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ปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1
ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมาย 1) เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจฯ 2) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษา
ตอของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ในกลุมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีษะเกษ ปการศึกษา 2555 ภาคปกติ ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage Ramdom)
จํานวน 1,000 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดังนี้ 1) แบบวัดแรงจูงใจในการศึกษาตอ แบงออกเปน 3 ตอน มี
คาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.626-0.740 ความเที่ยง เทากับ 0.897, 0.894, 0.936 ตามลําดับ 2) แบบวัด
มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง แบงออกเปน 4 ตอน มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.351-0.866 ความเที่ยงเทากับ
0.936, 0.897, 0.894 และ 0.691 ตามลําดับ 3) แบบวัดเจตคติในการศึกษาตอ แบงออกเปน 3 ตอน มีคา
อํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.745 - 0.893 ความเที่ยง เทากับ 0.954, 0.937, 0.921 4) แบบสอบถาม
สภาพแวดลอมทางการเรียน แบงออกเปน 3 ตอน มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.493-0.746 ความเที่ยง
เทากับ 0.857, 0.757, 0.887 ตามลําดับ 5) แบบสอบถามสภาพแวดลอมทางครอบครัว แบงออกเปน 3 ตอน
มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.441- 0.734 ความเที่ยง เทากับ 0.812, 0.819, 0.850 ตามลําดับ การวิเคราะห
ขอมูลใชการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) แบบมีตัวแปรแฝง
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจาก ( χ 2 )=104.80,
2
df = 87, x /df = 1.20, p = 0.0987, CFI = 0.999, GFI=0.987, AGFI = 0.980 , RMSEA = 0.014 และ
RMR = 0.0168 ตัวแปรในโมเดลทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการศึกษาตอของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Mov) ไดรอยละ 70.50
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจในการศึกษาตอ (Mov) ไดแก มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง
(Sel) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม ไดแกสภาพแวดลอมทางการเรียน (Ede) สภาพแวดลอมทาง
ครอบครัว (Fam) เจตคติในการศึกษาตอ (Att)
สําคัญ : ปจจัยเชิงสาเหตุ, แรงจูงใจในการศึกษาตอ, การวิเคราะหเสนทาง, โมเดลสมการโครงสราง
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Abstract

The purposes of this research was to study : 1) To develop and validate a model of
the factors that influence motivation 2) for study direct way influence and indirect of manner
cause factor that are influential the motivation in the study of the first year students at the
new Rajabhat University in the Northeast. The sample used in this study is students enrolled
in the Rajabhat University in the Northeast Kalasin Rajabhat University, Roi Et Rajabhat
University, Rajabhat University Chaiyapoom, Sisaket Rajabhat University. Students in the
normal the academic year in 2555. The sample selected by multi-stage sampling technique,
1,000 persons. The tools used in this research were : 1) a measure of motivation to study Is
divided into 3 sections and the discriminative power from 0.626 to 0.740 reliability was
0.897, 0.894, 0.936, respectively. 2) the test Is divided into four self-conception about the
discriminative power and value from 0.351 to 0.866 reliability was 0.936, 0.897, 0.894, and
0.691, respectively. 3) the attitude towards education Is divided into 3 sections and the
discriminative power from 0.745 to 0.893 reliability was 0.954, 0.937, 0.921, respectively. 4)
questionnaire of the learning environment is divided into 3 sections and the discriminative
power from 0.493 to 0.746 reliability was 0.857, 0.757, 0.887, respectively. 5) questionnaire of
the learning environment is divided into 3 sections and the discriminative power from 0.493
to 0.746 reliability was 0.857, 0.757, 0.887, respectively. Data were analyzed by latent
variable of path analysis of structural equation modeling (SEM).
The results of the study were as follows :
1) The model was congruent with the empirical data, which determined from the
results of χ 2 )=104.80 , df = 87, x2 /df = 1.20, p = 0.0987, CFI = 0.999, GFI=0.987, AGFI =0.980,
RMSEA = 0.014 , RMR = 0.0168 respectively. All of the variables could explained 70.50
percentage of the motivation for further study of the first year students at the new Rajabhat
University in the Northeast variance.
2) Variables that have direct effect on motivation in education (Mov), including
self concept (Sel) variables that influence both directly and indirectly. Education environment
(Ede) family environment (Fam), attitude towards study (Att).
Keywords : The Causal Factors, Motivation in the study, Path Analysis, Structural
Equation Modeling(SEM)
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การศึกษาเปนปจจัยที่สําคัญในการพัฒนาประเทศและเปนสวนที่สําคัญในการเสริมสรางคุณภาพ
ประชากรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนในสังคมที่เกิดขึ้น จึงจําเปนที่ตองใหความสนใจและใหการสนับสนุน
สงเสริมใหมากที่สุด เพื่อใหการพัฒนาประเทศไปสูจุดหมายปลายทางที่หวังอยางมีประสิทธิภาพ สถาบัน
การศึกษามีหนาที่พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูความสามารถ เพื่อตอบสนองความตองการในระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศขยายตัวอยางรวดเร็ว (กิตติ ตันวีระ. 2545 : 1) การศึกษาระดับอุดมศึกษา เปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาตางๆ ที่จะตองทําหนาที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
ชาติใหมีความรูความสามารถและทักษะที่จําเปนในการประกอบอาชีพ สุริทอง ศรีสะอาด. 2544 : 37) ดังนั้น
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเปนการจัดการศึกษาระดับหนึ่งที่มุงพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูลึก รู
รอบ มีจิตสํานึกเชิงจริยธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพและความรับผิดชอบตอสังคม เชนเดียวกับสถาบันราช
ภัฏ เปนสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันหนึ่งที่ตอบสนองความตองการของสังคมหลายๆรูปแบบเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่นมีวัตถุประสงคใหการศึกษาเปนแหลงสรางองคความรูทั้งดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร
วิทยาศาสตร (สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2547 : 18) กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม เปนสถาบันอุดมศึกษา
เพื่อการพัฒนาทองถิ่น มีทั้งหมด 4 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด
และมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุที่เปนอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาตอระดับ
อุดมศึกษา จากจํานวนนักศึกษาทุกมหาวิทยาลัยมีจํานวนมากขึ้นทุกป นั่นแสดงวาจะตองมีปจจัยที่สงผลตอ
แรงจูงใจใหนักศึกษาเขามาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเหลานี้ ซึ่งแรงจูงใจคือพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรม
และยังกําหนดทิศทางและเปาหมายของพฤติกรรมนั้นดวย คนที่มีแรงจูงใจสูง จะใชความพยายามในการ
กระทําไปสูเปาหมายโดยไมลดละ แตคนที่มีแรงจูงใจต่ํา จะไมแสดงพฤติกรรม หรือไมก็ลมเลิก การกระทํา
กอนบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว (Maslow, quoted in Hawkins, Best and
Coney. 1998 : 367) และแม็คเคลลแลนด (McClelland, quoted in Mowen and Minor. 1998 : 167)
ยึดถือความเชื่อวาความตองการของคนที่จะเปนแรงจูงใจที่สําคัญมี 3 ประการ 1) ความตองการประสบความสําเร็จ
2) ความตองการความรักความผูกพัน 3) ความตองการอํานาจบารมี ความสําคัญของแรงจูงใจ คือ ชวยเพิ่ม
พลังในการทํางานใหบุคคล พลัง (energy) เปนแรงขับเคลื่อนที่สําคัญตอการกระทําหรือพฤติกรรมของมนุษย
ในการทํางานใดๆ ถาบุคคลมีแรงจูงใจในการทํางานสูง ยอมทําใหขยันขันแข็ง กระตือรือรน กระทําใหสําเร็จ
เพิ่มความพยายามในการทํางานใหบุคคล ความพยายาม (persistence) ทําใหบุคคลมีความมานะ อดทน บาก
บั่น คิดหาวิธีการนําความรูความสามารถและประสบการณของตนมาใชใหเปนประโยชนตองานใหมากที่สุด
เมื่องานไดรับผลสําเร็จดวยดีก็มักคิดหาวิธีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นเรื่อยๆ ชวยใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการดําเนินชีวิต การเปลี่ยนแปลง (variability) รูปแบบการทํางานหรือวิธีทํางานในบางครั้ง กอใหเกิด
การคนพบชองทางดําเนินงานที่ดีกวาหรือประสบผลสําเร็จมากกวา ทําใหคนพบแนวทางที่เหมาะสมซึ่งอาจจะ
ตางไปจากแนวเดิม ชวยเสริมสรางคุณคาของความเปนคนที่สมบูรณใหบุคคล บุคคลที่มีแรงจูงใจ จะเปนบุคคล
ที่มุงมั่นทํางานหรือสิ่งที่มุงหวังใหประสบผลสําเร็จ และมีความมุงมั่น
สภาพแวดลอมทางครอบครัวนาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจของบุคคลเพราะ ครอบครัวคือ
สถาบันทางสังคมแหงแรก ที่มนุษยสรางขึ้นมาจากความสัมพันธที่มีตอกัน เพื่อเปนตัวแทนของสถาบัน สังคม
ภายนอกที่จะปลูกฝงความเชื่อ คานิยม และทัศนคติกับสมาชิกรุนใหมของสังคมที่มีชีวิตอุบัติขึ้นในครัวเรือน
(เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ. 2522 : 151) สภาพแวดลอมทางครอบครัว ประกอบดวยสัมพันธภาพในครอบครัว
ฐานะทางเศรษฐกิจของผูปกครองซึ่ง จอหนและโฮเวริ์ด (Johm & Howard. 1975 : 89) มีความเห็นวา ตั้งแต
เกิดมามนุษยตองการสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว การยอมรับในสังคม ซึ่งระดับชั้นในสังคมถือเกณฑ
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จากขนาดของครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวกับรายไดและความคาดหวังของอาชีพอันรวมถึงการศึกษา
ที่สงผลถึงระดับรายไดดวย ครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของชีวิตเปนสถาบันที่จําเปนอยางยิ่งในการพัฒนา
บุคคลใหกาวไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณผานประสบการณการอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางบุคคล
ภายในและภายนอกครอบครัว (อุมาพร ตรังคสมบัติ. 2544 : 135-144)
สภาพแวดลอมทางการเรียน เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ เพราะสัมพันธภาพทางบวกของครู
และนักเรียนชวยเสริมสรางความภาคภูมิในตนเองของผูเรียน มีผลในการสรางบรรยากาศในหองเรียนใหเกิด
ความรวมมือรวมใจกันมากขึ้น สัมพันธภาพที่ดีชวยใหสัมฤทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น (ศิริบูรณ สายโกสุม.
2548 : 256 )
เจตคติ (Attitude) เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ เพราะเจตคติเปนความรูเชิงประจักษประเมิน
คุณคาของบุคคลตอสิ่งใดๆวาสิ่งนั้นๆดีหรือไมตอตนเอง สัมพันธกับความรูสึกของบุคคลในลักษณะพึงพอใจ
นําไปสูความพรอมในการแสดงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับความรูสึกและการประเมินคาเหลานั้นเจตคติเปนการ
แสดงออกทางความรูสึก ความคิดเห็นของเราที่มีตอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยอาจเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือทาง
ลบ (รังสรรค โฉมยา (2553 : 325)
มโนภาพเกี่ ย วกั บตนเอง เป น ป จจั ย ที่ มีอิทธิ พลต อแรงจู งใจเพราะ มโนภาพเกี่ ยวกั บ ตนเองเป น
ความรูสึกนึกคิด ทัศนคติหรือการรับรูเกี่ยวกับตนเองในดานตาง ๆ เกิดจากประสบการณที่ไดรับมา จาก
ทฤษฎีอัตมโนทัศนของโคมส และสนิก (ปนัดดา โชติการณ. 2544 : 48-49 อางถึงใน Comb and Snygg.
1959 : 171-173)
จากเหตุผลและความสําคัญดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาตัวแปรที่นาจะเปนปจจัยที่มี
อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออมและอิทธิพลรวมที่สงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ใน
กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปจจัยที่ศึกษาประกอบดวย สภาพแวดลอมทางการ
เรียน สภาพแวดลอมทางครอบครัว มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง เจตคติในการศึกษาตอฯ ที่สงผลตอแรงจูงใจใน
การศึกษาตอในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคคะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อที่จะไดทราบวามีปจจัยใดบางที่
มี อิทธิ พลส งผลทั้ งทางตรงและทางอ อ มต อแรงจู งใจในการศึ กษาต อของนั กศึ กษา และเป น ข อสนเทศแก
ผู บ ริ ห ารสถาบั น ตลอดจนถึ ง ผู ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาในกลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ใหม ใ นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไดนําผลการศึกษาไปประยุกตใชในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
แรงจูงใจในการศึกษาของนักศึกษาตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาและตรวจสอบโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจฯ ในการศึกษาตอของ
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 ในกลุมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางออมของปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษา
ตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกลุมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมมุติฐานการวิจัย
โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษา ชั้นปที่ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
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Fam (K2) = Family
nvironment
Ref(X4) = Relations of a family
Eco(X5) = Economical
Exe (X6) = Expectation
Att(E1) = Attitude
Cog(Y1) = Cognitive Component
Afc(Y2) = Affective Component
Act(Y3) = Action Tendency Component

Ede(K1) = Education
nvironment
Phy (X1)= physical
Rts(X2) = Relations teachers
and a student
Rss (X3)= Relations student and a student
Mov (E3) = Motivation
Ach (Y8) = Achievement Motive
Aff (Y9) = Affiliative Motive
Pow (Y10) = Power Motive
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Sel(E2) = Self
Concept
Ids(Y4) = Ideal Self
Lgs(Y5) = Looking Glass self
Sei (6) = Self – Image
Res(Y7) = Real-Self

ระเบียบวิธีวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ที่เรียนในปการศึกษา 2555 ภาคปกติ จํานวน 6,688 คน ที่เรียนในปการศึกษา 2555 ภาคปกติ
กลุมตัวอยาง นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่ศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไดมาดวยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Muti-Stage Ramdom) จํานวน 1,000 คน
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ดังนี้

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยนําเครื่องมือที่สรางขึ้น ไปดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง ตามลําดับขั้นตอน

1. ผู วิ จั ย ติ ด ต อขอรั บ หนั งสื อ ขอความอนุ เ คราะห ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงอธิการบดีกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ผูวิจัยเดินทางไปยื่นหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล พรอมทั้งแจง
วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อขอความรวมมือจากทางมหาวิทยาลัย และนัดวันเวลาที่จะเก็บรวบรวมขอมูล
นักศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
3. ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยตนเองระหวางเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2556
4. นําแบบวัดที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบ นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะห
ทางสถิติ
ตัวแปร
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาในครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรแฝง 5 ตัวแปรโดยแบงเปน
1. ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรตาม คือ แรงจูงใจในการศึกษาตอ (Motivation : Mov)
2. ตัวแปรแฝงภายในที่เปนตัวแปรอิสระ ประกอบดวย มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง (Self
Concept) เจตคติในการศึกษาตอ (Attitude : Att)
3. ตัวแปรแฝงภายนอกที่เปนตัวแปรอิสระ (Exogenous variable) ประกอบดวย สภาพแวดลอม
ทางการเรียน (Education environment : Ede) สภาพแวดลอมทางครอบครัว (Family environment :
Fam)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ ประกอบไปดวย 5 ฉบับ ดังนี้
1. แบบวัด ไดแก 1) แบบวัดแรงจูงใจในการศึกษาตอ แบงออกเปน 3 ตอน มีคาอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต 0.626-0.740 ความเที่ยง เทากับ 0.897, 0.894, 0.936 ตามลําดับ 2) แบบวัดมโนภาพ
เกี่ยวกับตนเอง แบงออกเปน 4 ตอน มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.351-0.866 ความเที่ยง เทากับ 0.936,
0.897, 0.894 และ 0.691 ตามลําดับ 3) แบบวัดเจตคติในการศึกษาตอฯ แบงออกเปน 3 ตอน มีคาอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต 0.745-0.893 ความเที่ยง เทากับ 0.954, 0.937, 0.921 ตามลําดับ
2. แบบสอบถาม ไดแก 1) แบบสอบถามสภาพแวดลอมทางการเรียน แบงออกเปน 3 ตอน
มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.493-0.746 ความเที่ยง เทากับ 0.857 , 0.757, 0.887 ตามลําดับ 2) แบบสอบถาม
สภาพแวดลอมทางครอบครัว แบงออกเปน 3 ตอน มีคาอํานาจจําแนกรายขอตั้งแต 0.441-0.734 ความเที่ยง
เทากับ 0.812, 0.819, 0.850 ตามลําดับ
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยางจากแบบวัด โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณ
คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. การวิเคราะหขอมูลเพื่อตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนระหวางโมเดลกับขอมูลเชิง
ประจักษ โดยใชการวิเคราะหเสนทางอิทธิพล (path analysis) โดยใชโปรแกรม LISREL โดยพิจารณาคาสถิติ
ที่ใชตรวจสอบความตรงของโมเดล ไดแก คาไคสแควร, คา CFI, GFI, RMSEA, RMR, AGFI
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจาก ( χ 2 )=104.80,
df = 87, χ 2 /df = 1.20, p = 0.0987, CFI = 0.999, GFI=0.987, AGFI = 0.980 , RMSEA = 0.014 และ
RMR = 0.0168 ตัวแปรในโมเดลทั้งหมดสามารถอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการศึกษาตอของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Mov) ไดรอยละ 70.50
2) ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมแรงจูงใจในการศึกษาตอ (Mov) คือสภาพแวดลอม
ทางการเรี ย น (Ede) มี ข นาดอิ ท ธิ พ ลทางตรงเท า กั บ -0.118 มี ข นาดอิ ท ธิ พ ลทางอ อ มเท า กั บ 0.151
สภาพแวดลอมทางครอบครัว (Fam) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.204 มีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ
0.355 เจตคติในการศึกษาตอ (Att) มีขนาดอิทธิพลทางตรงเทากับ 0.174 มีขนาดอิทธิพลทางออมเทากับ
0.141 และตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงอยางเดียวคือมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง (Sel) มีขนาดอิทธิพลทางตรง
เทากับ 0.674 ตัวแปรทั้งสี่สามารถรวมกันอธิบายความแปรปรวนของแรงจูงใจในการศึกษาตอ (Mov) ได
รอยละ 70
χ 2 = 104.80
df = 87
χ 2 /df = 1.205,
p = .0.094
CFI = 0.999
GFI = 0.987
AGFI = 0.980

ภาพประกอบ โมเดลเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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อภิปรายผล
1. ผลการวิจัยพบวาโมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอมีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา
โมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ ทั้งนี้อาจจะมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้
1.1 ที่มาของการกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีของนักการศึกษา
ในการสรางโมเดลการวัดตัวแปรแฝงแตละตัว และมีงานวิจัยทีเกี่ยวของในการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ
ของตัวแปรที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.2 ขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชมีขนาดมากเพียงพอตามเกณฑที่ยอมรับไดของจํานวนหนวยที่
เก็บขอมูล
2. โมเดลปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่1 ในกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อภิปรายผลไดดังนี้
2.1 ตัวแปรแฝงสภาพแวดลอมทางการเรียน (Ede) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออม
ตอแรงจูงใจในการศึกษาตอ (Mov) สงผลทางออม โดยสงผานเจตคติ มโนภาพเกี่ยวกับตนเองและสงผลทางตรง
เปนลบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมุติฐาน จากขอมูลพื้นฐานพบวา สภาพแวดลอม
ทางการเรียน (Education environment) ในดานลักษณะทางกายภาพ (Physical) มีคาการกระจายของ
ขอมูลมากที่สุด คือ 0.69 และ มีคาเฉลี่ย 3.85 ทั้งนี้อาจจะเกิดจากนักศึกษาเขามาเรียนในกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใหมแลวพบวา สภาพแวดลอมทางการเรี ยนดานกายภาพ ไมวาจะเปนความมีชื่อเสียงของสถาบั น
เทคโนโลยีการเรียนการสอน การคมนาคม สวัสดิการตางๆ และสภาพภูมิทัศน สถาบันเหลานี้ยังไมมีความพรอม
เทามหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอื่นๆ แตเขาเขามาเรียนเพราะมีเจตคติทีดี มีความรู ความเขาใจ เห็นความสําคัญ
คุณคา และประโยชนของของการศึกษาตอ จึงเขามาศึกษาตอในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคะวันออก
เฉียงเหนือ เพราะนักศึกษามีมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง นั่นก็คือมีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองวา เปนใคร เปนอะไร มี
ความพรอม หรือความสามารถในการศึกษาตอในสถาบันแหงใดได สอดคลองกับขอมูลจากสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทั้ง 4 แหง มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโดยสรุปคือ ควรพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับตลาดแรงงาน พัฒนา
บุคลากรใหทําผลงานทางวิชาการ และสนับสนุนใหอาจารยไดศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ใหนําพันธกิจที่
กําหนดไวมาเปนแนวทางในการพัฒนา จัดหาเทคโนโลยีการเรีย นการสอนให มีจํานวนเพีย งพอกับจํานวน
นักศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการมหาชน). ระบบออนไลน)
2.2 สภาพแวดลอมทางครอบครัว (Fam) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงและทางออมตอแรงจูงใจ
ในการศึกษาตอ (Mov) โดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมุติฐานที่
ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวเปนหนวยพื้นฐานของชีวิต เปนจุดเริ่มตน ถือวาเปนสถาบันที่จําเปนอยางยิ่ง ใน
การพัฒนาบุคคลใหกาวไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณผานประสบการณการอยูรวมกัน ชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ระหวางบุคคลภายในและภายนอกครอบครัว สอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2522) วิสิทธิ์ โรจนไพร
วงศ (2545) และสมลักษณ ขาวเจริญ (2548) ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมแหงแรกที่ทุกคนตองเกี่ยวของ
บุคคลที่เติบโตขึ้นมาพรอมกับความทรงจําที่มีความสุขเกี่ยวกับประสบการณในชีวิตครอบครัว คือ ไดรับการ
เลี้ยงดูดวยความรักใครสม่ําเสมอจากบิดามารดา บุคคลนั้นจะมีความรูสึกมั่งคงในจิตใจ มองโลกในแงดี ทําให
ปรับตัว เขากับ สังคมไดดวยดี และสามารถเผชิญชีวิ ตดวยความมั่ นใจ นั กเรียนที่ประสบความสําเร็จ ในชีวิ ต
สวนมากจะมาจากครอบครัวที่บิดามารดามีทัศนคติที่ดีตอลูก และใหความรักความอบอุนและชวยเหลือในยาม
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ที่ตองการ การที่ไมมีปญหาทางบานจะทําใหนักเรียนเรียนไดอยางเต็มที่ สภาพแวดลอมในครอบครัวมีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา ผูที่มีแรงจูงใจในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา จะมีการ
พึ่งตนเอง มีการวางแผนในการเขาศึกษาตอ มีความรับผิดชอบและพยายามทําใหสําเร็จตามที่ตองการ
2.3 เจตคติในการศึกษาตอ (Att) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอแรงจูงใจใน
การศึกษาตอ (Mov) โดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
ทั้งนี้อาจเกิดจากเจตคติเปนสิ่งที่ไดมาจากการเรียนรูไมใชไดมาแตกําเนิด เจตคติในการศึกษาตอนั้น จะเกิดขึ้น
ไดตองเกิดจาการเรียนรูคือ ตองมีความรู ความเขาใจ ที่บอกถึงความสําคัญ คุณคา และความเชื่อตางๆ ที่มีตอ
สิ่งนั้นๆ มีอารมณ ความรูสึก หรือทัศนคติของบุคคลที่มีตอการศึกษาตอ ที่บงบอกถึงความชอบ ความพอใจ
หรือไมพอใจ ตองการ หรือไมตองการ มีความพรอม ความตั้งใจ หรือความโนมเอียงของการกระทํา โดยการ
ตอบสนองนี้จะไปในทิศทางใดขึ้นอยูกับความเชื่อ หรือความรูสึกของบุคคลที่ไดจากการประเมินผลพฤติกรรมที่
คิดจะแสดงออกมาสอดคลองกับงานวิจัยของเปรมวดี เจตนานุศาสน และ ดวงสุดา เตโชติรส (2552) บรรยากาศ
ในการเรียนการสอน สัมพันธภาพระหวางนักศึกษาตออาจารย สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อนและ
ความคาดหวังของผูปกครอง มีความสัมพันธเชิงบวกกับเจตคติ
2.4 มโนภาพเกี่ยวกับตนเอง (Sel) เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจในการศึกษาตอ
โดยสงผลในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ทั้งนี้เนื่องจากถาคนเรามีมโนภาพเกี่ยวกับตนเองก็
จะสามารถประเมินคาตนเองในดานตางๆ ความรู ความสามารถเกี่ยวกับตนเองเปนเรื่องที่สําคัญที่สุด เปน
ตัวกําหนดพฤติกรรมทุกพฤติกรรมเปนตัวสําคัญในการกําหนดสติปญญา การปรับตัวและความสําเร็จในชีวิต
มนุษย ถารูและเขาใจประเมินคาความสามารถตนเองได ก็จะทําใหกระทําหรือปฏิบัติตนอยางไรใหประสบ
ผลสําเร็จสอดคลองกับงานวิจัยของกฤษฎา ศรีพานิชย นวรัตน ประทุมตา (2546) ดรุณี ขอเจริญ (2546)
พบวา อัตมโนทัศนเกี่ยวกับตนเอง เปนตัวแปรที่อิทธิพลทางตรงตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สัมพันธภาพ
ระหวางนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว ความคาดหวังของผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับ
อาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับมโนภาพเกี่ยวกับ
ตนเองไดแกลักษณะมุงอนาคต สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับสมาชิกในครอบครัว ความคาดหวังของ
ผูปกครอง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับอาจารย และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน มี
ความสัมพันธทางบวกกับมโนภาพเกี่ยวกับตนเองของนักศึกษา
ขอเสนอแนะ
จากการวิจัย พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษาชั้นปที่ 1
ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุดคือมโนภาพเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งแสดงให
เห็นวา มโนภาพเกี่ยวกับตนเองเปนตัวแปรที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการศึกษาตอในกลุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ผูปกครอง ครู มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรปลูกฝงใหเด็กมีมโนภาพเกี่ยวกับตนเองใหสูงขึ้น โดยสอดแทรกในการอบรมเลี้ยงดู
ตลอดจนผูที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมจะไดนําผลการวิจัยครั้งนี้ มา
เปนสารสนเทศในการจัดหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือโครงการเพื่อสงเสริมมโนภาพเกี่ยวกับ
ตนเองใหกับนักเรียนในเขตบริการของตนเอง เพื่อใหสงผลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอในกลุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. จากการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาปจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจในการศึกษาตอ
ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งตัวแปรทั้งหมดได
รวมกันพยากรณ ไดรอยละ 70.50 ดังนั้นการศึกษาครั้งตอไป จึงควรพิจารณานําตัวแปรอื่นที่มีอิทธิพลมา
ศึกษาเพิ่มเติมตามที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาไว เชน คานิยม การเรียนรู ประสบการณในอดีต
2. การวิ จั ยในครั้ งนี้มุงศึกษากลุมตั วอย างที่ เป น นักศึ กษาในมหาวิทยาลั ย ราชภัฏ ใหมในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ควรมีการศึกษากับกลุมตัวอยางอื่น ๆ วา แรงจูงใจในการศึกษาตอจะแตกตางกันหรือไม
และลองเปรียบเทียบแรงจูงใจในการศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฏกับแรงจูงใจในการศึกษาตอของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัยอื่น ผลการวิจัยที่ไดจะทําใหเกิดประโยชนสําหรับวงการการศึกษาและผูมีสวนเกี่ยวของ
ทั้งหมด
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