแปรสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน 

เป็นตัวแปรพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนัก

ศึกษาสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้

สูงสุด รองลงมาเป็นตัวแปรการรับรู้คุณค่าใน

ตนเอง ทัศนคติต่อการเรียน บรรยากาศในการ

เรียนรู้ สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับผู้

ปกครอง และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ นอกจากนี้ตัวแปรทั้ง 6 ปัจจัยข้างต้น 

สามารถทำนายแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษา

สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ถึงร้อยละ 

47.2 

 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะในการนำผลการวจิยัไปใช้ 

 1.1 ด้านตัวนักศึกษา จะต้องให้นักศึกษามี

การรับรู้คุณค่าในตนเองในทิศทางที่ดี และจะต้อง

ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อ

การเรียนควรมีการสร้างแรงจูงใจ มีความมุ่งมั่น

และตั้งใจในการเรียน ปรับนิสัยการเรียนให้ดีขึ้น 

มีการวางแผนในการเรียนหรือกิจกรรมต่างๆอ่าน

หนังสือเพิ่มพูนความรู้นอกเวลาเรียน 

 1.2 ด้ านครอบครัวผู้ ปกครองจะต้อง

ร่วมมือ สนับสนุน ส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรง
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จูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ควรเอาใจใส่นักศึกษา ทั้งในการ

เรียนและการใช้ชีวิต ให้กำลังใจแก่นักศึกษา 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเรียนให้นักศึกษา เพื่อ

ส่งเสริมนักศึกษาทั้งด้านทรัพยากรและด้านจิตใจ 

และผู้ที่ให้คำปรึกษาและการพึ่งพาที่ดีของบุตร

หลาน 

 1.3 ด้านผู้สอนควรจัดกิจกรรมในรูปแบบ

ต่างๆ ที่เน้นให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของ

ตนเองในบทบาทต่างๆ เพื่อพัฒนาการรับรู้คุณค่า

ในตนเองของนักศึกษา และในขณะเดียวกันควร

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปลูกฝัง

ทัศนคติที่ดีต่อการเรียนให้นักศึกษา 

 1.4 ด้านสถาบันการศึกษา ควรสร้าง

บรรยากาศในการเรียนรู้ที่ดีทั้งบรรยากาศในห้อง

เรียนหรือนอกห้องเรียนที่เหมาะแก่การเรียนรู้ 

การจัดภูมิทัศน์ในสถาบันจะต้องจัดในลักษณะ

ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดกิจกรรมที่

เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับ

อาจารย์ เช่น กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรม

กีฬาระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ เป็นต้น รวมถึง

สถาบันควรกำหนดให้ผู้ปกครองเข้ามีส่วนร่วมใน

การดูแล ช่วยกำกับ และให้กำลังใจในการเรียน

ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันกับผู้ปกครองในการ

ติดตามผลการเรียนของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ควรมีการศึกษาปัจจัยทางด้านอื่นที่มีผลต่อ

แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพิ่มเติม เช่น ผลการเรียนใน

ระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า อาชีพของบิดา

มารดา ความคาดหวังของมารดา ความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 
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