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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ย ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูลส่วนบุคคล บุ คลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และสร้างสม
การพยากรณ์ แรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญา ประชากรคื อนั ก ศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ปี 2560 กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาจานวน 400 คน
ในปีการศึกษา 2560 จาก 4 สถาบันอุดมศึกษา ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ 1 ฉบับ
คือแบบสอบถามเพื่อสอบถาม บุ คลิกภาพ รูปแบบการด าเนินชีวิต และ แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์
มี ค่ าความเชื่อมั่ นอยู่ .87 สถิ ติ ที่ ใช้ ในการวิเคราะห์ ข้ อมู ล ค่ าร้ อยละ ค่ าคะแนนเฉลี่ ย และ
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ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสั มประสิ ทธิสหสั มพั นธ์ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้วย
วิธีการ Stepwise ผลการวิจัยพบว่า
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 และ
นักศึ กษาชั้นปี ที่ 1 มากที่ สุ ด จานวน 152 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 38.0 ลั กษณะบุ คลิ กภาพของ
นักศึกษา แบบหวั่นไหวอยู่ในระดับมาก 3.55 รองลงมาคือ แบบเปิ ดเผย 3.44 ซึ่งอยู่ในระดั บ
ปานกลาง และนอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบการดาเนินชีวิตทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก
ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงคือแบบวิชาการ 3.84 รองลงมาคือ แบบสมาคม 3.76 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ทั้ง 6 ด้าน นั้นอยู่ในระดับ มาก 3 ด้าน ได้แก่ การมีความทะเยอทะยานทางการเรียน มีคะแนน
เฉลี่ย 3.85 รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ 3. 71 และในระดับปานกลางมี 3 ด้าน เปรียบเทียบ
ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับนักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกัน นักศึกษาที่มีเพศ
แตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้าน ทะเยอทะยานทางการเรียน กระตือรือร้นทางการเรียน
กล้าเสี่ยง และมีเอกลักษณ์ทางการเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
การวิเคราะห์ สหสั มพั นธ์ พหุ คู ณ การสร้างสมการพยากรณ์ ผู้วิจั ยเลื อกโมเดลที่ 3
มาใช้มีตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่ ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์อย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ 0.05
จานวน 3 ตัว คือ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย รับผิดชอบ และหวั่นไหว ซึ่งส่งผลทางบวก ทั้ง 3 ตัว
แปรสามารถร่วมกันพยากรณ์ แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ค่าสั มประสิ ทธิ์ ของตั วแปรในรูปคะแนน
มาตรฐาน (ß) .222, .190, .121 ตามล าดั บ และในรูปคะแนนดิ บ (b) เท่ ากับ .265, .194, .139
ค่ าสหสั มพั นธ์พหุ คู ณ มี ค่ าเท่ ากั บ .421 และก าลั งสองของค่ าสหสั มพั นธ์พหุ คู ณ ที่ ปรับแก้
มีค่าเท่ากับ .178 มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 17.8 โดยสร้างเป็นสมการณ์ในรูปคะแนนดิบ
ดังนี้
(แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) = .265+ .194 + .139
คะแนนมาตรฐาน Ž= .222 (Z บุคลิกภาพแบบเปิดเผย) + .190 (Z รับผิดชอบ) + .121
(Z หวั่นไหว)
คาสาคัญ: บุคลิกภาพ, รูปแบบการดาเนินชีวติ , แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์, นักศึกษา
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Abstract
The aims of this research is to investigate the relationship between personal data,
personality, lifestyles, and achievement motivation of university students and to develop
prediction equations of the students’ achievement motivation. The population in this study
was university students in Bangkok. A sample of 400 students in academic year 2017 was
randomly selected from four universities. The questionnaires with the reliability of 0.87 were
implemented to survey their personality, lifestyles, and achievement motivation. Additionally,
the data were statistically analyzed using percentage, mean, standard deviation, ProductMoment Correlation Coefficient, and Stepwise Multiple Regression Analysis.
The results reveal that the majority of the respondents was female, that is 227
students or 43.3 percent of the total respondents. The results also show that the majority of
the respondents was the first-year students, that is 152 students or 38.0 percent of the total
respondents. Regarding the students’ personality, it is found that only neuroticism was at high
level, that is 3.55, while the others were at moderate level. Concerning their lifestyles, it is
found that all six types of lifestyles were at high level. To be specific, the academic one got
the highest mean, which is 3.84. Focusing on the achievement motivations, three types of
them were at high level and the ambition in studying got the highest mean at 3.85. By
comparing the achievement motivations of male and female students, it is revealed that they
have different levels of ambition, enthusiasm, risk management, and identity with the
statistical significance at 0.05.
To develop prediction equations of the students’ achievement motivation, I have
chosen the third model. I have found that the three best predicting factors with the 0.05
statistical significance include extraversion personality, conscientiousness personality, and
neuroticism personality. All those three types of personality together predict the achievement
motivation as illustrated in the prediction equations in the form of raw score as follows:
(Achievement Motivation) = .265+ .194 + .139
The Standard Score Ž= .222(Z Extraversion) + .190 (Z conscientiousness) + .121
(Z Neuroticism)
Keywords: Personality, Lifestyles, Achievement motivation, Students
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บทนา
แรงจูงใจในการเรียนเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ไม่ใช่เกิดตามกรรมพันธุ์ กล่าวคือ การ
ฝึกฝนอบรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมจะมีผลโดยตรงต่อระดับแรงจูงใจของบุคคล แรงจูงใจจึงเป็น
สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น การส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียนให้กับผู้เรียนจึงเป็นสิ่งที่กระทาได้
และมีประโยชน์อย่างยิ่ง ดังที่แสงเดือน ทวีศิน (2545) กล่าวว่า ผู้ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ คือ ผู้ที่
มีความต้องการทาอะไรให้ประสบความสาเร็จ เปรียบดังเช่นสิ่งล่อใจ (Incentive) ของผู้ที่กาลัง
หิ วก็ คื อ อาหาร ส่ วนสิ่ ง ล่ อใจของผู้ ที่ มี แรงจู งใจใฝ่ สั มฤทธิ์ สู ง คื อ การท าอะไรให้ ดี ยิ่ งขึ้ น
เพื่อความสุขของตนเอง การศึกษาได้ให้ความสาคัญกับเรื่องแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เป็นอย่างมาก
นอกจากนั กศึ ก ษาควรเป็ นผู้ มี แรงจู งใจในการเรี ยนสู ง การตั้ งเป้ าหมายในการเรี ยนก็ เป็ น
สิ่ ง ส าคั ญ เพื่ อ ให้ ต นเองประสบความส าเร็ จ ตามสิ่ ง ที่ ได้ ค าดหวั ง ไว้ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษา
การตั้งเป้าหมายในการเรียนเป็นสิ่งจาเป็นที่จะช่วยลดปัญหาทางด้านการเรียน ทาให้นักศึกษา
มีเป้าหมายของชีวิตมุ่งไปสู่ความสาเร็จ สามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ได้ (ประสาท
อิศรปรีดา, 2523) การที่ผู้เรียนได้ก าหนดมาตรฐานของพฤติกรรมที่เขามุ่งหวังไว้และทาตาม
เป้าหมายนั้น เปรียบเสมือนแสงสว่างหรือเข็มทิศที่ช่ วยนาทางจนถึงความสาเร็จ ซึ่งทาให้เกิด
แรงจูงใจ มีความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจ และพยายามช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ นอกจาก
เป้าหมายในการดาเนินชีวิตหรือทากิจกรรมต่าง ๆ แสงจันทร์ปัจจัยที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการที่
นักศึกษาจะประสบความเสร็จ และมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยได้นั้นยังมีเรื่อง
กระบวนการเรียนการสอน การทั้งกิจกรรมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนที่จะช่วยส่งเสริมให้
นักศึกษามีการดาเนินชีวิต และประสบความส าเร็จในการเรียนได้ (ศิริพร แสงศรีจันทร์ และ
คณะ, 2556)
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึ กษา ควรพยายามทาตนให้เป็นบุคคลที่มี
แรงจูงใจในการเรียนสูง เนื่องจากบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะมีความมานะพยายาม
อดทน ท างานมี แ ผน ตั้ งระดั บ ความคาดหวัง ไว้สู ง และพยายามเอาชนะอุป สรรคต่ า ง ๆ
เพื่อให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ (ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์ , 2553) การศึกษาของเคสเทนโบม
(Kestenbaum, 2000 อ้างใน ประสิทธิ์ ทองอุ่น, 2542) พบว่า ผู้เรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สู ง มั ก ประสบความส าเร็ จ ทางการศึ ก ษา การศึ ก ษาของเวนด์ (Slavin, 2006 อ้ า งใน
ณัฐพรหม อินทุยศ, 2553) เกี่ยวกับแรงจูงใจ ความพยายาม และการแสดงพฤติกรรมของ
นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พบว่า นักเรียนที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สูงจะคงรักษา
ระดั บ การแสดงพฤติ ก รรมในการท างานที่ ดี เ ยี่ ย มของตนไว้ เ สมอ แม้ ว่ า จะปราศจาก
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การควบคุมบังคับจากผู้อ่ืนหรืออยู่นอกเหนือจากเวลาที่กาหนดให้ทางาน การศึกษาของซา
แดคคา (Schunk, 2004 อ้ า งใน ประสิ ท ธิ์ ทองอุ่ น , 2542) พบว่ า บุ ค คลที่ มี แ รงจู ง ใจใฝ่
สั ม ฤทธิ์สู ง จะท างานที่ ยากกว่า ทนทานกว่า ท าคะแนนผลการเรีย นได้ ดี ก ว่ า บุ ค คลที่ มี
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่า
แรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์เป็น สิ่งที่สาคัญ ส าหรับ บุค คลเป็ นอย่า งมาก เพราะในการท า
กิจกรรมใดก็ตามถ้าบุคคลมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ก็จะทาให้งานสาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และ
เป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ บุคคลนั้นทากิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง บรรลุเป้าหมาย หรือความตั้งใจ
เอาไว้ น ฉะนั้นนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยต้องมีการปรับตัวตั้งแต่แรกเข้า และ
ต้องรับ การช่วยจากทุ ก ฝ่า ยไม่ ว่าจะเป็ น ผู้บ ริห าร และบุ ค ลากรต่า ง ๆ อาจารย์ที่ป รึก ษา
ผู้ ส อน อาจารย์ ที่ ป รึก ษาอาจจะเป็ น ผู้ ที่ ใกล้ ชิ ด ในการให้ ก ารปรึ ก ษาเพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี
การปรับ รูป แบบการด าเนินชีวิต เสริม สร้างแรงจูงใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ให้กับนั ก ศึก ษา (ปริวัฒ น์
จันทร์ทรง และนิตต์อลิน ภูรชิ อุดมอังกูร, 2561) ที่กาลังศึกษาในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกาลัง
สาคัญ ต่อไปในอนาคตของประเทศในภายภาคหน้า นั้นเป็นบุคคลที่มีความสาคัญอย่างยิ่ง
ที่มหาวิทยาลัยจะบ่มเพาะเพื่อให้เป็นบุคคลที่เป็นผู้นาและมีศักยภาพในการดาเนินชีวิต และ
สามารถดาเนินชีวิตอยู่ในมหาวิท ยาลั ยได้อย่างมี ความสุข และได้รับประสบการณ์ ต่าง ๆ
ทั้ ง ในห้ อ งเรี ย นและนอกห้ อ งเรี ย น เพื่ อ น ามาเพิ่ ม พู น รู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ อ ยู่ ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย และเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ของมหาวิ ท ยาลั ย
ให้ความสาคัญ กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างจนมีคาพู ดที่เน้นย้าถึงความสาคัญ
ของนักศึกษาดังนี้ นักศึกษาคือหัวใจของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คะแนนเฉลี่ ย ของ บุ ค ลิ ก ภาพ รูป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคล บุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนิน
ชีวติ และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
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กรอบแนวคิด
ตัวแปรอิสระ
เพศ
ชั้นปี
สาขาวิชา
บุคลิกภาพ
รูปแบบการดาเนินชีวติ

ตัวแปรตาม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรคือนักศึกษาปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร ของ
รัฐบาลจานวน 77,822 คน ปีการศึกษา 2560
2. กลุ่มตัวอย่างคือนั กศึกษาปริญญาตรีในสถาบั นอุดมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร
ของรั ฐบาลปี ก ารศึ กษา 2560 ที่ ได้ ม าจากการค านวณจากสู ตรของ Taro Yamane โดยให้
ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 ได้เท่ากับ 398 คน ในการทาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ทดขนาดตัวอย่าง
กรณีข้อมูลขาดหายเพิ่มอีกการเก็บข้อมูลเป็น 400 คน จาก 4 สถาบันอุดมศึกษาสถาบันละ 100
คน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลั ยศรีปทุม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มี 4 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 ข้อมู ล ทั่ วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ มีจานวนทั้งหมด 60 ข้อ ส่วนที่3
รูปแบบการดาเนินชีวิต 42 ข้อ ส่วนที่ 4 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ มีจานวนทั้งหมด 34 ข้อ ผู้วิจัย
นาเครื่องมือไปทดลองใช้ tryout กับ กลุ่ม ที่ไม่ ใช่ก ลุ่มตั วอย่างแต่มี ความใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตั ว อย่ า งเพื่ อ หาคุ ณ ภาพของเครื่ อ งมื อ ในการตรวจสอบความเที่ ย ง ( reliability) ของ
แบบสอบถามโดยใช้ Cronbach’s Alpha ได้คุณภาพของเครื่องมือเท่ากับ .87
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การวิเคราะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ดังต่อไปนี้
1. การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อศึกษาลักษณะทั่วไปของข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง บุคคลบุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนิน
ชีวติ และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
2. การวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปกับ บุคคลบุคลิกภาพ รูปแบบ
การด าเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ โดยใช้ค่ าสั มประสิทธิสหสั มพันธ์ (correlation) และ
นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตารางและคาบรรยาย เกณฑ์ในการแปลผลความสัมพันธ์
ของค่าสั มประสิทธิสหสั มพั นธ์ระหว่างลั กษณะทั่ วไปของข้อมู ล บุ คคลบุ คลิกภาพ รูปแบบ
การดาเนินชีวติ และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
3. กลุ่มตัวอย่างแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้
0.90 – 1.00 /-0.90 ถึง -1.00 หมายถึงค่าความสัมพันธ์ทางบวก/ลบอยู่ในระดับสูงมาก
0.70 – .89 /-0.70 ถึง -.89 หมายถึงค่าความสัมพันธ์ทางบวก/ลบอยู่ในระดับสูง
0.50 – .69 /-0.50 ถึง -.69 หมายถึงค่าความสัมพันธ์ทางบวก/ลบอยู่ในระดับปานกลาง
0.30 – .49 /-0.30 ถึง -.49 หมายถึงค่าความสัมพันธ์ทางบวก/ลบอยู่ในระดับต่า
0.00– .29 /-0.00 ถึง -.29 หมายถึงค่าความสัมพันธ์ทางบวก/ลบอยู่ในระดับต่ามาก
4. การสร้า งสมการพยากรณ์ ในรูป แบบคะแนนดิ บ และคะแนนมาตรฐาน เพื่ อ
พยากรณ์ปัจจัยที่ส่งผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน
เพื่อหาตัวพยากรณ์

ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จานวน 227 คน คิดเป็นร้อยละ 43.3 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มากที่สุด จานวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 รองลงมาคือชั้นปีที่ 3 จานวน
91 คิ ด เป็ นร้ อยละ 22.8 สาขาวิ ชาสั งคมศาสตร์ จ านวน 248 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ 62 สาขา
วิทยาศาสตร์ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 38
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ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดับค่าคะแนนของ ตัวแปรบุคคลบุคลิกภาพ รูปแบบ
การดาเนินชีวติ และ แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
ลั กษณะบุ คลิกภาพของนั กศึกษา แบบหวั่นไหวอยู่ในระดั บมาก 3.55 รองลงมาคื อ
แบบเปิดเผย 3.44 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง และนอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง
รูปแบบการดาเนินชีวิตทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงคือแบบวิชาการ
3.84 รองลงมาคือ แบบสมาคม 3.76
แรงจู ง ใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ ทั้ ง 6 ด้ า น นั้ น อยู่ ในระดั บ มาก 3 ด้ า น ได้ แ ก่ การมี ค วาม
ทะเยอทะยานทางการเรียน มีคะแนนเฉลี่ยสูง 3.85 รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ 3. 71 และ
ในระดับปานกลางมี 3 ด้าน
เพศชายมี บุ ค ลิ ก ลั ก ษณะเปิ ดรั บประสบการณ์ มากที่ สุ ด 3.37 รองลงมาคื อ แบบ
หวั่นไหว 3.53 และน้อยที่สุดคือ แบบเปิดเผย 3.31 สาหรับเพศหญิง บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว
มากที่สุด 3.57 รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ 3.38 และน้อยที่สุดคือ แบบเปิดเผย 3.30
รูปแบบการดาเนินชีวติ เพศชายมีรูปแบบวิชาการมากที่สุด 3.85 รองลงมาคือ สมาคม
3.76 และน้ อยที่ สุ ดคื อ แบบวิ ชาชี พ 3.62 ส าหรั บเพศหญิ งมากที่ สุ ดคื อ รู ปแบบวิ ชาการ
มากที่สุด 3.84 รองลงมาคือ บาเพ็ญประโยชน์ 3.71 และน้อยที่สุดคือเก็บตัว 3.60
แรงจู งใจใฝ่ สั ม ฤทธิ์ เพศชายมี ลั กษณะทะเยอทะยานทางการเรียนมากที่ สุ ด 3.77
รองลงมาคื อ ความรับผิ ดชอบ 3.64 น้ อยที่ สุ ดคื อ มี เอกลั กษณ์ ทางการเรียน 3.4 ส าหรับ
เพศหญิ งมากที่ สุ ดคื อ มี ลั กษณะทะเยอทะยานทางการเรียนมากที่ สุ ด 3.91 รองลงมาคื อ
ความรับผิดชอบ 3.76 น้อยที่สุดคือ กล้าเสี่ยง 3.26
บุคลิกภาพของทุกชั้นปีคือปีที่ 1 ถึงปีที่ 4 มีบุคลิกลักษณะแบบหวั่นไหวมากที่สุด คือ
3.60 3.50 3.55 3.52 เรียงตามลาดับ และมีบุคลิกภาพแบบประณีประนอนน้อยที่สุด 3.27
3.26 3.36 3.33 เรียงตามลาดับ
รูปแบบการด าเนิ นชี วิต พบว่านั กศึกษาทุ กชั้นปี คือชั้นปี ที่ 1 ถึงชั้นปี ที่ 4 มี รูปแบบ
การด าเนินชีวิ ตแบบ วิชาการมากที่ สุ ด 3.82 3.93 3.87 3.75 3.84 เรียงตามล าดั บ และ
ในชั้นปีที่ 1 มีรูปแบบการดาเนินชีวิตแบบเก็บตัวน้อยที่สุด 3.60 สาหรับชั้นปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4
มีรูปแบบการดาเนินชีวติ แบบ วิชาชีพน้อยที่สุด 3.72 3.60 3.54 3.63 เรียงตามลาดับ
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แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ พบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 4 มีลักษณะทะเยอทะยาน
ทางการเรี ยนมากที่ สุ ด 3.88 3.88 3.88 เรี ยงตามล าดั บ ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ที่ 3 พบว่ า
มีลักษณะ รับผิดชอบมากที่สุด 3.74 และสาหรับลักษณะที่มีน้อยที่สุดในทุกชั้นปีคือกล้าเสี่ยง
3.25 3.39 3.36 3.31 เรียงตามลาดับ
นักศึกษาสาขาวิชาด้ านวิ ทยาศาสตร์มี บุ คลิกลั กษณะแบบหวั่นไหวมากที่ สุ ด 3.57
รองลงมาคือ แบบเปิดเผย 3.42 และมีด้านประนีประนอมน้อยที่สุด 3.26 สาหรับนักศึกษาสาขา
สังคมศาสตร์พบว่า มีบุคลิกลักษณะแบบหวั่นไหวมากที่สุด 3.54 รองลงมาคือความรับผิดชอบ
3.40 และมีด้าน เปิดเผยน้อยที่สุด 3.30
รูปแบบการดาเนินชีวิตพบว่านักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีรูปแบบ
การดาเนินชีวิตแบบวิชาการมากที่สุด 3.91 และ 3.80 เรียงตามลาดับ และรองลงมาคือ รูปแบบ
บ าเพ็ ญประโยชน์ 3.77 และ 3.71 เรียงตามล าดั บ ส าหรับด้ านที่น้อยที่สุ ดคื อ ส าหรับสาขา
วิทยาศาสตร์คือ รูปแบบกิจกรรม 3.68 สาขาสังคมศาสตร์รูปแบบ วิชาชีพ 3.57
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์พบว่านักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์มีลักษณะ รับผิดชอบมากที่สุด
3.92 รองลงมาคือ ทะเยอทะยานทางการเรียน 3.89 สาหรับนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์ พบว่า
ทะเยอทะยานทางการเรียนมี มากที่ สุ ด 3.82 รองลงมาคื อ รับผิ ดชอบ 3.58 และน้ อยที่ สุ ด
ทั้ งนั กศึ กษาสาขาวิ ทยาศาสตร์ และสั งคมศาสตร์น้ อยที่ สุ ดคื อ กล้ าเสี่ ยง 3.37 3.28 เรี ยง
ตามลาดับ
เปรียบเทียบ ค่าเฉลี่ยคะแนนระหว่างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับนักศึกษาที่มีเพศแตกต่าง
กันพบว่านักศึกษาที่มีเพศแตกต่างกันมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในด้าน ทะเยอทะยานทางการเรียน
กระตื อ รื อร้ น ทางการเรี ยน กล้ า เสี่ ยง และมี เอกลั ก ษณ์ ท างการเรี ยนแตกต่ า งกั น อย่ า ง
มีนัยสาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ภ ายในระหว่ า งตั ว แปรเพศ ชั้ น ปี ที่ ศึ ก ษา สาขา และ
บุค ลิก ภาพ รูป แบบการด าเนินชีวิต และแรงจูง ใจใฝ่สั ม ฤทธิ์ มี ค่าอยู่ระหว่าง .56 - .00
ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่นัยสาคัญที่ .05 อยู่ 48 คู่
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน Stepwise Multiple
Regression Analysis
การสร้างสมการพยากรณ์ผู้วิจัยเลือกโมเดลที่ 3 มาใช้มีตัวแปรพยากรณ์ที่ดีที่สุดที่
ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์อย่างมีนั ยสาคัญ ที่ระดับ 0.05 จานวน 3 ตัว คือ บุค ลิกภาพ
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แบบเปิ ด เผย รับ ผิด ชอบ และหวั่น ไหว ซึ่ งส่ ง ผลทางบวก ทั้ง 3 ตั วแปรสามารถร่วมกั น
พยากรณ์แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรในรูปคะแนนมาตรฐาน (ß) .222
.190 .121 ตามล าดั บ และในรูป คะแนนดิบ (b) เท่ า กับ .265 .194 .139 ค่ าสหสั ม พั น ธ์
พหุคูณมีค่า เท่ากับ .421 และกาลังสองของค่าสหสัมพันธ์พหุคูณที่ปรับแก้มีค่าเท่ากับ .178
มีอานาจในการพยากรณ์ร้อยละ 17.8 โดยสร้างเป็นสมการณ์ในรูปคะแนนดิบดังนี้
(แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์) = .265+ .194 + .139
คะแนนมาตรฐาน Ž= .222 (Z บุคลิกภาพแบบเปิดเผย) + .190 (Z รับผิดชอบ) +
.121 (Z หวั่นไหว)

อภิปรายผล
การอภิปรายผลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ประเด็น ดังต่อไปนี้
ประเด็นที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 และข้อที่ 2 คือ การศึกษาลักษณะทั่วไปของ
กลุ่มตัวอย่าง และการหาค่าความสัมพันธ์ของข้อมูลทั่วไป กับบุคลิกภาพ รูปแบบการดาเนิน
ชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สั มฤทธิ์ ของนั กศึกษา ผลของบุ คลิกภาพ รูปแบบการดาเนินชีวิต และ
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษา
แบบหวั่นไหวอยู่ในระดับมาก 3.55 รองลงมาคือ แบบเปิดเผย 3.44 ซึ่งอยู่ ในระดับปานกลาง
และนอกนั้นอยู่ในระดับปานกลาง รูปแบบการดาเนินชีวิตทั้ง 6 ด้านอยู่ในระดับมาก ที่มีคะแนน
เฉลี่ยสูงคือแบบวิชาการ 3.84 รองลงมาคือ แบบสมาคม 3.76 แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทั้ง 6 ด้าน
นั้นอยู่ในระดับ มาก 3 ด้าน ได้แก่ การมี ความทะเยอทะยานทางการเรียน มี คะแนนเฉลี่ยสู ง
3.85 รองลงมาคือ มีความรับผิดชอบ 3. 71 และในระดับปานกลางมี 3 ด้าน แสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาในปัจจุบันส่วนใหญ่ มี บุคลิกลักษณะที่หวั่นไหว คือเอนเอียงไปในสภาพการณ์ต่าง ๆ
และมีความเปราะบางทางอารมณ์ อยู่มาก ซึ่งเป็ นลั กษณะของวัยรุ่นในปั จจุบั นที่มี อารมณ์
เปราะบาง เพราะในสั งคมปั จจุ บั น เป็ นสั งคมที่ อ่อนไหว เปราะบางผู้ คนในสั งคมมี อารมณ์
ความรู้สึกที่อ่ อนไหวอย่างมาก ดั งนั้ นในฐานอาจารย์หรือผู้ที่ เกี่ ยวข้องในมหาวิทยาลั ยควร
คานึงถึงลักษณะดังกล่าว และควรจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการที่
เข้ามาอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ที่เปลี่ยนไปจากเดิม กิจกรรมควรส่งเสริมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง
ชั้นปีที่ 4 เช่นกิจกรรมในชั้นปีที่ 1 จะเป็นเรื่องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเพื่อน อาจารย์ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน การทากิจกรรมต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่
เป็นสิ่งใหม่สาหรับนักศึกษาชั้นที่ 1 ทั้งสิ้น ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านวิชาการและทางด้านกิจการ
นั กศึ กษาควรให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด กิ จกรรมและการจั ดรู ปแบบของกิ จกรรม เพื่ อให้
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นักศึกษาสามารถปรับตัวได้เพราะเมื่อสามารถในการปรับตัวได้ในชั้นปีที่ 1 ก็จะมีแนวโน้นใน
การคงอยู่ในมหาวิทยาลัยได้ไปจนสาเร็จการศึกษา และสาหรับนักศึกษาในชั้นปีที่ 2 และปีที่ 3
มหาวิทยาลัยก็ควรจัดกิจกรรมอีกรูปแบบเพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลิกภาพเช่นเดียวกัน สาหรับ
นักศึกษาชั้นที่ 2 -3 นั้นควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคลิกภาพในแบบที่ให้เขาสามารถเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ ทั้งการเรียนและการทากิจกรรมไปด้วย เพราะว่าในช่วงนี้การเรียนจะมี
เนือ้ หาที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น และการทากิจกรรมในฐานะรุ่นพี่ ก็จะมีมากขึ้นตามลาดับทั้งกิจกรรม
ในห้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน ดั งนั้ น ผู้ ที่ เกี่ ยวควรมี รู ป แบบของการจั ด กิ จกรรมพั ฒนา
บุคลิกภาพที่แตกต่างไปจากนั้นศึกษาชั้นปีที่ 1 สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นั้นนักศึกษาจะกาลัง
ก้าวไปสู่วิชาชีพ ซึ่งในเรื่องบุคลิกภาพก็ควรเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมไปในทิศทางที่จะพัฒนาเพื่อน
ให้ก้าวเข้าสู่อาชีพได้อย่างเหมาะสม
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษานั้นที่อยู่ในระดับมากได้แก่ด้าน ทะเยอทะยานทางการ
เรียน ความรับผิดชอบ และการวางแผน มี 3 ด้านที่ อยู่ ในระดั บมาก จะเห็ นได้ ว่านั กศึ กษา
ในปั จจุ บั นนั้ นมี ความสนใจในเรื่ องการเรี ยนเพิ่ มมากยิ่ งขึ้ น อยากที่ จะประสบความส าเร็ จ
ในการเรียนมากขึ้น รวมทั้งยังมี ความรับผิดชอบซึ่งการรับผิดชอบพร้อมกับการสามารถที่จะ
วางแผนได้ นั้ นเป้ นสิ่ งที่ ดี ส าหรับนั กศึ กษาเพราะเป็ นปั จจั ยเกื้ อหนุ นให้ ประสบความส าเร็ จ
ในอนาคตได้ จากข้อมู ลดั งกล่ าวนี้มหาวิทยาลั ยควรสนั บสนุ น เช่นการจัดรูปแบบการเรียน
การสอนให้สนองตอบต่อวัยของนักศึกษาเช่นจัดเป็นลักษณะ การเรียนแบบเชิงรุกหรือ Active
Learning เพราะปัจจุบันการเรียนการสอนนั้นมีรูปแบบที่หลากหลายเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่
นักศึ กษาเป็ นฝ่ ายรับอย่ างเดี ยวครูเป็ นผู้ ให้อย่างเดี ยวรู ปแบบนี้ก็ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
ถ้ าอาจารย์ ส ามารถจั ด กิ จ กรรมให้ เป็ น ลั ก ษณะดั ง กล่ า วได้ ก็ จะท าให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วาม
กระตือรือร้นทางการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้น และเข้าถึงเนื้อหาวิชาการได้ง่ายเพราะเป็นสิ่ งที่ ให้
สนใจอยู่แล้วด้วย
ประเด็ นที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คื อ เพื่ อสร้างสมการพยากรณ์ ตั วแปร
พยากรณ์ทั้งหมด 3 ตัวได้แก่ บุคลิกภาพแบบเปิดเผย รับผิดชอบ และหวั่นไหว ร่วมกันพยากรณ์
แรงจูงใจใฝ่ สั มฤทธิ์ ได้ร้อยละ 17.8 จะพบว่าบุ คลิกภาพมี ส่ว นส าคัญ อย่างมากที่ จะท าให้
นักศึกษาประสบความสาเร็จในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และบุคลิกภาพแบบเปิดเผยตัว
นั้นจะมีความสนใจสิ่งแวดล้อม ชอบเข้าสังคม เปิดเผย มีเพื่อนมาก ไม่ชอบเก็บความทุกข์ แต่
จะพูดระบายให้คนอื่นจนหมด มักจะสนใจเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกมากกว่า
สนใจในเรื่องของตน บุคลิกภาพแบบนี้เป็นบุคลกภาพที่จะช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามีลักษระใฝ่
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เรียนใฝ่รู้ อยากที่จะค้นหาสิ่งต่าง ๆ เพิ่มพูนประสบการณ์ให้ตนเองอยู่ตลอดเวลา นักศึกษาที่มี
บุ คลิ ภาพแบบนี้ จะเป็ น บุ คคลที่ มี น้ าใจ สนใจต่ อผู้ ค นและสิ่ งต่ าง ๆ ที่ อยู่ รอบตั ว สนใจต่ อ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกมากกว่าจะจดจ่อสนใจเฉพาะเรื่องของตนหรือภายใน
ใจตนเองเท่ านั้ น มี ความสนใจในการเข้ าสั งคม ชอบสั งคมชอบพบปะผู้ คนมากกว่ าสิ่ งของ
ชอบสมาคม ซึ่ งเป็ นบุ คลิกภาพ บุ คลิกภาพแบบรับผิ ดชอบ นั กศึ กษาที่ มี ลั กษระแบบนี้ คื อ
ความสามารถในการบั งคั บตั วเองและการมี วิ นั ยในตนเอง ให้ พยายามท าตามเป้ าหมายที่
วางไว้ได้ ครบตามที่ ตั้ งไว้ได้ หรือไม่ ถ้าบุ คคลใดมี บุ คลิกภาพแบบนี้ สู ง แสดงว่า เป็ นคนที่ มี
เป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นคนที่มีระเบียบวินัยในตนเองสูง ในการทาให้เป้าหมายที่ตนเองตั้งไว้
ประสบความส าเร็ จ อี กทั้ งจะเป็ นบุ คคลที่ มี ความสามารถในการจั ดการกั บตนเองอย่ างมี
ประสิทธิภาพ มั่ นใจ รอบคอบ และมีการเตรียมตั วที่ดี ความเป็นระเบียบ เป็ นระบบ จัดแจง
สิ่งต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดีปฏิบั ติตามค ามั่นสัญญาที่ ให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย
ทางานหนักเพื่อประสบความส าเร็จในงานตามเป้าหมาย สามารถในการเริ่มต้นท างาน และ
ทางานจนสาเร็จ ซื่อตรงต่อแนวทางปฏิบั ติของตนเอง เพื่อให้เกิดความส าเร็จลุล่วง แม้ว่าจะ
เต็มไปด้วยอุปสรรคหรือความเบื่อหน่าย แต่ถึงกระนั้นเมื่อสภาพแวดล้อมสังคมมีความอ่อนไหว
เปราะบาง ก็อาจที่จะทาให้นักศึกษาเกิดภาวะนี้ขึ้นได้ แต่ทั้ง 3 ลักษณะเป็นสิ่งที่จะทาให้บุคคล
เกิ ดการประสบความส าเร็ จในการเรี ยน เพราะว่าบุ คคลที่ มี ความรั บผิ ดชอบ จะท างานได้
ประสบความสาเร็จพยายามจนงานนั้นประสบความสาเร็จต่าง ๆ อีกทั้งในบุคลิกภาพในรูปแบบ
เปิดเผยนั้น คือบุคคลที่เปิ ดรับประสบการณ์ ต่าง ๆ มี ความตื่นเต้น กระฉับกระเฉงในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมทั้งจะส่งผลไปในเรื่องของการเรียนด้วย จึงเช่นได้ว่าบุคลิกภาพนั้นเป็นส่วนที่
สถาบันการศึกษามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นักศึกษาของตนเองนั้นได้รับการส่งเสริม
ขัดเกลาเพื่อให้เขาเป็นบุคคลที่ประสบความสาเร็จต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
1. การพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษานั้นผู้บริหารควรมีความเข้าใจในรูปแบบ
การดาเนินชีวิต บุคลิกภาพแบบต่างของนักศึกษาและส่งเสริมและจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียนให้กับนักศึกษาให้มี เพื่อนาไปสู่การมีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในนักศึกษา
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2.สถาบั นอุดมศึกษาควรมี การพั ฒ นาเรื่องบุ คลิ กภาพซึ่ งเป็นคุณลั กษณะที่ ส าคั ญ
สาหรับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 นี้ และควรมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาบุคลิภาพ ร่วมทั้งมีกิจกรรม
ส่งเสริมบุคลิกภาพนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยควรมีการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาทั้งชายและหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่อ พัฒนาบุคลิกภาพ เพราะจากข้อมูลพบว่าเพศของนักศึกษาก็มีความสัมพันธ์กับลักษณะ
รูปแบบของบุคลิกภาพด้วย
4. รูปแบบในการดาเนินชีวิตนั้นมหาวิทยาลัยควรให้ความสนใจ เนื่องจากนักศึกษาที่มี
เพศต่างกันมีรูปแบบในการดาเนินชีวิตที่มีความแตกต่างกัน และมีบางส่วนที่มีความสอดคล้อง
ตรงกันเช่นรูปแบบการด าเนิ นชี วิตแบบวิชาการ ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ น่าสนใจทั้ งชายหญิ งมี รูปแบบ
การดาเนินชีวิตรูปแบบดังกล่าวค่าเฉลี่ยค่อนข้างสูง มหาวิทยาลัยควรจะจัดกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาเพื่อให้นักศึกษาของตนเองได้รับประสบการณ์ ให้สอดคล้องกับลักษณะการดาเนินชีวิตที่
นักศึกษามี
5. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์นั้นพบว่าทั้งนักศึกษาชายและหญิงมีลักษณะที่คล้ายคลึง ฉะนั้น
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ควรเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้าง
ความกระตื อรื อร้ น ทางการเรี ยน ให้ เกิ ดการแสงหาความรู้ ใหม่ ซึ่ งก็ ตรงกั บ ลั ก ษณะของ
นักศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งมีลักษณะถ้าสนใจสิ่งใดจะให้ความสาคัญและให้ความสนใจจนทาสิ่งนั้น
บรรลุผล
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาตัวแปรอิสระตัวแปรอื่น ๆ ที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
เช่นความฉลาดทางอารมณ์ หรือ รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู รูปแบบการเรียนรู้ เป็นต้น
2. ควรมี ก ารวิ จั ยในลั ก ษณะดั งกล่ าวนี้ โดยใช้ รู ป แบบการวิ เคราะห์ แ บบอื่ น เช่ น
การวิเคราะห์เส้นทาง Path Analysis หรือการวิเคราะห์องค์ประกอบ Factor Analysis หรือโมเดล
เชิงสาเหตุ
3. ควรน าข้ อมู ลที่ ได้ ไปสู่ การพั ฒ นาเป็ นวิจั ยกึ่ งทดลองเพื่ อสร้างโปรแกรมพั ฒ นา
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้กับนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

175 l Journal of Humanities and Social Sciences University of Phayao Vol. 8 No. 2 July - December 2020

เอกสารอ้างอิง
ณัฐพรหม อินทุยศ. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. เพชรบูรณ์: สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตเพชรบูรณ์.
ประสาท อิศรปรีดา. (2523). จิตวิทยาการเรียนรู้กับการสอน. กรุงเทพฯ: กราฟิกอาร์ต.
ปรียาพร วงค์อนุตรโรจน์. (2553). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ: ศูนย์สื่อเสริมกรุงเทพ.
ประสิทธิ์ ทองอุ่น. (2542). พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาคน. กรุงเทพฯ: เธิร์ดเวฟเอ็ด
ดูเคชั่น.
ปริวัฒน์ จันทร์ทรง และ นิตต์อนิล ภูริชอุดมอังกูร. (2561). การศึกษาความคาดหวังและการ
รับรูจ้ ริงต่อคุณภาพอาจารย์ที่ปรึกษาจากนักศึกษาสาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา,
7(1), 72-100. ได้จาก: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humantiesup/article/view/206312
ศิริพร แสงศรีจันทร์ และคณะ. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านนิสิต กระบวนการ
เรียนการสอน ปัจจัยเกือ้ หนุน กับความสุขของนิสิตพยาบาล. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 1(2), 20-28.
ได้จาก: https://so03.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/article/view/42687
แสงเดือน ทวีศิน. (2545). จิตวิทยาการศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยเส็ง.

