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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอแรงจูงใจ
ใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียน และ 2) ศกึษาอิทธพิลท่ีสงผลตอแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
คือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
จํานวน 1,000 คน โดยใชสัดสวนของตัวแปรประจักษ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 
แบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .97 สถิติในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหถดถอยพหุ

ผลการวิจัย พบวา 1) ระดับของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พบวา คาเฉลี่ยรวม
ของตัวแปรปจจยัดานมโนภาพแหงตน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ และดานความสามารถ
เทากบั 3.65 ซึง่อยูในระดบัปานกลาง คาเฉลีย่รวมของตวัแปรปจจยัดานการสนบัสนนุทางการเรยีน
จากผูปกครอง ประกอบดวย ดานการสนับสนุนชวยเหลือทางการเงิน สิ่งของ ดานการใหขอมูล
ขาวสารทางการเรียน ดานการตอบสนองทางอารมณเทากับ 3.30 ซึ่งอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยรวม
ของตัวแปรปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ประกอบดวย ดานบรรยากาศทางการเรียน 
ดานความสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ดานสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน
เทากับ 3.64 ซึ่งอยูในระดับมาก และคาเฉล่ียรวมของตัวแปรปจจัยดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน ประกอบดวย ดานความทะเยอทะยานทางการเรียน ดานการพึ่งตนเองทางการเรียน 
ดานความกระตอืรอืรนทางการเรยีน ดานความรบัผดิชอบตอตนเองทางการเรยีน ดานการวางแผนทาง
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การเรียนเทากบั 3.38 ซึง่อยูในระดบัปานกลาง 2) อทิธพิลท่ีมผีลตอแรงจูงใจใฝสมัฤทธิท์างการเรียน
ของนกัเรยีนระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพี ชัน้ปที ่1 ของวทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ีพบวา ตวัแปรอสิระ
ทั้ง 3 ตัว คือ ดานมโนภาพแหงตน ดานการสนับสนุนทางการเรียน และดานสภาพแวดลอมทางการ
เรียนมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เรียงตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานมโนภาพแหงตนมี
อิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เทากับ 0.386 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์เทากับ 0.376 และดานการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครองมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝ
สมัฤทธ์ิเทากบั 0.080 โดยตวัแปรอสิระท้ัง 3 ตวั มอีทิธพิลรวมกนัตอแรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เทากับ .521 หรือรอยละ 52.10 

คําสําคัญ:  ปจจัยเชิงสาเหตุ / แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน / นักเรียนระดับประกาศนียบัตร 
 วิชาชีพระดับ ชั้นปที่ 1

Abstract

The objectives of the research were 1) to investigate the level of the causal 
factors affecting motivation on students’ learning achievement, and 2) to explore factors
affecting the motivation on students’ learning achievement of the first year 
students, at vocational diploma level of Ratchaburi Vocational College. Samples were 
1,000 first year students at vocational diploma level of Ratchaburi technical college, 
enrolled in 2016. The proportion was drawn from empirical variables of the research. 
The instrument included five-point-rating scale questionnaire, at the reliability of .97. 
The statistics used in the research consisted of percentage, Mean, S.D. and Multiple 
Regression Analysis. The first finding (1) discovered that the mean of the level of the 
causal factor of Self-Concept, which included physical aspect, mental aspect, and 
ability, was at an average level (3.65). The mean of the level of the causal factor 
of Family Support for Studying, which included financial support, supplies support, 
information support related to learning, emotional reaction, was at a high level 
(3.30). The mean of the level of the causal factor of Learning Environment, which 
included learning atmosphere, interrelationship between teachers and students, and 
interrelationship among classmates, was at a high level (3.64). The mean of the level 
of the causal factor of Learning Achievement Motivation, which included learning 
determination, self-learning reliance, learning enthusiasm, self-responsibility, and 
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study planning, was at an average level (3.38). The second finding revealed that 
the 3 main independent variables affected the motivation on students’ learning 
achievement of the first year students, at vocational education diploma level, of 
Ratchaburi Vocational College which included the factors of Self-Concept, Family 
Support for Studying, and Learning Environment. Influence establishment could be 
found in descending order as follows: Self-Concept (0.386), Learning Environment 
(0.376), and Parents’ Support (0.080), respectively. Those three variables had 
co-influence level towards the motivation on learning achievement, at a .05 
significant level or 52.10 percent. 

Keywords:  Causal factors / Motivation on learning achievement / First year students 
   at vocational education diploma level 

บทนํา

ในการจัดการศึกษาดานวิชาชีพ ผูเรียนสามารถที่จะประสบความสําเร็จในการเรียนตาม
ระดับขั้นและมีความสามารถที่มีคุณภาพระดับฝมือ ระดับความชํานาญเฉพาะดาน และระดับ
ผูชาํนาญการเฉพาะสาขาอาชีพ สามารถประกอบอาชีพเพ่ือยกระดับคณุภาพชีวติใหดีขึน้ได แตหาก
ผูเรียนเกิดความลมเหลวทางการศึกษาโดยการสอบตก ไมสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่กําหนด
นั้นถือวา เปนความสูญเสียทางการศึกษาที่ทําใหการลงทุนของรัฐบาลสูญเปลาที่ไมสามารถจะผลิต
ผูเรยีนไดตามตองการ จงึเปนการสญูเสยีทรพัยากรทีม่คีณุคายิง่ทาํใหสงผลกระทบดานเศรษฐกิจของ
ประเทศและเศรษฐกิจของครอบครัว ซึ่งตองสิ้นเปลืองคาใชจายไมไดรับประโยชนที่คุมคา นอกจาก
นีย้งัสรางปญหาอีกหลายดาน เชน ชือ่เสยีงของสถานศึกษา ปญหาการวางงาน การกออาชญากรรม 
การท่ีผูเรียนประสบความลมเหลวในการเรียนนาจะใชเปนเคร่ืองพิจารณาถึงประสิทธิภาพของ
สถานศกึษาวา สามารถสงเสรมิใหผูเรียนไดพฒันาตามทีค่วรจะเปนหรอืไม จากการศกึษาขอมลูยอน
หลงั 5 ป ตัง้แตปการศกึษา 2554-2558 พบวา มอีตัราผูเรยีนท่ีลงทะเบยีนในหลกัสตูรประกาศนยีบตัร
วชิาชพีระดบั ชัน้ปที ่1 ของวทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ีมแีรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนตํา่มจีาํนวนมาก
ขึ้นทุกปการศึกษา และทําใหผูเรียนกลุมนี้พนสภาพการเปนนักเรียนของวิทยาลัยฯ โดยขอมูลจาก
งานทะเบยีน วทิยาลยัเทคนคิราชบรุ ีป 2558 พบวา ปการศกึษา 2558 นกัเรียนมแีรงจงูใจใฝสมัฤทธิ์
ทางการเรียนตํ่ามากที่สุด คิดเปน รอยละ 35.53 รองลงมาเปนปการศึกษา 2557 รอยละ 25.81 
ปการศึกษา 2556 รอยละ 20.58 ปการศึกษา 2555 รอยละ 19.38 และปการศึกษา 2554 รอยละ 
18.99 จากขอมูลดังกลาว แสดงวาการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี นอกจากทําใหเกิด
การสูญเปลาทางการศึกษาแลวยังสรางปญหากับสถานศึกษาอีกหลายดาน เชน ดานงบประมาณ
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เพราะเนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาไดจัดสรรงบประมาณ
ใหกับสถานศึกษา โดยดูจากจํานวนของนักศึกษาเปนหลัก จึงทําใหไดงบประมาณที่จะนํามาพัฒนา
สถานศึกษานอยลง ดังน้ันจึงมีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาใหนักเรียน
มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือใหนักเรียนสามารถท่ีจะศึกษาในวิทยาลัยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด อยางไรก็ตามในการพัฒนา
นักเรียนนั้น ผูที่เกี่ยวของกับนักเรียนตองเขาใจอยางทองแทวาแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของนักเรียนนั้น 
มีความเก่ียวของกับปจจัยใดบางที่มีอิทธิพลใหนักเรียนสามารถศึกษาอยางตอเนื่องจนจบหลักสูตร
และตัวแปรแตละตัวมีอิทธิพลกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางไร เนื่องจากแรงจูงใจใฝ
สมัฤทธ์ิจะเปนองคประกอบท่ีสาํคญัท่ีจะชวยใหนกัเรียนประสบผลสําเร็จทางการเรียน เพราะในดาน
การศึกษาน้ัน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เปนองคประกอบสําคัญที่สงผลใหเกิดการเรียนรูไดดียิ่งขึ้น ดังที่
บรูเนอร (Bruner.1960) กลาววา กิจกรรมการเรียนรูจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใดน้ันขึ้นอยู
กับปริมาณของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแตละบุคคลเปนปจจัยสําคัญ 

จากสาระสําคัญที่กลาวมาจึงควรท่ีจะศึกษาวามีปจจัยใดบางที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
เพื่อจะไดนําผลการวิจัยที่ปรากฏไปเปนขอมูลเบื้องตนในการปลูกฝงและสงเสริมใหนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชพี ชัน้ปที ่1 ซึง่เปนระดับการศึกษาท่ีเปนพืน้ฐานของสํานกังานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา สําหรับการเตรียมตัวศึกษาในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น เพื่อเขาสูตลาดแรงงาน
เปนบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับสูง ซึ่งจะชวยใหนักเรียนประสบความสําเร็จ
ทั้งในดานการเรียน การทํางาน เปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาและเปนกําลังสําคัญในการพัฒนา
ประเทศชาติตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของวทิยาลัยเทคนิคราชบุรี
2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลท่ีมีผลตอแรงแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
 1.1 ประชากรทีใ่ชในการวจิยัครัง้นี ้ไดแก นกัเรียนระดบัประกาศนยีบตัรวชิา ชพีชัน้ปท่ี 1 

ปการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จํานวน 1,417คน
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 1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นป
ที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2559 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี จํานวน 1,000 คน โดยใชสัดสวน
ของตัวแปรประจักษ ซึ่งไดจํานวนมากเพียงพอสําหรับการวิเคราะหถดถอยพหุ

2. ตัวแปรที่ศึกษา
 1.1 ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรพยากรณในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) มโนภาพแหงตน 

ประกอบดวยดานรางกาย ดานจิตใจ และดานความสามารถ 2) การสนับสนุนทางการเรียนจาก
ผูปกครอง ประกอบดวย ดานการสนับสนุนชวยเหลือทางการเงิน สิ่งของ ดานการใหขอมูลขาวสาร
ทางการเรียน และการตอบสนองทางอารมณ และ 3) สภาพแวดลอมทางการเรียน ประกอบดวย
ดานบรรยากาศทางการเรียน ดานสมัพนัธภาพระหวางครกูบันกัเรยีน และดานสัมพนัธภาพระหวาง
นักเรียนกับเพื่อน

 1.2 ตวัแปรตามท่ีใชในการวิจยัคร้ังนี ้คอื แรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย
ดานความทะเยอะทะยานทางการเรียน ดานการพ่ึงตนเองทางการเรียน ดานความกระตือรือรน
ทางการเรียน ดานความรับผิดชอบตอตนเองทางการเรียน และดานการวางแผนทางการเรียน

เครื่องมือการวิจัย
เคร่ืองมือสําหรับการวิจัยคือ แบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ รวมท้ังหมด 110 ขอ มีคา

ความตรงรายขอประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ (คา IOC) เทากับ.50 – 1.00 คาความเช่ือมั่นเทากับ 0.881 
โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

สวนท่ี 1 แบบสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย ขอคําถามเก่ียวกับ เพศ อายุ 
แผนกวิชา ผลการเรียนระดับมัธยมตอนตน อันดับที่ในการเลือกสอบเขาศึกษาตอแผนกวิชาที่เรียน
อยูในขณะน้ี การศึกษาของผูปกครอง รายไดของครอบครัว และจํานวนเพื่อนสนิท

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามมาตรประมาณคา (Rating scale) ตามวิธีของลิเคริท (Likert) 
มี 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด โดยแบงเปน 2 สวนยอย ดังนี้

สวนแรก สอบถามเก่ียวกับระดับของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทาง
การเรียน ไดแก 1) มโนภาพแหงตน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสามารถ
2) การสนับสนุนทางการเรียนจากผูปกครอง ประกอบดวย ดานการสนับสนุนชวยเหลือทางการ
เงินสิ่งของ ดานการใหขอมูลขาวสารทางการเรียน ดานการตอบสนองทางอารมณ และ 3) สภาพ
แวดลอมทางการเรียน ประกอบดวย ดานบรรยากาศทางการเรียน ดานสัมพันธภาพระหวางครูกับ
นักเรียน ดานสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน

สวนที่สอง สอบถามเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประกอบดวย 1) ดานความ
ทะเยอทะยานทางการเรียน 2) ดานการพ่ึงตนเองทางการเรียน 3) ดานความกระตือรอืรนทางการเรียน 
4) ดานความรับผิดชอบตอตนเองทางการเรียน และ 5) ดานการวางแผนทางการเรียน 
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การเก็บรวบรวมขอมูล
1.  จดัเตรยีมแบบสอบถามใหเพยีงพอกบัจํานวนกลุมตวัอยางทีต่องการเกบ็รวบรวมขอมลู 

โดยใหมจีาํนวนแบบสอบถามมากกวาจาํนวนกลุมตวัอยางประมาณรอยละ 10 เพือ่ใชในการคดัเลอืก
กรณีตอบไมสมบูรณหรือไมมีความตั้งใจในการตอบ

2.  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลในชวง
เดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2560

3.  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง พรอมท้ังแจงใหนักเรียนทราบถึง
ความสําคัญของการกรอกขอมลูในการตอบแบบสอบถาม และอธบิายลกัษณะการตอบแบบสอบถาม
ที่ถูกตองเพ่ือใหไดขอมูลที่มีคุณภาพ และมีความคลาดเคลื่อนนอยที่สุด

4.  นําแบบสอบถามท่ีคืนมาท้ังหมดจากกลุมตัวอยางมาคัดแยกแบบสอบถามท่ีไดรับการ
ตอบทีม่รีองรอยระบถุงึการไมตัง้ใจทาํแบบสอบถามเกนิรอยละ 50 และดาํเนนิการเกบ็รวบรวมใหม
จนครบจํานวนตามที่กําหนดไว ซึ่งไดแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ จํานวน 1,000 ฉบับ

5. นําขอมูลที่ตรวจสอบถูกตองมาวิเคราะหขอมูลดวยวิธีทางสถิติ

การวิเคราะหขอมูล
1. วเิคราะหขอมลูคณุลกัษณะสวนบคุคล ประกอบดวย ขอคาํถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุ แผนก

วิชา ผลการเรียนระดับมัธยมตน อันดับท่ีในการเลือกสอบเขาศึกษาตอแผนกวิชาที่เรียนอยูในขณะ
นี้ การศึกษาของผูปกครอง รายไดของครอบครัว และจํานวนเพื่อนสนิท ดวยการหาคาเฉลี่ย และ
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

2.  วเิคราะหระดับของปจจยัเชิงสาเหตทุีม่ผีลตอแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบ
ดวย ดานมโนภาพแหงตน ดานการสนบัสนนุทางการเรียนจากผูปกครอง ดานสภาพแวดลอมทางการ
เรียน ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการหาคาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

3.  วเิคราะหอทิธพิลทีม่ผีลตอแรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรยีนดวยการใชสถิตกิารวเิคราะห
ถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) โดยการศึกษาความสัมพันธระหวางชุดตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามและทํานายตัวแปรตามดวยสมการเสนตรง โดยการศึกษาวาตัวแปรอิสระ 3 ตัว คือ 
1) ตัวแปรดานมโนภาพแหงตน 2) ตัวแปรดานการสนับสนุนทางการเรียนจากผูปกครอง และ 
3) ตัวแปรดานสภาพแวดลอมทางการเรียน สามารถทํานายตัวแปรตามคือ แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทาง
การเรยีนไดในระดบัใด และมคีานํา้หนกัการทาํนายของตวัแปรตามแตละตวัเปนเทาใด เพือ่นาํมาใช
สําหรับการเขียนสมการการทํานายดงันี้

Y = C + ß
1
X

1
+ ß

2
X

2
 + ß

3
X

3

โดยสามารถแทนคาสมการไดดังนี้
Y  หมายถึง  ตัวแปรตาม (Dependent variable)
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C  หมายถึง  คาคงที่ (Constant)
ß  หมายถึง  คาเบตา (Beta)
X  หมายถึง  ตัวแปรอิสระ (Independent variable)

ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหระดับของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ประกอบดวย ดานมโนภาพแหงตน ดานการสนบัสนนุทางการเรยีนจากผูปกครอง ดานสภาพแวดลอม
ทางการเรียน และดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน แสดงในตารางท่ี 1 ดังนี้

ตารางท่ี 1 ระดับขอมูลภาพรวมของตัวแปรปจจัยแตละดาน
 

   S.D  

 
1.  
2.  
3.  

1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 

3.52 
3.72 
3.71 

 
0.771 
0.768 
0.786 

 

 1.00 5.00 3.65 0.669 

1.  
2.  
3.  

1.43 
1.00 
1.50 

5.00 
5.00 
5.00 

3.46 
3.32 
3.11 

 
0.646 
0.687 
0.518 

 

 1.31 5.00 3.30 0.528 
 

1.  
2.  
3.  

1.00 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 

3.73 
3.49 
3.71 

 
0.731 
0.828 
0.825 

 
 
 

 1.00 5.00 3.64 0.673 
 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

1.00 
1.00 
1.29 
1.00 
1.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

3.60 
3.20 
3.31 
3.44 
3.34 

 
0.745 
0.610 
0.582 
0.764 
0.708 
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จากตารางที่ 1 พบวา คาเฉลี่ยรวมของตัวแปรปจจัยดานมโนภาพแหงตน ประกอบดวย 
ดานรางกาย  ดานจติใจ  ดานความสามารถอยูในระดับปานกลาง 3.65 มคีาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เทากบั 0.67 คาเฉลีย่รวมของตวัแปรปจจยัดานการสนบัสนนุทางการเรียนจากผูปกครอง ประกอบดวย
ดานการสนับสนุนชวยเหลือทางการเงินสิ่งของดานการใหขอมูลขาวสารทางการเรียนดานการตอบ
สนองทางอารมณ อยูในระดับมาก 3.30 มีคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.53 คาเฉลี่ยรวม
ของตัวแปรปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ประกอบดวย ดานบรรยากาศทางการเรียน 
ดานความสัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียน ดานความสัมพันธภาพระหวางนักเรียนกับเพื่อน 
อยูในระดบัมาก 3.64 มคีาความเบีย่งเบนมาตรฐานเทากบั 0.67 และคาเฉลีย่รวมของตวัแปรปจจยั
ดานแรงจงูใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรยีน ประกอบดวย ดานความทะเยอทะยานทางการเรยีน ดานการ
พึง่ตนเองทางการเรยีน ดานความกระตอืรอืรนทางการเรยีน ดานความรบัผิดชอบตอตนเองทางการเรยีน
ดานการวางแผนทางการเรียน อยูในระดบัปานกลาง 3.38 มคีาความเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากบั 0.57

2. ผลการวิเคราะหอิทธิพลที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
 abc  = ตัวแปรมโนภาพแหงตน  
 def  = ตัวแปรการสนับสนุนทางการเรียน
 ghi  = ตัวแปรสภาพแวดลอมทางการเรียน  
 jklmn = แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียน
 R  = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ
 R2  = คาสัมประสิทธิ์การอธิบาย
 Adjusted R2 = คาสัมประสิทธิ์การอธิบายที่ปรับแก
 F  = คาสถิติ F-test
 t  = คาสถิติ t-test
 ß  = สัมประสิทธิ์การถดถอย

R R2 Adjusted R2 Std. Error of the 
Estimate 

.723(a) .522 .521 .39209 
Predictors: (Constant), GHI, ABC, DEF 

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ และสัมประสิทธิ์การอธิบาย
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ตารางท่ี 3 การทดสอบนัยสําคัญคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุ

ขอมูลจากตารางที่ 2 และตารางท่ี 3 พบวา ตัวแปร abc (ดานมโนภาพแหงตน) ตัวแปร 
def (ดานการสนับสนนุทางการเรียน) และตวัแปร ghi (ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน) ทัง้สามตัว
มคีวามเกีย่วของหรอืสามารถรวมกนัอธบิายตวัแปร jklmn (ดานแรงจงูใจใฝสมัฤทธิ)์ ไดเทากบั .521 
หรอื รอยละ 52.10 โดยผลการทดสอบนัยสาํคญัคาสัมประสิทธิส์หสัมพันธพหดุวยสถิต ิF-test พบวา 
มนียัสาํคัญทางสถิตทิี ่.05  ซึง่แสดงวาตวัแปรอิสระท้ัง 3 ตวัสามารถรวมกันอธิบายตัวแปรตามไดจรงิ 

ตารางท่ี 4  แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรอิสระ

ขอมูลในตารางที่ 4 แสดงคาสัมประสิทธิ์การถดถอย (ß) ของตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัว 
ซึ่งสามารถใชเปนคาการทํานายวาตัวแปรอิสระแตละตัวมีอิทธิพลตอตัวแปรตามในระดับใด 
โดยการทดสอบระดบันยัสาํคญัของคาสมัประสทิธิก์ารถดถอยดวยสถติ ิt-test พบวา คาสมัประสทิธิ์
การถดถอยของตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวมีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 

สมการทํานายที่แสดงถึงอิทธิพลของตัวแปรอิสระแตละตัวที่สงผลตอตัวแปรตาม มีดังนี้
Y = .604 + .386X

1
+ .080X

2 
+ .376X

3

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

167.323 3 55.774 362.801 .000(a) 
153.117 996 .154   
320.440 999   

Predictors: (Constant), GHI, ABC, DEF 
Dependent Variable: JKLMN 

 

Model 
 

 
 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 (Constant) .604 .087  6.935 .000 
 ABC .414 .028 .386 14.634 .000 
 DEF .068 .025 .080 2.713 .007 
 GHI .318 .026 .376 12.109 .000 

Dependent Variable: JKLMN 
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 Y   หมายถึง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์
C   หมายถึง  คาคงที่ (Constant)
ß   หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์การถดถอย (คาอิทธิพลของตัวแปรอิสระ)
X

1  
หมายถึง  มโนภาพแหงตน

X
2
  หมายถึง  การสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง

X
3
  หมายถึง  สภาพแวดลอมทางการเรียน

จากสมการทํานายขางตน พอสรุปไดวาตัวแปรอิสระท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอย คือ ดานมโนภาพแหงตน (.386) ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 
(.376) และการสนับสนุนทางการเรียนของผูปกครอง (.080)

สรุปผลการวิจัย 
ผลการวิจยัเรือ่งปจจยัเชงิสาเหตุทีม่ผีลตอแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรยีนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีสรุปไดดังนี้
 1. ระดับของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พบวา คาเฉลี่ยรวมของตัวแปรปจจัย 
ดานมโนภาพแหงตน ประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสามารถ อยูในระดับปานกลาง 
3.65 คาเฉลีย่รวมของตวัแปรปจจยัดานการสนบัสนนุทางการเรยีนจากผูปกครอง ประกอบดวย ดาน
การสนับสนุนชวยเหลือทางการเงินสิ่งของ ดานการใหขอมูลขาวสารทางการเรียน ดานการตอบ
สนองทางอารมณ อยูในระดับมาก 3.30 คาเฉลี่ยรวมของตัวแปรปจจัย ดานสภาพแวดลอมทางการ
เรยีน ประกอบดวย ดานบรรยากาศทางการเรยีน ดานความสมัพนัธภาพระหวางครกูบันกัเรยีน ดาน
ความสมัพนัธภาพระหวางนกัเรยีนกบัเพือ่น อยูในระดบัมาก 3.64 และคาเฉลีย่รวมของตวัแปรปจจยั
ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียน ประกอบดวย ดานความทะเยอทะยานทางการเรียน ดาน
การพึง่ตนเองทางการเรยีน ดานความกระตอืรือรนทางการเรยีน ดานความรบัผิดชอบตอตนเองทาง
การเรียน และดานการวางแผนทางการเรียน อยูในระดับปานกลาง 3.38

2. อิทธิพลท่ีมีผลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปที่ 1 ของวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี พบวา

 2.1 ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัว คือ ดานมโนภาพแหงตน ดานการสนับสนุนทางการเรียน
และดานสภาพแวดลอมทางการเรียนมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์เรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอย คอื ดานมโนภาพแหงตนมีอทิธพิลตอแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิ เทากบั 0.386 ดานสภาพแวดลอม
ทางการเรียนมีอทิธพิลตอแรงจูงใจใฝสมัฤทธ์ิ เทากับ 0.376 และดานการสนับสนุนทางการเรียนของ
ผูปกครองมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เทากับ 0.080 
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 2.2 ตัวแปรอิสระท้ัง 3 ตัวมีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิทางการเรียนเทากับ .521 
หรอืรอยละ 52.10 โดยผลการทดสอบนัยสาํคญัคาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธพหดุวยสถิต ิF-test พบวา 
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 คือ ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวสามารถรวมกันอธิบายตัวแปรตามไดจริง 

อภปิรายผลการวิจัย
จากการศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 โดยศึกษาปจจัยดานมโนภาพแหงตน ดานการสนับสนุน
ทางการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียนวามีอิทธิพลอยางไรตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 1 พบประเด็นสําคัญดังนี้

1.  ปจจัยดานมโนภาพแหงตนซึ่งประกอบดวย ดานรางกาย ดานความสามารถและดาน
จิตใจมีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับมากที่สุดซ่ึงสอดคลองกับ
สมมตุฐิานทีต่ัง้ไวและสอดคลองกบังานวจิยัของนรนิทร สงัขรกัษา. (2552, หนา 16) เรือ่งการศกึษา
มโนภาพแหงตนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผลการวิจัย พบวา ภาพแหงตนภาพรวมความสามารถทางรางกาย ลักษณะทางกายภาพ 
ความสัมพันธกับเพื่อน ความสัมพันธกับผูปกครอง ความสามารถทางการอาน ความสามารถทาง
ศึกษาศาสตร การเรียนและกิจกรรมทั่วไปในมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (P≤ .05) และสามารถสรางสมการเสนตรงถดถอยอยางงายเพื่อ
ทํานายความสัมพันธระหวางตัวแปรได

2. ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ซึ่งประกอบดวย บรรยากาศทางการเรียน
ความสมัพนัธภาพระหวางครกูบันกัเรยีน และสมัพนัธภาพระหวางนกัเรยีนกบัเพือ่นมอีทิธพิลตอแรงจงูใจ
ใฝสมัฤทธ์ิทางการเรียน รองลงมาจากดานมโนภาพแหงตนซ่ึงสอดคลองกับงานวิจยัของนิพนธ วรรณเวช
(2560,หนา 86) เรื่องปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
ครู 5 ป ระดับปริญญาตรีของคณะคุรุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมตะวันตก ที่พบวา สภาพ
แวดลอมในมหาลัยมีอิทธิพลในรูปท่ีเปนสาเหตุโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีอิทธิพลใน
รูปที่เปนสาเหตุทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผานทางคุณภาพการสอน บรรยากาศใน
ชั้นเรียนมีอิทธิพลในรูปท่ีเปนสาเหตุโดยทางตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสัมพันธกับ
กลุมเพ่ือนมีอิทธิพลในรูปแบบท่ีเปนสาเหตุโดยทางตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและมีอิทธิพล
ในรูปที่เปนสาเหตุทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยผานคุณภาพการสอน

3.  ปจจยัดานการสนับสนุนทางการเรียนจากผูปกครอง ซึง่ประกอบดวย ดานการสนับสนุน
ทางการเงินและสิ่งของ ดานการตอบสนองทางอารมณ ดานการใหขอมูลขาวสารมีอิทธิพลตอ
แรงจงูใจใฝสมัฤทธิท์างการเรียน ซึง่สอดคลองกบังานวจิยัของณฎัติยาภรณ หยกอบุล (2555,หนา 85)
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ที่ศึกษาปจจัยที่สงผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 โดยผลการวิจัยพบวา ปจจัยดานโรงเรียน ดานครอบครัว และดานตัวนักเรียน มีความสัมพันธ
กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตรของนักเรียน ไดแก 
ปจจัยดานตัวนักเรียน ซึ่งประกอบดวย 1) เจตคติตอวิชาวิทยาศาสตร 2) แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และ 
3) การทําการบานของนักเรียนสวนปจจัยที่มีอิทธิพลทางออมตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรของนักเรียน ไดแก ปจจัยดานโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย 1) คุณภาพการสอนของครู 
2) ความเปนผูนาํดานวิชาการของผูบรหิาร และ 3) ความสัมพนัธระหวางครูกบันกัเรียน  และปจจัยดาน
ครอบครัว ประกอบดวย 1) การสงเสริมการเรียนรูของผูปกครอง และ 2) ความสัมพนัธภายในครอบครัว 

ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช
1. สําหรับครูผูสอนและผูบริหาร
 ตัวแปรที่สําคัญที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปที่ 1 คือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ฉะน้ัน ผูที่เกี่ยวของ
กบัการศกึษาระดบัประกาศนยีบัตรวชิาชพีควรใหความสาํคญักบัการเรยีนการสอนการสรางพืน้ฐาน
ความรูในแตละรายวิชาใหแกนักเรียนและสงเสริมปลูกฝงนิสัยในการเรียนใหกับนักเรียนพรอมจัด
หองเรยีนใหมบีรรยากาศท่ีดมีสีือ่อปุกรณการเรยีนการสอนทีม่คีวามทันสมยัมคีณุภาพตอการใชงาน
และหากพบวา นักเรียนมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตํ่าควรชวยแกไขใหดีขึ้นโดยการกระตุนใหกําลังใจแก
นักเรียนใหนักเรียนรูสึกวาตนเองก็สามารถทํางานนั้นหรือสิ่งนั้นได

2. สําหรับนักเรียน
 นักเรียนควรสรางนิสัยการเรียนท่ีดีใหแกตนเองและใชเวลาวางใหเกิดประโยชนโดยทํา

กิจกรรมที่ตนเองถนัดและเก่ียวของกับการเรียน นอกจากนี้นักเรียนตองมีความเช่ือม่ันในตนเองใน
การเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชัน้ปที ่1 ในแตละรายวิชาวาตนเองสามารถท่ีจะเรียนไดและ
ประสบความสําเร็จในการเรียนสามารถที่จะศึกษาตอในระดับที่สูงตอไป

3. สําหรับผูปกครอง
 ผูปกครองควรใหการสนบัสนนุทางดานการเงินแกนกัเรยีนอยางเพียงพอและเหมาะสม

สําหรับการเรียน การซ้ืออุปกรณคาใชจายในชีวิตประจําวัน นอกจากน้ีผูปกครองควรปลูกฝงให
นักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนตอการเรียน สรางนิสัยการเรียนที่ดีใหแกนักเรียน เปนแบบ
อยางที่ดี สงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง สนับสนุนสงเสริมการเรียนใหนักเรียนได
เรียนในสิ่งที่นักเรียนตองการเพ่ือใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
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